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* Tesisatta kullanılacak sirkülasyon pompaları, boyler, genleşme tankı ve

   kazan otomasyonunun Baymak’tan tedarik edilmiş ürünler olması halinde,

   Lectus yoğuşmalı kazanlar 5 yıl garantili olarak işlem görecektir.

DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANDA
YILLARDIR 1 NUMARA:

• Yüksek verimli premiks yoğuşma teknolojisi ile tasarruf lu
• 5 yıl sistem garantili*
• Kompakt ölçüler ile kurulumu kolay

• Susturucusu ile sessiz
• Özel alaşımlı döküm ısı eşanjörü ile uzun ömürlü
• Düşük emisyon değerleri ile çevre dostu

Yüksek
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Bağlanablme
Sessz

Çalışma
Düşük

Emsyon
Enerj

Tasarrufu

• 2015 - 2018 (1 Ocak - 31 Mayıs) döneminde toplam satılan
   Baymak Lectus Yoğuşmalı Kazan 26.340 adettir.



  

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

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

Soğutma sistemleri

Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100
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Editörden

  

Çin ve Fransa arasında ortak şirket finansmanı için 
1 milyar dolar yatırım yapmayı düşünen Fransız gi-
rişimci Ludovic Bodin, "Fransa Başkanı Emmanuel 
Macron'un Ocak ayındaki Çin ziyareti sırasında YZ 
büyük öncelikli konu idi. 
Çin YZ alanında mukayeseli üstünlüğe sahip. Bu arada 
Fransa da yetenekleri topluyor; sektörü teşvik ederek 
Avrupa'da YZ gelişmesinin başını çekmeyi amaçlı-
yor" dedi. E-ticaret devi JD.com'un kurucusu olan 
Liu Qiangdong, kongrede, şirketinin gelecek beş yıl 
içinde Çin'de 800 adet YZ teknolojisi lojistik merkezi-
ni yenileyeceğini söyledi. Liu, "Depolama, araç sevki, 
istasyon dağıtımı ve müşteri konularını kapsayan akıl-
lı bir sistem öngörüyoruz. Gelecekte kuryeler, ofiste 
oturan ve işlerini makinelere yaptıran beyaz yakalılar 
olacak" dedi. Bu arada yapay zekalı iFlytek makinesi-
nin çeviri kapasitesinin, 2019'da, İngilizcede uzman-
laşan bir üniversite mezununa eşdeğer olacağının 
beklendiği açıklandı. UNESCO İletişim ve Enformas-
yon Bölümü'nden yönetici Indrajit Banerjee, YZ sek-
törünün 2030 yılında dünya ekonomisine 16 trilyon 
katkı yaratmasının beklendiğini söyledi. CINGAIDS'in 
CEO'su Gong Ke, "Yeni teknolojilerin ilerlemesi dur-
durulamaz. İnovasyon gittikçe hızlanıyor. Eğer eğitim 
buna ayak uyduramazsa, sonraki kuşak YZ ihtiyaçlarını 
karşılayacak becerilere sahip olamaz" dedi.   
Elâlem nelerle uğraşıyor diye bir bakalım istedim, 
dünya neyi konuşuyor, nereye koşuyor bir görelim. 
Görünce heves ediyor da hevesi kursağında kalıyor 
insanın; henüz minicik çocukları nasıl koruyacağını 
bilemeyen, kadın çalışsın mı çalışmasın mı diye tar-
tışan, bizden yahut ötekinden diye birbirini yiyen 
ülkemde… 

ianjin'deki Dünya 2. Yapay Zekâ Kongresi'nde 
insan sesini kusursuzca taklit edebilen, yar-
gıçlara karar aşamasında yardım edebilen 

ve müşterilere denedikleri bir giysinin iyi uyup 
uymadığını söyleyebilen makineler sergilendi. 
Yapay zeka (YZ)'yı geliştirerek yol alan Çin, endüs- 
tri sektörüne yeni oyuncular katarak verimliliği artır-
mayı ve ekonomisine yeni bir canlılık enjekte etmeyi 
amaçlıyor. China Internet Network Information Cen-
ter (Çin İnternet Ağları Bilgi Merkezi) verilerine göre 
2017 Haziran ayında, dünyada mevcut 2 bin 542 YZ 
kuruluşunun aşağı yukarı dörtte biri Çin'de idi. Bun-
larda 15 bin 700 patent dosyası bulunuyordu ve 
bu da Çin'i, ABD'den sonra 2. sıraya yerleştiriyordu. 
Endüstri ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı'na göre, 
Çin YZ endüstrisinin geçen yıllık çıktısı 18 milyar yuan 
(2,85 milyar ABD doları) tuttu; bu sektörle bağlantılı sa-
nayi dallarının değeri 220 milyar yuan seviyesine ulaştı. 
Çin YZ Yeni Jenerasyon Geliştirme Stratejileri 
Enstitüsü'nün (CINGAIDS) 408 ilgili şirket ile yaptı-
ğı araştırmaya göre, "YZ teknolojilerinin gelişmesi 
yalnızca Çin'in ekonomik ilerlemesinin iç motoru 
olmakla kalmıyor, aynı zamanda dünya refahına da 
katkıda bulunuyor." Araştırmaya göre Çin'in yüksek 
teknoloji devleri YZ inovasyonuna yoğun biçim-
de yatırım yapıyor. Küresel YZ liderlerini yakalamak 
için Çin'de 18 eyalet, bölge ve belediye YZ ile bağ-
lantılı endüstrileri teşvik amacıyla yeni teşvik politi-
kaları benimserken, 27 adet eyalet çapında bölge 
de YZ endüstri parkları kurma planlarını açıkladı. 
Çin Bilim ve Teknoloji Birliği Başkanı ve Çin Bilim 
ve Teknoloji Eski Bakanı Wan Gang, Çin şirketle-
rinin akıllı robot, otomatik alışveriş yerleri, çeviri 
makineleri, sürücüsüz araçlar alanında çarpıcı ba-
şarılar sağlayarak yüz tanıma, sesli çeviri ve davra-
nış analizinde rekabet kabiliyeti edindiğini söyledi.    
YZ teknolojileri Çin'de, şehir planlama, akıllı ulaşım, 
sosyal yönetişim, sağlık, tarım ve ulusal güvenlikte 
geniş ölçüde uygulanmakta.  

T

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Yapay zeka…

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

Eurovent Derneği Başkanı Naci Şahin: “Başkanlığın bize verilmesi 
imajımızı olumlu etkileyecek”

İ SKİD’in 1997 yılından beri üyesi 
olduğu Eurovent European Industry 

Association başkanlığına derneği temsi-
len Naci Şahin seçildi. Konuyla ilgili 21 
Haziran’da Eurovent Derneği Başkanı 
Naci Şahin, İSKİD Başkanı Taner Yönet, 
Cem Savcı ve Ozan Atasoy’un katılımla-
rıyla Taksim Point Otel’de basın toplantısı 
düzenlendi. Toplantının açılış konuşma-
sını yapan Taner Yönet, Naci Şahin’in 
Eurovent Derneği Başkanı olarak seçil-
mesinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek “Naci Şahin’in Eurovent Der-
neği Başkanı olması, bizler için büyük 
bir onur. Bu tür olumlu gelişmelere her 
zamankinden daha çok ihtiyacımız var, 
sektör olarak bu açıdan büyük bir güç 
kazandık” dedi. Eurovent Derneği Baş-
kanlığına seçilme sürecini anlatan Naci 
Şahin, İSKİD’in enerji etkin ürünleri ve 
çevreci adımları desteklemesi nedeniyle 
Eurovent’te özel bir yerinin olduğunu 
söyleyerek “İSKİD’in pozisyonu Eurovent 
içinde çok güçlü. İSKİD, Eurovent’e 1997 
yılından beri üye. Bu açıdan Eurovent’te 
köklü bir geçmişimiz var. Eurovent üye-
leri Avrupa dışından bir başkan seçmek 
konusunda tereddüt etmedi. Türkiye ve 
İSKİD’e güven duyuyorlar. İlişkilerimizi 
daha da geliştirebilmek için bu ek bir fır-
sattır. Başkanlığın bize verilmesi imajımızı 
olumlu etkileyecektir” dedi ve Eurovent’in 

etkinliğini ve bilinirliğini Avrupa ve dün-
yada daha da artırmaya odaklanacak-
larını belirterek 2020 yılında Eurovent 

Summit’in Türkiye’de yapılabileceğinin 
sinyallerini verdi. Toplantı, soru-cevap 
bölümünün ardından son buldu.
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Haberler

Mühendis Kadınlar Derneği (MÜKAD) 1. Olağan  Genel Kurulunu Yaptı

M ühendis Kadınlar Derneği 
(MÜKAD)’ın genel kurulu 30 Haziran 

2018 Cumartesi günü Saat 13.00’da Next 
Level Plaza A Blok Kat-16 -Caleffi Ofis top-
lantı salonunda gerçekleştirildi. Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Züleyha Özcan’ın 
yaptığı açılış konuşmasından  sonra Genel 
Kurul saygı duruşuna davet edildi ve İstik-
lal Marşı okundu. Ardından Genel Kurulu 
yönetmek üzere Divan Kurulu’nun seçi-
mine geçildi ve oybirliği ile Divan Kurulu 
Başkanlığına Avukat Canan Yaşar, Başkan 
Yardımcılığına  Elektrik Elek-tronik Mühen-
disi Nazmiye Saydar ve Yazmanlığa da Jeo-
loji Mühendisi  Zeynep Bahar Ürküt seçildi. 
Divan Kurulunun daveti üzerine Yönetim 
Kurulu Başkanı Esma Sarıaslan Divrikli 
kuruluştan bu yana geçen 130 günlük 
süreçte gerçekleştirilen faaliyet raporunu 
okudu. Faaliyet raporunun ana başlıklarını; 
tüzük değişikliği işbirliğini geliştirmek ama-
cıyla yapılan resmi ziyaretler , üye kabul-
leri, Avrupa Birliği IPA projelerine yapılan 
başvurular ve süreçleri ile yeni dönemde 
çalışmalarına başlayacak olan  komisyonlar 
hakkında bilgi verilmesi oluşturdu. Genel 
kurula sunulan faaliyet raporu oybirliği 
ile ibra edildi. Ardından Yönetim Kurulu 
Üyesi Ömür Yüksek tarafndan  130 gün-
lük süreçteki bütçe okundu ve genel kurul 
üyeleri tarafından oybirliği ile onaylandı. 
Yasal prosedür gereği Genel Kuruldan 
alınması gereken izinler genel kurul üye-
leri ile görüşüldü ve Yönetim Kuruluna 

bu izinler oybirliği ile verildi. Mühendis 
Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu, özel-
likle önümüzdeki dönemlerde gelirlerini 
artırmak için yapacağı çalışmalarda ihtiyacı 
olan iktisadi İşletme Olma yetkisini aldı. Tek 
liste olarak gidilen seçimde genel kurulda 
yeni Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim 
Kurulu üyeleri seçildi. Yeni seçilen üyeler 
aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu:
Asıl	Üyeler	 	 	 	 	 	 Yedek	Üyeler:

1-Esma Sarıaslan Divrikli 1-Şehnaz Uysal

2-Züleyha Özcan 2-Ömür Yüksek

3-Şebnem Özkal 3-Ayşe Gülbeden

4-Şivezat Şeniz Dedeağaç 4-Nalan Bayraktar

5-Günay Güney Yabaş 5-Ceren Ercan

Denetim Kurulu:
Asıl	Üyeler	 	 	 	 	 	 Yedek	Üyeler:

1-Fatma Emel Öz 1-Görkem Gök
2-İsmet Taner 2-Selfinaz Çıldır

3-Feride Açıkgöz 3-Yasemin Balcı

Genel Kurul’un gündemini tamamla-
masının ardından teşekkür konuşması 
yapan Esma Sarıaslan Divrikli, yeni 
dönemdeki hedeflerini ve çalışma pren-
siplerini açıkladı ve genel kurul üyeleri-
nin sorularını cevapladı. Genel Kurul en 
son olarak üye kapasitelerini artırmak 
ve önümüzdeki dönemde komisyonların 
hedeflerine odaklanarak çalışmalarına 
başlamalarını sağlamak için geniş katı-
lımlı bir toplantı planladı.
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Haberler

Aldağ A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rebii Dağoğlu:
“Eurovent denetiminde ‘minör hataya bile rastlanmamıştır’ 
raporu aldık”

A ldağ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Rebii Dağoğlu, üretime geçmek 

üzere olan Akhisar tesislerindeki son durum 
hakkında basına bilgi verdi. 7 Haziran 2018 
tarihinde Feriye Sarayı’nda düzenlediği iftar 
yemeği sonrasında bir konuşma yapan Aldağ 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rebii 
Dağoğlu, yarım asrı geride bırakan Aldağ 
A.Ş.’nin bu süre boyunca çok şey öğren-
diğini ve öğrettiğini, geçmişten gelen tec-
rübe ile sektöre katkılarının devam edeceğini 
vurguladı. 2016 yılında Aldağ A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilliği görevini devraldığı 
süreçten itibaren şirketin cirosunun yüzde 
330 arttığını vurgulayan Dağoğlu, “İstanbul 
Kartal’daki fabrikamızda faaliyet gösterirken, 
Pendik Kurtköy’deki ikinci, yine Pendik’teki 
üçüncü ve İzmir Torbalı’daki dördüncü fab-
rikamızı da faaliyete geçirdik. İzmir Torba-
lı’daki fabrikamız, aslen Akhisar’da faaliyete 
geçecek olan fabrikamızın bir ön çalışması 
niteliğindeydi ve çok da faydalı oldu. Nitekim 
sektörümüzün de merakla beklediği üzere 
bayram sonu itibarıyla Akhisar fabrikamızda 
üretim süreçlerimizi başlatıyoruz. Hem beyaz 
hem mavi yakalı kadromuzu oluşturduk. 
Akhisar fabrikası sadece metrekare bazın-
daki büyüklüğü itibarıyla değil, adeta nefes 
alan, sürdürülebilir bina konseptine uygun 
inşa edilmiş, yeni nesil bina anlayışının en 
güzel temsilcilerinden biridir” dedi. Akhisar 
fabrikasının LEED sertifikasına aday bir tesis 
olduğuna dikkat çeken Dağoğlu, “Akhi-
sar fabrikamızı, üniversite öğrencilerimizin 
okulda öğrendikleri enerji verimliliği ve tasar-
rufu adına tüm kavramların bire bir uygu-
lamasını, yaşayarak görebilecekleri bir yapı 

olacak şekilde kurduk. Bu bina 50 yıllık bilgi, 
birikim ve tecrübemizin iklimlendirme sektö-
rüne armağanıdır” diye konuştu. Dağoğlu, 
Akhisar fabrikasının açılmasıyla beraber, İzmir 
Torbalı’daki fabrika hariç, İstanbul’da yer alan 
üç fabrikanın operasyonlarına aynen devam 
edeceklerinin altını çizdiği konuşmasında 
şunları söyledi: “Akhisar’da yaratacağımız 
istihdam, İstanbul’daki operasyonlarımıza 
ek yeni bir istihdam olanağı sunacaktır. 
Kurtköy’e yeni fabrikanın yatırımını yapıp 
satış ofisimizi de taşıdıktan sonra çalışma 
arkadaşlarıma ‘Bu, sadece fiziki bir değişim 
değil, aynı zamanda zihinsel bir değişimin 
de öncüsü olmalı’ dedim ve sağ olsunlar 
çalışma arkadaşlarım verdiğim mesajı çok iyi 
aldılar, o tarihten bugüne kadar çok ciddi bir 
oranda verim artışı oldu ve sürecimiz dina-
mik bir hal aldı. Geçmişin tecrübesi, bugü-
nün dinamizmiyle harmanlandığı zaman 
Aldağ A.Ş., geleceğin gücü olma yolunda 
hızlı adımlarla ilerliyor ve sadece niceliksel 
değil niteliksel olarak da büyüme gösteriyor. 
Ürün gamımızda olan cihazlarımızda ar-ge 
çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor, 
tüm cihazlarımızda EC fan kullanılabiliyor. 
ErP’ye uyum sürecimizi neredeyse tamam-
ladık, Eurovent sertifikasyonlarımızı da en 
kısa sürede tamamlayacağız ve ek sertifi-

kasyonlar da gelecek. Temmuz ayı itibarıyla 
bütün sertifikasyonlarımızı tamamlayacağız. 
Mevcut sertifikalarımızla ilgili çok kısa zaman 
önce denetimden geçtik ve Eurovent, ‘Minör 
hataya bile rastlanmamıştır’ raporu verdi. İşte 
bu 50 yıllık mühendislik ve ar-ge birikimimizin 
bugünkü sonucudur.” 

“Ar-Ge	Merkezi	olmak	için	
başvurumuzu	yaptık”
Gelecek 50 yılda yeni bir hikâye yazacaklarını 
sözlerine ekleyen Dağoğlu, “Çağın gerekle-
rine uyum sağlamak ve yeni değerler silsilesi 
yaratmak zorundayız. Planlarımızı ve prog-
ramlarımızı buna göre yaptık. Akhisar fabri-
kamız imalat sürecini başlatıyor; üretim plan-
lama, kalite kontrol ve proje gibi birimlerimizi 
Akhisar’a taşıyacak, ar-ge, ür-ge, inovasyon 
birimlerini İstanbul’da tutacağız. Ar-Ge Mer-
kezi olmak için başvurumuzu yaptık. Bu süreç 
de tamamlanmak üzere. Mevcut cihazları-
mızın üzerinde yaptığımız değişikliğin yanı 
sıra yeni nesil klima santralimizin lansmanını 
2019’un birinci çeyreğinde yapacağız. 5 ile 
7 yıllık zaman zarfında Aldağ markasını, 
iklimlendirme sektörünün tüm unsurlarında 
göreceksiniz. Sektörümüzde, üzerinde Aldağ 
markasını görmediğiniz bir ürün olmayacak” 
diyerek sözlerini tamamladı.
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Haberler

TTMD İzmir Şubesi “Sivil Toplum 
Kuruluşlarında Stratejik Anlayışın Önemi” 
Seminerini Gerçekleştirdi

T ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 
İzmir Temsilciliği tarafından düzen-

lenen, 2017-2018 Dönemi 9. Semineri 
20 Haziran 2018 tarihinde, “Sivil Toplum 
Kuruluşlarında Stratejik Anlayışın Önemi” 

Alarko Carrier, 
Türkiye’nin 
En Değerli 
100 Markasından Biri

AVenS ve Vortice, Sektöre Sunacağı 
Yenilikleri Anlattı

A

A

larko Carrier, lider ve bağımsız 
uluslararası marka değerlendirme 

kuruluşu Brand Finance’in her yıl hazırla-
dığı “Türkiye’nin En Değerli 100 Markası” 
listesinde 8 basamak birden yükselerek 
90’ıncı sırada yer aldı. Alarko Carrier 
Brand Finance 100 - Türkiye 2018 liste-
sinde, geçen yıla göre marka değerinde 
yüzde 12’lik bir artış yakaladı. Finans ile 
pazarlama arasında köprü kurmak ama-
cıyla kurulan Brand Finance bu araştırma-
sında, markaların son 3 yıl içinde Kamu 
Aydınlatma Platformu’yla (KAP) paylaştık-
ları finansal veriler ve çeşitli kaynaklardan 
elde ettikleri bilgileri yorumlayıp gelecek 
5 yıla dair bir projeksiyon çıkararak ilk 
100’e giren firmaları belirledi. Konuyla 
ilgili bir açıklama yapan Alarko Carrier 
Reklam Müdürü Hüdai Öztürk, “Listenin 
uluslararası bağımsız bir değerlendirme 
kuruluşu tarafından hazırlanmasını çok 
önemsiyoruz. Alarko Carrier’ın sektördeki 
tek firma olarak ilk yüzde yer alması bizim 
için büyük önem taşıyor. Bu başarının 
arkasında Alarko Carrier yönetimi ve tüm 
çalışanlarının yıllara dayanan tecrübesi 
ve özverili çalışmaları yatıyor. Türkiye’nin 
en değerli iklimlendirme şirketlerinden 
biri olmanın gururunu yaşıyor ve daha 
büyük başarılara imza atmak için çalışma-
larımıza hız kesmeden devam ediyoruz” 
dedi.

VenS ve Vortice, AVenS merkez 
ofiste bir toplantı düzenledi. 

AVenS ve Vortice’in aksiyon planları ve 
sektöre sunacağı yeniliklerin anlatıldığı 
toplantıda, enerji verimliliği yüksek yeni 
nesil ürünler üzerinde duruldu ve refe-
rans portföyüne iyi işler ekleyen AvenS’in 
başarısı tebrik edildi. Konuyla ilgili AVenS 
tarafından yapılan açıklamada, “Tasarım 
ve pratikliği birleştiren Vortice, çevreye 

ve insanların sağlığına özen gös-
tererek, havayı verimli ve güvenli 
bir şekilde veren cihazlar üretmeye 
devam ediyor. AVenS olarak paza-
rın ihtiyaçlarını ve enerji maliyet-
lerini düşürecek aynı zamanda 
konfor, taze hava ve nem denge-
sini sağlayacak yeni nesil cihazları 
yakında kullanıcıların beğenisine 
sunacağız. VORT HRW MONO – 
Yeni Nesil Oda Tipi Isı Geri Kaza-
nım Cihazı, VORT HRI DH – Dahili 

Nem Alma Özellikli Isı Geri Kazanım 
Cihazı, VORT HRI PHANTOM – Termodi-
namik veya Mekanik by-pass otomatik ve 
yüzde 100 filtre ile konfor garantisi sağ-
layan ürünler üzerinde yoğunlaşacağız. 
‘Havalandırma için en iyi fikirler’ felsefesi 
ile hareket eden AVenS’in hedefi, enerji 
verimliliği yüksek ekonomik ürünler ile 
taze havayı konfor şartlarını buluştur-
mak” ifadelerine yer verildi.

konusunda gerçekleştirildi. MMO İzmir 
Tepekule Kongre Merkezi Ege Salonu’nda 
düzenlenen etkinliğe, konuşmacı olarak 
Figen Görücü katılırken Seminer Oturum 
Başkanlığını Prof. Dr. Macit Toksoy yaptı.
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Haberler

Systemair HSK’nın LEED Gold Sertifikasına Sahip Klima Santrali 
Fabrikası Eylül’de Açılıyor

S ystemair HSK, “Türkiye’nin ‘Enerji 
ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik’ 

anlamına gelen LEED Gold Sertifikası’na 
sahip klima santrali fabrikası”nın resmi 
açılışını Eylül ayında gerçekleştirecek. 
Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yaklaşık 28 bin metrekare 
alana kurulu yeni fabrikanın, özellikle 
Ortadoğu ve Balkanlar için üretim üssü 
olması planlanıyor. Systemair HSK’nın 

Hadımköy’de konumlanan bir önceki 
üretim tesisinden yaklaşık iki kat daha 
büyük olan yeni fabrika, halihazırda 
tam kapasite olarak üretime başlamış 
durumda. 
Türkiye’nin en büyük iklimlendirme şir-
ketlerinden HSK’nın yüzde 90 hissesini 
2012 yılında satın alan Systemair, son iki 
yıl içinde dünya genelinde gerçekleştir-
diği en büyük yatırımı olan bu yeni fab-
rika ile potansiyeline ve gücüne inandığı 
Türkiye’nin ekonomisi ve istihdamına kat-
kıda bulunmaya kararlı olduğunu ortaya 
koyuyor.  Ülkemizde fabrika yatırımının 
yüzde 35’i için Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası’ndan (EBRD) fon kullanan tek 
HVAC (ısıtma, soğutma ve iklimlendirme) 
markası olan Systemair HSK, bu yatırımı 
ile iç piyasaya ürün tedariki gerçekleş-
tirecek olmakla birlikte daha çok doğu 

ile batı arasında köprü kurarak ihracata 
odaklanacağını belirtiyor. Bölgesel bir 
güç olarak Türki Cumhuriyetler ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’ne ihracatını artırmayı 
hedefleyen Systemair HSK, bu fabrika ile 
Türkiye’yi özellikle Ortadoğu ve Balkanlar 
için üretim üssü olarak konumlandırıyor. 
Son 6 yıldır klima santrali alanında en 
fazla ihracat yapan 3. şirket olmayı başa-
ran Systemair HSK, cirosu içinde yüzde 
25 paya sahip olan ihracat oranını hızla 
artırarak klima santrali pazarındaki ülke 
liderliğinin sınırlarını genişletmeyi amaç-
lıyor. Endüstri 4.0’a uyumlu altyapısı ile 
hedef pazarların ihtiyaçlarına uygun özel-
leştirilmiş ürünler üretme imkânı tanıyan 
fabrika, Systemair HSK’nın operasyonel 
verimliliğini ve uluslararası standartlara 
uygun ürünler üretme kapasitesini de 
artıracak.

ISH China & CIHE Fuarı, Ziyaretçi Sayısında Rekor Kırdı

Ç in Uluslararası Isıtma, Havalandırma, 
Klima, Sıhhi Tesisat ve Konut Konfor 

Sistemleri Fuarı, Pekin Çin Yeni Uluslararası 
Fuar Merkezi’nde 22-24 Mayıs 2018 tarih-
leri arasında yapıldı. 
Bugüne kadar yapılan en geniş katılımlı ISH 
China & CIHE fuarı olan organizasyonda, 
bir öncekine kıyasla yüzde 8.6 oranında 
daha fazla katılımcı kuruluş, yüzde 13.9 
oranında daha fazla ziyaretçi bir araya 
geldi. Çin’in temiz enerjili ısıtma pazarının 
kârlı fırsatlarının da etkisiyle salon sayısı 
10’a, toplam sergi alanı 116 bin metre-
kareye çıktı, ziyaretçi sayısında ise rekor 
kırıldı. Messe Frankfurt (Shanghai) Co Ltd. 
ve Beijing B&D Tiger Exhibition Co Ltd. şir-
ketlerinin birlikte organize ettiği fuara, bin 
300 firma katıldı (2017: bin 289) ve fuarı 
70 bin 202 kişi ziyaret etti. (2017: 61 bin 
612). Denizaşırı Ülkeler Salonunda İngiliz, 
Fransız, Alman ve İtalyan küresel şirketler 
yer aldı. İtalya’nın ayrıca W2 salonunda bir 
milli katılım alanı vardı. Gelecek ISH China 
& CIHE fuarı 6-8 Mayıs 2019 tarihleri ara-
sında yapılacak. Çin’in ikinci ISH etkinliği 
ISH Shanghai & CIHE de 3-5 Eylül 2018 

tarihleri arasında Şangay Yeni Uluslararası 
Fuar Merkezi’nde yapılacak. 
Ana etkinlik ISH Frankfurt ise 11-15 Mart 
2019 tarihleri arasında ziyaretçilerine kapı-
larını açacak. Bu etkinliğin öncesinde, 28 
Şubat-2 Mart 2019 tarihleri arasında ISH 
India Fuarı, Bombay Fuar Merkezi’nde 
düzenlenecek.

ISH	China	&	CIHE	2018	fuarına	
Türkiye’den	katılan	firmalar:

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Bestank Besler Makine Pres Metal İnş. San. 
ve Tic. Ltd. Şti.

Cemsan Elek. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti 

EMZ Metal ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti.

Gassero Isı Teknolojileri San. Ltd. Şti. 

KRC Yapı A.Ş. 

Metsan Endüstriyel Yapı Tic. A.Ş.

Sanica Dış Tic. A.Ş. 

Termo Isı Sistemleri Tic. ve San. A.Ş. 

Ünmak Isıtma Sistemleri

Üstün Isıtma ve Soğutma Ekip. İmalat Paz. 
San. ve Tic. Ltd. Şti.
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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

Caleffi’den Radyant Isıtma ve 
Soğutma Sistemi Eğitimi

C aleffi, 12 Mayıs’ta TTMD Ankara’da Caleffi Grup şir-
ketine ait RDZ’nin Teknik Müdürü Samir Tabban’ın 

sunumuyla “Radyant Isıtma ve Soğutma Sistemleri” ile 
ilgili bir eğitim düzenledi. Tabban sunumunda özetle 
şunları söyledi: “Radyant ısıtma & soğutma, döşeme-
den, duvardan ya da tavandan ışınım yoluyla uygulanan 
bir ısıtma ve soğutma sistemidir. Burada temel pren-
sip, ‘çalışma sıcaklığını değiştirerek’ ışınlama yoluyla 
ısı alışverişini etkileyerek insan vücudu için ideal termal 
ortam konforunun oluşturulmasıdır.  Bu sistemde ısıtma 
kaynağı olarak büyük yüzeyler küçük sıcaklık farkları ile 
kullanılmaktadır. Radyant sistemi sadece kış ısıtması için 
en iyi sistem olarak değil, aynı zamanda yaz soğutması  
için mükemmel bir çözüm olarak kabul edilir. Radyant 
soğutma, kullanıcıların homojen sıcaklıklara ve insan 
vücudu ile çevresi arasında gerekli ısı alışverişi seviyesine 
ulaşmalarını sağlar. Ayrıca, geleneksel klima sistemle-
rinin kendine özgü rahatsız edici üflemelerini ve hava 
akımlarını ortadan kaldırır. Radyant sistemin yaz ve kış 
konforunu tek bir terminal üniteden birlikte sunabiliyor 
olması, sessiz çalışması, hava akımının olmaması, düşük 
enerji tüketimi, daha iyi hijyen ve sağlık beraberinde 
yerleşim ve mobilya özgürlüğü sunması başlıca tercih 
sebepleri arasındadır. Günümüz teknolojilerine uygun 
olarak inşa edilmiş iyi yalıtımlı binaların gün içerisinde 
değişebilen ani ısı yükü değişimlerini çok hızlı reaksiyon 
verebilen düşük ataletli sistem uygulaması çözümleri için 
de oldukça uygundur. Beraberinde ortamın hava kalitesi 
kontrolü için gerekli olabilecek taze hava işleme ve nem 
kontrol cihazları ile akuple olarak çalışabilen sistem için 
gerekli tüm bileşenler komple bir paket olarak Caleffi / 
RDZ tarafından tasarımıyla birlikte sunulabilmekte ve 
uygulamasında da asistan hizmeti verilebilmektedir.”



Haberler

Daikin Türkiye, 500 Büyük Sanayi Devi Arasında

D aikin Türkiye, İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) tarafından hazırlanan 

‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
Araştırması’ndaki yerini bu yıl da aldı. 
Daikin, Türkiye’nin 500 büyük dev şir-
keti arasındaki yükselişini sürdürerek 
2017 yılı itibarıyla 291’inci sıraya yer-
leşti. Sonuçları değerlendiren Daikin Tür-

kiye CEO’su Hasan 
Önder, “2017 yılı 
verilerine göre üre-
timden satışlarımız 
ile Türkiye’nin 500 
dev firması ara-
sında 16 basamak 
yükselerek 291’inci 
sırada yer aldık. 
Hızlı ve istikrarlı 

büyümemizin bir kanıtı olan bu sonuç, 
hedeflerimize yaklaşmış olduğumuzu 
göstermesi açısından bizim için çok 
önemli ve değerli” dedi. Hedeflerinin bu 
başarıyı sürdürmek olduğunu vurgulayan 
Önder, şunları söyledi: “Daikin Temmuz 
2011 tarihinde doğrudan yatırımcı ola-
rak Türkiye’deki yerini alırken, hedefimizi 
Türkiye’yi iklimlendirme sektörünün üre-
tim ve lojistik üssü yapmak olarak belir-
lemiştik. O günden bu yana bu hedefi-
miz doğrultusunda, tüm çalışanlarımız 

ile birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. 
Geniş ürün gamımız ve yüksek hizmet 
kalitemiz ile sektörün en hızlı büyüyen 
şirketi olmayı başardık. Büyümemizi 
sürdürürken sektörümüzün gelişimine, 
istihdama ve ülke ekonomisine önemli 
katkılarda bulunduk. Bütün bu gelişmele-
rin önümüzdeki yıllarda katlanarak süre-
ceğini düşünüyoruz.” Daikin Türkiye’nin 
2017 yılı performansı ile sıralamada 16 
basamak yükselmesinde öncü ve yeni-
likçi bir şirket olmalarının da önemli bir 
payı bulunduğuna dikkat çeken Önder, 
sözlerine şöyle devam etti: “Tüm dün-
yada olduğu gibi Türkiye’de de ar-ge ve 
inovasyon çalışmalarımızla sektörümüze 
öncülük etme gayretindeyiz. Önceki yıl-
larda olduğu gibi geçen yıl da birçok ilke 
imzamızı atarak enerji verimliliği yüksek 
ve çevreci ürünlerimizi müşterilerimiz ile 

buluşturduk. Daikin, doğrudan yatırımcı 
olarak Türkiye’de faaliyet göstermeye 
başladığı 2011 yılından bu yana 6,5 kat 
büyüme gösterdi. Enerji verimliliği yüksek 
cihazlara artan ilgi bu büyümenin başlıca 
motivasyonu oldu ve 2017 mali yılını 1.3 
milyar TL ciro ile kapattık. Daikin Türkiye 
olarak yeni bir başlangıç yaptığımız 2011 
yılında 340 milyon TL ciromuz vardı. Biz 
daha o zaman kendimize 1 milyar TL’yi 
aşan ciro, bin kişinin üzerinde istihdam 
hedefi koymuştuk. 2016 yılında 1 milyar 
TL ciro, 2017 yılında da bin kişilik istih-
dam barajını aştık. Son 4 yıllık büyüme 
hızımız yüzde 100’ü geçti. Şu anda 1 
milyar 303 milyon TL cirosu olan bin 250 
kişilik büyük bir aileyiz. Hedefimiz 2020 
yılında ciroda 2 milyar TL’ye, istihdamda 
da bin 500 kişiye ulaşmak. Bu doğrultuda 
var gücümüzle çalışıyoruz.”

Aironn Bilime Katkı Koymaya Devam Ediyor

A ironn, fan mühendisliğinde bilginin 
üretilmesi, paylaşılması ve bilgi üre-

timinin desteklenmesi için tüm olanakla-
rını kullanıyor. Aironn Sakarya Üniversi-
tesi (SAÜ) Makine Mühendisliği bölümü 
öğrencilerinin TÜBİTAK 2241 Sanayiye 
Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması 
için üzerinde çalıştıkları proje için Kocaeli 
tesisindeki AMCA standartlarına uygun 
olarak tasarlanan Fan Test Laboratuvarını 
öğrencilerin kullanımına sundu.
Öğrenciler geliştirdikleri proje ile ‘TÜBİ-
TAK 2241 Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme 
Tezleri Yarışması’ Ürün Geliştirme katego-
risinde birincilik ödülünü aldı.
Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ekrem Büyükkaya ve proje ekibi öğren-
cileri, tonlarca kütleye rağmen ani manevra 
kabiliyetine sahip kambur balinanın yüzge-
cinden esinlenerek yeni nesil rüzgâr türbin 
kanat tasarımı geliştirdi.

