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siyahklima.com

Gree Klima Amber Serisi

Yeni bir seçeneğiniz daha var

PANTONE
C75 M68 Y67 K90
Amber

Gree_amber_ilan_FINAL_TERMODINAMIK_BASKI.pdf   1   15.08.2018   17:32

Danfoss Chiller Çözümleri

Sıkı yönetmelikler, rekabetçi bir pazar ve sistem maliyetlerini optimize etme ihtiyacı, sizleri chiller tasarımlarınızı 
güncellemeye zorlar. Danfoss ürün ve çözümleriyle chiller sistemleri oluşturmak; enerji verimliliğini optimize 
etmenize, geliştirme süresini azaltmanıza, çoklu chiller platform türü ve kullanımı için güvenilir performansa 
ulaşmanızı sağlar. 

Daha iyi soğutucular -
içeriden dışarıya

Geleceğin çözümlerinin nasıl bugünden hazır olduğunu görün. 
chillers.danfoss.com

Danfoss akıllı 
teknolojiler, soğutucu 
değerinin

%70’ini
karşılıyor ve geliştirme 
masraflarını düşürüyor

TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 313 - IC



siyahklima.com

Gree Klima Amber Serisi

Yeni bir seçeneğiniz daha var

PANTONE
C75 M68 Y67 K90
Amber

Gree_amber_ilan_FINAL_TERMODINAMIK_BASKI.pdf   1   15.08.2018   17:32

Danfoss Chiller Çözümleri

Sıkı yönetmelikler, rekabetçi bir pazar ve sistem maliyetlerini optimize etme ihtiyacı, sizleri chiller tasarımlarınızı 
güncellemeye zorlar. Danfoss ürün ve çözümleriyle chiller sistemleri oluşturmak; enerji verimliliğini optimize 
etmenize, geliştirme süresini azaltmanıza, çoklu chiller platform türü ve kullanımı için güvenilir performansa 
ulaşmanızı sağlar. 

Daha iyi soğutucular -
içeriden dışarıya

Geleceğin çözümlerinin nasıl bugünden hazır olduğunu görün. 
chillers.danfoss.com

Danfoss akıllı 
teknolojiler, soğutucu 
değerinin

%70’ini
karşılıyor ve geliştirme 
masraflarını düşürüyor

TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 313 - IC



yine                                      ‘dan!

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

Tek gövde içinde 640 kW’a kadar ikiz kazan çözümü
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Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100
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Editörden

  

önceki aya göre 9,3 puan düşüş gösterdi. Bayram tatili 
ile birlikte ekonomide, piyasalarda ve mali göstergeler-
de yaşanan belirsizlikler yeni inşaat işlerini de önemli 
ölçüde sınırladı.
Türkiye genelinde konut satışlarında banka kredileri ile 
yapılan ipotekli satışlar önemli rol oynuyor. İpotekli ko-
nut satışlarında uygulanan düşük faiz kampanyalarının 
sona ermesi ile birlikte Temmuz ayında ipotekli satış-
lar bir önceki aya göre önemli ölçüde düştü. Temmuz 
ayında ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına 
göre ise yüzde 21,2 düşerek 30 bin 405 adet oldu. Ko-
nut kredi faizlerinin aylık ortalama yüzde 1,6’ları aşması 
ile birlikte kredili-ipotekli konut alım talebi düştü.
Mayıs ve Haziran aylarında bankaların uyguladıkları 
düşük faiz kampanyaları nedeniyle diğer faiz oranla-
rındaki artışa rağmen konut kredisi faiz oranları düşük 
kalmıştı. Kampanyaların sona ermesinin ardından Tem-
muz ve Ağustos aylarında konut kredisi aylık ortalama 
faiz oranları önemli ölçüde artış gösterdi. Bankaların 
mevcut maliyet yapıları içinde konut kredisi faiz oran-
larını düşürme olanağı bulunmuyor. Bu nedenle konut 
sektörü, kendi içinde yeni bir kampanya başlattı. Yeni 
kampanyada konut faizleri yüzde 0,98’e çekildi.
2018 yılı Haziran ayında inşaat malzemesi ortalama 
sanayi üretimi 2017 yılı Haziran ayına göre yüzde 2,5 
geriledi. Böylece ilk kez Haziran ayında üretimin aylık 
olarak gerilediği görüldü. Haziran ayında iç talepteki 
yavaşlamanın yanı sıra bayram nedeniyle çalışma gün 
sayısının azalması da üretimi olumsuz etkiledi. İhracat 
ise üretim artışını zayıf da olsa desteklemeye devam 
etti.
2018 yılının ilk yarısında ihracat yüzde 17,8 artarak 9,93 
milyar dolara ulaştı. İhracatta devam eden kuvvetli ar-
tış ile birlikte yıllık ihracat ise 18,78 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. 2018 yılında ihracat yüksek performans 
göstermeye devam ediyor. Yakın ve komşu pazarlar-
da göreceli iyileşme ile AB pazarı, ihracat artışına katkı 
sağlıyor. Döviz kurlarındaki artışın da ihracata destek 
verdiği görülüyor.
Yeni yılın ilk yarısında inşaat malzemesi ithalatı yüzde 
7,2 artarak 4,58 milyar dolara ulaştı. Bununla birlik-
te ithalat 2018 yılında ilk kez Haziran ayında geriledi. 
Böylece 2018 yılı Mayıs ayına kadar yükselen ithalat, 
Haziran ayında geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 
12,4 düşüş gösterdi. Döviz kurlarındaki önemli artış ve 
inşaat işlerindeki yavaşlama, yıllık artış hızını da sınırla-
maya başladı.”

ürkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri 
tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporu-
nu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Ağustos 2018 Sek-

tör Raporu’nda; geleneksel olarak yılın ikinci ve üçüncü 
çeyreğinde önemli artış gösteren ancak Temmuz ayın-
da 1,1 puan yükselebilen mevcut inşaat işlerinin, Ağus-
tos ayında 8,4 puan birden düşüş gösterdiği vurgulan-
dı. 2018 yılı Haziran ayında inşaat malzemesi ortalama 
sanayi üretiminin 2017 yılı Haziran ayına göre yüzde 
2,5 gerilediğine yer verilen raporda, ithalatın ise geçen 
yılın Haziran ayına göre yüzde 12,4 düşüş gösterdiğine 
dikkat çekildi. Raporda ayrıca, 2018 yılının ilk yarısında 
ihracatın yüzde 17,8 artarak 9,93 milyar dolara ulaştığı, 
ihracatta devam eden kuvvetli artış ile birlikte 2017 yılı 
Haziran ayından bu yana yıllık ihracatın da 18,78 milyar 
dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. 
Ağustos 2018 Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: 
“Seçim kararının alındığı ve yapıldığı yılın ikinci çeyre-
ğinde durağanlaşan inşaat faaliyetleri, Temmuz ayında 
zayıf bir toparlanma gösterdi ancak Ağustos ayında 
önemli ölçüde geriledi. Gerilemede uzun bayram ta-
tilinin de etkisiyle birlikte ekonomi politikalarındaki 
belirsizlik, döviz kurları ve faiz oranlarındaki artış ile dış 
politik gerginlikler belirleyici oldu. İnşaat işlerindeki 
yavaşlama, inşaat malzemeleri sanayi üretimini ve iç 
satışlarını ise olumsuz etkilemeye başladı. İnşaat sana-
yisinde işlerin normalleşmesi için öncelikle piyasalarda 
güvenin ve istikrarın yeniden sağlanması bekleniyor. 
İnşaat sektörü güven endeksi Nisan ayında alınan er-
ken seçim kararı ile birlikte gerilemeye başlamış, se-
çimler sonrasında ise Temmuz ayında 0,2 puan daha 
düşerek durağanlaşmıştı. Ağustos ayında ise inşaat 
sektörü güven endeksi en yüksek aylık düşüşünü ger-
çekleştirdi ve 10,5 puan birden düştü. Ekonomide yaşa-
nan belirsizlikler ile başta döviz kurları olmak üzere mali 
göstergelerdeki kayıplar inşaat sektörünü de olumsuz 
etkiledi.
Mevcut inşaat işleri seviyesi, geleneksel olarak yılın ikin-
ci ve üçüncü çeyreğinde mevsimsellik etkisi ile önemli 
artış gösteriyor. İkinci çeyrekte mevcut işler seviyesi 
seçimlerin yarattığı belirsizlikler ile gerilemiş, Temmuz 
ayında ise mevcut işler seviyesi ancak 1,1 puan yüksele-
bilmişti. Ağustos ayında ise mevcut işler seviyesi bir ön-
ceki aya göre 8,4 puan birden düşüş gösterdi. İşlerdeki 
gerilemede güven kaybı ile birlikte finansman olanak-
larındaki sıkılaşma ve faiz oranlarındaki artışın büyük 
etkisi bulunuyor. Mevcut işlerdeki hareketlenmenin 
politika uygulamalarına bağlı olacağı öngörülüyor. 
Alınan yeni iş siparişleri seçim kararı ardından gerilemiş, 
Temmuz ayında ise sadece 1,7 puan artış göstermişti. 
Ağustos ayında ise yeni alınan inşaat işleri seviyesi bir 