Tasarımı	1	yıl	sürdü

SAÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğren-
cileri Ümit Gedik, Ali Rıza Görüm, Lütfi Kar-
deş ve Furkan Çakar’ın, danışman hocaları 
Doç. Dr. Ekrem Büyükkaya gözetiminde 
geliştirdiği tüberküllü rüzgâr türbini kanat 
tasarım çalışmaları yaklaşık bir yıl sürdü. 
Proje, TÜBİTAK 2241 Yarışması Ürün Geliş-

tirme kategorisi jüri değerlendirmesinde 
dört farklı kriteri başarıyla geçti.
Ürün Geliştirme kategorisinde final aşa-
masına kalan 32 proje arasında birinciliği 
elde eden öğrenciler, çalışmalarını daha iyi 
seviyelere getirebilmeyi hedefliyor.
Proje grubu, geliştirdikleri türbinin testle-
rini yapmak için kendilerine laboratuvarını 
açan Aironn’a teşekkür plaketi takdim etti.
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Yunus Yener: “Mesleki eğitim, sadece özel eğitim kurumlarına 
bırakılamayacak kadar ciddi bir konudur”

Y ükseköğretim Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-

namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda 
9 Mayıs 2018 tarihinde kabul edildi ve 
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 
yürürlüğe girdi. 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Başkanı Yunus Yener, söz konusu Kanun 
ile ilgili birtakım açıklamalar yaptı. Yener 
açıklamasında özetle şunları dile getirdi: 
“Söz konusu Kanun ile birlikte; 5580 sayılı 
Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 6’ncı 
maddesine ‘Bu Kanun kapsamında faaliyet 
gösteren kurumlarda, Bakanlıkça belirle-
nen programları başarıyla tamamlayanlar 
aldıkları kurs bitirme belgeleriyle tamam-
ladıkları programlara ilişkin işyerlerinde 
çalışabilir ve işyeri açabilirler. Bu durumda 
olan kişiler için başkaca bir meslek belgesi 
aranmaz. Uygulanan program doğrultu-
sunda yapılacak kurs bitirme, seviye tespit 
ve seviye tamamlama sınavları ile progra-
mın gerektirdiği diğer sınavlar için sınava 
girenlerden alınacak sınav ücretleri, bu 
ücretlerden bu sınavlarda görevlendirilen-
lere ödenecek ücretler ve sınav giderleri 
ile sınavların usul ve esasları Bakanlıkça 
belirlenir’ hükmü eklenmiştir. Öncelikle 
Kanun değişikliği üzerine konunun birinci 
dereceden muhatabı olan birçok kurum 
ve kuruluş gibi Odamızdan da bir görüş 
alınmadığını belirtmek isteriz. Söz konusu 
Kanun değişikliği ile birlikte, ülkemizde 
yıllardır farklı kurum ve kuruluşların yoğun 
emeğiyle oluşturulan ulusal mesleki 
yeterlilik ve belgelendirme süreçleri yok 

sayılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nca 
izin verilerek faaliyet gösteren Özel Eği-
tim Kurumları tarafından yürütülen kurs 
programlarını tamamlayanların başka bir 
belgeye yani MEB Mesleki ve Teknik Eği-
tim Genel Müdürlüğü’nce verilen çırak-
lık, kalfalık, ustalık ve Mesleki Yeterlilik 
Kurumu tarafından verilen Mesleki Yeterli-
lik Belgesi vb. belgelere ihtiyaç duymaksı-
zın çalışabilmelerine ve iş yeri açmalarına 
imkân sağlanmaktadır. Bu düzenleme 
ayrıca mevcut mesleki teknik orta eği-
tim ile çıraklık, kalfalık, ustalıkla ilgili yapı 
ve uygulamaları ortadan kaldırabilecek 
tehlikelere kapı aralamaktadır. Mesleki 
eğitim, sadece özel eğitim kurumlarına 
bırakılamayacak kadar ciddi bir konudur. 
Çünkü özel eğitim kurumları kâr etme esa-
sına göre çalışan işyerleridir. Özel eğitim 
kurumlarını uzmanlıkları ile ilgili olma-
yan alanlarda eğitim ve belgelendirmede 
yetkilendirmek, gerek söz konusu işlerin 
belgelendirilmiş ehil ellerde yürütülmeme-
sine, gerekse çalışma yaşamı ve sanayide 
yaşanacak yeni işçi sağlığı ve iş güvenliği 
sorunlarına ve iş kazalarına yol açacaktır.
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafın-
dan Yetkilendirilmiş olan Odamız ve diğer 
Belgelendirme Kuruluşları, Türk Akreditas-
yon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akre-
dite edilmiş olup, bu kuruluşlar tarafından 
verilen belgelerin ulusal ve uluslararası 
tanınırlığı yüksek düzeydedir. Örneğin 
Odamız 2004 yılından bu yana ulusal 
ve uluslararası standartlara uygun olarak 
kurmuş olduğu belgelendirme sistemi 
çerçevesinde işleyişini sürdürmektedir. 

Söz konusu kanun ile eğitim sonrası bel-
gelendirme ve akreditasyon süreçlerinde 
oluşturulan birikimlerin heba olması ve 
uluslararası nitelikteki üçüncü göz dene-
timinden çıkmak ülkemiz için büyük bir 
kayıp olacaktır. Uluslararası nitelikte per-
sonel belgelendirme standardına uygun 
şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi 
tutulmadan, yani sınav ve belgelendirme 
yapılmadan çalışmasına izin verilmesi 
niteliksiz iş gücünün yani teknik bilgi ve 
beceri seviyesi düşük çalışanların özellikle 
tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırıl-
masına ve iş kazalarının artmasına neden 
olacaktır. Bununla beraber tehlikeli ve çok 
tehlikeli meslekler başta olmak üzere üre-
timde mesleki beceri gerektiren işlerde de 
kurs bitirme belgesi ile istihdam imkân 
dâhilinde olacağından başta MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi olmak üzere Milli Eği-
tim Bakanlığı tarafından verilen çıraklık, 
kalfalık ve ustalık belgeleri de devre dışı 
bırakılacaktır. Sonuç olarak, çalışanların 
işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamındaki 
bilgi ve mesleki yeterliliklerinin ulusal 
ve uluslararası standartlara uygun, teo-
rik ve pratik performansa dayalı olarak 
ölçülmesi esasına dayalı sistemin devre 
dışı bırakılması doğru değildir. Mesleki 
yeterlilik eğitimden uygulamaya dek bir 
bütünlük oluşturmaktadır ve ilgili bütün 
tarafların karar alma süreçlerine dahil edil-
mesi gerekmektedir. 
İş kazalarının artmasına ve çalışma yaşa-
mında yeni hayati sorunlara sebep olabi-
lecek bu konunun yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir”.

COPA, Ürdün ve İsveç Bayilerini Fabrikasında Ağırladı

Y urtdışında 4 kıtada 40’tan fazla 
ülkeye üretim yapan Coşkunöz 

Isı Sistemleri’nin markası COPA, Haziran 
ayında Ürdün ve İsveç bayilerini fabrika-
sında ağırladı. Ziyaretçiler; uluslararası kalite 
standartlarına uygun yapılan üretimi, Ar-Ge, 
boya, ambalajlama ve kalite kontrol proses-
lerini yerinde incelemek için Bursa’yı ziyaret 
etti. Fabrika gezisi öncesinde sunum yapıla-
rak, Coşkunöz Holding ve COPA’daki güncel 

gelişmeler, 2017-2018 değerlendirmesi ve 
gelecek dönem hedefler anlatıldı. COPA; 
faaliyet gösterdiği Bursa Nilüfer Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 26 bin metrekarelik 
modern üretim tesisinde yılda 2.2 milyon 
metretül ürün üretiyor. Türkiye’de yalın üre-
tim felsefesiyle üretim yapan COPA, 2009 
yılından beri değer zincirindeki israfları yok 
ederek tüm faaliyetlerinde müşterileri için 
değer oluşturma amacını benimsiyor.
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Çanakkale Ülkenin İlk Yeşil Yönetim Binasına Ev Sahipliği Yapacak

Ç anakkale Belediyesi’nin büyük 
bir titizlikle üzerinde çalıştığı 

Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi 
Binası’nın inşaat faaliyetleri tüm hızıyla 
sürüyor. Bina tamamlandığında fiziki 
yapısı ve kullanılan teknoloji ile birlikte 
ülkenin yarışma yolu ile seçilen ilk ‘yeşil’ 
yerel yönetim binası olma özelliğini 
taşıyacak. Eski Belediye Binasının günü-
müz koşullarında hizmet sunumuna ve 
taleplere yeterli kalmayışından dola- 
yısıyla hız kazanan çalışmalar doğrultu-
sunda 2012 yılında düzenlenen “Yeşil 
Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası 
ile Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulu-
sal Mimari Proje Yarışması” ile süreç 
de başlatılmış oldu. Yarışma sonrası 
tüm teknik işlemlerin ardından başlatı-
lan inşaat faaliyetleri ise hızla sürüyor. 
‘Yeşil Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi 
Binası’ adı verilen bu tesis, enerji kay-
naklarını güneş, rüzgâr, toprak gibi 
doğal kaynaklardan sağlayacak. Bina 
böylece enerji israfını engelleyecek 
ve tüm belediye birimlerini aynı çatı 
altında toplayacak.
Toplam 27 bin 83 m² kapalı alana 
sahip yapının zemin altı birimleri; 162 
araçlık 6 bin 602 m²’lik kapalı otopark 
alanı, iki adet 814 kişilik 598 m²’lik 
çok amaçlı salon, 390 kişilik 410 m²’lik 
nikâh salonu bölümlerinden oluşuyor. 
Zemin üstü birimleri ise 60 üye / 85 
dinleyici kapasiteli 290 m²’lik meclis 
salonu, kent meydanı girişli 404 m²’lik 
sanat galerisi ve diğer müdürlük üni-
telerini kapsıyor. Projedeki açık ofis 
düzenlemesi, çok sayıda odadan oluşan 
çalışma mekanlarına göre az sayıda ve 
daha fazla alandan oluştuğu için ısıtma 
ve aydınlatılma kolaylığı açısından da 
birçok fayda sağlıyor. Bu bölümlerde 
bulunan açılabilen pencereler saye-
sinde mikro klima etkisi ile çalışma 
ortamlarının ferahlığının doğal yollar-
dan artırılması hedefleniyor. Alt zemin 
kattan itibaren tüm yapı koridorlarının 
üzeri cam çatıyla kapatılacak ve kullanı-
lan atriyum sayesinde binanın tamamı 
gün ışığından direkt olarak fayda sağ-

layacak. Çatı camına yerleştirilmiş yarı 
geçirgen fotovoltaik paneller, bina için 
elektrik üretmek ve güneş ışınlarının 
içeri kontrollü bir şekilde girmesine 
olanak yaratıyor. Çelik makaslar arasına 
yerleştirilen hareketli ahşap paneller 
ses yansımalarını minimuma indirmek, 
akustik konforu sağlamak ve güneş 
ışınlarını kontrol altına almak amacıyla 
kullanılıyor. En alt katta bulunan bitki-
ler ise CO2 gazı absorbe etmeye faydalı 
olmak ve aynı zamanda ses yutucu 
olarak akustik konfora yardımcı olmak 
amacıyla doğal ışığı direkt alması sağ-
lanacak biçimde yerleştirilecek. Bina 
çatısında oluşturulan saçaklar hem 
yapısal bütünlüğü sağlayacak hem de 
kullanıcılara gölge alanlar oluşturacak. 
Otoparklar bodrum katlarda buluna-
cak. Arazinin kuzeyinde oluşturulan 
açık bisiklet parkları ve soyunma/duş 
odalarından da meydana ve belediye 
binasına ulaşım sağlanacak. Uzun cep-
heleri kuzey ve güney yönlerine açılan 
çalışma bölümleri iklimsel duyarlılığına 
göre tasarlanan çalışma ortamları için 
perfore delikli metal güneş kırıcılar, 
güneşten kontrollü faydalanan cep-
helere yerleştirildi. Projede çevreye 
zorla bir yükleme yapan anonim bir 
mimari yerine, yerel sorunlara cevap 
üretmeye çalışan, bulunduğu çevre 

ve koşullarla ilişkili yaklaşımı olan 
aynı zamanda kentliye de farkındalık 
kazandırmayı amaçlayan "duyarlı" bir 
tasarım yapılmaya çalışılmış. Kentli-
nin kullanacağı açık alanlar, bisiklet 
parkları, sergi ve konferans salonları 
gibi birçok aktivitenin kolaylıkla eri-
şildiği bir yapılanma tercih edilmiş. 
Proje, tasarım sürecinin en başında, 
güneş enerjisinden optimum faydayı 
hedeflemiş. Güneş kontrolünde cephe 
formu, doluluk – boşluk oranı, cephe 
hareketleri ve güneş kırıcılar önemli 
rol oynuyor. Bina cephelerinde opti-
mum düzeyde ısı yalıtımı yapılacak. 
Cam cephelerde kaplamasız ısı yalıtımlı 
cama göre pencerede ısı kaybını %40 
oranında azaltan low-e cam seçildi. 
Bu camlar renksiz görüntüsüyle ışık 
girişini azaltmadan güneş kontrolü 
ve pencere önlerinde oluşan sıcak – 
soğuk farklarını engelleyerek yayılmış 
bir rahatlık sağlıyor. Soğutma yükle-
rini düşürerek enerji tasarrufu sağla-
mak ve gölgeleme yaparak konforlu 
çalışma ortamları oluşturmak amacıyla 
cam giydirme cephe önünde perfore 
delikli metal güneş kırıcılar kullanılı-
yor. Yapımı devam eden Yeşil Yerel 
Yönetim ve Kültür merkezi Binası’nın 
2018 yılı sonu itibarıyla tamamlanması 
hedefleniyor.
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Siemens Bina Teknolojileri Kalorimetre portföyü, M-bus 
kablolu, RF Kablosuz, GPRS modüllü, pulse modüllü, mekanik 
ve ultrasonik tipte seçenekleri ile her tür uygulamaya yönelik 
en ideal çözümleri sunuyor. Siemens WTV676-HB6035 Web 
server, kablolu ya da kablosuz sayaçları, ethernet veya 
Internet üzerinden okuyabiliyor. Web Server’a maksimum 20 
sayaç direkt olarak bağlanabiliyor. Web Server 6 adet kablolu 
ve 23 adet RF çevirici ile genişletilebiliyor. Ve sonuçta tek web 
server üzerinden 250 adet kablolu, 2500 adet kablosuz sayaç 
okunabiliyor.

İşte yaşam için yenilikçi zeka…

siemens.com.tr

Ultrasonik Kalorimetre
ISITMA / SOĞUTMA

T230/T330

Hafif Tasarım: Kompozit gövdesi ile konutsal ve ticari 
uygulamalar için en ideal çözüm 

*şimdi pirinç gövde ve kombine ısıtma & soğutma 
kalorimetresi ile

Haberler

T

Baymak, Türkiye Genelinde Ürün Eğitimleri Düzenliyor
ürkiye genelinde verdiği ürün eği-
timleri ile bayilerini ve sektörü bil-

gilendiren Baymak, yılın ilk 6 ayında 150 
saati aşkın eğitim programını tamamladı. 
Isıtma alanında yeni bir dönemin başlangıcı 
olan ve sektör yapısında yenilikler yaratan 
ErP Yönetmeliği hakkında detaylı bilgilerin 
verildiği eğitimlerde ayrıca duvar ve yer 
tipi premix teknolojili yoğuşmalı kazanlar; 
Magnus ve Lectus, sistem kurulum oto-
masyon aksesuarları, tesisat ekipmanları ve 
kaskad uygulamaları hakkında bilgilendir-
meler yapıldı. Baymak Ürün Grup Müdürü 
Rıdvan Öksüz’ün ve Isıtma Grubu Ürün 
Sorumlusu Emre Koçkan’ın yönettiği eği-
timlere bayilerin yanı sıra Mardin’de Artuklu 
Üniversitesi Yapım İşleri, Belediye Teknik 
Personeli, İl Özel İdaresi, Akmercan-Mar-
dingaz Dağıtım yetkilileri, Diyarbakır’da 
Diyarbakır Makine Mühendisleri Odası üye-
leri ve her ilin sektörde uzman firmaları da 
katıldı. Gerek tüketicilerin gerek çalışanların 
kalıcı memnuniyetine önem veren Baymak 
gerçekleştirdiği bayi eğitimleriyle yenilikçi 
vizyonunu daha da ileri taşımayı hedefliyor. 
Bu hedefle geçen yıl tüm ekiplerine bin 200 

saat eğitim düzenleyen Baymak, bu yıl da 
İstanbul, Antalya, Bolu, Van, Bitlis-Tatvan, 
Bilecik, Tekirdağ, Bodrum, Diyarbakır, Mar-
din, Trabzon, İstanbul, Kıbrıs, Mardin ve 
Sivas’ta düzenlediği eğitimlerin ardından 
önümüzdeki dönemde Türkiye’nin dört bir 
yanında bayi eğitimlerine devam edeceğini 
belirtiyor.

Armacell Akademi, Kriyojenik Hat Yalıtımı Eğitimi Gerçekleştirdi

A rmacell Akademi’nin eğitim çalış-
malarına bir yenisi daha eklendi. 

Samsun’da bulunan Yeşilyurt Demir 
Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Ltd. 
Şirketi’nde 12 Haziran 2018 tarihinde “Kri-
yojenik Uygulama Eğitimleri” başlığı altında 
eğitim düzenlendi. Eğitimde tesis sorum-

lularının ve ustaların yanı sıra, Armacell 
EMEA Uygulama Uzmanı Andreas Papale-
ontiou, İç Anadolu Bölge Yöneticisi Doğu 
Çamur ve Teknik Pazarlama Uzmanı Umut 
Kaya hazır bulundu. Armacell EMEA Uygu-
lama Uzmanı Andreas Papaleontiou’nun 
gerçekleştirdiği eğitimin ardından ustaların 
soruları cevaplandı ve doğru uygulama 
için sahada örnek uygulamalar sergilendi. 

Armacell Akademi ekibi, Armaflex Ultima 
ve Armaflex yapıştırıcı ürünlerinin doğru 
kullanımı ve -196 ˚C’lere dayanan servis 
sıcaklığındaki kriyojenik hatlarda yalıtımın 
nasıl yapılması gerektiğine dair uygulamalı 
bilgiler aktardı. Kriyojenik hatların yalıtı-
mında ekstra dikkatli olunmasına ve önem 
gösterilmesine dikkat çeken Armacell Yalı-
tım Teknik Pazarlama Uzmanı Umut Kaya 
“Kriyojenik hatların yalıtımı hayati önem 
taşıyor. Biz de Armacell Yalıtım A.Ş. olarak 
bunun önemini biliyor ve eğitimlere çok 
önem veriyoruz” dedi. Armacell Yalıtım 
A.Ş. İç Anadolu Bölge Yöneticisi Doğu 
Çamur, kriyojenik hat uygulamaları ve 
endüstriyel sistem çözümlerinde; tasarım 
aşamasından uygulama aşamasına kadar 
Armacell Yalıtım A.Ş. ailesi olarak yatırım-
cıların yanında göreve hazır olduklarını 
belirtti.
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Siemens Bina Teknolojileri Kalorimetre portföyü, M-bus 
kablolu, RF Kablosuz, GPRS modüllü, pulse modüllü, mekanik 
ve ultrasonik tipte seçenekleri ile her tür uygulamaya yönelik 
en ideal çözümleri sunuyor. Siemens WTV676-HB6035 Web 
server, kablolu ya da kablosuz sayaçları, ethernet veya 
Internet üzerinden okuyabiliyor. Web Server’a maksimum 20 
sayaç direkt olarak bağlanabiliyor. Web Server 6 adet kablolu 
ve 23 adet RF çevirici ile genişletilebiliyor. Ve sonuçta tek web 
server üzerinden 250 adet kablolu, 2500 adet kablosuz sayaç 
okunabiliyor.

İşte yaşam için yenilikçi zeka…

siemens.com.tr

Ultrasonik Kalorimetre
ISITMA / SOĞUTMA

T230/T330

Hafif Tasarım: Kompozit gövdesi ile konutsal ve ticari 
uygulamalar için en ideal çözüm 

*şimdi pirinç gövde ve kombine ısıtma & soğutma 
kalorimetresi ile



Haberler

ODE, İngiltere Merkezli Yalıtım Müteahhitleri Birliği’ne Üye Oldu

O DE Yalıtım; NIA (National Insulation 
Association), EIIF (European Indust-

rial Insulation Foundation) ve EWA (Euro-
pean Waterproofing Association) üyelikle-
rinin ardından TICA’ya (Thermal Insulation 
Contractors Association) da üye oldu. TICA* 
üyeliğinin, her adımını global bir marka 
olma hedefi doğrultusunda kurgulayan 
firmaları için çok önemli bir adım oldu-
ğunu vurgulayan ODE Yalıtım Pazarlama 
Direktörü Ceylin Akdemir, “Türkiye yalıtım 
sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli en 
büyük şirketi ODE, uluslararası ağlarını güç-
lendirecek ve kendisini yeni pazarlara çok 
daha sağlam adımlarla ulaştıracak bağlan-
tılarla ilerlemeye devam ediyor. Türkiye’de 

birçok STK’nın kurulmasına öncülük eden 
ODE, yurtdışındaki üyelikleriyle de dünya 
ve Avrupa pazarındaki gelişmeleri yakından 
takip ediyor. Yurtdışındaki bilgi birikimini 
ülkemize taşımakta köprü görevi görüyor. 
Bu yıl merkezine aldığı ihracat odaklı büyü-
meyle yılın ilk 4 ayında önemli bir ivme 
yakalayan ve Avrupa başta olmak üzere 
Afrika ve Güney Amerika’da ihracat ağını 
genişleterek, geçen yılın aynı dönemine 
göre dolar bazında yüzde 35 artışa imza 
atan firmamız, bu büyümenin paralelinde 
uluslararası networkünü de artırıyor. Bu 
kapsamda gerçekleştirdiği TICA üyeliğiyle, 
global pazarda önemli bir rekabet avantajı 
elde edecek olan ODE, her yıl 1 milyon 

doların üzerinde ihracat yaptığı ülke sayı-
sını hızla artırarak, dünya arenasında adını 
çok daha gür duyuracak. Hedefimiz toplam 
ciromuz içindeki ihracat payını yüzde 35’ler 
seviyesine çıkararak, önümüzdeki dönem 
Avrupa ağırlıklı olmak üzere dış pazarda 
istikrarlı bir şekilde büyüyebilmek” dedi.

* Endüstriyel ve ticari yalıtım sektöründen üyeleri temsil 
eden İngiltere merkezli bir birlik olan TICA 1957 yılında 
kuruldu. Tüm dünyadan sektörün en büyük oyuncu-
larını temsil eden TICA, kaliteli eğitim, iyi uygulama, 
yetenekli iş gücü ve sürekli artan enerji verimliliği sağ-
lamak amacıyla ‘tam donanımlı bir endüstri’ hedefiyle 
faaliyet gösteriyor. Ulusal Eğitim Merkezi İngiltere’de 
bulunan TICA üyeleri, ticari, insan kaynakları ve hukuki 
alanlarda tavsiyeler alabiliyor, karşılaşılan sorun ile 
ilgili güçlü ve zayıf yönler hakkında bilgilendiriliyor ve 
sunulan çözümlerden yararlanabiliyor.

O

O

ODE Yalıtım İhracatta Avrupa, Amerika ve Afrika ile Atağa Geçti

ODE Yalıtım Eskişehir Üretim Tesisine ‘Yılın Yatırımı’ Ödülü

DE Yalıtım, ihracatta 2018’in ilk dört 
ayında, geçen yılın aynı dönemine 

göre dolar bazında yüzde 35 artış yaka-
ladı. Söz konusu dönemde en çok ihra-
cat Avrupa ülkelerine yapılırken, Afrika 
ve Güney Amerika’da da ağırlığını artıran 
firma, yıl sonuna kadar ihracatı bu ivme ile 
devam ettirmeyi planlıyor. Yurtdışı hedef-
leriyle ilgili bilgi veren ODE Yalıtım Ulusla-
rarası İş Geliştirme Yöneticisi Ozan Turan, 

“ODE olarak ihracatta atılım yılı olarak belir-
lediğimiz 2018’e hızlı bir ivme ile başladık. 

DE, Yalıtım dergisinin bu yıl 15’inci 
kez verdiği Yalıtım Sektörü Başarı 

Ödülleri’nde, Eskişehir üretim tesisi ile “Yılın 
Yatırımı” ödülüne layık görüldü. Konuyla 
ilgili ODE Yalıtım Eskişehir Üretim Direktörü 
Onur Yıldırım, “Eskişehir üretim tesisimiz, 
ülkemizin ve sektörümüzün geleceğine 
olan inancımızın bir göstergesi. Bizi, ülke-
mizden çıkan global marka olma hedefi-
mize taşıyacak olan bu tesisle, Türkiye’nin 
adını 5 kıtada duyurmaya devam edeceğiz” 
dedi. Üretim tesisinin 2017 yılı Nisan ayında 
devreye alındığını belirten Yıldırım, “Tesisi-
mizde, henüz yeni sayılabilecek bir üretim 
süreci olmasına rağmen büyük başarılara 
imza atıyoruz. Yıllık 18 milyon metrekare 

Yılın ilk ilk dört ayında önemli bir ivmeye 
imza atarak, geçen yılın aynı dönemine 
göre ihracat ciromuzu dolar bazında yüzde 
35 artırdık. Dış pazar performansımızda 
en etkili bölge Avrupa ülkeleri olurken, 
Afrika’da özellikle Sahraaltı ülkelerinde ve 
Güney Amerika’da ihraç pazarlarımıza yeni-
lerini ekledik. Yılın ilk çeyreğinde ihracat 
ciromuzun yüzde 55’ini ise, 2010 yılından 
bu yana dahil olduğumuz TURQUALITY 
Destek Programı kapsamında belirlediğimiz 
11 hedef ülkeye gerçekleştirdik” dedi. ODE 

membran üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu 
kapasiteyle de su yalıtımında liderliğe 
oynuyoruz” diye vurguladı. Eskişehir üre-
tim tesisinde çevre dostu uygulamalara yer 
verdiklerini belirten Onur Yıldırım, “Henüz 
projelendirme safhasındayken; ısıtma, 
aydınlatma ve atık yaratmama konusunda 

olarak Türkiye’den çıkan global bir marka 
olmak hedefiyle ilerlediklerini vurgulayan 
Turan, şöyle konuştu: “Halihazırda 5 kıtada 
70’in üzerinde ülkeye ihracat yapan firma-
mız, global marka olma hedefine emin 
adımlarla ilerliyor. Amacımız 1 milyon dola-
rın üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısını 
her yıl artırarak, ihracatın toplam ciromuz 
içindeki payını yüzde 35’ler seviyesine çıkar-
mak. Önümüzdeki dönem, Avrupa ağırlıklı 
olmak üzere, dış pazarda büyümeye devam 
edeceğiz.”

tedbirlerimizi aldık. Bu konuda ülkemizin 
en önemli uzman isimleriyle çalışıp onların 
birikimlerinden yararlandık. Yangın, çevre 
koruma ve ısı yalıtımı konusundaki duyarlı-
lığımız projemizin tamamına yansıdı” dedi. 
Yıldırım, “Tesisimizin gündüz aydınlatması, 
doğal aydınlatma malzemesi polikarbon 
ışıklıklarla sağlanıyor, otomatik duman 
damperleri de aynı zamanda doğal hava-
landırma sağlıyor. Oluşabilecek kirli havayı 
filtre etmek üzere scrubberlar kullanılıyor. 
Tasarımımızda, fotovoltaik enerji üretimi, 
led aydınlatma armatürleri, sifonik sistem 
yağmur suyu deşarjı ve gri su tesisatları gibi 
çevre dostu uygulamalara da yer veriliyor” 
diye ekledi.
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Haberler

Çin’de Güneş Enerji Panelleriyle Döşeli YollarNewtherm Isı Pompası 
Katalog&Teknik Yayını 
Çıktı

Ç

H

in’in Jinan kenti, güneş enerji 
panelleriyle  kaplı yollarıyla dün-

yanın ilgisini çekmeyi başardı. 
Yolu kaplayan plastik kaplı güneş panel-
lerinin üreticisi olan Shandong Pavenergy 
adlı şirketin yöneticisi Li Wu, "Test bu 
yolda başarılı olursa, her koşula uygun 
olacak demektir" diyor. Bu yolların kul-
lanımı artacak olursa, yenilenebilir enerji 
sektöründe yeni bir dönem başlayacak. 
Bu deney Çin'in, hem parasal hem de 
stratejik açıdan gittikçe önem kazanan 
yenilenebilir enerji piyasasında inovasyon 
yapma ve piyasaya hakim olma isteği-
nin son göstergesi olarak değerlendi-
riliyor. Çin şimdiden dünyada satılan 
tüm güneş panellerinin dörtte üçünü 
satmakta. Rüzgar türbini üretim endüst-
risi ise dünyanın en büyüklerinden. 
Asfalt yerine modifiye edilmiş güneş 
panelleriyle döşenmiş yolun çekicilik 
potansiyeli çok net. Elektriği, tarlalara 
veya çöllere yerleştirilecek güneş panelle-
rinden değil de otoyollardan ve caddeler-

ava ve su kaynaklı ısı pompası sek-
törünün yüzde 100 yerli sermayeye 

sahip şirketlerinden biri olan Verimli Enerji 
Sistemleri LTD’nin tescilli markası Newt-
herm, yeni katalog&teknik yayınını kullanıma 
sundu. Isı pompası çalışma prensiplerinden 
ilk yatırım ve enerji tüketim maliyetlerine 
kadar ısı pompası hakkında bilinmesi gere-
ken bilgileri bir araya getiren 304 sayfalık 
bu yayında Newtherm’in ısı pompası ana 
ürün gruplarının yanı sıra; fan coil üniteleri, 
nem alma cihazları, denge tankları ve yüksek 
performans boylerleri, sirkülasyon pompaları 
ve ekipman montaj setleri gibi tamamlayıcı 
ürün aileleri de yer alıyor.

den üretmek, başka amaca kullanılacak 
araziyi elde tutmak bakımından çok daha 
yararlı. Bu türden avantajlar, Çin gibi 
büyük nüfusa sahip ve  enerji talebinin 
hızla arttığı bir ülkede daha da önemli.   
Kentlerin içinden geçen veya çevresinde  
bulunan yollarda üretilecek enerji hemen 
üretildiği yerin yakınında kullanılabile-
cektir. Bu, uzağa taşınan enerji ileti-
minde meydana gelen enerji kayıplarının 
asgari düzeyde kalmasını sağlayacaktır. 
Yol nasıl olsa bir ihtiyaç olduğundan, 
enerji üretimi için ayrıca toprak tahsisine 
de gerek kalmayacaktır. Öte yandan tüm 
yolların yüzeyinin birkaç yılda bir yenilen-
diği düşünülürse, dayanıklı güneş paneli 
kullanıldığında yolların bakım gideri de 
azalacaktır. Bu tür yollar sürücü alışkan-
lıklarını da farklılaştıracaktır. Yol yüzeyine 
yapışık elektrikle ısıtılan şeritler, düşecek 
karı da eritebilecek. Yine yol yüzeyine 
gömülmüş ışıklı şeritler de, sürücüleri 
çıkış, giriş, inşaat alanı v.b. türden gerek-
liliklerle ilgili olarak uyarabilecektir.

M

MTMD Yeni Adresinde
ekanik Tesisat Müteahhitleri 
Derneği (MTMD) yeni adresine 

taşındı. Derneğin iletişim bilgileri şöyle:
Yenişehir Mah. Battal Gazi Sok. No.: 
2 - Kat: 2 - Daire: 2 34779 Ataşehir / 
İstanbul
Tel: 0216 - 469 85 90
Fax: 0216 - 469 85 90
E-posta: info@mtmd.org.tr

Yılın Yatırımı,
Geleceğin Yalıtımı:
ODE’den
2017 yılında Eskişehir’de faaliyete başlayan üretim tesisimizle
“Yalıtım Başarı Ödülleri Yılın Yatırımı” kategorisinde ödül kazandık.
Bu tesiste; yetkin insan kaynağımız ile Türkiye’nin en yüksek
teknolojisine sahip membranını üretmekten gurur duyuyoruz.

ODE-BTL-18-22 _MECHANIC_19,5x27_BASKI.pdf   1   26.06.2018   14:51
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Haberler EN ZORLU KOŞULLAR İÇİN TASARLANDI

Hem hava sıcaklığını
hem de nemi 

algılama

Yapısı ve malzemesi
yeniden tasarlanmış

kompresör

Geliştirilmiş 
korozyon 
direnci

Geliştirilmiş 
ısıtma 

performansı

26HP'a kadar 
tek gövde

İMPO Ürünleri Artık ACS İçme Suyu Belgeli

D algıç motor ve pompa sektöründe 
Türkiye’nin lider markalarından 

İMPO, kalite belgeleri arasına ACS Ser-
tifikasını da ekledi. 
Bu sertifika ile İMPO’nun paslanmaz 
pompa ürünlerinin içme suyu uygula-
malarında güvenle kullanılabileceği, ulus-
lararası yetkili kuruluşlar tarafından resmi 
olarak belgelendirildi. İçme suyu ile temas 
eden ürünlerin insan sağlığına herhangi 

bir zararı olmadığını ve suya herhangi bir 
olumsuz etkisinin bulunmadığını belirten 
ACS Sertifikasını almak için İMPO pas-
lanmaz pompa ürünlerinin içeriğindeki 
bütün malzemeler, Fransa’daki Eurofins 
Laboratuvarı tarafından incelendi. Gerekli 
testleri başarıyla geçen İMPO ürünlerinin 
içme suyu ile temasının tamamen güvenli 
olduğu, bu sertifika ile garanti altına 
alınmış oldu. Fransız sağlık otoriteleri 

tarafından 1999 yılında geliştirilen ACS 
(Attestation de Conformitte Sanitaire-
Sağlık Uygunluk Sertifikası) Sistemi, suyla 
teması bulunan her tür organik malze-
menin sağlık kurallarına uygun olduğunu 
kanıtlıyor. 
5 yıl geçerliliği olan bu sertifika, sadece 
Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak 
yetkilendirilmiş 2 laboratuvar tarafından 
verilebiliyor.

SAMSON, Bayileriyle Kıbrıs’ta Bir Araya Geldi

E ndüstriyel prosesler için yüksek 
kaliteli kontrol vanaları üreten  

SAMSON, bayileriyle işbirliğini artırmak 
için Kıbrıs Kaya Artemis Resort Hotel’de 
üç gün süren bir organizasyon düzen-
ledi. Konuyla ilgili açıklama yapan SAM-
SON Pazarlama Müdürü Mahir Bağır,  
SAMSON Türkiye bayilerinin, tesisat sek-
törünün ve Türk sanayisinin yakından 
tanıdığı firmalar olduğunu belirterek 
“Bu değerli temsilcilerle bir araya gel-
mek ve onlardan organizasyonumuzla 
ilgili olumlu geri dönüş almak bizim için 
çok önemli. İş ortamında sürekli bir arada 
olduğumuz bu değerli kişilerle, iş ortamı 
dışında da görüşmemiz daha samimi bir 
iletişimin yolunu açmış oldu. Bayilerimi-
zin iş dışında da bir arada olmaları, gerek 
sektöre gerekse bölgelerine yönelik sorun 
ve konuları rahat bir ortamda kendi ara-
larında görüşmelerine de olanak sağladı. 
Bu tür birleştirici organizasyonları daha 
sık yapmamız noktasında isteklerini de 
bildirdiler” dedi. Organizasyonun ardın-
dan SAMSON firmasıyla ilgili de bilgi 
veren Bağır, SAMSON’un 1907 yılında 
Almanya’da kurulduğunu ve 110 yılın 
üzerinde bir geçmişe sahip olduğunu 
söyledi. Bu köklü şirketin Türkiye ayağı 
olarak en iyi kalitedeki kontrol vanala-
rını artık ülkemizde de üretebildiklerini 
söyleyen Bağır, “Frankfurt başta olmak 
üzere dünya çapında SAMSON lisansı 
ile üretim yapan 7 üretim tesisi var.  
SAMSON, farklı tipte vana üretimi yapan 
9 ayrı şirketiyle dünya üzerinde 4 binin 
üzerinde çalışanı bulunan global bir 

firma. Ana uzmanlık alanı kontrol vana-
ları ve aksesuarları olan SAMSON gru-
bun bilindiği üzere Türkiye’de de üretim 
yaptığı bir tesisi var. 2015 yılı itibarıyla 
Hadımköy Sanayi Bölgesindeki tesisinde 
faaliyetlerine devam eden fabrikamız 11 
bin m2 kapalı alana sahip ve SAMSON 
grubu içerisindeki en modern tesislerden 
biri. Fabrikamızda ISO8 sınıfında temiz 
oda uygulaması bulunuyor. Bu temiz 
oda, özellikle oksijen gibi kritik akışkan-
larda çalışacak vanaların yağdan arındı-
rılma ve montajlarının yapıldığı kısım. Bu 
açıdan ülkemizde sektöründeki tek tesis” 
diyerek fabrikalarının farkının altını çizdi. 
Daha önce Almanya’dan ithal edilen 
büyük çaplı kontrol vanalarını ve yüksek 
basınç sınıfındaki kontrol vanalarını artık 
Hadımköy’deki fabrikada üretebildiklerini 
vurgulayan Bağır, “Gerek teslim süresinde 
gerekse maliyet noktasında müşterileri-
mizden olumlu yorumlar alıyoruz. Alman 

teknolojisini Türkiye’de üretim yapan bir 
firma olmanın avantajıyla sektöre suna-
rak fark yaratıyoruz. SAMSON kendi seg-
mentinde pazarda lokomotif konumda 
olan bir firma. Bu noktada hedefimiz, 
en yüksek kalitede üretilmiş ürünü en 
kısa sürede ve en uygun maliyetlerle son 
kullanıcıya ulaştırmak. SAMSON olarak 
ithalatçı bir yabancı firmadan ziyade çok 
büyük oranda yerli üretim yapan bir fir-
mayız. Yeni tesislerimizdeki ASRS ve Kar-
dex depolama sistemleri sayesinde çok 
yüksek yarı mamul stoğu ile çalışıyoruz. 
Dolayısıyla işletmelerin ihtiyacı olan farklı 
tipte vana varyasyonlarını hızlıca üretebil-
memiz mümkün. Ayrıca yedek parça ihti-
yacını da stoktan karşılayabiliyoruz. Satış 
sonrası hızlı servis organizasyonlarımız, 
bölgesel bazda saha teknik desteklerimiz 
ve ücretsiz saha eğitim hizmetlerimiz de 
son kullanıcılarımıza sunabildiğimiz hiz-
metlerden aklıma ilk gelenler” dedi.
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EN ZORLU KOŞULLAR İÇİN TASARLANDI

Hem hava sıcaklığını
hem de nemi 
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Geliştirilmiş 
ısıtma 

performansı

26HP'a kadar 
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Haberler

Panasonic, 100. Yıldönümünü ve İlk İklimlendirme Çözümünün 
60. Yılını Kutluyor

P

P

anasonic bu yıl 100. yıldönümünü 
ve ilk iklimlendirme çözümünün 60. 

yılını kutluyor. 2018’de Panasonic, Avru-
pa’daki stratejik büyüme planının bir kıs-
mını klima bölümü ile tamamladı. Pana-
sonic 2018’de ayrıca, R32’ye tam bir geçiş 
yaparak tüm ürün gamını buna uyumlu 
hale getireceğini, Aquarea havadan suya 
ısı pompaları gibi ürünlerinin verimliliğini 
artıracağını ve büyük binalarda maksi-
mum tasarruf ve verimlilik sağlamak 
amacıyla ECO-G GHP serisi gibi ticari 
sektöre yönelik çözümler için de R32’yi 
kullanacağını duyurdu. Panasonic’in 
“Daha İyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir Dünya” 
vizyonunu hayata geçirme konusundaki 
diğer bir örnek ise, sadece 1’in üzerinde 
bir Küresel Isınma Potansiyeli ile doğal 
olarak oluşan CO2 gazıyla desteklenen 
süpermarket, market ve benzin istasyon-
ları için çevre dostu yeni CO2 soğuk zincir 
çözümü. Panasonic’in en son yenilikleri 
arasında, Schneider Electric’in EcoStru-
xure™ teknolojisi ile devrim niteliğinde 
bir entegrasyon sağlayan, özellikle otel 
ve perakende pazarlarında ticari binalar 
için enerji verimliliğini optimize eden bir 

BEMS (Bina Enerji Yönetim Sistemi) yara-
tan VRF Smart Connectivity yer alıyor. 
Bunların yanı sıra, ürün sahipleri ve bakım 
profesyonellerine daha fazla destek sağla-
mak amacıyla yeni nesil teknoloji piyasaya 
sürüldü. Panasonic’in yenilikçi Light ID 
teknolojisiyle desteklenen datanavi uygu-
laması, temel ürün bilgilerini doğrudan 
işletme sahibi veya bakım uzmanının akıllı 

Panasonic, 2018’de R32’ye Tam Geçişini Duyurdu
anasonic yenilenebilir enerji kaynak-
larının benimsenmesi yönündeki 

değişime öncülük ederek 2018’de R32’ye 
tam geçiş yapacağını duyurdu. 
Panasonic, 3 kg’dan daha az soğutucu 
akışkana sahip konut tipi ve ticari klimala-
rını R32 ile uyumlu olacak şekilde geliştirdi. 
2014 AB F-Gaz Yönetmeliğine (517/2014) 
göre Avrupa, küresel ısınma performansını 
yıldan yıla azaltmalı. Bu yönetmelik, her bir 
sektörün toplam Avrupa hedefine ulaşmaya 
nasıl katkıda bulunacağını tanımlıyor. 
Klima sektöründe bu, 3 kg’dan az florlu 
sera gazı içeren ve bunların işleyişine 
dayanan split klima sistemlerini etkiliyor. 
Bu sisteme sahip olan soğutucu akışkan 
2025 yılına kadar 750 GWP’den daha az 
olmalı. Panasonic 2018’de her türlü konut 
tipi ve multi split sistemleri sunmaya hazır 

olduğunu belirtiyor (14 kW'a kadar olan 
ticari ünitelere ek olarak 5 porta kadar). 
Panasonic tarafından yapılan açıklamaya 
göre; R32, R407C ve R410A soğutucu 
karışımlarının bir parçası olarak uzun yıl-
lardan beri kullanılıyor. Bununla birlikte 

cihazına aktarıyor ve bu sayede devreye 
alma ve bakım görevlerini hızlı ve kolay 
bir şekilde tamamlayabiliyor. Geçen yıl 
Panasonic, çevresel açıdan sürdürülebilir 
bir yönetim için uzun vadeli bir vizyon 
olarak Panasonic Environment Vision 
2050’yi hazırladı. Bu vizyon, temiz enerji 
ve daha rahat bir yaşam tarzına sahip bir 
toplumu hedefleyen, kullanılan enerji mik-
tarını aşan enerjinin yaratılması ve daha 
verimli bir şekilde kullanılması yönünde 
çalışmak anlamına geliyor. Bunu gerçek-
leştirmek için Panasonic; enerji yaratma, 
enerji tasarrufu, enerji depolama ve enerji 
yönetimi gibi dört bakış açısından çevre 
teknolojilerinin geliştirilmesi üzerinde çalı-
şacak. Panasonic Europe’un CEO’su Lau-
rent Abadie “Önümüzdeki 10 yıl içinde, 
mobilitede, son 100 yılda gördüklerimiz-
den daha fazla yenilik göreceğiz. Elektrik, 
bağlantı ve otomatikleştirme bu büyük 
devrimin kalbinde yer alacak. Değişimi 
benimseyerek, en üst düzey işçiliğe, per-
formansa ve tarza olan tutkulu bağlılığı-
mızı ve ‘Daha İyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir 
Dünya’ yaratma konusundaki kararlılığı-
mızı sürdüreceğiz” diyor.

R32, karıştırılmış soğutucu akışkanlara göre 
bir dizi önemli avantaj sunuyor. Öncelikle 
R32, karıştırılmış diğer soğutucu akışkan-
lar ile karşılaştırıldığında, küresel ısınma-
nın üzerinde çok daha az bir etkiye sahip 
olduğu görülüyor - Küresel Isınma Potan-
siyeli (GWP), R410A’nınkinden çok daha 
düşüktür. R32 aynı zamanda R410A’ya 
göre daha verimli bir alternatiftir ve yüzde 
10’a varan verimlilik artışı ile enerji tasarrufu 
sağlıyor. R32 zaten R410A’nın tanıdık bir 
bileşeni olduğundan, R32’den R410A’ya 
geçiş kurulumcular için yeni zorluklar çıkar-
mıyor, borulama ve test dahil prosedürler 
aynı kalıyor. Tüm soğutucu akışkanlarda 
olduğu gibi, R32 her zaman dikkatli bir 
şekilde kullanılmalı ve klima ünitelerine gaz 
şarjı yapıldığında veya geri toplandığında 
ortam mutlaka havalandırılmalı.
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Haberler

CFM A.Ş.’den Teknolojiye Tam Destek

T
ürkiye’nin en iyi 15 StartUp’ının 
arayış serüveni olarak tanımla-
nan Tech’n Roll Etkinliğine CFM 

Soğutma ve Otomasyon A.Ş.’den tam 
destek geldi. Etkinliğin iki ana sponsorun-
dan biri olan CFM Soğutma ve Otomasyon 
A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat 
Cem Özdemir, Tech’n Roll faaliyetlerini ana 
sponsorluk çatısı altında desteklediklerini 
ve ülkemizde geliştirilecek yeni teknolojik 
fikirlerin keşif alanında yerlerini alması için 
sabırsızlandıklarını ifade etti. Uluslararası 
rekabetin sağlanabilmesi ve yüksek katma 
değerli üretim yapılabilmesi için özgün 
ve milli teknoloji ve yazılımların geliştiril-
mesinin önemini vurgulayan Murat Cem 
Özdemir “Tech’n Roll etkinliği ile gençlerin 
teknoloji alanındaki fikirlerine destek olarak 
milli teknoloji hamlelerinin gerçekleşmesi 
ve ülkemizin uluslararası başarılara imza 
atmasını istiyoruz” dedi. 
Etkinlik kapsamında, bir problem karşı-
sında çözüm üretmeyi amaçlayarak prob-
leme farklı açılardan bakmayı amaçlayan 
bir yazılım geliştirme maratonu yani kısa 
adıyla Hackathon düzenleyeceklerinin de 
bilgisini veren Özdemir, Hackathon’un 
Ar-Ge çalışmalarının çekirdek gücü oldu-
ğunu ve inovatif fikirlere erişmenin en 
efektif yolu olduğunu açıkladı. Teknolojik 
fikirlerin keşif alanında yerlerini alması için 

sabırsızlandıklarını ifade eden Murat Cem 
Özdemir, teknoloji konusunda yenilikleri 
sürekli takip ettiklerini ve Türkiye’de bu 
alanda çalışan insan kapasitesini artırmaya 
yönelik çalışma ve projelerin içerisinde 
etkin şekilde yer alarak, yatırım ve destek-
lerine devam edeceklerini bildirdi.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Tekno-
park İzmir’in ortaklaşa yürüttüğü Tech’n 
Roll Etkinliği, hem büyüme hem de gelişme 
özelliklerini taşıyan farklı proje ve yeni giri-
şimlere yani başka bir deyiş ile Startup’lara 
Türkiye’nin teknoloji devleri ile tanışma ve 
ortak çalışma imkânı sağlıyor. Türkiye’nin 
en iyi 40 StartUp’ının 1 aylık mentorluk 

eğitiminden sonra yarı finalde yarışacağı 
ve bu maraton esnasında çeşitli panellerin 
ve teknolojik yarışmaların düzenleneceği 
Tech’n Roll Etkinliği 2-5 Ağustos tarihleri 
arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
kampüsünde tüm bireysel ve kurumsal 
ziyaretçilere kapılarını açacak.

CAREL, 2018 Eurovent Zirvesi’nin Bağlantı Ortağı Oldu

K lima, soğutma, ısıtma, nemlendirme 
ve evaporatif soğutma sistemleri için 

kontrol çözümlerinde dünya liderlerinden 
CAREL, İspanya’nın Seville kentinde 25-28 
Eylül tarihleri arasında yapılacak olan 2018 
Eurovent Zirvesi’nin resmi “Bağlantı Ortağı” 
(sponsor) oldu. Avrupa’nın önemli HVACR 
kanaat önderlerinin bir araya geleceği etkin-
likte, HVACR kontrol çözümlerinin küresel 
liderlerinden CAREL, “Bağlantı Verimliliği”ni 
sergileyecek. F-gazlı hazır çözümler, yüksek 
verimlilik ve geniş kapsamlı bağlantılar gibi 
ana temalardaki CAREL sunumları, Eurovent 
Zirvesi boyunca ilgi çekecek. İtalyan şirket 
aynı zamanda zirvede, Eurovent Derneğinin 
60. yıldönümünü kutlamak için düzenlenen 

“Eurovent’in 60 Tonu - Özel Yıldönümü 
Etkinliği”nin ana sponsoru oldu.
CAREL HVAC/R Bilgi Merkezi Müdürü Bia-
gio Lamanna, “2014’teki ilk etkinlikten bu 
yana, Eurovent Zirvesi, Avrupa’nın tüm 
büyük kanaat önderlerini ve tüm büyük 
üreticilerini bir araya getiren, sektörümüz 
için anahtar role sahip bir etkinlik haline 
geldi. Bu yılki Zirve Toplantısı, ‘bağlantı’ya 
(connectivity) odaklandığından, komple IoT 
platformumuza ve hizmetlerimize dikkat 
çekmek için sponsor olmak istedik. Ayrıca 
etkinliğin zamanlaması da iş bağlantıları 
geliştirmek için harika. 27 Eylül Perşembe 
akşamı, sizleri Hacienda el Vizir’de gele-
neksel gösteriler ve muhteşem bir Endülüs 

Flamenko programı bulunan unutulmaz bir 
etkinliğe davet ediyoruz.”
Bu yılki Eurovent Zirvesi, Güney Avrupa pazar-
larına odaklanacak. Yıldönümü etkinliğinin 
yanında programda, Denizcilik Müzesi’nde 
Eurovent İnovasyon/HUB, İspanyol federas-
yon CONAIF tarafından İspanya’da tesisat-
çılar için özel bir atölye çalışması ve AEFYT 
ve AFEC (İngilizce ve İspanyolca) tarafından 
düzenlenen İspanyol Sanayi Sempozyumu 
yer alıyor. Etkinlikte CAREL mühendislerin-
den Miriam Solana da HVACR sektöründe 
IoT deneyimlerini paylaşacak.

2018 Eurovent Summit etkinliğine kayıt 
olmak için: www.eurovent-summit.eu
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Haberler

P ompa & Hidrofor teknolojilerinin 
lider üreticilerinden Etna (ALP 

Pompa A.Ş.), ihracat atağı başlattı. 
2018 yılı ilk 5 aylık gerçekleşme sonuç-
larına göre şirketin ihracatı bir önceki 
senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 
40 artış gösterdi. Etna tarafından yapı-
lan açıklamada ağırlıklı ihracat yapılan 
ülkeler arasında Yunanistan, Hırvatis-
tan, Sırbistan, Romanya, Gürcistan, 
Irak, Azerbaycan, Mısır, Malta, Etiyopya, 
Nijerya, Bangladeş, Kıbrıs Türk Cumhuri-
yetinin bulunduğuna işaret ediyor. İhraç 
edilen ürünlerde ise frekans kontrollü 
hidrofor sistemleri, TSEN12845+A2 nor-
muna uygun yangın pompaları, atıksu 
drenaj pompaları, uçtan emişli norm 
pompalar ve In-Line sirkülasyon pom-
paları öne çıkıyor. Etna, 2018 yılı ilk 5 
aylık döneminde Yunanistan’a 15 adet 

EN12845+A2 normuna uygun yangın 
pompası satışı gerçekleştirdi. ETNA yet-
kilileri, 2018 yılı Eylül döneminde uçtan 
emişli pompalara UL&FM onayı almak 
için gerekli tüm hazırlıkları sürdürdüğünü 
ve UL/FM onayının sekiz farklı kapasi-
tedeki uçtan emişli-norm tip pompaya 
alınacağını belirtiyor.

Etna’dan İhracat Atağı



Haberler

Austrotherm’den Türkiye Pazarına Yeni Fabrika Yatırımı

A vrupa’nın en önemli inşaat malze-
mesi üretici gruplarından biri olan, 

ısı yalıtım ürünleri alanında 65 yıldır faali-
yet gösteren Austrotherm, 2018 yılının ilk 
yatırımını Türkiye’ye gerçekleştirdi. 2018 
yılı Nisan ayı itibarıyla faaliyete geçen 
yeni fabrika Ankara Sincan’da yer alıyor. 
10 yıldır Türkiye’de halihazırda Kocaeli-
Dilovası ve Manisa-Turgutlu’daki fabrika-
larından Marmara, Ege ve Antalya bölge-
lerine, Diyarbakır ve Kayseri’deki üretim 
tesislerinden İç Anadolu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerine hizmet veren Aust-
rotherm, yeni Ankara fabrikası ile lojistik 
olarak tüm Türkiye’ye yenilikçi ve kalite 
odaklı ürünlerini daha da hızlı sunmaya 
hazırlanıyor. 

Yeni	fabrika	ile	yüzde	45	kapasite	
artışı	

Avrupa genelinde toplam 11 ülkede 21 
üretim tesisi bulunan, Türkiye’de hali-
hazırda iki EPS fabrikası ve üç üretim 
tesisi ile Türkiye’de EPS ürünlerindeki tek 
Avrupa menşeli üretici olan Austrotherm, 
Ankara fabrikası ile fabrika sayısını üçe 
çıkartırken kapasitesini yüzde 45 artıra-
cak. Austrotherm Türkiye Genel Müdürü 
Özgür Kaan Alioğlu konuyla ilgili, “Gru-
bun en önem verdiği ülkelerin başında 
Türkiye geliyor. Yaklaşık 2 milyon Euro 
yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni fab-
rikamız ve kapasite artışımız da bunun 
göstergesi. Austrotherm Türkiye olarak, 
2018 yılında Türkiye ısı yalıtım pazarında 
sektör liderliği ve sektöre yön veren çatı 

firma olmayı hedefliyoruz. EPS Geoblok 
projelerimizin ilkini 2017 yılında ilk kez 
Türkiye’de hayata geçirdik. Türkiye, ilk 
başarılar için grubumuz için önemli bir 
ülke. Yeni ürün gruplarımızı da 2018 yılı 
içerisinde Türkiye’de üretmeye başlayaca-
ğız” dedi. Toplam 9 bin metrekare alan 
üzerine kurulu Ankara fabrikasında Aust-
rotherm, bina dış cephe mantolamada 
kullanılan EPS ısı yalıtım malzemeleriyle 
birlikte inşaat mühendisliği uygulama-
larında kullanılan EPS blok ürünlerini 
üretecek. 

Ankara	fabrika,	Anadoluya	hız	
katacak

Austrotherm Türkiye Genel Müdür Yar-
dımcısı Tolga Celayer ise yeni yatırımla 
ilgili şunları söyledi: “Yüksek teknolo-
jiye sahip yeni yatırımımız Ankara fab-
rikamız ile Türkiye pazarından üretim 
kapasitemizi yüzde 45 artırmış olacağız. 
Ürünlerimiz sürdürülebilir kalite anla-
yışı içerisinde standart olarak üretiyo-

ruz. Hizmet ve ürün kalitemizden hiç 
taviz vermeden, bütün coğrafi bölgelere 
kesintisiz hizmet için yatırımlarımızı yön-
lendiriyoruz. Aldığımız talep doğrultu-
sunda ortaya çıkan kapasite artışının yanı 
sıra lokasyon olarak da seçilen bölgenin 
avantajını yaşıyor olacağız. Ankara fab-
rikamız, Ankara’nın yanı sıra Zonguldak, 
Bartın Karabük, Kastamonu, Bolu, Çan-
kırı, Eskişehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray 
Karaman ve Mersin’e ürün sevk ederek, 
Anadolu’ya ülkemizin merkezinden hitap 
ediyor olacağız. Bu sayede daha hızlı ve 
pratik olurken, daha fazla avantaj sunu-
yor olacağız.” 

A

Austrotherm Ulusal Kalite Hareketi’ne Katıldı
ustrotherm, ‘KalDer Ulusal Kalite 
Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ni imza-

layarak, Ulusal Kalite Hareketi Programına 
katıldı. EFQM Mükemmellik Modeli’ni 
kurulduğu günden bu yana bir yönetim 
modeli olarak benimseyen Austrotherm 
Türkiye, bildirgeyi imzalayarak kalite odaklı 
yaklaşımında bir adım daha atmış oldu. 
Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) başlattığı 
ve kurumlarda mükemmellik kavramının 
benimsenmesini hedefleyen ‘Ulusal Kalite 

Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ni Austrotherm 
Türkiye adına Genel Müdür Özgür Kaan 
Alioğlu imzaladı. Austrotherm Türkiye, 

kuruluşlarda müşteri, çalışan, toplum, teda-
rikçiler dahil tüm paydaşlarının beklenti-
lerini karşılayan, üst düzeyde performans 
göstermesini ve sürdürülebilir bir başarıyı 
elde etmesini hedefleyen EFQM (Avrupa 
Kalite Yönetim Vakfı) Mükemmellik Modeli 
kapsamında imzaladığı “Ulusal Kalite Hare-
keti İyi Niyet Bildirgesi” ile mükemmelliğin 
temel kavramlarını benimseme ve yaşama 
geçirme konusunda kararlılıkla ilerlemeyi 
taahhüt etmiş oldu.
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Haberler

Danfoss, Yatırımlarına Leanheat ile Devam Ediyor

I

D

D

sıtma, soğutma, motor kontrol 
sistemleri ve güç çözümleri alan-

larında dünya liderlerinden Danfoss, 
Leanheat şirketinden ek hisse satın alarak 
binalarda enerji optimizasyonu ve yöne-
timi konusunda küresel konumunu daha 
da güçlendirecek bir adım attı. 
2016 yılında Finlandiyalı Leanheat şirke-
tinin yüzde 23 hissesini satın alan Dan-
foss, şirketteki toplam payını yüzde 46’ya 
çıkardı. Danfoss ve Leanheat, binalarda 
enerji optimizasyonu ve yönetimiyle ilgili 
olarak, pazarlar ve müşteriler arasında 
karşılıklı faaliyetlerin geliştirilmesine yar-
dımcı olacak güçlü bir ürün portföyü 
hazırlamaya odaklandı. Avrupa’da top-

lam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 
40’ından sorumlu olan binaların, iklim 
değişikliğinin etkisini azaltmak için yapı-
lan çalışmalara dahil edilmeleri gerekir. 
Avrupa’nın bina yenileme ve enerji sis-
temi performansını artırmaya yönelik 
mevzuatını düzenlediği bir zamanda, 
Leanheat ile Danfoss, bina sahiplerinin 
binalarda ihtiyaç duyulan enerji tasar-
rufuna ulaşmalarına yardımcı olabilir. 
Konuyla ilgili Danfoss Isıtma Grubu 
Başkanı Lars Tveen: “2050 yılına kadar 
dünya nüfusunun yüzde 70'i şehirlerde 
yaşamaya başlayacak. Kentleşme tren-
diyle birlikte iklim değişikliğinin etkilerini 
azaltmak gerekiyor. Danfoss’un şimdiden 

Aslı Yurdakul, Danfoss TMA (Türkiye, Ortadoğu, Afrika) Bölgesi 
Pazarlama İletişimi Müdürü Olarak Atandı

Danfoss, Enerji Verimliliği Çalışmalarını Sürdürüyor

anfoss’un Türkiye, 
Ortadoğu, Afrika 

Bölgesi Pazarlama Yöneti-
cisi olarak Danfoss Türkiye 
ofisinde görev alan Aslı 
Yurdakul, 1 Haziran 2018 
itibarıyla Danfoss Türkiye, 
Ortadoğu, Afrika Bölgesi 
Pazarlama İletişimi Müdürü 

anfoss, Danimarkalı enerji kuru-
luşu Synergi ile birlikte Kopenhag 

ve Malmö’de Nordic Temiz Enerji Haftası 
2018 kapsamında enerji verimliliği konulu 
üst düzey bir yuvarlak masa toplantısına ev 
sahipliği yaptı. Danfoss CEO’su Kim Fau-
sing toplantıda yaptığı konuşmada; “Harika 
bir fikir alışverişi gerçekleştirdik. Birbirine 
bağlı olan enerji verimliliği ve yenilenebilir 
enerji konusunda doğru yolda olduğumuzu 
duymak çok güzel. Enerji verimliliği sektö-
rünün sübvansiyonlara ihtiyacı yok ancak 
enerji verimliliğini destekleyen iyi politika-
lar gerekli. Enerji verimliliğinin çok iyi bir 
iş modeli olduğunu biliyoruz ve bu yeşile 
dönüşümle ele ele gidiyor. Sonuç olarak; 
kullanmadığımız enerji, en iyi enerji türü-
dür” dedi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 
Enerji Verimliliği Başkanı Brian Motherway, 

enerji tasarrufu, konfor ve uyarlanabilir 
kullanım alanında yeni fırsatlar sunan 
teknoloji, araç ve çözümleri hazır” dedi. 
Başkan ve CEO Kim Fausing, “Danfoss'un 
söz konusu pazarda büyüme fırsatlarını 
yakalaması için Leanheat, binalarda enerji 
optimizasyonu ve yönetimi konusundaki 
rakipsiz uzmanlığıyla doğru adres oldu-
ğunu kanıtlamıştır” diye konuştu. 
Leanheat CEO’su Jukka Aho ise, “Danfoss 
ile gelişen ortaklığımızı, son birkaç yıl 
içinde ulaştığımız başarıların bir sonucu 
olarak görüyoruz. Ortak bir vizyonu pay-
laşıyoruz ve birlikte, artan enerji tüketi-
mini azaltmak isteyen müşterilerimize 
daha fazla değer katacağız” dedi.

olarak atandı. Yurdakul, göre-
vini Danfoss Türkiye ofisinde 
sürdürücek. Danfoss Türkiye 
Ortadoğu, Afrika Pazarlama 
Başkanı Naveen Sivakumar, 
Aslı Yurdakul’un bugüne kadar 
birbirinden başarılı işlere imza 
attığını belirterek kendisine 
teşekkür etti ve Yurdakul’un 

enerji verimliliğinde büyük bir potansiyel 
olduğunu söyledi. Motherway, sözle-
rine şöyle devam etti: “Enerji verimliliği, 
pek çok konuda bir araç görevi görüyor. 
Ekonomilerimizi daha rekabetçi kılıyor, 
yeni işler ve istihdam oluşturuyor. Enerji 
verimliliği olan evlerde yaşayan insanlar 
daha sağlıklı olurken, enerji tasarruflu 

okullarda eğitim gören çocuklar daha iyi 
öğrenirler. Enerji verimli binalarda çalışan 
insanlar daha üretken olur. Amacımız, 
enerji verimliliğinin tüm bu faydalarını 
elde etmek.” SEforAll Enerji Verimliliği ve 
Soğutma Şefi Ian Crosby şunları söyledi: 

“İklim değişikliğine karşı bugün uygun olan 
en iyi teknolojiyle harekete geçmeliyiz.” Bir 
diğer konuşmacı Pia Olsen Dyhr, “Haliha-
zırda var olan binaların enerjilerini iyileştir-
mek için büyük potansiyele sahibiz. Gelişimi 
yönlendirmek için yeni teknolojilere ihtiya-
cımız var ve endüstrinin bunu desteklemesi 
gerekiyor” dedi. Danimarka Maliye Bakanı 
Kristian Jensen ise Danimarka'nın büyüme 
ve enerji tüketimini birbirinden ayırmayı 
başardığını ve küresel iklim hedefleri için 
mücadele etme gücüne sahip olmak için 
büyümeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

önümüzdeki dönemde de başarılarını 
artıracağına dair inancının tam olduğunu 
ekledi. 2009 yılında Ege Üniversitesi’nden 
mezun olan Aslı Yurdakul, kariyerine Hafele 
şirketinde başladı. 2015 yılından bu yana 
Danfoss’ta çalışan Yurdakul’un sorumlu-
luk alanlarında; şirektin Türkiye, Ortadoğu, 
Afrika bölgesinin iletişim, reklam ve etkinlik 
yönetimi yer alıyor.
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Mitsubishi Heavy Split Klimalar ile Form’da Yeni Bir Dönem Başlıyor

F

F

F

orm Şirketler Grubu ve Mitsubishi 
Heavy Industries, yeni bir işbirliği 

anlaşması imzalayarak 2011 yılından bu 
yana VRF klimalar ile devam eden birlik-
teliklerine, Mitsubishi Heavy’nin multi ve 
tüm split klimalarının satışına da ekledi. 
Temmuz 2018 itibarıyla Mitsubishi Heavy 
Industries’in split klima modellerinin de 
satışına başlayacak olan Form, iklimlen-

dirme sektöründe geniş ürün gamı ile 
müşterilerine entegre ısıtma-soğutma 
çözümleri sunacak. Form’un Mitsubishi 
Heavy bireysel klima satışına başlaması ile 
ilgili olarak bir değerlendirme yapan Form 
Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Tunç 
Korun, “İklimlendirme sektöründe 53 yıldır 
faaliyet gösteren ve sektörü birçok yeni-
likle tanıştıran dinamik bir firmayız. Firma 

Form, Yönetim Kadrosunu Genişletiyor

Form’dan Clivet’in İtalya Fabrikası’na Gezi

orm Şirketler Grubu, yönetim kad-
rosunu tecrübeli isimlerle genişle-

tiyor. İklimlendirme sektörünün alanında 
deneyimli ismi Alev Eroğlu Form Şirketler 
Grubu’nun Pazarlama Müdürü, yine sektö-
rün deneyimli isimlerinden Taner Özdoğan 
ise Bireysel Sistemler Satış Müdürü olarak 
atandı. Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölü-
münden 1993 yılında mezun olan Alev 
Eroğlu, aynı yıl Seta Tıbbi Cihazlar’da Pazar-
lama Asistanı olarak profesyonel iş yaşamına 
başladı. 1995’te Paşabahçe A.Ş.’de Pazar 
Araştırma Uzmanı, 1998’de Ege Seramik’te 
Ticari Pazarlama Yöneticisi görevlerini üst-
lenen Eroğlu, 1999-2015 yılları arasında 
Ferroli A.Ş.’de Pazarlama Müdürü olarak 
görev yaptı. Son olarak Emsa Jeneratör’de 

orm Şirketler Grubu, 24-27 Mayıs 
tarihleri arasında Türkiye’deki tek 

temsilcisi olduğu Clivet firmasının İtalya 
Feltre’deki fabrikasına teknik gezi düzen-
ledi. Form Şirketler Grubu yetkilileri ve 
İstanbul-Ankara’dan gelen mekanik tesi-
sat konularında hizmet veren firmaların 
temsilcilerinin katıldığı gezi, 24 Mayıs’ta 
Atatürk Havalimanı’ndan hareketle başladı. 
Aynı gün Feltre şehir turunun ardından, 
Clivet firması yetkililerinin de katılımıyla 
akşam yemeği yenildi. İkinci gün Clivet’in 
Feltre’deki fabrikasının imalat, montaj ve 
test laboratuvarları gezildi, misafirlere tüm 
gün bilgilendirici sunumlar yapıldı. Özellikle 
Clivet multi scroll soğutma grupları, 2T ve 
4T heat pump cihazlar, free cooling özellikli 
soğutma grupları ile Form’un vidalı chil-
ler referansları konusunda detaylı bilgiler 

Pazarlama Müdürlüğünü 
üstlenen evli ve bir oğlu 
olan Eroğlu, 2018 Haziran 
itibarıyla Form Şirketler 
Grubu’ndaki yeni görevine 
başladı. 1989 yılında Yıldız 
Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği bölümünden 
mezun olan Taner Özdoğan 
ise, 1990 yılında İstanbul 
Üniversitesi İşletme yüksek 
lisansını tamamladı. 1994 
yılında Akpınar Teknoloji’de York-Acson 
Klima Servis Müdürü olarak profesyo-
nel çalışma yaşamına başlayan Özdoğan, 
2002-2008 yıllarında Airfel A.Ş.’de Mar-
mara Bölge Müdürü, 2008-2011 yılları 

aktarıldı. 26 Mayıs tarihinde ise Venedik 
şehir turu kapsamında, şehrin önemli 
tarihi mekânları gezildi, Venedik Bianeli 
Türk Pavyonu ziyaret edildi. 27 Mayıs’ta 
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda son 
bulan geziyle ilgili konuşan Form Şirket-
ler Grubu Ankara Ürünler Bölge Müdürü 
Orhan Bağran, “Teknik içerikli Clivet İtalya 

arasında Airfel A.Ş. MHI Split Klima Satış 
Müdürü olarak görev aldı. En son Daikin 
A.Ş.’de Split Klima Departman Müdürü 
olarak görev alan Taner Özdoğan evli ve 
iki erkek çocuk babasıdır.

fabrika gezisinde, mekanik ve tesisat sek-
töründe görev yapan misafirlerimize Clivet 
soğutma grupları hakkında son tekno-
lojik gelişmeler ve detaylı teknik bilgiler 
aktarıldı. Fabrikadaki imalat, montaj ve 
test hatlarının gezilmesi ve misafirlerimi-
zin sorularının cevaplanmasıyla gezi, çok 
verimli geçti” dedi.

olarak temel stratejimiz; müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına yönelik en uygun, en verimli 
ve uzun ömürlü sistem çözümleri sağlamak 
oldu. Mitsubishi Heavy Split, Multi Split 
ve Ticari Split Klimalarının ürün gamımız 
içerisinde yer almasıyla artık sektöre birey-
selden merkezi sistem klimalara kadar tüm 
iklimlendirme çözümlerini sağlayacağız” 
dedi.
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Siemens Türkiye ile Koç Üniversitesi İşbirliği, Öğrencilere Münih 
Yolunu Açtı

S iemens Türkiye, bir yandan sürdürebi-
lirlik vizyonuyla hareket ederek ulusal 

ve uluslararası boyutlarda çevresel hedeflere 
katkı sağlarken bir yandan da iş birlikleriyle 
gençlerin potansiyellerini açığa çıkarıyor. Sie-
mens Türkiye Sürdürülebilirlik Ofisi ve Koç 
Üniversitesi ortak girişimiyle ilk kez hayata 
geçirilen ‘Sürdürülebilir Kampüs Projesi’ 
sayesinde öğrenciler çevre problemlerine 
karşı çözüm odaklı sürdürülebilirlik projeleri 
üzerinde çalıştı. Kampüs operasyonları için 
sürdürülebilir bir model yaratılmaya odak-
lanılan projeler arasında 9 Mart tarihinde 
düzenlenen yarışmayı, kampüs içindeki kar-

bon emisyonlarını azalt-
maya yönelik projeleriyle 
tamamı kız öğrencilerden 
oluşan Green Brains grubu 
kazandı. 
Green Brains, Sürdürüle-
bilir Kampüs Operasyon-
ları Sertifikası ve 5 bin 
TL proje bütçesinin yanı 
sıra, Siemens’in global 
sürdürülebilirlik anlayı-
şıyla iki yıl önce devreye 
alınan Münih’teki merkez 
binasını da ziyaret ederek 
projelerini tanıtma imkânı 

buldu. Koç Üniversitesi öğrencilerinden 
oluşan Green Brains grubu, gıda atıklarının 
PLA (Polilaktik asit) fîlamentlerine dönüş-
türülmesi ve kampüsteki 3D yazıcılarda 
kullanılmasını içeren projelerini Siemens’in 
genel merkezindeki sürdürülebilirlik ekibine 
tanıtma fırsatı yakaladı. 