T

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Ekonomideki dalgalanmalar inşaat sektörünü vuruyor
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Haberler

Türkiye İklimlendirme Sektörü, Şili ve Arjantin Kapısını Araladı

İ klimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB), sektör ihracatını artır-

mak ve Türkiye iklimlendirme sektörünün 
potansiyelini göstermek amacıyla, hedef-
lediği uzak pazarlara açılma kapsamında, 
Şili ve Arjantin’e sektörel ticari bir heyet ile 
ziyarette bulundu. 
İSİB üyelerinden 15 firmanın katıldığı Ticari 
Heyet Programında, 26-31 Ağustos tarih-
leri arasında Şili ve Arjantinli iklimlendirme 
firmaları ile bir araya gelindi. Şili’de 114 ve 
Arjantin’de 96 olmak üzere toplam 210 
iş görüşmesi gerçekleştiren İSİB üyeleri, 
Güney Amerika pazarından umutlu döndü. 
Alfa Kazan Mak. A.Ş., Bahçıvan Elektrik 
Motor Ltd. Şti., Cenk Endüstri Tesisleri 
İml. ve Taah. A.Ş., Frigoblok Soğutma 
Sistemleri A.Ş., Friterm Termik Cihazlar 
A.Ş., Gemak Genel Soğutma Mak. A.Ş., 
Gökçeler İç ve Dış Ticari Soğutma Sistem-
leri A.Ş., Güven Soğutma Üni. San. ve Tic. 
A.Ş., MGT Filtre A.Ş., Refkar Soğutma 
ve Isı Trans. Ltd. Şti., Sarbuz Isı Transfer 
Cihazları A.Ş., Şantes Klima Havalandırma 
Soğutma Ltd. Şti., Türk DemirDöküm Fab-
rikaları A.Ş., Ulpatek Filtre Ticaret A.Ş. ve 
Üntes Isıtma Klima Soğutma A.Ş. yetki-
lileri bölgenin önde gelen iklimlendirme 
firmaları ile bire bir görüşmeler yaparak, 
üretim, pazarlama ve benzeri konularda 
görüş alışverişinde bulundu. Öte yandan 
İSİB heyetine ziyaretleri boyunca hem Şili 

hem de Arjantin’de destek veren büyü-
kelçiler ve ticaret müşavirleri de, bölgenin 
sosyoekonomik durumu, ticari yaşamı, 
avantajları, fırsatları ve beklentilerine dair 
ayrıntılı bilgiler verdi. 
İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bakanay, 
Güney Amerika pazarının cazip bir bölge 
olduğunu söyleyerek, Türkiye iklimlen-
dirme sektörü olarak bölgedeki potansiyeli 
mutlaka değerlendireceklerini ifade etti. 
Bölgenin iklimlendirme sektörü için yeni bir 
pazar olma potansiyeline sahip olduğunu 
vurgulayan Bakanay, aylık ihracat rakamları 
üzerinden bakıldığında geçen yılın Tem-
muz ayı ile bu yılın Temmuz ayı karşılaştı-
rıldığında Şili, Arjantin ve Kolombiya’nın en 
fazla ihracat artış oranına sahip ilk 10 ülke 
arasında yer aldığına dikkat çekti. Baka-
nay, “Oradaki meslektaşlarımız ve elçile-
rimiz ile yaptığımız görüşmelerde anladık 
ki doğru yoldayız. Heyete katılan değerli 
firmalarımız ile yaptığım birebir görüşme-
lerde B2B görüşmelerinin verimli ve umut 
verici, organizasyonun çok başarılı oldu-
ğunu belirtmişlerdir. Şili’de iklimlendirme 
ürünlerinin üretimi yok denecek kadar az, 
tamamen ithalata dayalı bir ekonomileri 
var ve gümrük vergisi de düşük seviyede. 
Arjantin’de üretim var ancak sanayisi eski 
ve kısıtlı. Hükümet son yıllarda gümrük 
vergilerini düşürme yönünde bir politika 
izliyor. Tüm bu avantajları lehimize kullan-