“Vizyonumuzun	en	önemli	
adımlarından	biri”

Siemens Türkiye bünyesinde yer alan Sür-
dürülebilirlik Ofisi’nin, tüm faaliyetlerin sür-
dürülebilirlik stratejisiyle paralel ilerlemesini 

sağlamak üzere görev yaptığını belirten Sie-
mens Türkiye CSO’su (Chief Sustainability 
Officer- Sürdürülebilirlik Yöneticisi) Esra Kent 
şu değerlendirmelerde bulundu: “Cumhu-
riyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 
2023’te karbon-nötr şirket olmayı hedef-
liyoruz. Siemens Türkiye olarak gelirimizin 
yüzde 40’ını çevre dostu ürün portföyünden 
elde ediyor, Türkiye’nin karbon emisyonu-
nun yılda 7,7 milyon ton azalmasına kat-
kıda bulunuyoruz. Koç Üniversitesi ile yapılan 
işbirliği de bu vizyonun en önemli adımla-
rından biri. Bu sayede bir yandan sanayi-
akademi arasındaki iletişimi güçlendirirken 
bir yandan da gençlere potansiyellerini açığa 
çıkarma imkânı veriyoruz.”

AFS, Kurumsal Web Sitesini Yeniledi

A FS, web sitesinin içerik ve tasarımı-
nın yenilendiğini duyurdu. 78 ülkeye 

ihracat gerçekleştiren marka, web sitesini 
ziyaretçilerinin ihtiyaç ve taleplerine odak-
lanan, güncel trendler ile şeffaf, kolay ve 
kişisel hizmet anlayışı doğrultusunda yeni-
den tasarladı. Kullanıcı deneyimi odaklı yak-
laşımla daha sade ve kolay bir arayüze sahip 
olarak tasarlanan web sitesi, ziyaretçilerin 
işlemlerini daha da kolaylaştıracak birçok 
özellikle zenginleşti. Ana ve alt sayfalarda 
gerçekleştirilen tasarım değişiklikleriyle daha 
modern bir arayüze kavuşan site, kullanıcı 
dostu özelliği ve sade çizgiler sayesinde ziya-
retçilere kolayca işlem yapabilme özgürlüğü 
sunuyor. Kurumsal web sitesinde, iletişimin 

dinamik yapısı da tasarıma 
ve altyapıya yansıtıldı. Ürün 
sayfaları başta olmak üzere 
tüm menülerin sadeleştiril-
diği yeni web sitesi sosyal 
medya web siteleri ile de 
daha entegre bir biçimde 
çalışıyor. Böylece daha anla-
şılır bir yapıya sahip olan yeni 
web sitesinde, ziyaretçilere 
AFS ve ürünleri ile ilgili her 
türlü bilgi sunuluyor. Kurum-
sal web sitesi yeni yapısıyla bilgisayar, tablet 
ya da akıllı telefonlardan ziyaret edildiğinde 
tamamen aynı deneyimin yaşanmasını 
sağlıyor. Tüm cihazlara entegre tasarım ve 

yazılıma sahip AFS kurumsal web sitesi, 
kullanıcılara yüklenme süresi ve mega-menü 
aracılığıyla da tüm içeriklere tek tıkla hızlı 
ulaşabilme imkânı sunuyor.
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Vaillant Desteğiyle Hayata Geçirilen ‘Küçük Akbaba Projesi’nin İkinci 
Etabı Mersin’de Başlıyor

aillant ve Doğa Derneği işbir-
liğiyle hayata geçirilen Küçük 

Akbaba Projesi’nin Beypazarı’nda başa-
rıyla sonuçlanan ilk etabının ardından 
ikinci etabı, türün en önemli göç yolu 
üzerinde bulunan Mersin’de başlıyor. 
Küçük akbabaların göç yollarından olan 
Balkan, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin 
ortaklığında yürütülen uluslararası 
projenin Mersin ayağındaki çalışmalar 
için Gülnar Önemli Doğa Alanı, Göksu 
Vadisi ve Kadıncık Vadisi’ne yoğunlaşı-
lıyor. Bu alanlarda küçük akbabaların 
yaşamlarına etki eden olumsuzluklar 
belirlenip risk haritası çizilecek ve bu 
olumsuzlukları önlemek için çalışmalar 
yapılacak. 
Doğa Derneği ile 2012 yılından bu yana 
çevre ve doğal hayatı korumaya yönelik 
çalışmalar yaptıklarını dile getiren Vail-
lant Türkiye Satış ve Pazarlama Direk-
törü Erol Kayaoğlu hayata geçirdikleri 
projelerle umut verici sonuçlar aldıkla-
rını belirtti. 
Kayaoğlu, “Vaillant olarak çevreci ve 
yenilenebilir enerjilere yönelik geniş 
ürün yelpazemiz ile doğa dostu bir kuru-

C

Vaillant, Çalışan Memnuniyetinde En İyi Çağrı Merkezi Seçildi

all Center Life Dergisi tarafından 
ilki gerçekleştirilen “En Beğeni-

len Çağrı Merkezleri” ödüllerinin kaza-
nanları belli oldu. Bağımsız araştırma 
şirketi NET Araştırma Şirketi tarafından 
yapılan anketler sonucunda Vaillant 
Group Türkiye Çağrı merkezi, “Çalışan 
Memnuniyeti Açısından En Beğenilen 
Inhouse Çağrı Merkezi Ödülü”ne layık 
görüldü. Sektör yöneticileri, çalışanlar 
ve müşterilerin değerlendirmelerine göre 
belirlenen Türkiye’nin en beğenilen çağrı 
merkezleri 17 kategoride değerlendirildi. 
Çalışan memnuniyeti açısından en beğe-
nilen çağrı merkezleri 3 bin 765 çağrı 
merkezi çalışanı ile yapılan anketlere 
göre seçilirken müşterilerin beğendiği 

çağrı merkezleri ise son 1 ay içerisinde 
çağrı merkezinden hizmet alan 2 bin 27 

luş olma özelliğine sahibiz, çevreye ve 
yaşadığımız dünyamıza katkıda bulun-
manın mutluluğunu yaşıyoruz. 2015 
yılından bu yana yürüttüğümüz Küçük 
Akbaba projesi ikinci etabında uluslara-
rası bir platforma taşındı. Beypazarı’nda 
yürütülen çalışmaların ve alınan olumlu 
sonuçların projenin uluslararası boyut 
kazanmasında büyük etkisi olduğunu 
düşünüyoruz. Projenin ikinci etabında 
da doğal hayatı korumaya ve türün nes-
lini devam ettirebilmesi adına başarılı 
sonuçlar alacağımıza olan inancımız 
tam” dedi. 

Avrupa’daki	nüfusu	son	elli	
yılda	yüzde	80	azaldı

Bulgaristan, Yunanistan, Ürdün, Nijer, 
Kenya gibi ülkelerin de dahil olduğu 
projenin en önemli ayaklarından biri de 
çoban ağı… Bölgede yaşayan çoban-
larla kurulan iletişim ağı sayesinde 
küçük akbabaların durumu kolayca 
takip ediliyor, tehditler belirlenip hızla 
müdahale ediliyor. Dünya üzerinde nesli 
tehlike altında olan küçük akbaba kuş-

ları, korunması için acil önlem alınması 
gereken canlılar listesinde üst sıralarda 
yer aldığını belirten Doğa Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba 
Kılıç, küçük akbabaların Avrupa’daki 
nüfuslarının son elli yılda yüzde 80 
oranında azaldığına dikkat çekti. Kılıç 

“Küçük akbabalar rahatsız edilmeden 
yuvalayabilecekleri kayalıkları ve hâlâ 
geleneksel hayvancılığın sürdürüldüğü 
coğrafyaları yaşam alanı olarak seçiyor. 
Barındırdığı küçük akbabalar ile türün 
Avrupa’daki en büyük popülasyonla-
rından birine sahip olan Türkiye’de 
hayata geçirilen ilk proje olan çalışma, 
hem ulusal hem de uluslararası önem 
taşıyor. Proje kapsamında yapacağımız 
çalışmalar ile akbabaları tehdit eden 
zehirlenme ve yasadışı avcılık gibi 
olumsuz koşulları araştırıyor, araştır-
malarımızın sonuçlarını ilgili kurum-
larla paylaşarak tehditlerin önüne 
geçilmesini hedefliyoruz. Mersin’de 
devam ettirdiğimiz çalışmalarda ayrıca 
bölgedeki farkındalığı artırmak ama-
cıyla çeşitli etkinlikler de düzenlene-
ceğiz” dedi. 

kişinin katıldığı anket sonuçları temel 
alınarak belirlendi.
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Luftsis A.Ş., BlyGOLD ile Türkiye Master-Franchisor Anlaşması İmzaladı

H VAC sistemleri bataryaları için koroz-
yon kaplama sistemleri üretimi ve 

uygulamaları yapan BlyGOLD, Luftsis A.Ş. 
ile Türkiye Master-Franchisor anlaşması 
imzaladı. Anlaşma ile kurulan BlyGOLD 
Turkey, HVAC sektöründe korozyon 
önleme ve korozyona bağlı sorunlara yöne-
lik çözümler sunacak. BlyGOLD Turkey ve 
Luftsis Klima Genel Müdürü Uğur Dar-
can, 5 Haziran tarihinde Dedeman Otel’de 
düzenlenen basın toplantısında BlyGOLD 
ile yapılan anlaşmanın detaylarını anlattı. 
Basın mensupları ve HVAC sektöründe 
faaliyet gösteren firmalardan temsilcile-
rin de katıldığı basın toplantısında Darcan 
BlyGOLD ürünleri ve hizmetleriyle ilgili şun-
ları söyledi: “Kendi sektöründe dünya lideri 
bir marka olan BlyGOLD, merkez tesisleri 
Hollanda’da olmak üzere 56 ayrı ülkede 
franchisor bayileri ve ülke bazlı master 
franchisor distribütörleri ile HVAC sektö-
rüne hizmet veriyor. BlyGOLD PoluAl XT 
adı verilen alüminyum pigmentli poliüretan 
korozyon kaplama sistemi kendi adına tüm 
dünyada patentlidir. Devrim niteliğindeki 
bu ürün korozyon önleme ve korozyona 
bağlı ısı değişiciler ve metal yüzeylerde 
zaman içerisinde oluşan yüzde 20 varan 
kapasite kayıplarını önlemektedir. İçeri-
ğindeki alüminyum pigmentler sayesinde 
kaplama sisteminden kaynaklanan batarya 
kapasite kayıpları minimumda gerçekleş-
mektedir. (kanat geometrisine bağlı olarak 
test değerleri % 0-3 aralığındadır.) Hava 
tarafı basınç kayıpları kanat geometrisine 
bağlı olarak % 0-5 aralığındadır. ASTM 
B117 Nötr-Tuz testi dayanımı 4000+ 
saat, ASTM B287 Asit-Tuz testi dayanımı 
4000+ saattir. Ayrıca BSRIA 11.000 saat 
tuz testinden başarı ile geçmiştir. Uygu-
lama kalınlığı 25-30 micron olup UV daya-

nımı mükemmeldir.” Ürünün 
uygulama alanları ve bölgeleri 
hakkında da bilgi veren Darcan, 
“BlyGOLD yeni imalatlarda başa-
rıyla uygulanmakla birlikte zaman 
içerisinde korozyona uğramış, 
hasarlanma ve kapasite kayıpları 
oluşmuş eski klima sistemlerinin 
saha renovasyonunda da yoğun 
olarak kullanılıyor. Uygulamalar 

bakır boru/alüminyum kanat, bakır boru/
bakır kanat, çelik boru/çelik kanat batar-
yalar, microchannel bataryalar, bunlara 
ait galvaniz saç flanşlar ve galvaniz/boyalı 
klima cihazları metal yüzeylere fabrikasyon 
veya şantiye şartlarında gerçekleştiriliyor. 
Standart ve yüksek çalışma sıcaklığı (650 
˚C) uygulamalarına uygundur. BlyGOLD 
uygulaması yapılan ürünler; klima santral-
leri, chiller, DX /VRF dış ünite batarya ve 
kondenserleri, yüksek sıcaklık / endüstriyel 
tip ısı değiştiriciler, metalik yüzeyler, su 
soğutmalı chillerlerin su kutularıdır. Klima 
cihazlarında oluşan korozyon hijyen şartla-
rını bozar ve insan sağlığı açısından riskler 
oluşturur ayrıca yükselen kondenzasyon 
basınçları dolayısıyla klima cihazlarının yük-
sek elektrik enerjisi çekmesine sebep olur. 

BlyGOLD kaplaması cihaz kullanım ömrünü 
en az 2 kat (çoğu uygulamada 3 kat) artır-
makla birlikte zaman içerisinde oluşan 
korozyona bağlı performans kayıplarını 
da önler ve cihazların enerji giderlerini 
düşürür. Korozyona bağlı batarya ve diğer 
ürünlerin yenilenmesine de gerek kalmaz. 
ISO 12944 korozyon önleme standartla-
rındaki C1-C5 M klasındaki 6 farklı korozif 
sınıftaki tüm çevresel bölgelerdeki metal 
yüzeyler için idealdir. Bunlar; jet yakıtlarının 
ürettiği kerosene bağlı aşırı korozif etkiye 
açık havaalanları klima sistemleri, deniz 
üstü tüm askeri ve sivil deniz araçlarının 
klima sistemleri, deniz kenarı tatil köyü, 
hotel ve işletmelerdeki klima sistemleri, 
endüstriyel bölgeler ve asit yağmurlarına 
açık klima sistemleri, yüksek sıcaklık, toz 
ve kum fırtınalarının etkin olduğu çöl ikli-
mine sahip klima sistemleri, korozyona 
bağlı üzerinde mikroorganizma ve bakte-
rilerin kolayca üreyebileceği hijyenin çok 
önemli olduğu hastane klima sistemleri, 
enerji üretim tesislerinde kullanılan klima 
sistemleri ve endüstriyel ısı değiştiriciler ve 
hassas sıcaklık, nem gerektiren müze klima 
sistemleridir” dedi. Toplantı düzenlenen 
öğle yemeğinin ardından sona erdi.

Wilo Öğrencilere Yönelik 
Sertifika Programı Düzenledi

W ilo Pompa Sistemleri A.Ş., Yıldız 
Teknik Üniversitesi Makine Mühen-

disliği Bölümü öğrencileri için “Temel 
Pompa Prensipleri ve Pompalarda Enerji 
Verimliliği - Sertifika Programı” düzen-
lendi. Sertifika programına çoğunluğu 
son sınıftan olmak üzere 23 öğrenci 
katıldı. Program kapsamında 17 Mayıs’ta 
“Temel Pompa Prensipleri”, 23 Mayıs’ta 

ise “Pompa Seçimi ve Pompalarda Enerji 
Verimliliği” konu başlıklarını taşıyan 
seminerler yapıldı. Seminerlerin sonunda 
yapılan sınavda başarılı olan öğrenciler 
6 Haziran 2018 tarihinde sertifikalarını 
törenle teslim aldı.
Wilo yaptığı seminerlerde, geleceğin 
mühendislerinin teorik bilgilerini uygula-
malı eğitimlerle pekiştirmeyi, böylece bilgi 
ve başarı seviyelerini artırmayı hedefliyor. 
Sektörde eğitimin çok önemli olduğunu 
çeşitli platformlarda dile getiren ve bu 
konuda gerek İstanbul Tuzla’daki mer-
kezinde, gerekse il il dolaşarak verdiği 
seminerlerle bilinç oluşturmaya çalışan 
Wilo’nun, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 
kurduğu bir “Pompa Teknolojileri Eğitim 
Merkezi” bulunuyor.
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Grundfos Türkiye 20. Yılını Kutladı

G

G

G

G

rundfos, Türkiye’deki 20. yılını 
7 Mayıs Pazartesi günü İstanbul 

Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirdiği gala 
yemeğiyle kutladı. 
Grundfos iş ortaklarının ve çalışanları-
nın davet edildiği bu özel organizasyon, 
Grundfos Türkiye Genel Müdürü Burak 
Gürkan’ın açılış konuşmasıyla başladı. 
Grundfos Türkiye’nin 20 yıl boyunca 
imza attığı başarılardan ve uzun dönem 
hedeflerinden bahseden Gürkan’dan 
sonra söz alan Danimarka Başkonsolosu 
Jesper Kamp ise Türkiye’nin enerji verim-
liliği hedeflerine ulaşmasında Grundfos 
Türkiye’nin büyük payı bulunduğunun 
altını çizerek başarı dileklerini iletti. 
Grundfos CEO’su Mads Nipper tarafın-
dan hazırlanan video mesajının yayım-
landığı özel gecede Grundfos Ortadoğu 
Bölge Direktörü Henning Sandager de bir 
konuşma yaparak davetliler ile buluştu. 

Grundfos Türkiye’nin başarılarla geçen 
geçmişinden bahseden Sandager, tüm 
Grundfos ailesini büyük başarıları nede-
niyle kutladı. Gerçekleştirilen konuşmala-
rın ardından sahne alan sanatçı Ramazan 
Yumrutepe, Grundfos’un 20 yılını anla-
tan canlı kum gösterisi ile tüm davetli-
lerin beğenisini toplarken, yaklaşık 300 
kişinin katıldığı gece Behzat Gerçekler ve 
Enbe Orkestrası’nın konseri ve gösterisi-
nin ardından sona erdi.

Grundfos Akademi, Düzenlediği Eğitimlerle 
Sektöre Yön Veriyor

Grundfos Türkiye, Danışmanlar ile Antalya’da Buluştu

Grundfos Türkiye 
Gürcistan’da Seminer 
Düzenledi

rundfos Türkiye, eğitime verdiği 
önemle fark yaratıyor. Grundfos 

Türkiye tarafından düzenlenen ve 240 
kişinin katılım gösterdiği akademi eği-
timlerinde “Evsel ve Ticari Binalar için 
Isıtma, Soğutma İklimlendirme, Yan-
gın Söndürme Sistemleri, Atık ve Temiz 
Suyun Taşınması” gibi içeriklerin yanı 
sıra “Yüksek Binalarda Basınç Yöne-
timi ile Endüstriyel ve Ticari Binalar-
daki Kontrolü ve Verimliliği Maksimum 
Düzeye Çıkarmak için Tasarlanan Yeni 
Nesil Akıllı Pompa Sistemleri” gibi konu 
başlıkları ele alındı. Grundfos Akademi 

rundfos Türkiye, 9 Mayıs tari-
hinde Antalya Akra Barut Otel’de 

organize ettiği özel bir seminerde 
danışmanlar ile bir araya geldi. 
Toplam 24 kişinin katıldığı seminerin 
açılış konuşması, Grundfos Türkiye 
Bölge İş Geliştirme Direktörü Andrea 
Benvenuti tarafından gerçekleştirildi. 
Açılış konuşması sonrasında katılımcı-

rundfos Türkiye, 21 Mayıs tari-
hinde Gürcistan’da bir seminer 

düzenledi. Tiflis’te Radisson Blu Iveria 
Otel’de gerçekleştirilen seminer, tüm 
davetliler tarafından büyük ilgi gördü. 
Grundfos Türkiye’nin Gürcistan bayisi 
Qebuli Climate ile düzenlediği bu özel 
seminere danışmanlar ve bayi çalışanları 
başta olmak üzere toplam 26 kişi katıldı. 
Seminerin açılış konuşmasını Grundfos 
Türkiye Ülke Yöneticisi Aslı Kınay ger-
çekleştirdi, açılış konuşmasının ardından 
Grundfos Türkiye Satış Müdürü Zafer 
Temizkan, “Pompa Teknolojilerinde 
Yeni Teknolojiler” konulu konuşmasıyla 
tüm davetlilere bilgi verdi. Temizkan’ın 
ardından söz alan Qebuli Climate Kate-
gori Müdürü Hamlet Kvaskhvadze ise 

“Grundfos Akıllı Su Çözümleri” hakkında 
merak edilen tüm soruları cevapladığı 
sunumunu davetlilerle paylaştı. Seminer, 
tüm davetlilerin katıldığı öğle yemeğinin 
ardından sona erdi.

yeni dönemde webinar eğitimlerine 
ağırlık vererek tüm paydaşları ile online 
platformda da buluşmayı hedefliyor.

lara Grundfos hakkında detaylı bilgi 
veren Benvenuti’nin ardından söz alan 
Grundfos Türkiye Kıdemli İş Geliştirme 
Müdürü Murat Emir ise “Pompa Kont-
rol Yöntemlerinden ve Isıtma Soğutma 
Sistemlerinde Frekans Kontrollü Pompa 
Uygulamaları” hakkında katılımcılara 
bilgi verdi. Seminer, düzenlenen akşam 
yemeği ile sona erdi.
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Kutlu Karavelioğlu: 
“Rekabeti fiyatla değil, kalite ve 
markalaşmayla sürdüreceğiz”

H edef pazar çalışmalarıyla yeni işbirlikleri geliştirmek 
üzere yurtdışı tanıtım faaliyetlerine tüm hızıyla devam 

eden Makine İhracatçıları Birliği, Moskova’da düzenle-
nen Metalloobrabotka  (Metal İşleme Teknolojileri Fuarı) 

ve Münih’te düzenlenen IFAT’ta 
(Çevre ve Su Teknolojileri Fuarı) 
dünya genelinden 200 bine yakın 
ziyaretçiyle buluştu. Türk makine 
sektörünün 2018 yılı ihracat hedef-
lerine ulaşmasında Almanya ve Rus-
ya’daki iş bağlantılarının önemine 
dikkat çeken Makine İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu şunları söyledi: “Kaliteli 

ürüne talebi atırabilmenin yolu fiyat rekabetiyle yarışmak-
tan değil, markalaşma çalışmalarını başarıyla yürütebil-
mekten geçiyor. Markalaşma çalışmalarının merkezinde 
ise pazarlama ve tanıtım faaliyetleri var. Almanya ve Rusya 
bu alanda en önem verdiğimiz hedef pazarlar arasında. 
Metalloobrabotka ve IFAT gibi, katıldığımız her fuar Türk 
makine sektörünün bilinirliğine katkı sağlıyor.”

Çevre	teknolojileri	alanında	son	teknolojiler	
Münih’te	sergilendi
Atıksu/arıtma, katı atık/geri dönüşüm ve araç üstü ekip-
manlar/cadde temizliği olmak üzere üç alt kategoride 
düzenlenen IFAT, Almanya’nın Münih kentinde tamam-
landı. Çevre ve su teknolojilerindeki en son çözümlerin 
ele alındığı IFAT Fuarında Türkiye'yi Makine İhracatçıları 
Birliği’nin yanı sıra POMSAD gibi sektörün önde gelen 
derneği ile birlikte 100’e yakın firma temsil etti. 2 yılda bir 
Münih’te gerçekleşen IFAT’ta Türkiye İtalya, Hollanda ve 
Avusturya’dan sonra Almanya dışı ülkeler arasında fuara 
en fazla firma ile katılan 4. ülke oldu. Münih’te fuar alanını 
ilanlarıyla donatan Makine İhracatçıları Birliği ziyaretçiler-
den büyük ilgi gördü.

Türkiye’nin	Makinecileri	Moskova’da	sesini	
duyurdu
Moskova’da düzenlenen Metalloobrabotka Fuarı bu yıl 
da makine ve üretim mühendisi, takım lideri, üst düzey 
yönetici pozisyonlarındaki birçok profesyoneli bir araya 
getirdi. Fuar kapsamında Rus iş adamlarıyla buluşan Türk 
makine sektörü; kesme, şekillendirme, döküm ve kaynak 
yapabilen metal makinaları, kesici uçlar, kaplama ve ısıl işlem 
ekipmanları, test cihazları ve ekipmanları alanında son tek-
nolojilerini Metalloobrabotka Fuarında sergiledi. Türkiye’nin 
Makinecileri’nin yanı sıra Makina İmalatçıları Birliği’nin de 
yer aldığı fuarı 30 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

AquaTROL - SK - CHEM

AquaTROL-SK-CHEM’in Fark Yaratan Özellikleri:
• Chiller ve ısı eşanjörleri için en iyi korumayı mükemmel filtrasyon ile sağlar,

• Tam otomatik klorlama ve biyosit dozajı sayesinde LEJYONELLA 
mücadelesine destek verir,

• Soğutma suyunun pH, iletkenlik, klor seviyelerini sabit tutar,

• Besi suyu miktarına göre korozyon inhibitörü dozajı yapar. 

Tel: 0232 486 23 23
contact@burkut.com.tr

www.burkut.com.tr

Chiller ve Isı Eşanjörü Koruyucu Soğutma Suyu 
Filtrasyonu ve Kimyasal Dozaj Sistemi



Haberler

Duyar Vana, Kocaeli Üniversitesi 
İzmit Meslek Yüksekokulu’nda Geleceğin 
İtfaiyecileriyle Buluştu

D uyar Vana, Kocaeli Üniversitesi 
İzmit Meslek Yüksekokulu’nda 

geleceğin itfaiyecileriyle buluştu. Duyar 
Vana’nın üniversite-sanayi işbirliği stra-
tejisi çerçevesinde gerçekleştirdiği bu 
etkinlikte İş Geliştirme Müdürü Mehmet 
Çim, Duyar Vana, yerli üretim ürünleri ve 
yangın grubu ürünleri hakkında katılım-
cıları bilgilendirdi.

D

Duyar Vana, Ümraniye Anadolu Teknik 
Meslek Lisesini Fabrikasında Ağırladı

uyar Vana, Ümraniye Anadolu 
Teknik Meslek Lisesi öğrenci ve 

öğretmenlerini Esenyurt'ta bulunan fab-
rikasında ağırladı. Katılımcılara Duyar 
Vana’nın üretim süreçleri hakkında 
detaylı bilgiler verilirken fabrikadaki üre-
tim bölümleri ve süreçler hakkında da 
bilgi paylaşımında bulunuldu.

İmbat, Gaziantep’te 
İklimlendirme 
Cihazlarında 
Verimliliği Anlattı

İ mbat İklimlendirme ve Soğutma Sis-
temleri, Makine Mühendisleri Odası 

Gaziantep Şubesi işbirliğiyle bir seminer 
düzenledi. 28 Haziran 2018 günü, MMO 
Gaziantep Şubesi Konferans Salonunda 
gerçekleşen seminerde, üyelere yönelik 
enerji verimliliği konusunda sunum ger-
çekleştirildi. Farklı sektörlerden kurumların 
temsilcilerinin bir araya geldiği seminerde, 
İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistem-
lerinden Makine Mühendisi ve Pazarlama 
Şefi Güçlü Gökberk konuşmacı olarak yer 
aldı. “İklimlendirme Cihazlarında Enerji 
Verimliliği” başlıklı seminerde; çatı tipi 
klima, su soğutma grupları, hassas kont-
rollü klima cihazlarının kısmi yüklerdeki 
ESEER değerleri ile uygulama ve çalışma 
prensipleri hakkında bilgi verildi. Bunun 
yanı sıra termodinamik ısı geri kazanımı, 
asimetrik kompresör ve soğutma cihazla-
rının freecooling uygulamaları konularında 
bilgiler aktarıldı. TTMD Konya temsilcileri-
nin de bulunduğu seminer, katılımcıların 
yüksek ilgisiyle karşılandı. Ar-Ge faaliyetle-
rinde, ürün tasarımları ve gerçekleştirdiği 
üretimde olduğu gibi sektörel gelişimin de 
çevreci bir duyarlılıkla ilerlemesini amaçla-
yan İmbat, bu doğrultuda verimlilik odaklı 
sistemler üzerine gerçekleştirdiği seminer-
lere devam edeceğini belirtiyor.

DKP Siyah Sac Kanal, Kuruluşunun 2. Yılını 
Çalışanları ve İş Ortakları ile Kutladı

İ stanbul’da 2016 yılında siyah sac 
kanal üretimi alanında faaliyetine 

başlayan DKP Siyah Sac Kanal Sanayi ve 
Limited Şirketi, kuruluşunun 2. yılını İstan-
bul Kolcuoğlu Restoran’da 9 Haziran'da 
düzenlediği bir organizasyonda tüm çalı-
şanları ve iş ortakları ile birlikte kutladı. 
Şirketin Kurucusu Hayati Türk yaptığı 
konuşmada, 2004 yılından beri sektörde 

edindiği bilgi birikimi ve tecrübe ile 
DKP’nin kurulduğu tarihten itibaren müş-
terilerine en iyi hizmeti sunduğunu, önce-
liğinin müşteri memnuniyeti olduğunu 
vurguladı. Türk, “DKP, işini bilen, yaptığı 
işi sahiplenen ve yaptığı işin hakkını veren 
personeli ile sektörümüzün hizmetinde. 
Verdikleri desteklerinden dolayı tüm iş 
ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 
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• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

Sertifi kalı Yangın Pompa
İSTASYONLARI

Elektrikli Yangın Pompa İstasyonları Dizel Yangın Pompa İstasyonları

Jokey Yangın Pompa İstasyonları Su Depolu Paket Sistemler

EX26651 - End - Suction
EX26652 - Split - Case

FirePack
FireHouse

UL Pompa Seti
(Kendi Şasesinde Teslimat)

UL Pompa İstasyonu
(Paket Teslimat)

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

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

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

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

SHURA, Türkiye’nin Enerji Dönüşümü için Yola Çıktı

E uropean Climate Foundation (ECF), 
Almanya’nın enerji konusundaki en 

etkin düşünce kuruluşu Agora Energie-
wende ve Sabancı Üniversitesi İstanbul 
Politikalar Merkezi (İPM) ortaklığında 
kurulan SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 
veri bazlı, tarafsız ve bağımsız analizler 
gerçekleştirerek Türkiye’nin düşük kar-
bonlu enerji sistemine geçişini destek-
lemek üzere yola çıktı. Türkiye’nin enerji 
dönüşümü tartışmalarına katkı koymayı 
amaçlayan SHURA Enerji Dönüşümü Mer-
kezi, 9 Mayıs 2018’de iş dünyası, kamu 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve üni-
versitelerin bir araya geldiği bir tanıtım 
toplantısıyla faaliyete geçti. Türkiye’nin 
enerji sektörünü ekonomik, teknolojik 
ve politikalar açılarından değerlendiren 
araştırma ve analizlerle bu konudaki tar-
tışmalara ortak bir zemin yaratmayı oda-
ğına alan SHURA, enerji verimliliğini ve 
yenilenebilir kaynakları merkeze koyan 
bir anlayış oluşturmayı hedefliyor. Top-
lantının açılışında konuşan SHURA Enerji 
Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi 
Başkanı Selahattin Hakman SHURA’nın 
kuruluş amaçları, misyonu ve yaklaşımına 
dikkat çekerek, “SHURA, enerji dönüşü-
münün hızlı, ekonomiyi güçlendirecek ve 
tüm taraflara fayda sağlayacak şekilde 
gerçekleşmesi için enerji sektörünün tüm 
paydaşlarının bakış açılarını dikkate alan 
bir sürecin önemine inanıyor” dedi. Enerji 
dönüşümünün ülke ekonomisinde yara-
tacağı fırsatlara değinen SHURA Enerji 
Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer 
Saygın ise şöyle konuştu: “Hızla büyüyen 
ekonomisi, artan elektrik talebi ve giderek 
rekabete açılan enerji piyasası ile köklü 
bir değişim yaşayan Türkiye, son yıllarda 
Avrupa’nın en hızlı büyüyen rüzgâr ve 
güneş piyasalarından biri haline geldi. 

Ülkemiz, enerji dönüşümü için çözümler 
sunan sanayisi, esnek ve yeni iş modelle-
rine açık yatırımcıları ve yaratıcı girişim-
cileri ile küresel ölçekte öncü rol oynaya-
bilecek pek çok özelliğe sahip.” 

2026’da	40	bin	MW	rüzgâr	ve	
güneş	enerjisi	kurulu	gücü	
mümkün
 
SHURA, Türkiye’nin elektrik üretim kapasi-
tesi ve iletim altyapısını kapsamlı biçimde 
inceleyen ilk çalışmasını da açılış toplan-
tısında kamuoyu ile paylaştı. Yenilenebi-
lir kaynakların elektrik iletim şebekesine 
entegrasyon seçeneklerini inceleyen ana-
liz, önemli bir bilgi boşluğunu dolduru-
yor. Bu analizin Türkiye ölçeğinde ilk kez 
gerçekleştirildiğine dikkat çeken Değer 
Saygın sözlerini şöyle sürdürdü: “Elektrik 
iletim sisteminde yenilenebilir kaynakla-
rın artan payını analiz eden çalışmanın 
sonuçları heyecan verici.  Türkiye, rüzgâr 
ve güneş enerjisinde gerçekleşmesi öngö-
rülen artışı, TEİAŞ’ın 2026 yılına kadar 
planladığı iletim şebekesi yatırımına ek bir 
maliyet gerektirmeden iki katına çıkarabi-
liyor.  Böylece bu kaynaklardan üretilecek 
elektrik,  toplam tüketimin %20’sinden 
fazlasını karşılayabilecek düzeye geliyor.  
Başka bir deyişle, Türkiye’nin 2026’da 
rüzgâr ve güneş kurulu gücünü 40 bin 
MW’a çıkarmasının  elektrik sistemi alt-
yapısına büyük bir etkisi yok. Bu sistem 
operatörü, kamu kurumları, enerji planla-
yıcıları ve yatırımcılar nezdinde çığır aça-
cak bir bulgu. Yenilenebilir enerji gelişi-
mine dair bu rapor, Türkiye’nin enerji 
sisteminde büyük ölçekli bir dönüşüme 
ışık tutabilir.”
SHURA’nın düşük karbonlu bir geleceğin 
inşasına, bilgiye ve güncel verilerle dayalı 
analizlerle katkı yapmayı hedeflediğini 
belirten Selahattin Hakman şunları söy-
ledi: “SHURA, farklı bakış açılarının enerji 
dönüşümü sürecine entegre edilmesini 
ayrıca önemsiyor. Bu amaçla SHURA, yatı-
rım, teknoloji, finans, akademi dünyasının 
ve danışmanlık, düşünce ve sivil toplum 
kuruluşlarının liderlerinden oluşan bir 
danışma kuruluna ev sahipliği yapıyor. 

Ortadoğu’nun mitolojik rüzgâr (Shu) ve 
güneş (Ra) tanrılarından esinlenerek isim-
lendirdiğimiz, aynı zamanda gelenekle-
rimizdeki ‘şura’ anlayışıyla çok paydaşlı 
bir müzakere zemini olma anlamı taşıyan 
kurumumuzun, ülkemizin yenilenebilir 
enerjideki dönüştürücü gücünü çok iyi 
yansıtacağına inanıyorum.”
Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Zehra Sayers de “Sabancı Üniversi-
tesi yerli ve uluslararası ortaklarla iklim 
değişikliği ve enerji konularında yıllar-
dır önemli çalışmalar gerçekleştirdi ve 
çok sayıda başarılı girişim başlattı. Aynı 
şekilde, karar vericiler ile özel sektör ve 
sivil toplum kuruluşlarını analiz odaklı 
özgün araştırmaları temel alarak bir araya 
getirme vizyonuyla SHURA girişimine de 
ev sahipliği yapıyor” dedi.Almanya’nın 
enerji konusundaki en etkin düşünce 
kuruluşu Agora Energiewende’nin İcra 
Direktörü Dr. Patrick Graichen ise şun-
ları söyledi: “Almanya’da, küresel ölçekte 
enerji dönüşümüne öncülük etmeyi çok 
önemsiyoruz ve maliyeti hızla düşen yeni-
lenebilir enerjinin ve verimlilik teknolo-
jilerin faydasına da şahit olduk. Enerji 
dönüşümünün sunduğu fırsatları fark 
eden birçok devlet ve sektör arasına bu 
teknolojilerde yüksek potansiyele sahip 
Türkiye’nin yaratıcı iş dünyasının da dahil 
olacağını umuyorum. Almanya’da bu 
dönüşümü çok paydaşlı teknik çalışmalara 
dayanarak tartışabilmek amacıyla kurulan 
Agora Energiewende’nin, benzer bir yak-
laşımı benimsemiş SHURA ile işbirliğini 
çok önemsiyorum. SHURA’nın Türkiye’nin 
enerji geleceği için değerli bir iş ortağı 
olduğuna inanıyorum.”
SHURA’nın kurucu ortaklarından Euro-
pean Climate Foundation Genel Müdürü 
Prof. Laurence Tubiana ise “Ülkeler ölçe-
ğinde yaşanacak enerji dönüşümü, Paris 
Anlaşması’nın hayata geçebilmesinin ön 
koşulu. Analitik temeli, enerji sistemi 
konusunda birikimli ekibi, şeffaf ve veri 
odaklı tutumu göz önünde bulundurul-
duğunda, SHURA’nın Türkiye’nin güvenli, 
verimli ve düşük karbonlu bir enerji siste-
mine geçiş politikalarına ilham vereceğine 
inanıyorum” dedi.
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• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

Sertifi kalı Yangın Pompa
İSTASYONLARI

Elektrikli Yangın Pompa İstasyonları Dizel Yangın Pompa İstasyonları

Jokey Yangın Pompa İstasyonları Su Depolu Paket Sistemler
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EX26652 - Split - Case

FirePack
FireHouse
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(Paket Teslimat)
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FORM

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

DUYAR VANA

T

TANAP
rans Anado-
lu Doğal Gaz 

Boru Hattı Projesi 
(TANAP) Azerbaycan 
doğalgazını boru 
hatlarıyla birlikte 
Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya transfer 
edilmesini kapsayan dünyanın sayılı önemli projelerinden 
biridir. Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacını karşılayacak olan bu 
yüzyılın projesinde Duyar markalı ürünler kullanıldı. Duyar 
Vana’nın başta “statik balans vanası” ürünü olmak üzere 
HVAC grubu  ürünlerinin kullanıldığı bu projenin  2018 
Haziran  ayında bitirilmesi planlanıyor.

 
BAYMAK

B

J’adore Deluxe Hotel&SPA
aymak, ener-
ji tasarrufu 

sağlayan, verimi 
yüksek ve yenilene-
bilir enerjiye odak-
lanan ürünleriyle 
turizm sektörünün 
de tercihi oldu. 
Side’de 12 ay bo-
yunca açık olan J’adore Deluxe Hotel & SPA bireysel konak-
lamanın yanı sıra 500 kişi kapasiteli toplantı salonu ve farklı 
aktivitelere uygun alanlarıyla kongre turizmine yönelik de 
hizmet veriyor. J’adore Deluxe & SPA otelin ısıtma sistemi 
5 adet Lectus duvar tipi yoğuşmalı kazan, 150 adet güneş 
kolektörü ve 4 adet ısı pompası ile Baymak’a emanet edildi.

BOREAS

D

Panorama 1326 Bursa 
Fetih Müzesi

ünyaca ünlü 
t a r i h ç i m i z 

merhum Prof. Dr. 
Halil İnalcık’ın baş-
danışmanlığını yap-
tığı Panorama 1326 
Bursa Fetih Müzesi, 
“yeşil bina” konsep-
tinde tasarlandı. 
4 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen dünyanın 
tam panoramik en büyük müzesi, yaklaşık olarak 35 milyon 
TL’ye mal oldu. Ekolojik mimarlık anlayışının gerekliliklerini 
yerine getiren ve “Enerji Verimliliği” ilkesine göre yeşil bina 
formunda  inşa edilen müzede, enerji verimliliği yüksek, 
Eurovent’e göre TB1 ısı köprüsüzlük sınıfındaki BOREAS 
klima santralleri tercih edildi.  Sorption rotorlu klima sant-
ralleri,  yakında hizmete girecek müzenin yılda 350 bini 
bulması beklenen ziyaretçisine sağlıklı iç ortam havası sağ-
larken, müzenin işletme ekonomisine de katkı sağlayacak.

 
ISIDEM YALITIM

İ

Acıbadem Maslak
stanbul Maslak’ta bulunan Acıbadem Hastanesi’nin 
genişletilmesi kapsamında toplam 15 bin 735 m² 

arazi üzerine kurulu, 59 bin 266 m² kapalı alana sahip yeni 
hastane yapılarının ısıtma-soğutma-havalandırma sistemle-
rinde ISIDEM Yalıtım’ın LEED sertifikalı tesislerinde üretti-
ği Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü ve Flexiduct esnek 
havalandırma kanalları kullanıldı. Coolflex elastomerik ka-
uçuk köpüğü Yüksek Su Buharı Difüzyon Direnci Katsayısı 
ile korozyon riskini minimuma indirmek adına μ ≥ 10.000 
değeri ile üretiliyor. Bu değer şu ana kadar TSE tarafından 
tescillenmiş ürünler arasında sektörün en yüksek su buharı 
difüzyon direnç katsayısı olma özelliği taşıyor. Kapalı göze-
nekli ve homojen dağılımlı hücre yapısı sayesinde uygulan-
dığı tesisatlarda maksimum termal performans ve yoğuşma 
kontrolü sağlayan Coolflex ürünleri, TS EN 13501-1 yangın 
yönetmeliğine göre levhalarda B,s3-d0, borularda BL,s2-d0 
yangın performansı uluslararası standartlara uygunluğuyla 
öne çıkıyor.
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FORM

 
ALDAĞ

B

Balıkesir Üniversitesi Oditoryum 
ve Öğrenci Kültür Merkezi

alıkesir Üni-
versitesi Ça-

ğış Kampüsü’nde 
inşa edilen, mer-
kezi kütüphane 
ve diğer sosyal 
alanları da bünye-
sinde barındıran 
Oditoryum ve Kültür Merkezi projesinde ALDAĞ cihazları 
tercih edildi. 20.000 m2 kapalı alana sahip Oditoryum ve 
Kültür Merkezi için; 20.000-23.250 m3/h kapasite aralığın-
da AKS serisi klima santralleri işletmeye alınıyor. AKS serisi 
klima santrallerinin 50 mm taş yünü izolasyonlu çift cidarlı 
hücreleri, EN 1886 normlarına uygun olarak çelik karkas 
profiller ile üretiliyor. Özel contalama sistemiyle tam bir sız-
dırmazlık sağlanan santraller, yüksek enerji verimliliği ile öne 
çıkıyor. CE ve EUROVENT belgelerine sahip olan AKS serisi 
klima santrallerinin yanı sıra projede; 626 kW kapasiteli iki 
adet chiller, 15.000 m3/h kapasiteli 8 adet hücreli vantila-
tör, kapasite aralığı 1.500-4.000 m3/h olan 9 adet ısı geri 
kazanım cihazı, 211 adet fancoil, 17 adet çatı fanı, kanal 
tipi sığınak santrali ve 11 adet roof top cihazı ALDAĞ A.Ş. 
tarafından temin edildi.

FORM

A

Adana Stadyumu
dana’nın Sarı-
çam ilçesinde 

102 dönüm arazi 
üzerine inşa edilen 
stadyumun iklimlendi-
rilme ihtiyacı FORM’un 
yüksek verimle çalışan 
Clivet marka hava 
soğutmalı vidalı so-
ğutma grupları ve klima santralleri ile sağlanıyor. UEFA 
standartlarına uygun olarak son teknolojinin kullanıldığı 33 
bin kişi kapasiteli stadyumun tüm kapalı alanlarının iklim-
lendirme ihtiyacı için toplam soğutma kapasitesi 815 kW 
olan 1 adet hava soğutmalı vidalı Clivet marka soğutma 
grubu ve 13 adet Form klima santrali ile sağlanıyor. Projede 
kullanılan Clivet SCREWLine³ hava soğutmalı su soğutma 
grupları, 420-1430 kW soğutma kapasitesi aralığına sahip. 
Cihazlarda çevreci akışkan R134A kullanılıyor ve -10 ˚C / 
+52 ˚C dış hava şartına kadar standart olarak soğutma 
yapabiliyor. Projede kullanılan 13 adet Form klima santrali, 
7/24 klimatize edilmiş hava şartlarına ihtiyaç duyan alanlar-
da kullanılmak üzere dizayn edilmiş modüler, esnek, enerji 
verimli olup, işletmeler için yüksek verim ve düşük yatırım 
maliyeti imkânı sağlıyor.

ETNA

T

TOKİ Çeşme Konutları
OKİ öncülü-
ğünde yürütü-

len bir kentsel dönü-
şüm projesi olan TOKİ 
Çeşme projesinde 
Etna ürünleri kullanıl-
dı. Proje kapsamında; 
88 adet T2EPHC12 
serisi hidrofor sis-
temleri, 176 adet 
ecocircXL model ıslak rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon 
pompası, 2 adet Y2KO serisi alarm kitli hidrofor kullanıldı. 
EcocircXL serisi ıslak rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon 
pompalarında; pompa giriş-çıkış, pompa gövdesi döküm, 
çark PPO malzemeden olup sızdırmazlık ise mekanik keçe 
(karbon-seramik) ile sağlanıyor. Estetik, ergonomik tasarıma 
sahip yeni nesil ecocircXL serisi sirkülasyon pompalarında, 
ErP direktiflerine uygun entegre frekans kontrol sürücüsü 
mevcut. Etna EPH & KO serisi hidrofor sistemleri ile basınçlı 
su temininde talep edilen miktarda suyun istenilen basınçta 
sağlanması garanti ediliyor böylelikle kullanıcılara kesintisiz 
bir konfor sunuluyor. Yeni nesil IE3 motorlu Etna EPH & 
KO serisi hidrofor sistemlerinin kullanımı ile klasik hidrofor 
sistemlerine oranla işletim giderleri minimize ediliyor.

ATLANTİK GRUP

B

Kalium AVM
ingöl ilinin Uydukent bölgesinde Kaltem firması 
tarafından gerçekleştirilen, Bingöl’ün ilk alışveriş 

merkezi olma özelliği taşıyan Kalium AVM projesinin ik-
limlendirilmesinde Atlantik-Airwell marka su kaynaklı ısı 
pompaları kullanıldı. 27 bin m2 alan üzerine kurulan pro-
jede toplam 40 adet mağaza bulunuyor. 17 Ocak 2018 
tarihinde açılışı gerçekleştirilen Kalium AVM projesinin 
ortak alanlar dahil mağazaların tamamında Airwell su 
kaynaklı ısı pompaları kullanıldı. Airwell su kaynaklı ısı 
pompaları düşük enerji tüketimi, düşük ses seviyesi, ko-
lay arıza tespiti, bütün otomasyon sistemleri ile uyumlu 
çalışabilme, montaj ve bakım kolaylığı sayesinde ofis ve 
alışveriş merkezi projelerinde özellikle tercih ediliyor.
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FORM

 
ARMACELL YALITIM

B

Elazığ Sağlık Kampüsü
irleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma 
San. ve Tic. A.Ş.’nin mekanik yüklenicisi olduğu Elazığ 

Sağlık Kampüsü’nde Armacell Yalıtım'ın elastomerik kauçuk 
ürünleri kullanıldı. Yüksek ısı yalıtım özelliği, güçlü su buhar 
difüzyon direnci sayesinde tam bir yoğuşma kontrolü sağ-
layan Arma-
cell Yalıtım’ın 
e l a s tomer i k 
kauçuk ürün-
leri enerji ma-
liyetlerini dü-
şürüyor. Ana 
yüklenic in in 
RMİ Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat A.Ş. olduğu Elazığ 
Sağlık Kampüsü Projesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu 
Özel İşbirliği modeli ile Elazığ ilinin Merkez ilçesinde yaklaşık 
347.017 m2 alan üzerinde gerçekleştirilen Elazığ ve çevre 
illere hizmet verecek şekilde planlandı. Entegre sağlık kam-
püsü projesi, toplam 1038 yatak kapasiteli 2 hastane ve bir 
kliniği kapsıyor. Hastanelere ek olarak proje alanı sınırları içe-
risinde yaşam merkezi ve sosyal alanlar, ticari alanlar, kongre 
merkezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, teknik ve lojistik merkez, 
helipad, kojenerasyon veya trijenerasyon tesisi bulunuyor.

AIRONN

İ

Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü
zmir'de yaklaşık 3 milyar liraya mal olacak 2 bin 60 
yataklı Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü 618 bin 896 

metrekarelik alanda yükseliyor. İçerisinde 5 hastaneyi barın-
dıran merkez 
bina dışında, 
fizik tedavi ve 
r e h a b i l i t a s -
yon ile yük-
sek güvenlikli 
adli psikiyatri 
hastanesi bu-
lunan mega 
projede Aironn jetfan, aksiyel fan grupları tercih edildi. 
İzmir'e Cumhuriyet tarihinin en büyük sağlık yatırımı olarak 
kayıtlara geçen kampüs hastane hizmete alındığında 6 bin 
kişiye istihdam sağlanacak, sağlık kampüsünü, hastalar ve 
ziyaretçiler dahil günlük 72 bin kişinin kullanması bekleni-
yor. Kampüsün gelecek yıl hizmete girmesi bekleniyor.

ODE YALITIM

O
Cascada Mall

DE Yalıtım, ürünleriyle başkent Beyrut başta olmak 
üzere Lübnan’da iddiasını artırdı. Firma, ülkenin en 

büyük alışveriş merkezlerinden olan Cascada Mall’un yatı-
rımına imza atıyor. 200 bin metrekarelik alanda Bekaa’nın 
kalbinde konum-
landırı lmış bir 
alışveriş merkezi 
ve eğlence, alış-
ver i ş ,  yemek, 
dinlenme ve sos-
yalleşme alan-
larından oluşan 
Cascada Mall’da ODE Starflex Şilte ve ODE Starflex Boru 
ürünleri kullanılıyor. Yurtdışı hedefleriyle ilgili bilgi veren 
ODE Uluslararası İş Geliştirme Yöneticisi Ozan Turan, şun-
ları söyledi: “Bu yılı ODE olarak ihracatta atılım yılı olarak 
belirledik. Amacımız 1 milyon doların üzerinde ihracat 
yaptığımız ülke sayısını her yıl artırarak, ihracatın toplam 
ciromuz içindeki payını yüzde 35’ler seviyesine çıkarmak. 
Halihazırda 5 kıtada 70’in üzerinde ülkeye ihracat yapan 
yerli bir firma olarak, global marka olma hedefimize emin 
adımlarla ilerliyoruz. Son dönemde aralarında Lübnan’ın 
da bulunduğu yakın coğrafyalarda ihracatımızı artırmaya 
odaklandık ve hedefimiz doğrultusunda ülkede yükselen 
önemli projelerde yer alıyoruz. Hedeflerimizi gerçekleşti-
rirken geçen yıl devreye aldığımız Eskişehir yatırımımız en 
büyük lokomotifimiz olacak."

MAS GRUP

M

Jamila Khang Dien
as Grup’un dünya standartlarında ürettiği pompa 
sistemleri Vietnam’da birçok konut projesinde ter-

cih ediliyor. Bu projelerden sonuncusu Jamila Khang Dien 
konut projesi. Yatırımcısının Khang Dien Group olduğu Ja-
mila projesini Vietnam’ın güçlü inşaat şirketlerinden Hoa 
Binh Construction inşa ediyor. Dört adet 25 katlı bloktan 
oluşan projede 
yüksek hayat 
standardı su-
nan 867 adet 
daire mevcut. 
İki hektar ala-
na yay ı lmış 
projede sosyal 
alanlar, spor 
tesisleri ve alış-
veriş merkezi 
de bulunuyor. 
Jamila projesinde Mas Grup’un elektrik ve dizel motorlu 
yangın sistemleri, NM, OMK, DF ve INM serisi satrifüj pom-
paları, Enduro serisi atıksu pompaları ve bu pompaların 
ekipman ve aksesuarları kullanılıyor.

BİTZER ÜRÜNLERİ STANDARTLARI BELİRLER, 
VERDİĞİMİZ HİZMETLER GİBİ...

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

Orjinal yedek parçalar ve Quality Kit’ler (tamir 
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Nürnberg Fuar Merkezi’ni   
soğutma, klima, havalandırma  ve 
ısı pompası sektörleri için yine   

bir numaralı uluslararası buluşma noktası  
haline getirecek Chillventa, 16-18  Ekim 
2018 tarihlerinde  6. kez düzenlenecek. 

Fuarın üç ay öncesinde, tüm   uluslara-
rası akredite sektörel yayıncılık kuruluş-
ları için düzenlenen basın toplantısına 
Türkiye’den davetli tek sektörel yayın 
kuruluşu olarak 12-14 Haziran 2018 
tarihinde Stockholm’deydik. Fuar ile 
ilgili bilgilere geçmeden önce biraz gezi-
den bahsedecek olursak; her şeyden önce 
organizasyonun profesyonelce planlan-
mış olması ve program süresince zaman 
planına eksiksiz uyulması, katılımcılar 
açısından en ufak detayların bile düşünül-
müş olması harikaydı. Bu noktada karşı-
nızdaki ekibin profesyonel iş anlayışı ve 

eksiksiz iletişim becerisi, Chillventa’nın 
kısa bir sürede nasıl bu kadar başarılı bir 
fuar olduğunu anlamanızı sağlıyor.
Toplantının ilk gününde, aynı zamanda 

20. yüzyılda İsveç’te yetişen en ünlü hey-
keltraşlardan biri olan Carl Milles’in evi 
ve sonrasında açıkhava heykel müzesi 
haline getirdiği Millesgården’ı gezdik.

Chillventa 2018 Fuarı Uluslararası 
Basın Toplantısı Düzenlendi
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İkinci gün şehir merkezi ile havaalanı 
arasında yer alan, toplam 26 bin m2 alan 
üzerinde kurulu, enerjisinin tamamını 
hidroelektrik ve rüzgar enerjisinden sağ-
layıp, havadan-havaya evaporatif soğutma 
teknolojisini kullanan DigiPlex veri mer-
kezini gezme imkânı bulduk.

Yine gezinin ikinci gününde 
İskandinavya’nın en büyük alışveriş mer-
kezi olan Mall of Scandinavia’da 22 adet 
restoranın gıda soğutması ihtiyacının 
CO2 temelli soğutma sistemi ile nasıl 
karşılandığını görme imkânımız oldu.  

Yukarıda kısa detaylarını verdiğimiz 
geziyi de içeren etkinlik sırasında esas 
konumuz olan Chillventa’nın mevcut 
durumu, Ekim ayındaki fuarda ve son-
rasında yapılacakları sizler için Nürnberg 
Messe yetkililerinden öğrendik.

16-18 Ekim 2018 tarihleri   arasında 
Chillventa, bir kez daha uluslara-
rası soğutma, klima, havalandırma, ısı 
pompası uzmanlarını ve meraklılarını 
Nürnberg’de bir araya getirecek. Chill-
venta Kongresi, fuardan bir gün önce 15 
Ekim’de gerçekleştirilecek. Bir günlük 
yoğun kongre programı, dünyanın dört 
bir yanından gelen uzmanlara, en son 

bir kez daha 32 binden fazla ziyaretçiyi 
ağırlamayı da bekliyoruz. Uluslararası 
katılımcıların büyük bir kısmı, yüzde 
68’inden fazlası ve yüzde 57’si ticari 
ziyaretçiler, bir kez daha Chillventa'nın 
uluslararası soğutma endüstrisinin, özel-
likle de AC, havalandırma ve ısı pompası 
segmentlerinin önde gelen fuarı oldu-
ğunu vurgulamaktadır. Chillventa artık 
kendisini uluslararası ağ platformu olarak 
kurdu: Chillventa: Uzmanların İletişim 
Platformu.” 
Chillventa’nın uluslararası rolü, toplam 
altı ülkeden sunum yapılacak olan ulus-
lararası pavyonlara da yansıyor: Güney 
Kore, Çek Cumhuriyeti, Tayland, Türkiye 
ve ABD’nin yanı sıra, Çin üç pavyonda 
birden yer alacak. 

yenilikleri ve gelişmeleri derinlemesine 
öğrenme fırsatı verecek. Organizatörler, 
bu yılki fuar ve kongreye ilişkin rakam-
ların yeniden yeni zirvelere ulaşmasını 
bekliyor.
Fuara halen yaklaşık üç ay süre olsa da, 
fuar alanındaki artış, fuara ait istatistiksel 
verilerin yeni bir rekora imza atacağının 
kanıtı niteliğinde. Nürnberg Messe’deki 
Chillventa Fuar Direktörü Daniela 
Heinkel “Chillventa 2018 için görünüm 
mükemmel” diyor. “Şu an her şeyden 
önce, Chillventa, beklenen 1.000 katı-
lımcıyla 2016 yılı kadar yüksek bir katı-
lımcı sayısıyla açılacak. Alan açısından, 
bir önceki etkinlikteki son rakamı çoktan 
aştık, ki bu çok sevindirici. Bir kristal 
topun içine bakmak gibi bir şey olsa bile, 
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Chillventa	için	büyüme	-	ve	
etkileyici	bir	salon	dizisi

“Chillventa, 2018’de bir kez daha büyük 
bir fuar alanına sahip olacak” diyor Hein-
kel. “Fuar bu yıl bu alanda iyi bir büyüme 
gösteriyor, yaklaşık yüzde 3’lük bir artış 
bekleniyor. Bu, önceden gelen çok güçlü 
başlangıç   pozisyonuna dayanan çok iyi 
bir gelişme ve şirketlerin Chillventa’yı 
doğru müşterileri ile tanışabilecekleri 
ve kendilerini buna göre sunabilecekleri 
önemli bir iş platformu olarak gördük-
lerinin kesin bir işareti. Bu gelişmeye 
karşılık olarak, daha fazla alan yarat-
mak için salon düzenlemelerini 2016 
yılında ayarladık. Ürün hatları boyunca 
daha fazla alan ve tematik bir alt kırılım 
düşüncesinin son derece iyi çalıştığı açık. 

Ticari ziyaretçilerden gelen geri bildirim-
ler, doğru yolda olduğumuzu doğruluyor, 
çünkü hiçbir şekilde zorluk çekmeden 
fuar alanında aradıklarını bulabiliyorlar.”
Mevcut kat planı hakkında bilgi www.
chillventa.de/hallenplan adresinden edi-
nilebilir.

Chillventa	ve	Chillventa	Kongresi	
için	ana	tematik	odak	alanları	–	
IoT’ye	odaklanın

Kapsamlı ürün ve hizmet yelpazesi ile 
Chillventa, 2018 yılında, soğutma, klima, 
havalandırma ve ısı pompaları için bile-
şenler, sistemler ve uygulamalar ile sek-
töre genel bir bakış sunacaktır. Bu yılki 
fuar ve kongre; Nesnelerin İnterneti, 
soğutma tesisleri için IT güvenliği, Fede-

ral İmisyon Koruma Yasası (BImSchV) 
kapsamında 42’nci yönetmeliğin uygu-
lanması, mevcut iklim hedefleri, eko 
tasarım, soğutucuların geri kazanımı ve 
yeniden işlenmesi, verimlilik gibi konu-
lara odaklanıyor. Ayrıca kontroller, ısı 
transferinde yenilikler, veri merkezleri-
nin iklimlendirilmesi, ısı geri kazanımı 
ve soğuk su için sistem çözümleri de 
konular arasında. Katılımcı stantların-
daki yeniliklerin yanı sıra ısı pompaları, 
hava soğutmalı ısı eşanjörlerinde hijyen, 
kursiyer turları ve Chillventa Ödülü 
hakkında bir kez daha özel sunumlar 
olacak. Chillventa Kongresi uzmanlara, 
en güncel endüstri konularına ilişkin sağ-
lam bir fikir verecek. Tanınmış uluslara-
rası konuşmacılar, uluslararası bilgileri 
Ar-Ge ve fiili uygulamaları paylaşacak, 
Avrupa’nın ve dünyanın en yeni poli-
tik koşullarına bakacak. Bu yılki kongre 
programı, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve 
Siber Güvenlik’e odaklanarak aşağıdaki 
konu alanlarını kapsıyor:

• Soğutma teknolojisi için beşinci İno-
vasyon Günü: Enerji verimliliği ve iklim 
koruması (Almanca)

• ASERCOM + EPEE Sempozyumu 
(İngilizce)

• Ticari ve endüstriyel uygulamalar için 
ısı pompalama teknolojileri (İngilizce)

• Veri merkezlerinde enerji verimli klima 
(Almanca)
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Yarının başarısı 
için potansiyeli 
keşfedin 
Nürnberg 16–18 Ekim 2018

Uluslararası başarı uluslararası temaslar ile başlar 
bunu tam olarak CHILLVENTA’da bulabilirsiniz, 
zira katılımcılar ve ziyaretçilerin yarıdan fazlası 
tüm dünyadan gelmekte. Ayrıca dünyanın  
1 no’lu Soğutma, Klima, Havalandırma teknikleri 
ve Isı Pompası sektör platformunda yarının 
başarısı için potansiyeli keşfedin.

chillventa.de/potential
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Doğrudan	kaynağından	bilgilerin	
sunulduğu	ticari	forumlar

Fuar ile paralel olarak salonlarda düzen-
lencek üç forumda, tanınmış konuklar 
en yeni konulara ilişkin 150’den fazla 
görüşme yapacaklar. Enerji verimliliği ve 
enerji tasarrufu için en son ürün geliştir-
meleri ve yenilikçi çözümler Salon 9’da, 
uygulamalar, eğitim ve uygulama kodları 
forumunda incelenecek: Bunlar arasında 
sızıntı tespiti, soğutucuların geri kaza-
nımı ve yeniden işlenmesi, Federal İmis-
yon Koruma Yasası (BImSchV), CE eti-
ketlemesi, alternatif soğutucu karışımları, 
soğutma kuleleri için EC fanlar, soğutma 
kulesi hijyeni, su kimyası, EN 378 ve çok 
daha fazlası yer alacak.
Salon 7A’daki Soğutma Teknolojisi 
forumu şu konuları ele alacak: Düşük 
GWP soğutucu akışkanlar, süpermarket-
lerdeki eko-verimlilik, R290 kompresör-
leri, su döngüsü sistemleri, kayan sıcak-
lık soğutucuları, ısı geri kazanımı, ticari 
uygulamada piyasa eğilimleri, kompresör 
gelişmeleri, A2 uygulamaları ve A3 soğu-
tucular, çeşitli uygulamalarda IoT, soğu-
tucu kaçak detektörleri, R744 sistemleri 
için ejektörler ve soğutma teknolojisinde 
frekans dönüştürücülerinin önemi.
Salon 4A’daki forumda klima, hava-
landırma ve ısı pompaları ele alınacak: 
bulut çözümleri, klima ve ısı pompaları 
için soğutucu çözümleri, kentleşmenin 
yarattığı zorluklar, yüksek sıcaklıklı ısı 
pompaları, yeniden kurma sistemleri, 
soğuk su, hibrid VRF, R32 uygulamaları, 

soğutucu olarak su, filtre teknolojileri vb. 
için sistem çözümleri

Hava	soğutmalı	ısı	
değiştiricilerde	hijyen

Chillventa’daki özel sunumlar zaten yer-
leşik bir gelenek haline geldi. Her etkin-
lik, sektörü hareket ettiren güncel ilgi 
alanlarıyla ilgileniyor ya da yeni tekno-
lojilere ayrıntılı bir bakış sağlıyor. “Hava 
soğutmalı ısı eşanjörlerinde hijyen” özel 
gösterim alanında, Bundesfachschule 
Kälte-Klima-Technik (Soğutma ve 
İklimlendirme Teknolojisi Federal Tek-
nik Koleji)’nin konuşmacıları, klima ve 
havalandırma sistemleri ile ilgili bakım 
ve denetim çalışmaları hakkında hijyen 
açısından önemli temel bilgiler sunacak-
lar. Havalandırma bileşenleri üreticileri 
ile birlikte, gerekli temizlik ve kontrol 
işlerinin nasıl gerçekleştirileceğini göste-
recekler. Daha sonra temizlik ve inceleme 
faaliyetleri için gerekli dokümantasyonla 
ilgilenecekler.

Isı	pompaları:	başarılı	bir	enerji	
geçişi	için	anahtar	teknoloji

İlk başladığından beri ısı pompaları 
Chillventa’nın sabit bir parçasıydı. Yük-
selen enerji fiyatlarına rağmen, ısı pom-
paları fosil tabanlı ısı üretme araçlarına 
pratik ve cazip alternatifler olarak kurul-
muştur. “Isı pompaları: başarılı bir enerji 
geçişi için anahtar teknoloji” adlı özel 
sunum bu gelişime bakacak.