mak istiyoruz. Özellikle ara mamül üreten 
sanayicimiz için bu pazarın çok uygun 
olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada 
ara mamül üretiminin pahalı olduğunu 
gördük. Şili ve Arjantin pazarlarından ciddi 
geri dönüşler bekliyoruz” diye konuştu. 
Bölgeye 2019 yılında tekrar gitmeyi plan-
ladıklarını, bu sefer ziyaretlerine Kolom-
biya ve Peru’yu da eklemeyi düşündüklerini 
belirten Bakanay, İSİB’in uzak pazarlara 
yönelme stratejisinin çok yerinde bir karar 
olduğunu, sektörün Avrupa pazarındaki 
başarısını ve rekabet gücünü uzak pazar-
lara da taşımayı hedeflediklerini kaydetti. 
Bakanay, Türkiye’nin şu an içinde bulun-
duğu sıkıntılı durumları en kısa sürede atla-
tacağına inançlarının tam olduğuna da 
değinerek, İSİB’in hedeflerinden sapmadan 
yoluna devam edeceğini ve 2018 yılını 5 
milyar dolara yakın ihracat ile kapatacak-
larını sözlerine ekledi.

F

İSİB, ASHRAE Güney Afrika Chapter Açılışına Sponsor Oldu
aaliyetlerine 2018 yılının Haziran 
ayında başlayan ve ülke genelinde 

120 üyesi bulunan ASHRAE Güney Afrika 
Chapter’ın açılış seremonisi 27 Temmuz 
2018 tarihinde Johannesburg’da gerçek-
leştirildi. İSİB’in Platinium sponsoru olduğu 
faaliyet kapsamında Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımıcısı Zeki Poyraz, katılımcılara 
hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Poyraz 
yaptığı konuşmada ASHRAE’nin önemin-
den ve Güney Afrika’da bu organizasyonun 
sektörün gelişimine sağlayacağı katkılar-
dan bahsederken ayrıca Türkiye’de iklim-
lendirme sektörünün geldiği durum hak-
kında birtakım bilgiler verdi. İlgili etkinliğe 
AHSRAE üyeleri ile birlikte Güney Afrika’da 

iklimlendirme sektörünün önde gelen bir-
çok kurumunun temsilcisi katılım sağladı. 
Etkinlik kapsamında 23-26 Temmuz 2018 
tarihleri arasında sağda isimleri yer alan 
kuruluşlar ile karşılıklı görüşmeler gerçek-
leştirilerek Türkiye’de iklimlendirme sektörü 

hakkında bilgiler verilirken, karşılıklı faali-
yetler yapma konusunda da görüş alışveri-
şinde bulunuldu.

Görüşülen kurumlar şöyle:

Consulting Engineers of South Africa, The 
Council for Scientific and Industrial Rese-
arch, Engineering Council of South Africa, 
Construction Industry Development Board, 
South African Institue of Refrigeration and 
Airconditioning, Green Building Council 
of South Africa, South African Institute 
of Mechanical Engineers, South African 
Refrigerated Distribution Association, The 
University of Pretoria
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Haberler

Ulusal İKS Eğitmenleri Konferansı Gerçekleştirildi

I SKAV tarafından geleneksel olarak 
gerçekleştirilen Eğitimci Atölye Çalış-

ması; 6-9 Ağustos tarihlerinde Ulusal İKS 
Eğitmenleri Konferansı olarak gerçekleşti-
rildi. “Endüstriyel Soğutma” alt başlığıyla 
yapılan konferansa Türkiye’nin farklı illerin-
den 26 eğitmen katıldı. 6 Ağustos Pazartesi 
günü İstanbul’daki TOBB Hizmet Binası’nda 
ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Metin Duruk 
tarafından yapılan açılış konuşmasında 
iklimlendirme sektörünün genel durumu 
ve ISKAV’ın faaliyetleri özetlendi. Eğitmen-
lere programın tarihçesinden ve akışından 
bahseden Duruk, eğitmenlerin iklimlen-
dirme sektörünün gelişiminde önemli bir 
role sahip olduklarını vurguladı.
Konferans kapsamında sektör firmaları 
tarafından desteklenen seminerler gerçek-
leştirildi. Seminer sponsorlukları arasında; 
Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri, 
Daikin A.Ş., Ercan Teknik, Frigo Mekanik, 
Systemair HSK, SOSİAD, Testo Elektronik 
ve Test Ölçüm Cihazları, Vatbuz Chiller 
Soğutma Isıtma ve Havalandırma firmaları 
yer aldı.
Endüstriyel Soğutma alt başlığının işlen-
diği konferansta; eğitmenler ilk gün F-GAZ 
Yönetmeliği, Hava Debisi Ölçümü ve 
Soğutma Sistemi için Önemi, Dijital Servis 
Analizörü Uygulamaları ve Soğutma Sis-
temi Arıza Teşhisinde Termal Görüntüleme 
Teknikleri seminerlerine katıldı. Konferan-
sın ikinci gününde ise; Soğuk Depolamada 

Dikkat Edilecek Hususlar, Süpermarketler 
CO2 Soğutma Sistemi Uygulamaları, Endüs-
triyel Soğutmada Son Teknolojiler, Soğuk 
Depolarda Hava Perdesi Uygulamaları, 
Soğutma Sistemlerinde Uzaktan İzleme ve 
Enerji Tasarrufu Sistemleri seminerleri ger-
çekleştirildi. Programın üçüncü gününde 
sektör firmalarına teknik geziler düzen-
lendi. Endüstriyel Soğutma alanında üretim 
ve imalat faaliyetlerinde bulunan Friterm 
A.Ş. ve Çözüm Soğutma A.Ş. firmalarının 
fabrikaları ziyaret edildi. Üretimdeki son 
teknolojik gelişmeler ve yerinde uygula-
malar eğitmenlerle paylaşıldı. Akşamında 

ise programın gala yemeği yapıldı. ISKAV 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve sektör firmala-
rının temsilcilerinin katıldığı yemekte eği-
timciler katılım belgelerini ISKAV Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Duruk’un elinden 
aldı. Eğitmenlerin kendi aralarında ve sek-
tör firmaları temsilcileriyle kaynaştıkları 
yemek keyifli bir şekilde sona erdi.
Programın son gününde akademisyen 
Nuriye Akkul tarafından Mesleki Eğitimde 
Alternatif Öğretim Teknikleri konusu 
anlatıldı. Eğitmenlerin aktif olarak dâhil 
olmalarıyla birlikte interaktif şekilde geçen 
seminerden sonra Dr. Kadir İsa tarafından 
genel bir değerlendirme yapıldı. Eğitmen-
lerin yüksek memnuniyetlerini ifade etme-
leriyle birlikte program sona erdi.
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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

Systemair, Kanadalı Konut 
Havalandırma Sistemleri 
Üreticisi Greentek’i Satın Aldı

Isıdem Yalıtım İhracat 
Rakamlarını İkiye Katladı

S

I

ystemair AB, Imperial Manufacturing Group Inc’in 
bir bölümü olan Kanadalı Greentek firmasını satın 