Chillventa	Ödülü:	2018’de	bir	kez	
daha	uzman	ekip	başarılarına	
övgü	ödülü

Chillventa Ödülü, 2016’da heyecan verici 
bir lansman gerçekleştirdi. Organiza-
törler, yayınevi Bauverlag ve Nürnberg-
Messe, bu üst düzey ödülü daha da ileriye 
taşıdılar ve yine bu yılki Chillventa’nın ilk 
gününde sunacaklar. NürnbergMesse’den 
Daniela Heinkel ve Kıdemli Editör 
KKA, Bauverlag’dan Christoph Brauneis, 
“Chillventa Ödülü çok iyi karşılandığı 
için çok mutluyuz. Şimdiden bu yılki 
sıralamaya heyecanla bakıyoruz” diyor. 
2018’de, ödül, teknik standartların öte-
sinde örnek bir şekilde birlikte çalışmış 
olan uzmanların (tasarımcılar / planla-
macılar, sistem mühendisleri, müşteriler / 
operatörler) başarılarını, son derece etki-
leyici bir projeyi gerçekleştirmek üzere 
yeniden tanıyacaktır. Projelerin değerlen-
dirilmesinde jüri, özellikle projeye dahil 
olan kişiler arasındaki kavramsal formü-
lasyondan planlama ve sistem inşasına, 
sistemin işleyişine kadar olan etkileşime 
odaklanacaktır. Ödül için sunulan proje-
ler, kooperatif planlaması yoluyla ulaşılan 
kalite düzeyini açıkça göstermeli ve hari-
talandırmalıdır. Başvuru sahibinin kendi 
sorumluluğunda yapılan ve ödül için son 
teslim tarihine kadar tamamlanmış olan 
projeler sunulabilir. Gönderilen proje iki 
yıldan uzun bir süre önce tamamlanma-
mış olmalıdır. Chillventa Ödülü ile ilgili 
ayrıntılı bilgi için: www.chillventa.de/en/
exhibition-info/award

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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Hayatımızın her alanında önemli 
bir avantaj sunan mobilite, 
barınma ihtiyacı konusunda da 

son zamanların yıldızı parlayan trend-
leri arasında yer alıyor. Mobil evler 
sadece taşınabilirlik açısından değil, aynı 
zamanda yapılaşma izni olmayan arazi-
lerde de kolaylıkla kullanılabilecek ve 
temel barınma ihtiyacını karşılayabilecek 
harika birer çözüm olarak öne çıkıyorlar. 

Bir	kamyona	sığan	harika	bir	
ahşap	ev	

Bir evin mobil olarak nitelendirilmesi 
için kolaylıkla ve hızla hareket edebilir 
olması gerekmiyor. Mobil evlerin esas 
belirleyici özellikleri, bulundukları yere 
kurulu olarak kamyon ve benzeri bir 
araçla getirilmeleri ve gerektiği takdirde 
yine bir araçla başka bir yere zorlanma-
dan taşınabilmeleri.

Dosya

Tek	kişi	için	mükemmel

Otoyollarda seyahat eden tırların zaman 
zaman devasa boyutlarda kargolar taşı-
dıklarına hepimiz şahit olmuşuzdur. 
Ancak bir tır ya da kamyonda taşınabi-
lecek maksimum ağırlık ve büyüklükler 
karayolları idaresinin denetimindedir. 
Mobil evler de bu maksimum boyutlar 

gözetilerek imal edilir ve böylece nakil 
esnasında herhangi bir sorun yaşanma-
sının önüne geçilmiş olur.

Dayanıklı,	pratik	ve	şık

Maliyeti 20 bin TL’nin altında olan bu 
mobil ev, 30 metrekare alanıyla bir ya da 
iki kişi için oldukça yeterli bir yaşam alanı 

Şık ve Ekonomik Yaşam 
Alanı Alternatifi: 
Mobil Evler
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Dosya

sunuyor. Betopan duvarları, çift camlı ve 
demirli pvc pencereleri ve çelik kapısıyla 
dört mevsim ve her bölge için ideal olan 
bu mobil ev bu alanda bir yatırım düşü-
nenler için cazip bir seçenek.

Issızlığın	ortasında

Mobil evler ilk bakışta bir tür kara-
vanı andırsa ve böyle bir yaşam tarzını 
hatırlatsa da aslında çok çeşitli ihtiyaç-
lara yanıt verebilmekteler. Büyük bir ev 
yaptırmak için izin almanın mümkün 
olmadığı arazinizi yazlık olarak değerlen-
dirmekten tutun da geçici süreli hizmet 
verecek bir şantiyeye kadar mobil evleri 
pek çok farklı amaçla kullanmak müm-
kündür. Dilerseniz ve yeterince ıssız bir 
yer bulabilirseniz mobil evinizi yalnızca 
kafa dinlemek için de kullanabilirsiniz 
elbette.

Estetikten	ödün	vermeyen	iç	
mekânlar

Mobil evlerin iç mekânları prensip olarak 

az alanda çok işlev ilkesine göre düzen-
lense de, estetik özellikleri ve barındır-
dığı eşya yelpazesi kullanıcı ihtiyaçlarına 
göre değişiyor. Ancak hemen hepsinin iç 
mekânları oldukça şık.

Minyatür	bir	villa

Mobil eviniz 
biçim olarak 
bir konteynıra 
ya da bir kara-
vana benze-
mek zorunda 
değil. Taşıma 
sonrası kuru-

labilecek basit bir veranda ile mobil evi-
nizin tarzını değiştirebilir, onu minyatür 
bir villaya benzetebilirsiniz.

Eksiksiz	bir	mini	dubleks

Mobil evlerde de tıpkı konvansiyonel 
evlerde olduğu gibi pek çok farklı mal-
zeme kullanılabiliyor ve bu malzemeler 

evinizin estetik olduğu kadar statik özel-
liklerini de belirliyor. Örneğin ahşabın 
hafifliği bu mobil evde ikinci bir kata izin 
vermiş ve sonuç gerçekten harika.

Modern	mimari

Mobil evleri pek çok farklı tarzda bul-
mak mümkün. Modern mimarinin en 
son ürünlerinden birine sahip olmak isti-
yorsanız bu da seçenekleriniz arasında 
mevcut.

Geri	dönüşümün	gücü

Geri dönüşümün potansiyelinden ve çev-
reye katkılarından çeşitli yazılarımızda 
bahsetmeye çalışıyoruz. Geri dönüş-
türülmüş ürünlerin bir başka artısı da 
oldukça estetik olabilmeleri. Eski bir 
yük konteynırından dönüştürülmüş bu 
mobil ev, basit birkaç eklentiyle harika bir 
yaşam alanına dönüştürülmüş. Böylece 
hem devasa bir metal yığını çöp olmak-
tan kurtulmuş, hem de son derece düşük 
maliyetle harika bir mobil ev elde edilmiş.
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Avrupa’da, belli ürün gruplarında regülasyon ve standartların oluşturulması aşamasında hatırı sayılır 
bir saygınlığa sahip olan Eurovent derneği, yeni dönemde yoluna bir Türk başkan ile devam edecek: 
Sektörümüzün çok yakından tanıdığı Naci Şahin ile. Türkiye ISK sektöründe büyük bir heyecanla karşılanan 

bu gelişmenin ayrıntılarını ve Eurovent’in yeni dönemdeki gündemini derneğin ilk Türk Başkanı Naci Şahin’den 
dinledik…

“Sektörümüz, regülasyonlara 
yönelik görüş oluşturulması 
sürecinde daha aktif olmalı”
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Söyleşi

Eurovent Derneği ve Eurovent 
Certita Certification şirketi 
birbirine karıştırılmamalı

Eurovent, Avrupa’da iklimlendirme, 
soğutma, klima alanında ülke dernek-
lerinin şemsiye örgütü şeklinde örgüt-
lenmiş bir yapıdır. Avrupa’da sanayinin 
ihtiyaçları konusunda daima fikri alı-
nan, oluşturulacak standartlar ile ilgili 
görüşü sorulan çok ciddi bir yapıdır. 
Eurovent'in amaçları; “Avrupa havalan-
dırma, iklimlendirme ve soğutma ima-
latçılarını ulusal dernekler ile birlikte, 
uluslararası ve Avrupa platformlarında 
temsil etmek, Avrupa Birliği veya diğer 
kaynaklı ilgili mevzuat hakkında üyelere 
güncel bilgi sağlamak, uluslararası ve 
Avrupa standardizasyon çalışmalarında 
yer almak, soğutucu akışkanlar, enerji 
ve iç hava kalitesi gibi genel konularda 
iletişimi artırmak, görüşünü oluşturmak 
şeklinde özetlenebilir. 
Yapı olarak Eurovent Derneği ile 
Eurovent Certita Certification şirketi 
birbirine karıştırılmaktadır. Bu sadece 
Türkiye’de değil dünyada da böyle. Euro-
vent Sertifikasyon Şirketi (Eurovent 
Certita Certification-ECC), hisseleri-
nin çoğunluğu Eurovent Derneği'ne ait 
olmakla birlikte bağımsız olarak faaliyet 
göstermektedir. Eurovent üyesi dernek-
lerin üyeleri olan firmaların ürünleri için 
ihtiyaç duydukları sertifikalar ile ilgili 
hizmet veriyor. Zannedilenin aksine, 
ECC’nin kendi test laboratuvarları yok; 
anlaşmalı olduğu laboratuvarlar var. Bir 
ürün grubu test edileceği zaman ECC, 
bu akredite laboratuvarlarda testleri 
yaptırıyor ve sertifika veriyor. Bu labo-
ratuvarların belli kapasiteleri var. Bazı 
durumlarda, laboratuvarların test edebi-
leceği kapasitelerin üzerinde ürünler de 
olabiliyor. ECC sertifikasyon şirketi bu 
gibi durumlarda sertifikasyon sürecinde 
şu opsiyonu sunuyor: Cihazı test ettir-
mek isteyen şirketin kendi laboratuvarı 
var ise orada ya da bir rakibinin labora-
tuvarında ECC’den gelecek bir yetkili-
nin gözetiminde cihaz test ediliyor ve 
sertifikalandırılıyor. ECC’nin anlaşmalı 
olduğu laboratuvarlar belli kapasitelerde 
cihazların testlerine olanak sunabildi-

ğinden sertifika verebileceği ürün kapa-
siteleri de sınırlıdır. Bu nedenle böyle bir 
opsiyon konulmuş durumda.

Eurovent’e ilk kez bir Türk 
başkan seçildi

Eurovent’in üyeleri milli ülke der-
neklerinden oluşuyor; Türkiye’den de 
İklimlendirme Soğutma Klima İma-
latçıları Derneği (İSKİD) Eurovent 
üyesidir. Eurovent’e 1997 yılında dahil 
olan İSKİD, gerek genel kurullarda 
gerekse düzenlenen çeşitli toplantılarda 
aktivitelerini her geçen gün artırıyor. 
Türkiye, süreç içinde Eurovent sertifi-
kasyon noktasında da önemli bir atılım 
gösterdi. Sektörümüzde özellikle üretim 
anlamında ağırlık arz eden klima san-
tralleri, fancoiller ve ısı eşanjörleri gibi 
birçok kalemde Eurovent sertifikasyonu 
neredeyse standart hale gedi. Türkiye 
olarak pozisyonumuz Eurovent içinde 
oldukça iyi, saygın bir duruşumuz var. 
Bu nedenle Eurovent içindeki faaliyetle-
rimizi artırma arzusuyla ilk olarak 2012 
yılında Eurovent Yönetim Kurulunda 
temsil konusunu gündemimize aldık, 
ben aday oldum ve seçildim.  2012’den 
bugüne kadar da Yönetim Kurulunda 
İSKİD’i temsil ettim. Orada son bir 
yılı Birinci Başkan Yardımcısı olarak 
geçirdim. 2018 yılının Mayıs ayında ise 
başkanlık görevini devraldım. Bu, Tür-
kiye ve Avrupa için bir ilk oldu. Genel-
likle konunun daha göbeğinde olan 
ülke derneklerinden başkan seçilirdi; 
Türkiye’den bir başkan olması ve bunun 
bu derece ses getirmesi onlar için de yeni 
bir durum. Türkiye’de ve İSKİD’de de bu 
konu önemli bir pozitif duygu yarattı. 
Düşündüğümden çok daha fazla tebrik 
aldım. Sizin vesilenizle herkese teşekkür 
ediyorum. 

Eurovent, ürünlerin 
piyasalardaki serbest dolaşımını 
destekliyor

Son dönemde korumacılığın yükseldiği 
bir süreci izliyoruz dünyada. Globalizas-
yon diye adlandırılan ve serbest ticaretin 
savunulduğu bir dönem vardı. ABD ve 

AB bu sürecin öncüsüydü. Fakat son 
dönemde özellikle ABD bunun negatif 
etkilerini yoğun şekilde hissettiği için şu 
anda bu sürecin tersine tedbirler almaya 
başladılar. Eurovent, bu korumacı bakış 
açısını benimsemiyor; belli standartlar 
çerçevesinde ürünlerin piyasalardaki ser-
best dolaşımını destekliyor. Çünkü her-
kesin kendi kabuğuna çekildiği, kendi 
pazarını koruma altına aldığı bir ortam, 
uzun vadede pazarı gelişmeler konu-
sunda da sınırlandırıp kısmen gelişime 
kapatacaktır. Bu durum Eurovent’in 
destekleyeceği bir konu değil. 
Eurovent’in gündemindeki bir başka 
önemli husus şu; Avrupa’daki ve AB 
regülasyonlarını takip eden ülkelerdeki 
üreticilerin, uluslararası çalışmaları sıra-
sında karşılaştıkları bazı güçlüklerle ilgi-
lidir. Bu güçlükler genellikle standart-
lar şeklinde oluyor. Örneğin Ortadoğu 
bölgesinde, genellikle ABD normları ve 
bölge ülkelerinin kendi normları esas 
alınır. Bazı durumlarda örneğin Suudi 
Arabistan’ın bir normu başka bir ülkeye 
uymayabiliyor. Bu durum, ihracatta bir 
zaaf yaratıyor. Eurovent, bu bölgelerde 
herhangi bir ülkenin normlarının esas 
alınması yerine üretici firmanın ulusla-
rarası ISO normlarına uygun olmasını 
ve ISO normlarına sahip kuruluşların 
ürünlerinin herhangi bir sıkıntı yarat-
maksızın kabulünü desteklemektedir. 
Bu amaçla Dubai’de bu konu ile ilgili 
bir birim oluşturdu (Bu birim Middle 
East Chapter adını alacak). Bu birim 
Avrupa normlarının, EN ve ISO Norm-
larının tanıtımını yapacak. Bunun yanı 
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Söyleşi

sıra başka bölgelerde de benzeri oluşum-
ların gerçekleştirilebilmesinin imkanları 
araştırılacak, denenecek. 

Ülkemiz	ve	sektörümüz	için	
fayda	yaratacağını	
düşündüğüm	etkinliklerin	
Türkiye	ev	sahipliğinde	
gerçekleştirilmesini	 
önereceğim

Eurovent bize ihtiyacımız olan bilgi des-
teğini daima vermiştir, veriyor. Mesela 
Ecodesign direktiflerinin Türkiye’ye 
uyarlanması, enerji verimliliği, bina 
enerji performansları gibi konularda 
Avrupa’daki deneyimlerini bizlerle pay-
laşıyorlar. Ülke olarak genellikle AB’yi 
yakından takip ediyoruz. Eurovent’in 
içinde bulunmak, sanayinin ihtiyaçlarını 
dikkate alarak ortaya konacak yeni regü-
lasyonlarda söz sahibi olmak anlamına 
da geliyor. Burada önemli olan bizim 
çalışarak sanayinin ihtiyaçlarını belir-
lememiz ve hangi noktada ne tür bir 
görüş ileriye sürmemiz gerektiğine karar 
verip Eurovent’e sunmamız. Eurovent, 
derneklerden gelen bu görüşleri toplayıp 
konsolide ederek bir pozisyon alıyor, bir 

görüş hazırlıyor ve tekrar üye derneklere 
sunuyor. Zaman alıyor gibi görünse de 
oldukça demokratik bir proses. Bazen 
konuya göre süreci hızlandırmak için 
daha hızlı hareket eden gruplar da oluş-
turulabiliyor. Sık toplanıyor ve görüş 
oluşturuyorlar. Her yıl, bu gruplar o 
yılın aktif ürün gruplarına göre değiş-
kenlik gösterebiliyor.  Şu anda fanlar 
ve VRF ürün gruplarına yönelik çalış-
malar gündemde. Benim Türk üretici 
firmalardan beklentim, İSKİD aracılığı 
ile gündemdeki konuyu yakalamaları ve 
onların da görüşlerini bildirmeleri, daha 
aktif olmaları. Üretici firmalarımızın 
görüş oluşturma sürecinde çekingenlik-
ten kurtulmaları şart. Bu, aynı zamanda 
öğretici de bir süreç. Görüşmeler esna-
sında dile getirilenler, altı çizilen konu-
lar bekli de daha önce hiç farkına var-
madığınız derecede önemli olabiliyor, 
kendi üretim sürecinizde nerede eksiklik 
olduğunu keşfedebilirsiniz. Daha önce 
teşhir dolapları konusunda çok ciddi 
çalışmalar yapıldı, normlar değiştirildi. 
Bu sektör Türkiye’de güçlü ve aktif bir 
sektör ama standartların oluşum süre-
cinde yeterince aktif değillerdi. Şu sıra-
lar; klima santralleri, fancoiller, eşanjör-
ler de gündemde. Bu konularda kanaat 
oluşturulması sürecinde sektörümüz-
deki firmaların da görüşlerini bildirerek 
sürece dahil olmalarını çok önemsiyo-
rum ve sektörümüzü bu konuda daha 
hassas olmaya davet ediyorum. Ayrıca 
başkan olduğum süre içinde, ülkemiz 
ve sektörümüz için fayda yaratacağını 
düşündüğüm birtakım etkinliklerin  
Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşti-
rilmesini önereceğim. İSKİD  de bu 
konuda oldukça istekli. Özellikle 
Eurovent’in iki yılda bir düzenlediği, 
bütün sekörü birleştiren, konferans-
lara, panellere, tartışmalara sahne olan 
“Eurovent Summit” etkinliğini ülke-
mizde yapmak istiyoruz.

Tercih	edilmek	için	bir	sebep	
sunmayı	başarabilirseniz,	
dünyanın	tüm	pazarlarında	
kendinize	yer	edinebilirsiniz	

Türkiye ısıtma soğutma klima ve 

havalandırma pazarı aktif şekilde 
büyüyen bir pazar.  Hem yurtiçinde 
hem yurtdışında pazar paylarımız 
artıyor, her geçen gün daha çok şir-
ket yurtdışı pazarda varlık göste-
riyor. Firmalarımızın bu konuda 
dinamik olduklarını düşünüyorum.  
İhracatla ilgili devletin de oldukça 
faydalı destekleri var. Özellikle ticaret 
heyetleri, fuarlar, uluslararası rekabeti 
geliştirecek projeler gibi konularda 
gerçekten ciddi bir destek söz konusu. 
Benim dikkat çekmek istediğim nokta 
şu; iç pazarda çok ağır bir rekabet var. 
Bu ağır rekabet koşulları firmaları 
kârsızlığa doğru sürüklüyor. Pek çok 
firma bu kârsızlık problemini ihracat 
faaliyetlerini artırarak çözmeye çalışı-
yor. İhracat, aslında şirketleri dengede 
tutuyor diyebilirim. 
Biz, şirket olarak 1997’de çok küçük 
ölçekli olarak başladık ihracat yapmaya. 
2000’li yılların başlarında üretim kali-
tesi olarak ihracat pazarlarının istediği 
seviyeyi sunmaya çabalıyorduk. Fiyat 
tutturmakta da pek sıkıntı çekmiyor-
duk. Ama geldiğimiz noktada globa-
lizasyon o kadar ileride ki gittiğimiz 
ülkenin pazarında sadece lokal üreti-
cilerle değil bütün dünya ile rekabet 
etmek zorunda kalıyoruz. Bir kere 
nereye giderseniz gidin, Çin ile reka-
bet etmek zorundasınız. Bu noktada iki 
farklı yol izleyebilirsiniz. Birincisi, tasa-
rım ve ar-ge’den uzaklaşıp fason üretim 
konusunda uzmanlaşmaktır. İkincisi 
ise özgün tasarım, iyi bir ar-ge ve fark 
yaratan özellikler ile markalaşmak ve  
dünya pazarındaki yerinizi sağlamlaş-
tırmaktır. 
Ülkemiz üreticilerinin ikinci yolu izle-
mesinin çok daha kalıcı başarılar geti-
receğine inanıyorum. 
Dünyada söz sahibi, hatırı sayılır 
markalar yaratmak için çabalama-
lıyız. Diğer türlü dünyanın neresine 
giderseniz gidin, kıyasıya bir reka-
bet söz konusu ve kâr sağlamayı 
bırakın, yara almadan çıkabilmeniz  
bile zor.  Tercih edilmek için bir sebep 
sunmayı başarabilirseniz, dünyanın tüm  
pazarlarında kendinize yer edinebilir-
siniz. 
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Temiz hava ile iklimlendirme, has-
tanelerden başka gıda uygulamaları, 
ilaç üretim endüstrisi ve bazı sağlık 
dışı proses uygulamaları için de son 
derece gerekli ve yaygın olarak kul-
lanılmaktadır. Bu amaçla talep edilen 
koşulları sağlamak üzere iklimlen-
dirme ünitesi Hijyenik Tip Klima 
Santrali kullanılır. Sistemin hava 
dağıtımını kapsayan kanallar, hepa 
kutuları, menfezler ve laminar akım 
üniteleri bu yazımızın içeriği dışın-
dadır.
Hijyenik klima santrali gerek mo-
düler tipte gerekse paket tipte olsun, 
hijyen gereksinimini sağlayacak ko-
şulları yerine getirmelidir. Hijyenik 
klima santrali için en temel koşul şu 
şekilde özetlenebilir: “İç yüzeyleri ve 
komponentleri (fan, batarya, damla 
tutucu vb. gibi) temizlemeye engel 

Hastanede hijyen hizmetlerinin 
kalitesi apaçık bir ön koşuldur, bu 
nedenle hastanede edinilen veya 

hastane enfeksiyonları olarak adlandırı-
lan enfeksiyonlardan kaçınmak öncelikli 
gerekliliktir.
Cerrahi müdahaleler sırasında yaranın, 
hastanın kendi f lorası (endojen enfek-
siyonu) ile ya da cerrahi personel gibi 
harici kaynaklardan patojenler ile (ek-
zojen enfeksiyonu) kirlenme riski vardır. 
Hastane havalandırma ve iklimlendirme 
sistemleri yardımıyla havadaki patojen-
lerin yaraya girişinin azaltılması veya 
engellenmesi vazgeçilmez standart bir 
uygulamadır. Bu sistemler son derece 
temiz ve sıcaklık+nem koşulları denge-
lenmiş hava akımı ile patojenleri yaradan 
uzak tutmak, en azından azaltılmış bir 
konsantrasyon miktarına getirmek için 
tasarlanmıştır.

Teknik

olmamalı, temizlik işleminin gerçek-
leştirildiği tüm detaylar bu temizliğin 
kontrol edilebilmesine izin vermelidir.”

Bir hijyenik klima santralinin yukarı-
daki tanım gereği bulundurması gere-
ken özellik ve koşullar bulunmaktadır 
ki bunlar aşağıda isimleri yer alan stan-
dartların ilgili maddelerince tanımlan-
mıştır.

Hijyen Amaçlı Klima 
Santralleri, Belgelendirme 
Standartları ve Gereklilikler

Yazan: İzzet Tanyol, Genel Müdür Yardımcısı, Boreas A.Ş.
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Teknik

3.	Taze	hava	girişleri
•	 Serbest taze hava girişi 

olan hücrelerde en az 0.5 m 
uzunluğunda yağmur, kar veya 
temizleme suyu için tava ile buna 
ait drenaj gideri bulunmalıdır. 

4.	Tava	ve	sifonlar
•	 Serbest taze hava giriş, soğutucu, 

nemlendirme-nem alma ve ısı geri 
kazanım hücrelerinde paslanmaz 
veya AlMg malzemeden tava ile 
sifon bulunmalıdır.

•	 Tavalara servis kapısı ile 
erişilebilmelidir. Yeterli eğime 
sahip tava gideri en az 40 mm 
olmalıdır.

•	 Sistem çalışır halde iken, tavaya 
boşaltılan 5 lt/m2 miktarındaki 
suyun yüzde 95'ten 
fazlası 10 dakika 
içinde tahliye 
olmalıdır. 

5.	Damperler
•	 Ameliyathane gibi kritik 

uygulamalarda damper 
sızdırmazlık sınıfı EN 1751’e 
göre Class 4 olarak belgelenmiş 
olmalıdır.

•	 Dış ortama konumlandırılan 
santrallerin damperleri santral 
içerisinde yer almalıdır ya 
da izolasyon malzemesi ile 
yalıtılmalıdır.  

6.	Hava	filtreleri
•	 Filtre değişimi sırasında tozun 

temiz tarafa ulaşmasına izin 
vermeyecek tasarıma sahip 
olmalıdır. Filtre kirli taraftan 
değiştirilmelidir. 

•	 Ia ve Ib sınıfı hijyenik 
odalarda sürgülü tip filtre 
kullanılmamalıdır.

•	 Class I odalarda en az 3 kademe 
filtre bulunmalı, bunlardan ilk 
ikisi klima santralinde, hepa filtre 
ise kanalın sonunda olmalıdır.

1. M5-F7 (Taze hava filtreleri en az 
F7) 

2. F9
3. H13
•	 Class II odalarda 2 kademe filtre 

yeterlidir.
1. M5-F7 (Taze hava filtreleri en az 

F7)
2. F9
•	 Komponentleri 

korumak için 
mahalden dönüş 
havası en az 
M5 düzeyde 
filtrelenmelidir.

•	 Son kademe 
filtre fandan sonra pozitif basınçlı 
tarafta yer almalıdır.

•	 Islak yüzeyli soğutucular ve 
nemlendirme üniteleri hava 
akımında asla filtrelerin öncesinde 
yer almamalıdır.

•	 Filtre kademeleri, ibreli tipte 
manometreler ile donatılmış 
olmalıdır.

•	 Kullanılan torba filtre yüzey alanı, 
hava geçiş kesitinin en az 10 katı 
yüzey alanına sahip olmalıdır.

•	 Filtrelerin değişimi için hava 
giriş tarafında yeterli boşluk 
bırakılmalıdır.

•	 Kirli filtre basınç kayıpları 
aşağıdaki değerleri aşmamalıdır:

 G1-G4: 150 Pa / M5-F7: 200 Pa / 
F8-F9: 300 Pa

•	 Prensip olarak kullanılan filtreler 
EN 779 veya EN 1822 standardına 
göre test edilmiş olmalı ve her 
bir filtre etiketinde bu bilgi yer 
almalıdır. 

DIN 1946 kısım 4, Hastanelerde hava-
landırma (2008)

VDI 6022 kısım 1, Havalandırma ve 
iklimlendirme sistemleri ve üniteleri-
nin hijyen gereklilikleri (2011)

EN 1886, Klima santralleri - Mekanik 
performans (2009)

EN 13053 Klima santralleri - Ünite, 
komponentler ve bölümler için derece-
lendirme ve performans (2012)

Adı geçen dört standartta tanımlanan 
13 başlık altındaki 167 adet nitelik in-
celenerek her birinin gerekli koşulları 
sağlayıp sağlamadığı test ve kontrol 
edilir. Bu 13 madde ve bazı önemli alt 
başlıkları şunlardır:

1.	Genel	gereklilikler
•	 Plastik ve kauçuk benzeri  

parçalar EN ISO 846’ya göre test 
edilerek mikro organizmaların 
gelişimine izin vermediği 
ispatlanmalıdır.

•	 Kullanılan hiçbir malzeme insan 
sağlığına zarar vermemeli, koku 
üretmemelidir, dezenfeksiyon 
maddelerine dayanıklı  
olmalıdır.

•	 İç yüzey malzemesi 
oksitlenmemesi garanti altına 
alınan galvanizli sac + fırın boya 
ya da en iyisi paslanmaz sacdan 
olmalıdır.

•	 İçerisinde her noktaya 
erişilebilmeli, yüzeyler temizliğe 
uygun pürüzsüzlükte olmalıdır.

•	 Gözetleme camı ve aydınlatma 
ile fan, filtre ve nemlendirme 
hücreleri gözlenebilmelidir. 

2.	Santral	kasasının	mekanik	
karakteristik	özellikleri
•	 EN 1886’ya göre mekanik 

karakteristiklerin DIN 1946-
4’te talep edilen minimum 
gereklilikleri ve VDI 6022 
şartlarını sağladığı belgelenmelidir.
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7.	Isı	değiştiriciler	genel
•	 Bataryaların lamel aralığı 2 mm 

veya daha fazla olmalıdır.
•	 Isı değiştiriciler korozyona 

dayanıklı malzemelerden 
üretilmelidir.

•	 Temizliği kolaylaştırmak için tüm 
drenaj giderleri klima santralinin 
aynı tarafında yer almalıdır.

•	 Kolektör borularının panelden 
dışarı çıktığı açıklıkların 
sızdırmazlığı sağlanmış olmalıdır.

•	 Bataryaların hava ile temasta 
olan yüzeyleri pürüzsüz ve 
korozyona dirençli olmalı, temizlik 
ve dezenfeksiyon için kolay 
erişilebilmelidir.

•	 Bataryalar her iki tarafından 
yüzeyleri görsel denetime ve 
temizliğe izin verecek şekilde 
erişime sahip olmalıdır. 

8.	Soğutucular

•	 Tüm ıslak yüzeyler temizlenebilir 
olmalı, gerekirse batarya dışarı 
çıkarılmaya uygun şekilde 
yerleştirilmiş olmalıdır. 

•	 Tüm yönlerden suyu toplayacak 
şekilde bir yoğuşma tavası 
bataryanın altında yer 
almalıdır çıkışta mutlaka sifon 
bağlanmalıdır, bu tercihen toplu 
tip sifon olmalıdır.

•	 Tava gideri atıksu tesisatına 
hiçbir zaman direkt olarak 
bağlanmamalıdır.

•	 Bakır/bakır ve bakır/alüminyum 
soğutucularda korozyona 
dirençli olması bakımından 

bakır malzemeden kolektör 
kullanılmalıdır. 

9.	Damla	tutucular
•	 Hijyen ve enerji verimliliği 

nedenleriyle ancak 
nemlendiricilerden ve 
soğutuculardan su damlası 
sürüklenme olasılığı varsa damla 
tutucu kullanılmalıdır. Damla 
tutucular kontrol ve temizlik 
için kolay erişilebilir olmalı, 
gerektiğinde kolayca yerinden 
çıkarılabilmelidir. 

10.	Isı	geri	kazanım
•	 Isı geri kazanım üniteleri 4 

tarafında basınç ölçüm ucuna sahip 
olmalıdır.

•	 Mahalden dönüş havasının mahale 
atış tarafına sızmaması için gerekli 
sızdırmazlık önlemlerinin alınmış 
olması gerekir.

•	 Yoğuşmaya karşı ısı geri 
kazanım üniteleri uygun tava ile 
donatılmalıdır.

•	 Resirkülasyona izin verilmediği 
durumlarda tamburlu tip ısı geri 
kazanım üniteleri süpürme bölmesi 
içermelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.	Fanlar
•	 Spiral gövdesi olmayan fan 

çarkının açık olduğu plug-
in tipi fanların kullanılması 
temizliği kolay olduğu için tercih 
edilmelidir. 

•	 Spiral gövdeli radyal fanlar 
kullanıldığında yıkama suyunun 
tahliyesi için gövdenin altında 
kapak bulunmalıdır.

•	 Fanın kendisi ve kaidesi için 
korozyona karşı önlem alınmış 
olmalıdır.

•	 Bakım ve servis amacıyla fana 
erişim kolay olmalıdır. 

12.	Hava	nemlendiriciler
•	 Genel olarak nemlendiriciler 2. 

Kademe filtreden sonra (F9 filtre) 
yerleştirilmelidir.

•	 Nemlendirici tasarımı 
kendisinden sonraki klima santrali 
bölümlerinde damlacıkların 
oluşumuna izin vermeyecek şekilde 
yapılmalıdır. Arıza durumları 
ve hava akımının yetersiz veya 
durmuş olması durumlarında bile 
bu özelliğini korumalıdır. 

•	 Nemlendirilen alanda bağıl nem 
miktarı yüzde 90’ı geçemez. Bu 
nedenle klima santrali doğru 
şekilde boyutlandırılmış olmalı ve 
hava geçiş kesitinde homojen nem 
dağılımı sağlanmış olmalıdır.

•	 Yalnızca mikro biyolojik gelişmeyi 
teşvik etmeyen ve kalıcı şekilde 
korozyon dayanımına sahip 
malzemelerin kullanılmasına izin 
vardır.

•	 Nemlendirici bölümleri kolayca 
erişilebilir olmalı, ıslak bölümler 
denetlenebilmeli ve her zaman 
temizlenebilir olmalıdır.

•	 Kullandığı suyu geri döndüren 
sistemler:

1. Buharlaşma nedeniyle suyun 
sertliğinin artışı önlenmiş 
olmalıdır. Bakteri sayısının ve 
kirlenmenin azaltılması için su 
biriktirme havuzunun tamamen 
boşaltılıp taze su ile doldurulması 
yolu tercih edilmelidir.

2. Su biriktirmede kullanılan depo, 
havuz, tava gibi (boru tesisatları 
dahil) öyle tasarlanmalı ki; 
herhangi bir zamanda basit bir 
otomasyon ile bunlar tamamen 
boşaltılabilmeli ve kurutulabilmeli.

3. Hava yönlendirici ve damla 
tutucuları temizleme amacıyla 
kolaylıkla sökülebilmeli.
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4. Yeterli çapta taşma tahliye çıkışına 
sahip olmalıdır.

•	 Kullandığı suyu geri döndürmeyen 
sistemler:

1. Bu tür nemlendiriciler, hava 
kanalına su zerreciklerinin 
ulaşamayacağı şekilde tasarlanmalı 
ve işletilmelidir.

2. Hava akımı yönünde kanalda 
yoğuşma olmasını önlemek 
için nemlendirme hattı yeterli 
uzunlukta olmalı ve hava 
kesitinde homojen nem dağılımı 
sağlanmalıdır.

•	 Nemlendirici hücresi iç yüzey 
malzeme nitelikleri:

1. Hava yıkayıcılar ve yüksek basınçlı 
sprey nemlendiriciler için;

	Paslanmaz çelik veya korozyona 
dayanıklı (minimum AlMg) ya 
da cam elyaf takviyeli reçine (ör. 
Polyester).

2. Ultrasonik nemlendiriciler, 
kontakt nemlendiriciler ve buharlı 
nemlendiriciler için;

•	 Galvanizli sac üzerinde 60 µm, toz 
boya ya da iki kat yaş boya (astar + 
son kat) kaplı ya da galvanizli sac 
üzerinde pvc ve benzeri kaplama. 
 
13.	Susturucular

•	 Susturucular birinci 
kademe filtre ile 
ikinci kademe filtre 
arasında bir yerleşime 
sahip olmalıdır.

•	 Hava akımı yönünde, 
soğutma/nem 
alma, nemlendirme 
proseslerinin ya 
da son kademe 
filtrenin sonrasına 

yerleştirilmemelidir. 
•	 Susturucu kulislerinin yüzeyleri 

pürüzsüz, aşınmaya dayanıklı, su 
geçirmez ve çürümez özellikte 
olmalıdır.