aldı. Greentek, ABD ve Kanada pazarı için ısı geri kaza-
nımlı konut havalandırma cihazları alanında önde gelen 
üreticilerden biri. Greentek, Systemair’in New Brunswick-
Bouctouche’daki üretim tesisine yaklaşık 50 kilometre 
mesafede, Moncton’da yer alıyor. Şirket, yaklaşık 70 
milyon SEK cirosu ile konut uygulamaları için ısı geri 
kazanımlı klima santralleri geliştiriyor, üretiyor ve pazar-
lıyor. Alım-satım işlemlerinin 4 Eylül 2018’de tamam-
lanması planlanıyor. Systemair’in Başkanı ve CEO'su 
Roland Kasper konuya ilişkin şunları söyledi: “Şirketin 
mevcut piyasa varlığı ve ürün yelpazesi ile büyük fırsat-
lar yaratabileceğini düşünüyoruz. Bu satın alma bize 
Kuzey Amerika’da daha güçlü bir pazar pozisyonu ve 
Kanada’daki faaliyetlerimizi koordine etme olanağı sağ-
layacak. Satın alma, satış, dağıtım ve üretimde önemli 
bir sinerji yaratacak. Üretimin hemen Bouctouche’daki 
tesisimize taşınmasını bekliyoruz.”

sıdem Yalıtım 2018 yılı ilk yarısında, 2017 yılının 
ilk yarısına oranla ihracat rakamlarını dolar ve 

hacim olarak ikiye katladı. En çok artış Avrupa ülkele-
rinde gerçekleşirken, Afrika ve Güney Amerika’da da 
ağırlığını artırdı. Halihazırda 5 kıta 50 ülkeye ihracat 
yapan Isıdem Yalıtım, global bir marka olmak hedefiyle, 
üretiminin yüzde 40’ını ihraç ederek dış pazarda büyü-
meye odaklandı. Önümüzdeki dönemde birçok fuarda 
yer alacak Isıdem Yalıtım, 26-29 Kasım’da Dubai Dünya 
Ticaret Merkezi’nde gerçekleşecek Dubai Big5 fuarı için 
hazırlıklara başladı.
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Haberler

Bina Tekniğinde Çözüm Ortağınız

TS EN 12845
Normuna

Uygun Yangın 
Pompaları

Foseptik ve Drenaj 
Pompaları 

Komple Paslanmaz
Çelik Pompalı 

Hidroforlar 

Norm Pompalar 

In-Line Kuru Rotorlu 
Sirkülasyon Pompaları

35 yıllık üretim tecrübesi   I   Geniş ve kaliteli ürün grubu
Rekabetçi fiyat politikası   I   Hızlı teslimat
Profesyonel satış sonrası hizmetler

EIF 2018’de “Energy Challenge”a 7 Üniversite Katılıyor

T ürkiye’nin en büyük karma enerji 
etkinliği Uluslararası Enerji Kongresi 

ve Fuarı, ‘Energy Challenge’  yarışması ile 
eğitime desteğini sürdürüyor. İlki 2012’de 
4 pilot üniversite arasında düzenlenen 
yarışmaya, bu yıl 7 üniversite katılacak. EIF 
2018’de, ‘Global Enerji Derneği’  koordi-
natörlüğünde ‘Geleceğin Enerji Aydınları’ 
teması ile gerçekleştirilecek yarışmanın 
ana başlığı ise ‘enerji verimliliği’ olacak. 
Bu yıl Energy Challenge yarışmasının 
moderatörlüğünü üstlenen Başkent Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol 
Kılkış, etkinlikte öğrencilerin yarışmakla 

kalmayıp sorulardan 
önemli çıkarımlarda 
bulunarak enerji 
konusunda ilgi ve 
farkındalıklarını artı-
racaklarını belirtti. 
Yarışmanın öğrenciler 
için teknolojik ve kav-
ramsal bir eşik oldu-
ğunun altını çizen Kıl-

kış, sözlerine şöyle devam etti: “Yarışma 
ilk düzenlendiği yıldan itibaren çok sayıda 
üniversiteden öğrenciyi bir araya getirdi. 
Bu yıl İTÜ, KTÜ, Gazi, Başkent, Yaşar, 

Harran ve Çukurova üniversitelerinde 
öğrenim gören öğrenciler yarışacak. EIF 
2018, öğrencilere her anlamda gelecekle-
rini kurgulama noktasında önemli fırsatlar 
sunacak. Öğrenciler bir yandan yarışma 
heyecanı yaşarken diğer yandan sektö-
rün liderleri ile bir araya gelme, sektörü 
tanıma ve kariyer planlarını geliştirme 
imkânı bulacak.” Bu yıl yarışmada ‘enerji 
verimliliği’ temasının seçilmesinin ülke-
mizin cari açığındaki enerji bilançosu göz 
önüne alındığında çok yerinde bir karar 
olduğunu da belirten Kılkış, “Gençlerimiz 
de enerji bağımlılığının ne denli büyük bir 
sorun olduğunun farkında. Enerji verim-
liliğinde çözüm arayışlarına yeni soluk 
getirecek, dinamizmi oldukça yüksek bir 
yarışma bizleri bekliyor” dedi.

Energy Challenge’ta dereceye giren genç 
mühendis adaylarına verilecek ödüller ise 
şöyle:
1’inci olan öğrenciye akıllı telefon,
2’inci olan öğrenciye akıllı saat,
3’üncü olan öğrenciye minibook.

Bu yıl 11’incisi düzenlenen Uluslararası 
Enerji Kongresi ve Fuarı, 8-9 Kasım’da 
Ankara Congresium’da gerçekleşecek.

Hamza Sonkur, İSKİD’in Eurovent Ayna Komisyonu Başkanı Oldu

A LDAĞ A.Ş. İş Geliştirme Müdürü 
Hamza Sonkur, İSKİD’in Eurovent 

Derneği çalışmalarını eşgüdümlü takip 
etmek ve çalışmalarda etkin biçimde 
yer alabilmek için oluşturduğu Eurovent 
Ayna Komisyonu’nun başkanı oldu.
Uluslararası iklimlendirme platformla-
rında söz sahibi olmak, iklimlendirme 
alanında oluşturulan ya da oluşturula-
cak standartlara müdahale edebilmek, 
standartların gelişimine katkı sağlamak, 
iklimlendirme cihazlarının yeni kural ve 
önlemlerle enerji verimliliğini, kalitesini ve 
konforunu artırıcı uygulamalara önderlik 
etmek amaçları ile oluşturulan komis-
yonlardan Eurovent Ayna Komisyonu, 
Eurovent’te Türkiye’nin iklimlendirme 
sektöründeki güçlü yapısını etkileyebile-

cek kararların verilmesinde etkin rol almak, 
ürün çalışma grup toplantılarını takip ede-

rek, sektörü etkileyen gelişmeleri doğru 
bir şekilde sektöre aktarmak için çalışıyor.
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Haberler

Türkiye’nin İlk Akıllı Canlı Hayvan Barınağı Sistemi Projesi, 
“3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi”nde

M imar ve Mühendisler Grubu  (MMG); 
Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki tek-

nopark, Ar-Ge merkezleri, kalkınma ajansları 
ve üniversite projelerini, “3. AR-GE & İnovas-
yon Zirvesi ve Sergisi”nde bir araya getirmeye 
hazırlanıyor. 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde 
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşecek etkinlikte; “Türkiye’nin İlk Akıllı 
Canlı Hayvan Barınağı Sistemi Projesi” de 
sergilenecek. Küçükbaş, büyükbaş, kanatlı 
ve evcil hayvanların doğada organik olarak 
yetişmesine yönelik gerçekleştirilen proje; bu 
hayvanların kapalı alanlarda hazır yem yiye-
rek etlerinin, yumurtalarının lezzetsiz olması 
ve başında devamlı bir bakıcının durması 
sorunlarını ortadan kaldırıyor. Sistem, arazi-
nin belirli oranlarda çitler sayesinde bölün-
mesi ile hayvan barınağının değiştirilmeden 
farklı ortamlara taşınarak doğal seleksiyonu 
desteklemesi ve hayvanın psikolojisini boz-
madan besiye kazanımını sağlıyor. Özellikle 
organik alanların hiç durmadan nadasta kal-
masını sağlayarak kuraklaşmasını engelliyor. 
Küçükbaş, büyükbaş, kanatlı ve evcil hayvan-
lar belirli bir süre yaşamlarını devam ettire-
bilse de açlık, susuzluk ve havasızlıktan dolayı 

sonrasında telef oluyor. Bu hayvanlar, toplu 
halde yaşadıkları yerlerde günlük yeme, içme 
ve hava alma ihtiyaçlarını sağlayamadıkla-
rında kısa sürede hastalıklar ve toplu ölümler 
gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. Mobil (hareketli, 
taşınabilir) olarak kapalı konteyner vb. tarzda 
araçların arkasına takılarak götürülebilen 
bu sistem, hayvanların götürüldükleri kırsal 
alanda daha organik beslenme ve semirme 