•	 Kulisler temizlik 
amacıyla yerlerinden 
çıkarılabilir olmalıdır.

Yukarıda bazı önemli mad-
delerin yer aldığı tüm koşul-
ların eksiksiz sağlanması 
halinde ana standartlar olan 
DIN 1946-4 ve VDI 6022-
1’e uygun olduğuna dair 
klima santrali için hijyen 
belgesi düzenlenir. 

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

Konvansiyonel B2B pazarlama 
iletişimi yönetiminde olduğu 
gibi “yeni nesil dijital pazarlama 
iletişimi”nde de fark yaratan 

“faydalı iletişim” ortamları yine 
DSYG’de…

Konvansiyonel B2B pazarlama iletişimi 
yönetiminde olduğu gibi “yeni nesil dijital 
pazarlama iletişimi”nde de fark yaratan 

“faydalı iletişim” ortamları yine DSYG’de…

 E-Posta Pazarlama
 Haber Bültenleri
	 Haber	Portalları
	 FlipAd	Uygulaması
	 Mobil	ve	Tablet	Uygulamaları
 Sosyal Medya

 E-Posta Pazarlama
 Haber Bültenleri
	 Haber	Portalları
	 FlipAd	Uygulaması
	 Mobil	ve	Tablet	Uygulamaları
 Sosyal Medya

DİJİTAL HİZMETLERİMİZ

DİJİTAL HİZMETLERİMİZ

Acvatix™ Kombine Balans Vanaları (PICV), basınçtan bağımsız 
olarak özellikle planlama, kurulum ve işletmeye almada büyük 
kolaylık sunuyor. Sabit debi aralığı ve geniş basınç farkları 
sayesinde son derece esnek planlama yapılabiliyor. Kontrol vanası 
ile fark basınç kontrolörünün tek bir vanada birleştirilmesi 
sayesinde kurulum ve hidrolik balanslama kolaylaşıyor. Böylece 
sistemi işletmeye almak da daha kolay ve hızlı hale geliyor. 
Siemens kombine balans vana ve motorları binalardaki enerji 
tüketimini azaltarak enerji maliyetlerini düşürüyor. Karşılıklı 
hidrolik etkileşimleri ve tüketim tarafındaki aşırı beslemeyi 
önleyerek verimliliği ve kullanıcı konforunu da artırıyor. 

İşte yaşam için yenilikçi zeka..

siemens.com.tr/acvatix

Hidrolikte kolaylık
Enerji verimliliği yüksek HVAC tesislerinin 
kolay ve esnek planlanması, montajı ve 
işletmeye alınması için Acvatix kombine   
balans vanaları

Enerji verimli 
tesisler için 
“Combi Valve 
Sizer” 
uygulaması
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Biyolojik Silah Savunma modu için 
tasarladığı hava filtresinden Model 
3’ün tekil menfezli HVAC siste-

mine kadar Tesla, son zamanlarda HVAC 
sistemlerine birçok fikir katmaya başladı. 
Şirket şimdi de yeni HVAC sistemi için 
patent aldı. Tesla Model 3 için geliştirdiği 
yeni HVAC sistemi için patent başvurusu 
yaptı. Şirket yeni tasarımın daha iyi hava 
dağıtımına imkan verdiğini ve daha az 
“rahatsız edici” ve daha “düzenli” bir tasa-
rım olduğunu iddia ediyor. 
Hava menfez grubuna bir kapak elemanı 
dahil edildi. Bu kapak elemanının üze-
rinde içinden hava akımının geçişini müm-
kün kılan bir hava giriş ağzı bulunuyor. 

Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Güncel

Bu kapak elemanında ayrıca hava giriş 
ağzında uzanan ve havanın kapak ele-
manının içinden geçmesini mümkün 
kılan bir menfez mevcut. Menfezin bir-
birlerine bitişik olarak iki ayrı menfez 
bölümü var. Birinci menfez bölümünde 
birinci grup akış yönlendiriciler bulu-
nurken ikinci menfez bölümünde de 
ikinci grup akış yönlendiriciler bulunu-
yor. Her bir menfez diğerinden ayrı ola-
cak şekilde konumlandırılmış ve kapak 
elemanının karşılıklı duvarlarına eksenel 
olarak akuple edilmiştir. Birinci ve ikinci 
menfezdeki akış yönlendiriciler birbir-
lerinden bağımsız olarak hareket ede-
bilmekte ve içlerinde “bölünmüş-akış 

yönlendirme pozisyonu”nun da olduğu 
farklı akış yönlendirme pozisyonlarının 
elde edilebilmesi için bir tahrik mekaniz-
ması kullanmaktadır. 

Sistemi tanımlamak adına yandaki çizim-
ler eklenmiştir:

Sistem Model 3’ün HVAC sistemi ile aynı 
prensipte ama farklı menfezler ile çalış-
maktadır. Ayrıca ilk çizimdeki iç görünüm 
Model 3’ten çok Model S ve Model X’in 
iç görünümüne benzemektedir. 
Model S ve Model X’te menfezler oldukça 
standart tasarlanmışken, HVAC sistemi 
çok daha büyük hava filtresi kullanımı ile 

Tesla Yeni HVAC Sistemi 
için Patent Alıyor
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Güncel

kendisini farklılaştırmıştır. Araç üreticisi 
hava filtresinin normal bir araç filtre-
sinden 10 kat daha büyük olduğunu ve 
“havadaki küçük madde taneciklerinin, 
egzoz atıklarının bakterilerin, virüslerin 
polenlerin ve mantar sporlarının en az 
%99,97’sini filtreleyebildiğini“ ve “seçkin 

otomotiv hava filtrelerinden 100 kat daha 
etkin olduğunu” iddia etmektedir. 
CEO Elon Musk bu filtrenin Model 3’e 
adapte edilebilmesi için çok büyük oldu-
ğunu bildirmiştir.
Kaynak: https://electrek.co/2018/06/14/
tesla-patent-new-hvac-system/

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

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

ISK Sektörünün en çok 
okunan dergisi

Yenilenebilir Enerji
Teknolojileri dergisi
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edilmiş durumda. Ben, satrançta hâlâ 
bilgisayarı çoğu zaman yenemeyen biri 
olarak, IBM’in Deep Blue adlı bilgi-
sayarının şampiyon Garry Kasparov’u 
yendiği zamanı keyifle hatırlıyorum. 
Aslında zamanında bunu merak edip 
araştırdığımda karşıma çok da karma-
şık olmayan bir algoritma çıktı. 1950’li 
yıllarda matematikçi Claude Shanon’un 
ortaya attığı bir yaklaşımı temel alan 
algoritma, bir durum için mümkün 
olan tüm hareketleri ve bu hareketlerin 

Steven Spielberg'in yönettiği AI – 
Yapay Zeka isimli filmi izleyen-
leriniz vardır. 2001 yapımı film, 

22. yüzyılın sonlarında geçiyor ve David 
isimli, bir çocuğa benzeyen ve sevebilme 
kabiliyeti olan bir androidin hikâyesini 
anlatıyordu. 22. yüzyıla ulaşmamıza çok 
var ama bugün makinelerin insana ben-
zeyen kabiliyetler edinmeye başladığını 
gözlemleyebiliyoruz. Hatta açık konuş-
mak gerekirse, yapay zekanın insanlardan 
üstün olduğu birçok nokta şimdiden ispat 

Yazan: Yalçın Katmer, Genel Müdür, Belimo Türkiye

Bilgi

sonucunda rakibin yapabileceği hare-
ketleri hesaplamayı temel alıyor. Bilgi-
sayar bu hesaplama yöntemini, zamanı 
ve işlemci hızı yettiğince çok tekrarlıyor. 
Hesaplamanın sonucunda muhtemel en 
mükemmel hamleyi yapmaya çalışıyor. 
Aslında bu noktada aklımıza “peki algo-
ritma bu kadar basit ve sonuçları kesinse 
1996’da aynı algoritma neden Kasparov’u 
yenemedi” sorusu gelebilir. Cevap gayet 
basit: İşlemci hızı. 1996 senesinden 1997 
senesine kadar Deep Blue makinesinde 

Yapay Zeka
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Bilgi

sorularına cevap verebilir hatta kanser 
tanısı koyma konusunda dahi eğitilmiş 
durumda ama kızım bana baba dediğinde 
ne hissettiğim hakkında hiçbir fikri yok. 
En azından şimdilik!

Günümüzün teknolojik seviyesinde genel 
yapay zeka yazmak konusunda sonuca 
pek yaklaşmış değiliz ve şahsi kanaatim 
böyle bir şeyin pek mümkün olmadığı 
yönünde. Ama odaklı yapay zeka yazma 
konusunda gayet iyiyiz çünkü odaklı 
yapay zekayı oluşturmak için elimizde 
tüm araç gereç hazırda var. İşlemci hızı, 
bir önceki yazımda belirttiğim büyük veri 
ve çok eskilerden beri kullanılan birçok 
algoritma ve teknik. Bu yazıyı okuyan 
meslektaşlarımın aklına, mühendisçe şu 
soru gelmiş olabilir: Bu zeki makineleri 
kodlamak için nasıl teknikler ya da algo-
ritmalar kullanıyoruz?
Öncelikle bizim mühendislikte sıkça 
kullandığımız gibi sonucu net tarif edi-
lebilen yöntemler kullanamayız. Örne-
ğin bir kuşu algılamamızı sağlayacak 
tüm kriterleri yazmayı bir deneseniz ne 
kadar zor olduğunu anlarsınız. Bu bizim 
mühendisçe tanımlama yöntemimize 
yakın. Oysa günümüzün matematikçile-
rinin yöntemi bundan farklı. Yeni yöntem 
büyük veride var olan binlerce kuş fotoğ-
rafına bakıp ortak yanlarını kuşu tarif 

etmekte kullanan bir algoritma yazmak. 
Bu algoritma sonucunda çıkan kriterler 
açıklanabilir olmak zorunda değil. Tek 
gerekli olan yeterince kuş fotoğrafına ula-
şıp onların üzerinde çalışabilmek. İşte 
bu yönteme machine learning – makine 
öğrenmesi deniliyor. Günümüzde bu tip 
makine öğrenmesi üzerine yazılan algo-
ritmaların en popüleri insan beyninin 
çalışma şeklinden esinlenilerek yazılan 
neural networks – sinir ağları. Basitçe 
tarif etmek gerekirse; algoritma veriyi 
alıyor, mesela bir resmi, beraber çalışan 
ve tanımlamaya yarayan yapay sinirlere 
iletiyor ve sinirler birlikte çalışarak bu 
kuşun saksağan olduğunu tanımlıyorlar. 
Sinir ağları birleştirilebilir bir teknolojidir 
yani birçok farklı yapay sinir ağını birbi-
rine birleştirip çok karmaşık problemlere 
çözüm bulabilirsiniz. İşte bu genişletilmiş 
yapay sinir ağlarının kullanıldığı algorit-
malara deep learning – derin öğrenme 
deniliyor. Google Çeviri’nin kullandığı, 
çok dilde yayın yapan (Türkçe & İngilizce 
vb.) internet sitesini inceleyip otomatik 
çevirileri gün geçtikçe daha iyi yapar hale 
gelen algoritma, buna iyi bir örnek. 

Bu örneklerden görebileceğiniz gibi yapay 
zeka iyi bir yatırım alanı. Neredeyse tüm 
dünya devi firmalar bu konuda yatırım 
yapar durumda. Örneğin Google yapay 

yapılan en büyük gelişme, işlemci hızını 
iki katına çıkartmak oldu.
Bir yapay zeka elde etmek için sadece 
işlemci hızı yeterli değil, en azından 2 
şeye daha ihtiyacımız var. Birincisi dünya-
dan ya da gözlem yapacağımız olaylardan 
anlamlı ve yeterince veri alabilmeliyiz. 
İkinci olarak bu verileri bilgiye ve karara 
dönüştürecek doğru algoritmaları ve 
teknikleri seçmeliyiz. Özellikle bu ikinci 
nokta çok önemli. Ama bu teknik detaya 
girmeden önce daha temel bir soru ile 
başlasak daha doğru olacak: Yapay zeka 
nedir?

Yapay zeka, akıl yürütme, deneyimden 
öğrenme ya da insanlarla doğal dilde etki-
leşim kurma gibi insan zekasının özellik-
lerini sergileyebilen sistemlerdir. Böyle 
bakınca tanım açık gözükse de aslında 
pek açık değil. Çünkü zekanın bizim için 
ne ifade ettiği zaman içerisinde değişiyor. 
Örneğin, pi sayısının karekökünü birkaç 
milisaniyede hesaplamak zekice mi? Peki 
Deep Blue gibi satranç oynamak veya Siri 
gibi konuşabilmek? Bu soruların cevapları 
tüm okuyucuların öznel cevapları ola-
caktır ve okuyucuların yaşına, vizyonuna 
hatta kendi zekasına bile bağlıdır. Bu 
noktadan yola çıkarak yapay zekayı biraz 
daha somutlaştırmak için "genel yapay 
zeka" ve "odaklı yapay zeka" olarak ikiye 
ayırmak yanlış olmaz. Genel yapay zeka, 
filmlerde gördüğümüz insanlardan ayırt 
edilmesi zor komple bir sistemi tarif eder. 
Bu tip yapay zeka, Stephen Hawking’in 
insanlığın karşısındaki en büyük tehlike 
olarak gördüğü insanın öğrenebileceği ya 
da bildiği her şeyi insan gibi bilmek hatta 
hissetmek ve daha da ilerisi bir yaşam 
amacına sahip olmak gibi ileri gidebilen 
bir “ihtimali” tanımlıyor.
Odaklı yapay zeka ise biraz daha açık. 
Yine insan zekasında bulunan özellikleri 
bu sefer daha dar bir alana odaklı olarak 
kullanmayı tarif ediyor. Örneğin Alp-
haGo adlı program nasıl Go oynanaca-
ğını biliyor ve dünyanın en iyi Go ustasını 
yenebiliyor fakat nasıl ısı kaybı hesabı 
yapılacağı konusunda herhangi bir fikri 
yok. Watson adlı program genel kültür 
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zeka teşebbüsü DeepMind firmasını 2014 
yılında 400$ vererek satın aldı. Microsoft 
Ventures yapay zeka teşebbüsleri Agolo 
ve Bonsai’ye çok yüksek miktarda yatı-
rımda bulundu. Amazon kendi yapay 
zeka firması olan Amazon AI’yı kurdu ve 
Amazon Echo isimli yapay zeka tabanlı 
ürününü satar durumda. Bu sadece tek-
noloji devlerinin oynadığı bir pazar değil. 
Yapay zekaya 2012 senesinde yapılan glo-
bal yatırım tutarı 0.6 milyon USD iken 
2016 yılında bu tutarın yaklaşık 5 milyar 
USD'ye, 2017 yılında ise 12.5 milyar 
USD’ye çıktığı tahmin ediliyor. Yani her 
sene yüzde 50’nin üzerinde büyüyen bir 
pazardan bahsediyoruz. Bu büyümenin en 
azından 2020 yılında 50 milyar USD’ye 
ulaşacağı tahmin ediliyor. 

MIT (Massachusetts Institute of Tech-
nology) ve BCG (Boston Consulting 
Group)’un iş adamları ile yaptığı bir anket 
sonucuna göre, katılan karar vericilerin 
yüzde 60’ı yapay zekanın iş hayatını önü-
müzdeki beş senede çok ciddi anlamda 
değiştireceğini düşünüyor. 

Yapay zeka tüm sektörlere olduğu gibi 
bizim sektörümüze de değişim getirecek. 
Eğer şimdiye kadar işinizin herhangi bir 
alanında yapay zeka kullanmadıysanız 
denemeye başlamanın ve nerelerde kul-
lanabileceğinizi düşünmenin tam zamanı. 
Yukarıda bahsettiğim gibi yapay zeka için 
temelde 3 şeye ihtiyacımız var; bilgisayar 
gücü, öğrenen algoritmalar ve yeteri kadar 

trendin en büyük değişimini yaratacak 
konu. Özellikle ucuz insan gücüne dayalı 
rekabetçiliği olan ülkemizin bunu sürdü-
rebilmesinin önündeki belki de en temel 
engel. Bunu doğru analiz edip yararı-
mıza çevirmek yapabileceğimiz en iyi iş 
olacaktır.
Yapay zeka konusunu sonlandırırken bu 
işin bir de felsefi boyutuna değinmek isti-
yorum. Bunun en güzel örneği sürücü-
süz araçlardan verilebilir. Örneğin aracın 
önünde iki seçenek var. Birincisi birinde 
1 yayayı diğerinde 5 yayayı öldürecek. 
Hangisini seçerdiniz? Çoğu insan gibi 
beş kişi yerine bir kişiyi kurban edersiniz 
değil mi? Peki bu kişi yaya değil de ön 
koltukta oturan aracın sahibi olsa; sizce 
araç, sahibini diğer beş kişinin hayatı 
pahasına kurban mı etse. Eğer cevabınız 
evetse, siz bu koşullar altında insansız 
bir araç satın alır mısınız? Bu konuda 
MIT’nin yaptığı açık ankete katılırsa-
nız (http://moralmachine.mit.edu/) işin 
felsefi ve ahlaki boyutunu oluşturmanın 
ne derece zorlayıcı olduğunu daha iyi 
anlayabilirsiniz.

Yazıma son verirken, yazılarımı okuyarak 
bana e-posta, sosyal medya ya da telefon 
gibi birçok yöntemle ulaşarak yorum, 
beğeni ve katkılarını paylaşan tüm oku-
yuculara teşekkür ederim. Önümüzdeki 
sayıda dijitalleşme yazı dizimi “Artırılmış 
ve Sanal Gerçeklik” konusuyla sonlandı-
racağım. Tüm okuyuculara, bir sonraki 
sayıda buluşuncaya dek sağlık ve mut-
luluk dilerim.

Bilgi

veri. Bunlardan ilk ikisini satın almak ve 
geliştirmek bugün çok kolay fakat yeterli 
veriyi elde etmek aynı kolaylıkta değil. 
Yapay zekayı hangi kalitede ve büyük-
lükte veriyle beslerseniz sonucu o oranda 
doğru çıkacaktır. Dolayısıyla işletmele-
rimizde ve sektörümüzde verinin nasıl 
saklandığının önemi giderek artıyor.

Bugün özellikle otomasyon alanında 
çalışan ya da otomasyonu iş modelle-
rine, ürünlerine dahil eden üreticiler 
yapay zekaya ilk adımları atanlar oldu.
Şimdi beklemek zorunda olduğumuz 
adım Nesnelerin İnterneti ile çevirimiçi 
hale gelen ve Büyük Veriye sürekli veri 
aktaran cihazların bu aktardığı verilerin 
yeterli hale gelmesini sağlamak. Mesela 
internete bağlı bir vanadan alınan klima 
santrali serpantin verileri tüm dünya üze-
rinde, farklı iklim verilerinde, farklı bina 
tiplerinde farklı karakteristik göstere-
cektir. Bunu yapay zeka ile işlediğimizde 
karşımıza tam optimize edilmiş bir enerji 
kontrolü çıkabilir. Ya da binanızın her 
noktasında ve cihazında bulunan sen-
sörlerden alınan bilgilerle oluşturulacak 
ısı haritasından belki benzer binaların 
tasarım kriterleri hakkında sonuca ulaşa-
cak bir yapay zeka algoritması yazılabilir. 

Bugün sektörümüzde yapay zeka emek-
leme aşamasında. Kullanım alanını 
kendi işinizde öğrenilerek yapılabilecek 
herhangi bir görevde bulabilirsiniz. Bu 
üretiminizin optimizasyonundan satış 
verimliliğinizin artmasına ya da teklif 
programınızın çalışma 
yöntemine kadar bir-
çok konuda kullanı-
labilir. Endüstri 4.0 
ile ilgili yazımda da 
belirttiğim gibi, deği-
şen dünyanın yeniden 
yapılanan düzeninde 
rekabetçi kalabilme-
miz için yapmamız 
gereken en önemli 
şey bu gelen değişimi 
doğru anlamak. Yapay 
zeka bir araç olarak bu 
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Modülasyonun üç faydası; çevrim 
kayıplarını azaltması; bileşen-
lerdeki aşınmayı azaltması ve 

(makalenin ilerleyen kısımlarında açık-
lanacağı üzere kesin olmasa da) daha 
yüksek ısıl verimlilik elde edilebilmesi-
dir. Fakat faydalarının yanı sıra, ateşleme 
hızı modülasyonunun gaz yakan sıcak 
su kazanlarına etkileri nelerdir? Modü-
lasyon ne zaman verimlilikte düşüşü ve 
ekipman hasarı riskini getirmektedir? 
Bu soruları cevaplayabilmek için, bir 
buhar kazanının nasıl çalıştığını ve bu 
sürece bağlı kayıpları gözden geçirmek 
gereklidir. 

Temel	buhar	kazanı	işleyişi:	
Yanma

Tipik sıcak su ile çalışan premiks kazan 
havanın olduğu ortamda yakıtı yakarak 
sıcak gaz üretmek ve sıcak gazdan elde 

Yazan:  David Connars
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Çeviri

edilen ısıl enerjiyi kazan suyuna olabildi-
ğince transfer etmek için tasarlanmıştır. 
Kazanlar kendi ısıl verimliliklerine göre 
sınıflandırılmışlardır ve bu da basitçe 
kazana verilen kimyasal enerjinin kazan 
suyuna verilen enerjiye oranı ile bulunur. 
Sıcak gazdan kazan suyuna ısı transferi 
arttıkça, ısıl verimlilik de artmakta ve 
çıkan sıcak gaz sıcaklığı (baca gazı sıcak-
lığı) da düşmektedir.
Doğalgaz ile ideal yanmanın kim-
yasal temsili aşağıdaki gibidir: 
2O2 + CH4 = CO2 + 2H2O
Gerçek yanma işlemi yan ürünlerin veya 
yukarıda verilenden farklı konsantras-
yonlardaki ürünlerin oluşmasına sebep 
olmaktadır. Buna aşağıdakiler de dahil-
dir: 
• Yanma havasındaki azot 

konsantrasyonu, sıcak gazda azot 
oksitlerin (NOx) oluşumuna sebep 
olabilmektedir.

• Yanmamış yakıt, hava ve yakıt ya 
düzgün şekilde karışmamış ya da 
yetersiz yanma havası kullanılmışsa.

• Yanma işlemine sağlanan hava 
miktarına bağlı olarak CO, CO2, ve 
O2’nin farklı konsantrasyonları 

• 
Neredeyse tüm kazanlar düzgün hava-
yakıt karışımını ve yakıtın tamamının 
yanmasını sağlamak için olması gereken-
den fazla hava kullanacak şekilde ayar-
lanmıştır. Fazla hava, alev brülörün yüze-
yine yerleştiğinde brülörü aşırı ısıtmasını 
engellemek için de kullanılabilmektedir. 
Daha yüksek hava-gaz karışımları yanma 
alevini brülörden “uzaklaştırmaktadır” 
ve böylece brülör sıcaklığı azalmaktadır.

Kazan	kayıpları

Kazan enerji kayıplarına genellikle aşa-
ğıdaki sebepler yol açmaktadır:

Buhar Kazan 
Modülasyonu

Çoğu modern buhar kazanlarının 
tasarımlarına yerleştirilmiş bir modülasyon 
bulunmaktadır. 
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Çeviri

U= Eşanjörün toplam ısı transfer kat-
sayısı
A= Isı eşanjöründeki etkin ısı transfer 
alanı 
∆Tlm = giren/çıkan sıcak gazların ve 
giren/çıkan buhar kazanı suyunun loga-
ritmik ortalama sıcaklık farkı
Bu makale ısı transferinin detaylı unsur-
larını araştırmaktan ziyade ısının trans-
ferini etkileyen başlıca unsurları ince-
lemektedir. Esasen, U ve A’ya yönelik 
herhangi bir iyileştirme veya daha yüksek 
ısı farkları daha fazla ısı transferi ve daha 
yüksek buhar kazanı verimlilikleri ile 
sonuçlanır.  

U, toplam ısı transfer katsayısı, ısı eşanjö-
ründeki ısı akışı direnciyle ters orantılıdır. 
(i.e. U = 1/Direnç). Isı transferine karşı 
dirençler aşağıdaki gibi listelenmiştir:
• Sıcak gazdan ısı eşanjörünün sıcak 

yüzeyindeki kir tabakasına taşınımlı 
ısı transferi sırasındaki direnç

• Sıcak taraftaki kirlilik boyunca 
iletimli ısı transferi sırasındaki 
direnç

• Eşanjör malzemesi boyunca iletimli 
ısı transferi sırasındaki direnç

• Su tarafındaki kirlilik boyunca 
iletimli ısı transferi sırasındaki 
direnç

• Su tarafındaki kirlilikten kazan 
suyuna taşınımlı ısı transferi 
sırasındaki direnç

Taşınımlı ısı aktarımında direnç malze-
menin ısıl iletkenliğine (sabit) ve kalınlı-
ğına bağlıdır. Taşınımlı ısı aktarımındaki 
kayıplar akışkanın (gaz/sıvı) özelliklerine 
ve akış karakteristiğine göre değişen bir 
ısı transfer katsayısına tabii olduğu için 
daha karmaşıktır. Bu katsayılara etkisi 
olan başlıca bir etmen de akışın türbü-
lanslı mı yoksa laminer mi olduğudur. 
Laminer akıştan türbülanslı akışa geçiş 
taşınımlı ısı transfer katsayısını 5 katı 
veya daha fazla bir oranda düşürebil-
mektedir. Bu durum taşınımlı ısı transfer 
direncinin iletimli ısı transfer direncin-
den çok daha büyük olması gerçeğiyle 
açıklanabilir. Bu etki sebebiyle, türbü-
lanslı su ve gaz akışlarıyla çalıştırabilmek 

Kazan	baca	gazı	kaybı	
hesaplayıcı:

Aşağıdaki hesapları yapmak için 
değerleri giriniz:
Yoğuşan Baca Gazı Kaybı 
CO2: %9.00
Baca gazı sıcaklığı: 150 °F
Oda sıcaklığı: 71.5 °F 
Barometre Basıncı: 28.99 in.Hg
Bağıl Nem: %50.0
Yoğuşmasız Kazan
Baca gazı kaybı: %11.9
Verimlilik: %88.1
Su buharı: %100.0
Çiğ noktası: 130.6 °F

Şekil 1. %27 oranında fazla yanma 
havası ve 150 ºF baca gazı sıcaklığında 
kayıp hesabı.

Kazan	baca	gazı	kaybı	
hesaplayıcı:

Aşağıdaki hesapları yapmak için 
değerleri giriniz:
Yoğuşan Baca Gazı Kaybı 
CO2: %9.00
Baca gazı sıcaklığı: 120 F
Oda sıcaklığı: 71.5 °F 
Barometre Basıncı: 28.99 in.Hg
Bağıl Nem: %50.0
Yoğuşmasız Kazan
Baca gazı kaybı: %8
Verimlilik: %92
Su buharı: %71.4
Çiğ noktası: 130.6 °F

Şekil 2: %27 fazla yanma havası ve 
120 ºF baca gazı sıcaklığında kayıp 
hesaplama

• Kuru baca gazı kayıpları (kazandan 
çıkan kuru yanma kaynaklı yan 
ürünlerin ısısı)

• Kazandan çıkan su buharındaki ısı 
enerjisi 

• Radyasyon ve diğer kayıplar (ilk 
ikiye kıyasla genellikle daha az)

Sıcak gazlardan kazan suyuna yeterli 
miktarda ısıl enerji transferi olduğunda, 
toplam sıcak-gaz sıcaklığı suyun çiy 
noktasının altına düşmekte ve suyun bir 
kısmı veya hepsi sıvıya dönüşmektedir. 
Suyun buhardan sıvıya dönüşmesiyle 
elde edilen enerji kazan suyu tarafından 
alınmakta ve verimlilik önemli ölçüde 
artmaktadır.  Sıcak gaz içeriğinde bulu-
nan su buharının tümü sıvıya dönüştü-
ğünde kazan suyuna 1,000 BTU transfer 
edilmesi anlamına gelmektedir. 
Kuru baca gazı kayıpları ve su buharı 
kaybı eğer baca gazındaki CO2 veya 
O2 miktarı (bu, baca gazındaki suyun 
çiy noktasını hesaplamak ve sıcak gaz 
ürünlerinin konsantrasyonlarını belirle-
mek için kullanılmaktadır) ve baca gazı 
sıcaklığı biliniyorsa kolaylıkla hesapla-
nabilmektedir. Doğalgazın yakıt kaynağı 
olarak kabul edildiği Şekil 1 ve 2’de iki 
örnek verilmiştir:
Şekil 1 %27 oranında fazla yanma havası 

(%9’luk bir CO2’e eşittir) ve 150F baca 
gazı sıcaklığı varsayımına dayalı yapılmış 
bir kayıp hesaplamasıdır. Bu seviyede 
bir fazla yanma havasındaki gaz için çiy 
noktası görüldüğü üzere 130.6 derece-
dir – bu noktanın üzerinde bir baca gazı 
sıcaklığı (ve ek dönüş su kazanı sıcaklığı) 
baca gazının yoğuşmasıyla sonuçlanma-
yacaktır. Bu noktada çalışan bir kazanın 
toplam kararlı durum verimliliği (radyan 
ve diğer ufak kayıpları dâhil etmeden) 
%88.1’dir.
Şekil 2, Şekil 1 ile aynı durumları baz 
almaktadır, fakat baca gazı sıcaklığı 120 
F’a düşürülmüştür. Bu da %92’lik bir 
verimlilik veya verimlilikte %3.9’luk bir 
artış sağlamaktadır. Bu artış baca gazı 
suyundaki gizli buharlaşma ısısından 
elde edilen ek enerji sayesindedir.

Isı	Transferi
Buhar kazanı ısı eşanjörleri sıcak gaz 
ısıl enerjisinin kazan suyuna en uygun 
şekilde dönüşmesi üzerine tasarlanmıştır. 
Bu işlemde transfer edilen ısının miktarı 
aşağıdaki şekilde temsil edilmiştir:
Q = U •A• ∆Tlm

Burada:
Q= transfer edilen ısı miktarı
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için ısı eşanjör tasarımına oldukça önem 
verilmektedir. 

Kazan	çevrimi

Temel kazan işleyişini açıklamadaki son 
nokta tipik kazan çevrimini fan destekli 
(veya pozitif basınçlı) kazan için tanım-
lamaktır. Kazan her aktive edildiğinde 
yanma odasındaki olası artık gazları yok 
etmek için bir ön tahliye döngüsüne gir-
mektedir. Bu işlem güvenlik sebebiyle 
yapılmaktadır ve belirlenmiş bir süre için 
yakıtsız yanma havası verilerek uygun-
lanır. Bu süreç esnasında ısı, eşanjördeki 
sıcak kazan suyundan daha serin yanma 
havası akımına aktarılmaktadır. Bu ısı 
transferi enerji kaybıdır, fakat güvenlik 
açısından gereklidir. Tahliye döngü-
sünün ardından yakıt yanma havasına 
eklenir, karışım ateşlenir ve kazan nor-
mal çalışma sürecine başlar. Kazan devre 
dışı bırakıldığında, artık gazlardan arın-
dırmak için son tahliye gerçekleşir. Bu 
tahliye işlemleri kazan tesisinin genel 
verimliliğini azaltan çevrim kayıplarının 
ana sebebidir.

Modülasyon

Neden modülasyon? Geçmişte kazanlar 
tek bir çalışma modu ile tasarlanmak-
taydı – on/off. Tam anma kapasiteleri 
dışında herhangi bir oranda çalıştırıl-
mak üzere tasarlanmamışlardı. Tesisin 
ısınma ihtiyacı kazan kapasitesinin 
altında olduğu durumlarda, kazanlar 
aktive olup, yükü karşılayıp, devre dışı 
kaldığı bir döngüye girmekteydi. Kar-
şılanması gereken ısıtma yükü ile kazan 
ısı çıktısı arasındaki fark ne kadar büyük 
olursa, kazan döngülerinin sayısı da o 
kadar fazla olmaktaydı.
Daha önce bahsedildiği gibi, olması 
gerkenden fazla kazan çalışma çevrim 
sayısı dönüş kayıplarını beraberinde 
getirmekte ve ayrıca ekipmanın genel 
yıpranma ve aşınma sürecini hızlandır-
maktadır. Röle ve kontaktör gibi elekt-
rik devre elemanlarının belli bir çalışma 
ömrü vardır ve kazan çevrimi olması 

gerkenden çok fazla aç/kapa döngüsünü 
gerektirdiğinde bu parçaların daha kısa 
bir periyotta değişimi gerekecektir. 
Kazan tasarımlarına yenilikler eklen-
dikçe, üreticiler çeşitli ateşleme oranları 
ile çalışan üniteler (çok kademeli ateş-
leme) ve takibinde sabit düşük ateşleme 
oranı ve yüksek ateşleme oranı arasında 
sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilen üni-
teler sunmaya başladılar. Fan donanımlı 
kazanlarda, modülasyon kazana giren 
hava ve gaz akış miktarını azaltarak yapı-
labilmektedir. Bir kazanın düşük ateş-
leme oranının yüksek ateşleme oranına 
bölümü o kazanın kısma kapasitesi ola-
rak tanımlanır. Çoğu modern tasarımın, 
tasarımlarına yerleştirilmiş bir modü-
lasyon seviyesi bulunmaktadır; ya uygun 
kısma kapasitesi olan kazan üniteleri ile 
ya da çeşitli on/off kazanları kullanarak. 
Daha önce sunduğumuz ısı transferi 
denklemine bakıldığında, modülasyon 
sisteme eklenen ısı miktarına göre daha 
verimli ısı transfer yüzey alanına (A) 
eşittir. Bu etki Şekil 3’teki verimlilik 
eğrisinde gösterilmiştir.

Özet	–	yüksek	kısma	oranı	etkisi

Önceki tartışmalardan daha yüksek 

modülasyonun daha iyi olduğu algısı 
doğabilir. Bu da şu önemli soruyu akıllara 
getirmektedir -  kısma oranı çok yüksek 
olan bir kazanın 5:1 kısma oranındaki 
bir kazandan daha verimli olması gerek-
mez mi? Aşağıda gösterildiği üzere buna 
cevap; aslında hayır. 
Çok yüksek kısma oranlarına ulaşabil-
mek için, yüksek kısma oranlı kazanlar 
düşük ateşleme oranlarında brülörlerini 
soğuk tutabilmek için olması gerekenden 
fazla yanma havası almaya ayarlanmış-
lardır. Bu ek fazla hava baca gazındaki 
suyun çiy noktasını büyük ölçüde düşür-
mektedir ve aynı zamanda kuru gaz-
lardaki kayıpları değiştirmektedir. Bu 
etkiyi göstermek için, Şekil 2’de kulla-
nılan örnek O2’nin yüzde 11’e ayarlan-
dığı (% 5.6’lık bir CO2 ve % 97 fazla 
havaya denk gelen) 20:1 kısma oranını 
yansıtmak için güncellenmiştir. Sonuçlar 
aşağıda Şekil 4’te verilmektedir.
Çiy noktası 130.6 dereceden 117 dere-
ceye düşmüştür ve kazan artık yoğuşma 
aralığında değildir. Bu toplam verim-
lilikte %3.7’lik bir düşüşe denk gel-
mektedir ve bu sadece kötü haberlerin 
başlangıcıdır. Olması gerkenden çok 
yüksek modülasyon toplam gaz akışını 
azaltırken, büyük ölçüde azalmış hava 

Şekil 3: Düşük ve yüksek ateşleme verimlilik eğrileri

Is
ıl 

Ve
rim

lili
k 

(%
)

Dönüş Su Sıcaklığı (°F)

Verimlilik	Karşılaştırması
MACH	C1050

HF: Yüksek Ateşleme
LF: Düşük Ateşleme

80 TERMODİNAMİK • TEMMUZ 2018



  



  

Çeviri

akımları sebebiyle ısı eşanjöründen geçen 
gaz akışının laminar akışa geçme ihtimali 
bulunmaktadır. Eğer kazandaki dola-
şım suyu akışı benzer şekilde ateşleme 
oranını takip etmek üzere azaltıldıysa, 
su tarafındaki akış da laminar akışa 
geçebilir. Eğer ısı akışına başlıca direnç 
gazdan ve su tarafındaki ısı taşınımın-
dan geliyorsa ve bu dirençlerin bir veya 
daha fazlası beş katı oranında artıyorsa, o 
zaman ısı eşanjörünün tüm performansı 
büyük ölçüde düşmektedir.
Bunun sonucu artan baca gazı sıcak-
lıkları ve daha yüksek kazan kayıpları 
olmaktadır. Bunların dışında başka 
negatif sonuçlar da vardır. Eğer su tara-
fındaki akış laminar ise, ısı eşanjörün-
deki materyal sıcaklığı da artacaktır. 
Eğer yeterince artarsa, ısı eşanjör duvarı 
boyunca olan alanlarda bölgesel kayna-
malara sebep olabilir. Buhar kabarcıkları 
oluştukça, kazan suyundaki çözünmüş 
katı maddeler çözeltiden çıkıp kirli taba-
kada büyümeye sebep olarak ısı eşanjör 
duvarında birikecektir. Bu tabaka daha 
fazla buhar oluşumunu tetikleyerek ısı 
akışına ek bir direnç uygulayacaktır. Eğer 
sıcaklık fazlasıyla yükselirse ısı eşanjörü 
hasara uğrar, çünkü kazan suyu eşanjörü 
hasardan korumak için gerekli soğutmayı 
sağlamaktadır. Bu durumun etki ettiği 

diğer bir konu alev yönetimidir. Kazanda 
yüzde 50’nin epeyce üzerinde fazla hava 
kullanıldığında, bu durum yanma alevi-
nin tutarlılığını etkilemektedir ve bu da 
aşırı alevli yanmalara, şalter atmalarına ve 
çevrim kayıplarına sebep olabilmektedir.
Piyasada bazı öneriler verilmektedir 
fakat yüksek modülasyon oranlarından 
doğan kararlı hal kayıpları, 5:1 modü-
lasyonlu kazanlardan kaynaklanan çev-
rim kayıplarını gölgede bırakmaktadır. 
Johnston Boiler Company tam da bu 
senaryo üzerine bir araştırma yayımladı 
ve bu araştırma çıkan çevrim kayıplarıyla 
bile 4:1 kısma oranlı bir kazanın %10’luk 
tam ateşlemeli benzer bir kazandan daha 
verimli olduğunu göstermiştir. Verimli-
likteki belirgin düşüş ve kazana verilen 
potansiyel hasar yüzünden, bazı üreti-
ciler kazanlarının kısma oranını bile-
rek 5:1 ile sınırlandırmaktadır ve farklı 
ateşleme oranlarında kazanların gerçek 
verimliliğini göstermek için laboratu-
var testleri yaptırmaktadır. Bunlar, daha 

yüksek ateşleme oranında tek bir veri 
göstergesi kullanan ve düşük ateşleme 
oranlarına ulaşan tahmini verimlilik 
rakamları değildir. Herhangi bir ateş-
leme koşulunda verimliliği gerçekten 
bilmenin yolu direk o çalışma noktala-
rındaki laboratuvar sonuçlarını istemek 
ve öngörülen veya tahmini rakamları 
kabul etmemektir.

Sonuç

Gerçekçi kazan modülasyon oranları 
düşük çevrim kayıplarıyla ve arttırıl-
mış ısıl verimlilikle genel kazan sistemi 
verimliliğinin geliştirilmesine yardımcı 
olmuştur, fakat aşırı kısma oranları 
(10:1 ve daha yüksek) tam tersi bir etki 
yaratabilmektedir. İhtiyatlı kazan tesisi 
tasarımları, ekipmanın ateşleme aralığı 
aracılığıyla ve öngörülen tesis yüklerini 
doğru kazan boyutu seçeneğiyle eşleş-
tirerek gerçek (tahmini değil) kazan 
verimliliklerini dikkate almalıdır. 

Kazan	baca	gazı	kaybı	
hesaplayıcı:

Değerleri aşağıdaki hesaplamaları 
yapmak için giriniz:
Yoğuşan Baca Gazı Kaybı 
CO2: %5.60
Baca gazı sıcaklığı: 120 F
Oda sıcaklığı: 71.5 °F 
Barometre Basıncı: 28.99 in.Hg
Bağıl Nem: %50.0
Yoğuşmasız Kazan 
Baca gazı kaybı: %11.7
Verimlilik: %88.3
Su buharı: %100.0
Çiğ noktası: 117.0F

Şekil 4: %97 fazla yanma havası ve 120 ºF 
baca gazı sıcaklığında kayıp hesaplama
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biridir. Alüminyum ve bakır uyumsuz 
metallerdir. Bununla anlatılmak istenen, 
metallerin farklı potansiyelleri olduğu-
dur. Bu metaller birbirine değdiğinde 
ve ortamda iletken bir akışkan şeklinde 
bir elektrolit bulunuyorsa, daha az soy 
metalden (alüminyum) daha fazla soy 
metale (bakır) doğru bir akım (elek-
tron akışı) meydana gelecektir. Alümin-
yum elektron kaybetmeye başladığında 
kolayca çözünmeye başlar ve tepkime 
sonucu bir alüminyum korozyonu ürü-
nüne dönüşür. Bakır ile alüminyum ara-
sında bulunan bağlantının yerini, artık 
bakır alüminyum oksit bir bağlantı alır. 
Alüminyum oksidin ısı iletimi kapa-
sitesi, korozyona uğramamış alümin-
yumdan çok daha düşüktür. Bu nedenle 
bakır borulardan alüminyum kanatlara 
ısı transferi önemli ölçüde azalır.

Kirlilik

Kanatlar üzerindeki kirliliğin ısı eşan-
jöründen hava akışını sınırlandırması 

1. Giriş

Isı eşanjörleri, ortamlar arasında doğ-
rudan temas olmaksızın ısı değişimi 
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Alümin-

yum ve bakır, yüksek iletkenlik sınıfında 
olduklarından bu amaca uygun malzeme-
lerdir. Likitten havaya ısı aktaran standart 
ısı eşanjörleri, bakır borulu ve alüminyum 
kanatlı olarak üretilir.
Bu tasarımın muhtemel bir zaafı bakır ile 
alüminyum arasındaki birleşme yeridir. 
Kanatlar bakır boruyla boşluk bırakmadan 
veya organik katmanlar ya da korozif ürün-
lerin müdahalesi olmadan sıkı bir şekilde 
birleştirildiği müddetçe ısı transferi opti-
mum düzeyde olacaktır. Isı eşanjörünün ısı 
aktarmasını kanat malzemesi üzerindeki 
kirlilik de etkileyecektir.

Korozyon

Bakır borular ile alüminyum kanatlar 
arasındaki bağlantı, bir klima ünitesi-
nin korozyona en duyarlı parçalarından 

Derleyen: Uğur Darcan, LUFTSIS Klima Sistemleri A.Ş.

Teknik

durumunda, alüminyum kanatlardan 
geçen havanın sıcaklığı yükselecektir 
(daha az kg havada aynı kW). Bu, bakır 
borunun içindeki likit/gaz ile kanatlar-
dan geçen havanın sıcaklıkları arasındaki 
farkın azalmasına neden olacaktır. Daha 
düşük bir sıcaklık farkı ısı transferinin 
azalmasıyla sonuçlanacaktır.
Isı eşanjörlerinde daha az ısı transferinin 
bir klima ünitesinin soğutma kapasite-
sine ne yapacağını açıklamak amacıyla, 
soğutmanın temel prensibi aşağıda açık-
lanmıştır:

Bir buzdolabının ardındaki temel fikir 
çok basittir: Bir sıvının buharlaşmasından 
yararlanarak ısıyı soğurur. Soğurulan ısı 
daha sonra daha yüksek bir basınç/sıcak-
lıkla ortama bırakılır.

Herhangi bir soğutma (veya iklimlen-
dirme) sisteminin beş temel parçası var-
dır:
• Kompresör
• Ünitenin dışında ısı transferi yapan 

Korozyon ve Kirliliğin Isı 
Değişimi Kapasitesi Üzerindeki 
Etkisi
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borular
• Genleşme vanası
• Ünitenin içinde ısı transferi yapan 

borular
• Soğutucu akışkan - düşük sıcaklık 

oluşturmak için soğutucunun içinde 
buharlaşan sıvı

Bir soğutucu ünitenin temel mekanizması 
nasıl çalışır:
1. Kompresör soğutucu gazı sıkar veya 
sıkıştırır. Bu, soğutucu akışkanın basıncını 
ve sıcaklığını artırır (turuncu), böylece 
buzdolabının dışındaki ısı değişimi yapan 
serpantinler, soğutucu akışkanın basınç-
landırma ısısını dağıtmasına olanak verir.
2. Soğutucu akışkan soğurken sıvı forma 
yoğuşur (mor) ve genleşme vanasından 
geçer.
3. Genleşme vanasından geçerken likit 
soğutucunun genleşmesi ve buharlaşması 
için yüksek basınçlı bir bölgeden düşük 
basınçlı bir bölgeye doğru hareket etme-
sine olanak verilir (açık mavi). Buhar-
laşma sırasında ısıyı soğurarak soğutur.
4. Buzdolabının içindeki serpantinler 
soğutucu akışkanın ısıyı soğurmasına ola-
nak vererek buzdolabının içini soğuturlar. 
Daha sonra bu çevrim devam eder.
Pek tatmin edici olmasa da, bir buzdola-
bının nasıl çalıştığının oldukça standart 
bir açıklaması budur. Standart bir basınç 
- entalpi diyagramında, bu soğutma 
çevrimi mavi çizgileri takip edecektir 
(Diyagram 1): 

Yukarıda bahsedildiği gibi, korozyon ve 
kirlilik bakır/alüminyum bağlantıların 
iletkenliğinin bozulmasına neden olur ve 
bu likit/gaz ile dış ortam havası arasında 
daha düşük sıcaklık farkıyla sonuçlanır. 
Bu yüzden, ısı transferi düzgün bir iklim-
lendirme yapılması için yetersiz kalır. Bu 
sorunu telafi etmek için yoğuşma sıcaklı-
ğının artırılması zorunludur. Daha yüksek 
yoğuşma sıcaklığı, bakır boruların için-
deki likit/gaz ile kanatlardan geçen hava-
nın sıcaklıkları arasında daha büyük fark 

oluşturacaktır. Artan bu sıcaklık farkı, 
ısı transferi kapasitesini yeniden normal 
düzeyine dönüştürecektir.

Korozyon ve kirlenmeyi gidermek için 
iklimlendirme sistemlerinin daha yük-
sek yoğuşma sıcaklıklarında çalıştırılması 
gerekir. Bu ancak yoğuşma basıncının 
(kompresörün atış basıncının) artırıl-
masıyla başarılabilir. Buna göre soğutma 
çevrimi artık Diyagram 2’deki kırmızı 
çizgileri takip edecektir.
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tüketimini önemli oranda etkileyecektir.

2.	Test	açıklaması

Korozyon ve kirliliğin, yoğuşma sıcak-
lığı/basıncı ve dolayısıyla ısı eşanjörü-
nün (ve iklimlendirme ünitesinin tama-
mının) kapasitesi üzerinde ne kadar 
etkisinin olacağını belirlemek için çeşitli 
testler uygulanır. Bu çalışmada üç test 
vakası sunulmuştur.

Vaka 1. Son derece aşındırıcı bir ortamda 
ısı eşanjörü kapasitesi kaybı

Birkaç ısı eşanjörü, son derece aşındırıcı 
koşullara maruz bırakılmıştır. Bu maruz 
bırakılmaların öncesinde ve sonrasında 
termal dayanım ve basınç düşümü 
ölçülmüştür. Geometrinin, kaplamanın 
ve korozyonun ısı eşanjörü kapasitesi 
üzerindeki etkisini ölçmek üzere şu ısı 
eşanjörleri teste tabi tutulmuştur:

Yükselen yoğuşma sıcaklığı/basıncı, daha 
düşük soğutma kapasitesine ve kompresör-
den gelen güç talebinde (enerji tüketimi) 
artışa yol açar.
Yoğuşma sıcaklığının/basıncının ne ölçüde 
yükseleceği dış ortam sıcaklığına, soğu-
tucu akışkanın türüne, kompresör tipine, 
vs. bağlıdır. Bu, üreticinin soğutma kapa-
sitesi ve farklı dış ortam sıcaklıklarındaki 
enerji tüketimi ile ilgili verilerine bakılarak 
kolayca belirlenebilir.

Örneğin bir chiller modelinde:

Dış Ortam 
Sıcaklığı

Soğutma 
Kapasitesi

Enerji 
Tüketimi

25 °C 37,4 kW 11,8 kW

35 °C 33,3 kW 14,3 kW

Bu ünite için yoğuşma sıcaklığındaki her 
1°C’lik artış, soğutma kapasitesinde yak-
laşık % 1,1’lik azalmaya ve enerji tüketi-
minde % 2,1 civarında artışa yol açacaktır.

Korozyon	ve	kirliliğin	soğutucu	ısı	
eşanjörleri	üzerindeki	etkisi

Soğutucu ısı eşanjörünün üzerinde koroz-
yon bulunduğunda, iklimlendirme ünitesi 
üzerindeki etkisi biraz farklı olabilir. Mey-
dana gelen ısı transferi sorunu yukarıda 
açıklanan ile aynı olacaktır fakat soğutma 
çevrimi üzerindeki etkisi biraz farklılık 
gösterecektir. Soğutma kapasitesini doğru-
dan etkileyecek olan soğutucu serpantinde 
daha az ısı soğurulur. Kompresör sadece 
kısmi yükle çalışır. İstenen soğutma kapa-
sitesini elde etmek için kompresör olumsuz 
koşullarda çok daha uzun süreyle çalışmak 
zorunda kalacaktır. Bir diğer seçenek emme 
basıncının azalmasıdır. Bu, yoğuşma basın-
cının artması ile aynı etkiye yol açacak-
tır. Bu bilgiden yapabileceğimiz çıkarım, 
verimlilik ve kapasiteyi büyük ölçüde bir 
soğutma çevrimindeki ısı eşanjörlerinin 
belirleyecek olduğudur. Ayrıca ısı eşanjör-
lerinin en çok korozyon ve kirliliğe karşı 
hassas olduğu sonucuna da varabiliriz. 
Dolayısıyla korozyon ve kirlilik, iklimlen-
dirme sistemlerinin kapasitesini ve enerji 

Teknik

• Çıplak alüminyum düz kanat
• Kaplamalı düz kanat
• Çıplak alüminyum panjurlu kanat
• Kaplamalı panjurlu kanat
• Çıplak alüminyum panjurlu kanat 

17 FPI (kanat/inç)
• Çıplak alüminyum panjurlu kanat 

22 FPI

Vaka 2. Enerji tüketiminin kontrolü için 
pilot tesis

İki adet split iklimlendirme sistemi eş 
zamanlı olarak çalışır. Her iki sistemde 
de emiş basıncı sensörleri, atış basıncı 
sensörleri ve enerji tüketimi sensörleri 
bulunur. Bir ünite korozyonu önlemek 
için Blygold PoluAl kaplama ile korunma 
altındadır, diğer ünite ise korozyona uğra-
mış ve kirlenmiştir. Üniteler tamamen 
aynı koşullarda çalışmaktadır ve maruz 
bırakılma süresinin başlangıcında hiçbir 
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denize olan mesafesini ifade eder.)

Vaka 1. Son Derece Aşındırıcı Bir 
Ortamda Isı Eşanjörü Kapasitesi 
Kaybı

6 ay sonra, 17 FPI serpantin başlangıç 
kapasitesinin %40’ından fazlasını kay-
betti. 22 FPI serpantin başlangıç kapa-
sitesinin %70’inden fazlasını kaybetti. 

Kanat yoğunluğu, korozif koşullarda 
kapasite kaybı için önemli bir parametre 
olarak gözükmektedir.

Bu grafikte ısı eşanjöründen geçen hava 
miktarının etkisi belirlenmektedir. Her 
iki serpantin de aynı boyuttadır ve düz 
kanat tipine sahiptir. 400 fpm (2 m/san) 
hava hızında ısı kapasitesindeki kayıp 
%40’ın üzerindeyken, 600 fpm (3 m/san) 
hızda kayıp %60’tan fazladır. Hava hızı-
nın (hava miktarı) önemli bir parametre 
olduğu gözükmektedir. Daha fazla hava, 
ısı eşanjörlerinin metallerine daha fazla 
aşındırıcı ortam getirecektir.

Bu grafikte 4 ısı eşanjörünün kapasite 
kaybı belirlenmektedir. Kanat tipinin 
ve kaplamanın etkisi bu grafik ile tespit 
edilebilir. Panjurlu kanatların kirliliğe 
ve korozyona karşı düz kanatlardan çok 
daha fazla hassas olduğu gözükmektedir. 
Kaplama işlemi korozyon sürecini yavaş-
latmakta fakat durdurmamaktadır. Altı ay 
sonra kapasite kaybı kaplama olduğunda 
da büyük miktardadır.

Vaka 2. Enerji Tüketiminin 
Ölçümü için Pilot Tesis

Üniteler henüz 500 çalışma saati geçtik-
ten sonra büyük farklar sergilemektedir.

2,9 barlık atış basıncı farkı (bu R-410A 
soğutucu akışkan için 4,9°C’ye eşittir) 
yaklaşık %5’lik bir soğutma kapasitesi 
azalmasına ve enerji tüketiminde %6 
artışa sebep olur.

Vaka 3. Hong Kong’daki 
Soğutma Grupları - Uygulamalı 
Bir Vaka:

Blygold uygulanmış üniteler kirlilik veya 
korozyon sergilememektedir. Hiçbir 
işlem görmemiş üniteler kirlilik sergile-
memekte ancak orta derecede korozyon 
sergilemektedir. Korozyonun ünitenin 
kapasitesi üzerindeki etkisi atış basıncını 
(veya yoğuşma sıcaklıklarını) karşılaştıra-
rak kontrol edilebilir.

basınç farkı göstermemektedir.
Üniteler 500 saat sonra tetkik edilerek 
basınç ölçümü yapılır.

3.	Test	vakaları

Bu bölümde korozyon ve kirliliğin ısı 
eşanjörünün kapasitesine etkisinin belir-
lendiği üç örnek olay sunulmaktadır. (Bu 
üç grafikteki 80 ft (24 metre) ünitenin 
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çalışma sonrasında %5 ile aşındırıcı 
bir ortamda 4400 saat sonrasında 
%70 arasında olduğu tespit 
edilmiştir.

• Enerji tüketimindeki artışın ılımlı 
bir ortamda 500 saatlik çalışma 
sonrasında (bakım yapılmadan) 
%6 ile aşındırıcı bir ortamda 7300 
saat sonrasında (iyi seviyede bakım 
ile) %12 arasında olduğu tespit 
edilmiştir.

• Isı eşanjörlerinin üzerindeki 
korozyonu önlemek için yüksek 
kaliteli yöntemler kullanılması klima 
ünitesinin kapasitesindeki kaybı 
önleyecektir.

• Isı eşanjörlerindeki kirliliği yok 
etmek için periyodik bakım 
yapılması gereksiz kapasite kaybını 
önler ve enerji tüketimindeki 
iklimlendirme sistemlerinden 
kaynaklanan enerji tüketimini artırır.

5.	Referanslar

BIREF1.1 Charles. Manger., Corro-
sion prevention by protective coatings 
(Koruyucu kaplamalar yoluyla korozyon 

önleme), National Association of Corro-
sion engineers, 1986
BIREF1.2 Energy Saving, Blygold Info 
Sheet (Enerji Tasarrufu, Blygold Bilgi 
Formu), Şubat 2000
BIREF1.3 Mines de Douai, Resultats 
d'essais d'echangeurs ailetes, 07-11-1996
BIREF1.4 Cost saving analysis of Chiller 
with Blygold and Chiller without Tre-
atment, (Blygold uygulanmış ve uygu-
lanmamış Soğutma Grubunun maliyet 
tasarrufu analizi), Carrier Hong Kong, 
Ekim 1999
BIREF1.5 Blygold Heat Conducting 
News, sayfa 3, Temmuz 1999
BIREF1.6 Carrier SA, corrosion test 
results of coils at Kure Beach (Kure 
Beach’deki serpantinlerin koroyon testi 
sonuçları), Haziran 1994
BIREF1.7 Energy saving effect of 
Blygold coating on chillers of Twin tower 
(İkiz kule soğutma grupları üzerinde 
Blygold kaplamanın enerji tasarrufuna 
etkisi), İsrail
BIREF1.8 Hudson/Shell test of Blygold 
corrosion resistance and capacity influ-
ence (Blygold korozyon dayanımı ve 
kapasite etkisi Hudson/Shell testi)

Korozyon bulunan ile bulunmayan ünite 
arasında 4,1 bar atış basıncı farkı vardır. 
R22 soğutucu akışkan için bu 9 °C farka 
eşittir. Tüm bunlar sadece soğutma kapa-
sitesinde bir fark (%9) oluşturmakla kal-
maz, aynı zamanda verimlilikte düşüşe de 
sebep olur. Korozyona uğramış soğutma 
grubunda COP (Performans Katsayısı) 
3,0 iken bu değer korozyona uğrama-
mış soğutma grubunda 3,4’tür. Soğutma 
kapasitesinde %9 azalmaya sebep olsa 
da, korozyona uğrayan ünitenin enerji 
tüketimi yaklaşık %12 daha fazladır.

4.	Sonuçlar

• Korozyon ve kirlilik, iklimlendirme 
sistemlerinin kapasitesini 
etkileyecektir.

• Korozyon ve kirlilik, iklimlendirme 
sistemlerinin enerji tüketimini 
etkileyecektir.

• Korozyon ve kirliliğin ne kadar 
etkisi olacağını çevre, serpantin 
geometrisi, klima tipi, hava akışı, 
soğutucu akışkan, vs. belirleyecektir.

• Soğutma kapasitesi kayıplarının 
ılımlı bir ortamda 500 saatlik 

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

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

ISK Sektörünün en çok 
okunan dergisi
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prestijli sektörel yayınlara reklam verin. 
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biteni izleyebilmek için saygın sektörel 
yayınları takip ederler. Hem basılı 
yayınlardan, hem dijital ortamda...

reklam bütçenizi 
kısmayın!

www.seyad.org
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sektörel yayınlar ulaştırır
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Ürün Tanıtımı

modellerinde enerji tüketimini en düşük 
seviyede tutuyor. Mikro prosesör kont-
rolü sayesinde filtreler kirlendikçe dev-
rinin artırarak nominal debi ve basıncı 
sağlıyor. Yüzde 100 taze havalı ve plakalı 
ısı geri kazanımlı modelleri ile yüzde 67 
ve üzerinde ısı geri kazanımı elde edilebi-
liyor. Aldamed, entegre soğutma devresi 
sayesinde dış ünite gereksinimi olmadan 
doğrudan çalıştırılabilen modelleriyle 
fark yaratıyor. Düşük sıcaklıktaki mahal 
dönüş havasının kondenser üzerinden 

egzozu, kondensasyon derecesini aşağıya 
çekerek maksimum kompresör verimini 
sağlıyor. 
Aldamed, konutsal olmayan havalan-
dırma cihazlarını da kapsayan ErP Eco-
design AB Direktifi 2018 kriterlerini faz-
lasıyla karşılıyor. Komisyonun belirlediği 
ErP 2018 maksimum limit değerleri baz 
alındığında (SFPinternal limit 2018=939 [w/
(m3/s)] Aldağ cihazı SFPint. cihaz=602 [w/
(m3/s)] ) değerlerin yüzde 39.5 altında ve 
337 w/s tasarruf sağlanmıştır.

Aldağ tarafından üretilen Alda-
med paket tip hijyenik klima 
santralleri DIN 1946-4:2008 

standartlarına tam uyumlu olup Tüv-
Nord laboratuvarları tarafından sertifi-
kalandırılmıştır. Tamamen paslanmaz iç 
yüzey ve montajdan önce boyanan dış 
yüzey sayesinde korozyon riskini ortadan 
kaldırıyor. Aldamed kolay erişilebilir-
liği ve korozyon deneyimi maksimum 
seviyede olan komponentleri sayesinde 
ameliyathane iklimlendirmesinde ideal 
çözümler sunuyor. Besleme tarafında iki 
kademe filtrasyon, Hepa kutularından 
önce havanın EN 779 standardına göre 
F9 sınıfında filtrelenmesini sağlıyor. 
Ayrıca bünyesinde bulunan ısıtma ve 
DX eşanjörün yanı sıra elektrikli ısıtıcı 
ve buharlı nemlendirici sayesinde farklı 
ameliyat tiplerine göre değişen sıcaklık 
ve nem değerlerine hassas bir şekilde ula-
şabiliyor. Tamamen tak-çalıştır olarak 
üretilen Aldamed cihazları, sahip olduğu 
otomatik kontrol panosu sayesinde bina 
otomasyon sistemlerine kolaylıkla adapte 
edilebiliyor. EC motorlu plug fanlara 
sahip olan Aldamed cihazı 2500-7500 
m3/h aralığında hava debisi sağlayabilen 

Aldağ A.Ş.’den Aldamed 
Hijyenik Paket Tip Klima Santrali
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Aldağ A.Ş.’den Aldamed 
Hijyenik Paket Tip Klima Santrali

Boreas Hijyenik Klima Santrali; 
hastaneler, laboratuvarlar, temiz 
oda uygulamaları, ilaç ve gıda 

endüstrileri gibi hijyenik ortam koşu-
lunun “olmazsa olmaz” kabul edildiği 
yerlerde, ortam havasının hijyen gereksi-
nimini karşılar. Hijyen Klima Santralleri, 
ağır çalışma koşullarına dayanıklı, uzun 
ömürlü, dünya standartlarında sertifi-
kalı ürünler kullanılarak üretilir. Kritik 
iklim şartlarında enerji kayıpları olma-
dan sorunsuz çalışır. Kompozit iskelet 
ve magnelis sacdan panel seçenekleri ile 
V. nesil çözümler sunar. Yuvarlatılmış 
iç kenar ve köşeleri ile temizliği kolay 
yapılan, kir birikimine izin vermeyen 
yapısı, hijyen santrallerinin en önemli 
koşulunu karşılar. Boreas Hijyen Klima 
Santrallerinde yüzde 75’e varan enerji 
geri kazanım çözümleri kullanılır.

Gövde	Yapısı
Boreas’ın karkas yapısı, elektronik toz 
boyalı galvaniz çelik malzemeden üreti-
len kutu profiller ile oluşturularak, TB1 
sınıfı ısı köprüsüz, yüksek mekanik özel-
liklere sahip bir yapı sağlanmıştır.
Panel yapısı; PVC profilden imal edilen 
çerçevelerden oluşur, böylelikle ısı köp-
rüsüzlüğü sağlanır. 304 kalite paslan-
maz sac ve cidarlar, bağlantı parçaları ve 
paslanmaz bağlantı elemanları standart 
olarak kullanılır.
İç yüzeyde panel birleşim noktalarında 
kullanılan yuvarlatılmış köşe fitilleri 

Boreas Hijyen Klima Santralleri ile 
İç Ortam Havasında Tam Hijyen

sayesinde montajı yapanın ustalık ve 
deneyiminden bağımsız şekilde temiz-
liği kolaylaştırılmış ve kir birikimini 
önleyen bir yapı oluşturulmuştur.

Bileşenler
Fanlar: Klima santrallerinde, dizayn 
şartlarına bağlı olarak gerekli miktardaki 
havanın dolaşımını sağlamak için plug 
fanlar kullanılır. Böylece yüksek verim 
ve kolay temizlenebilme koşulları yerine 
getirilir.
Bataryalar: Drenaj tavaları standart 
olarak 1,2 mm paslanmaz sacdan imal 
edilir. Tavanın iki eğimli tasarımı ile su, 
köşe noktada toplanır. Standart olarak 
batarya lamelleri, epoksi kaplı çerçeve-
leri, paslanmaz sac ve kolektörleri, bakır 
malzemeden üretilir.
Isı	 Geri	 Kazanım: İklimlendirme 
sistemlerinin minimum enerji tüketimi 
ile dizayn edilmesi için olmazsa olmaz 
öneme sahip bir ekipmandır. Başta run-
around olmak üzere projelerin gerektir-
diği ısı geri kazanım tipleri uygulanır.
Filtre: EN 779’a göre standart filtre 
ölçüleri referans alınarak santral modül 
ölçüsü 102 mm olacak şekilde boyut-
landırılmıştır. Bu sayede; standart adım-
larla boyutlandırma yapılır, daha düşük 
iç basınç kayıpları oluşur. Filtre by-pass 
sızdırmazlığı F9’dur.
Otomasyon	Sistemi: Yaygın kul-
lanılan iletişim protokolleri ile uyumlu 
olduğundan farklı özellikteki bina oto-

masyon sistemleri (BMS) ile haberleşe-
bilir. Gerektiğinde klima santraline ve 
prosese özel yazılım yüklenebilir böylece 
sistem üzerinde tam kontrol sağlar.
Güç	 ve	Kontrol	 Panosu: Boreas 
hijyen klima santralinde isteğe bağlı ola-
rak güç ve kontrol panosu aynı gövde 
içerisinde konumlandırılır. Panonun 
projelendirilmesi ve imalatındaki tüm 
yöntem ve uygulamalar, CE direktifle-
rine uygun şekilde yapılır. Güç kısmında; 
klima santraline ana güç beslemesinin ve 
dağıtımının yapılması için gerekli olan 
ekipmanlar konumlandırılmıştır. Kont-
rol kısmında ise, KNX, Lon, Bacnet, 
Modbus gibi açık protokoller aracılığı ile 
mevcut BMS sistemlerine kolay enteg-
rasyonu yapılabilecek kontrol kartı ve 
bağlantı noktaları bulunur.
Boreas	Hijyen	Sertifikası: Boreas 
klima santralinin hijyen belgelendirmesi 
için VDI 6022 ve DIN 1946-4 stan-
dartlarına uygun olarak yapılan testler 
sonucunda, gerek ürün yapısal özel-
likleri gerekse sızdırmazlık (L1) ve ısı 
köprüsüzlük (TB1) değerlerinin her iki 
standardında da gereklerini fazlasıyla 
karşıladığı görülmüştür.

EN 1886 standardına göre mekanik per-
formans özellikleri / sınıfları:
Gövde Mukavemeti (-/+ 1000 Pa): D1
Isıl Köprüleme: TB1 
Isıl Geçirgenlik: T2
Gövde Hava Kaçağı (-/+ 700 Pa): L1
Filtre Bypass Kaçağı (-400 Pa): F9

İç yapıda ve komponentlerinde koroz-
yona karşı her türlü önlemin alınmış 
olması ile birlikte temizliğinin kolay 
yapılabilmesi ve bunun sürdürülebilir 
şekilde kontrol edilebilir olması BRS-H 
olarak kodlanan hijyen sürümünün 
önemli yapısal özelliklerini oluşturur.
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olarak iç mekânlarda, otomotiv sektö-
ründe ses yalıtımı ve akustik düzenleme 
amaçlı kullanılır. İki farklı varyasyonda 
tüketiciye sunulan ses yalıtım levhaların-
dan yangın sınıfı “class 0” olan Acusticool 
Plus teknik özellikleri ile öne çıkarken, 
Acusticool ekonomik fiyatıyla dikkat çeki-
yor. Kumaş, kendinden yapışkanlı ve film 
kaplı gibi kaplama seçenekleri ile de her 
türlü kullanıma olanak sağlıyor. Yenilikçi 

metotlarla sektörün geleceğine yön ver-
diklerini dile getiren ISIDEM Yalıtım 
Genel Müdürü Murat Erenoğlu “Önü-
müzdeki yıllarda ürün çeşitliliğimizi artı-
rarak, ISIDEM Yalıtım’ın tek kaynaktan 
tüm teknik yalıtım ürünlerini karşılayabil-
mesi için çabalayacağız. Bunun yanında 
işlevsellikten uzaklaşmadan daha yaratıcı 
ve daha fonksiyonel ürünler üretmeye de 
devam edeceğiz” diyor.

ISIDEM Yalıtım, 2018 yılı ortasında 
piyasaya sunduğu Acusticool ses yalı-
tım levhası ile ürün yelpazesini geniş-

letiyor. Acusticool ses yalıtım levhası, 
poliüretan köpükten imal edilmiş açık 
hücreli ses yalıtım ve akustik düzenleme 
malzemesidir. Açık gözenekli hücre yapısı, 
esnek oluşu ve yanmazlık özelliği ile baş-
lıca havalandırma kanallarında, jeneratör 
ve kompresör kabinlerinde, kumaş kaplı 

ISIDEM Yalıtım’ın Yeni Ses Yalıtım Çözümü: 
Acusticool Ses Yalıtım Levhası

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

Yerel yönetimlerle ilgili 
en güncel haberlere hızla ulaşın

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

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