olarak tabir edilen gelişmesini doğal olarak 
sağlıyor.
Akıllı canlı hayvan barınağı sistemi projesi; 
birbirine monte edilebilen veya tek parça 
halinde olabilen ana gövde ile otomasyon 
paneli, havalandırma, yumurtalık, teker, akü, 
yağmur sensörü, ışık sensörü, güneş paneli, 
yem deposu, üst küreme, alt küreme, su 
deposu, üst hidrolik piston, ısıtıcı, kamera, 
aydınlatma, yemlik, suluk, alt hidrolik pis-
tonu, havalandırma penceresi, sıcaklık sen-
sörü, yem motoru, alt ızgara, üst ızgara, ısı-
nem sensörü, teker hidroliği, havalandırma 
pistonu, rampa, çıkış kapısı ve soğutucudan 
oluşan, araziye nakil edilebilen mobil veya 
kombinasyonlara sahip olmasıyla da karak-
terize ediliyor.

Mas Grup Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Mehmet Ürek Oldu

P ompa ve pompa sistemlerinde 
Türkiye’deki en büyük üreticiler-

den Mas Grup’ta Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı göre-
vine Mehmet Ürek getirildi. 
Uludağ Üniversitesi Makine Mühendis-
liği bölümünden mezun olan Mehmet 
Ürek, profesyonel iş yaşamına 2002 
yılında satış ve pazarlama uzmanı ola-
rak başladı. Ardından Vaillant Group’ta 
2010 yılına kadar kurumsal satış müdürü 
olarak çalışan Ürek, daha sonra İsveçli 
ESBE firmasında Türkiye, Türki Cumhu-
riyetler ve Ortadoğu’dan sorumlu ülke 
müdürü olarak görev aldı. 
En son Wilo’da satış müdürü görevini 
yürüttükten sonra Mas Grup’ta yur-

tiçi satış, ihracat, pazarlama, servis ve 
lojistik departmanlarından sorumlu 
genel müdür yardımcısı olarak görev 
alan Mehmet Ürek konuya ilişkin yap-
tığı açıklamada, “Alanında en büyük 
üreticilerden biri olan Mas Daf bugün 
sektöründe birçok ilki gerçekleştirerek, 
sürekli olarak üretim ve Ar-Ge yatırımları 
yapan en büyük yerli üreticilerden biridir. 
65 ülkeye yaptığımız ihracat ile dünyada 
boy gösteriyoruz, her geçen gün artan iş 
ortaklarımız ile ülke ekonomimize katkı 
sağlıyoruz. 270 çalışanımız, tedarikçile-
rimiz ve iş ortaklarımız ile birlikte 10 bin 
kişilik büyük bir aileyiz ve sürekli büyü-
yerek global bir üretici olma yolunda 
sağlam adımlarla ilerliyoruz”  dedi.
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Alarko Carrier, Sektör Profesyonellerine Yönelik Eğitimlerini Sürdürüyor
larko Carrier, TMMOB Bursa 
Şubesi’nde Isıtmada Yoğuşma Tek-

nolojisi, Yeni ErP Yönetmeliği ve Değişken 
Devirli Sirkülasyon Pompaları hakkında 
eğitim verdi. 
Makina mühendisi olan oda üyeleri, projeci-
ler, idare çalışanları ve üniversite öğrencile-
rinin katılım gösterdiği eğitimler Alarko Car-
rier Isıtma Ürün Müdürü Erkan Mutlu ve Su 
Basınçlandırma Ürün Müdürü Cüneyt Bulca 

tarafından verildi. Seminerin ilk bölümünde 
Erkan Mutlu, 21 Nisan 2018 tarihinde 
yürürlüğe giren ErP Yönetmeliği, kapsamı 
ve etkileri ile ısıtmada yoğuşma teknolojisi, 
Alarko Aldens yoğuşmalı kazanların teknik 
özellikleri, kaskad çalışma teknolojisi ve 
montaj bilgileri hakkında bilgi verdi. Cüneyt 
Bulca ise sirkülasyon pompalarında değiş-
ken devir teknolojisi hakkında katılımcılara 
bir sunum yaptı.

Alarko Carrier Genişleyen Çatı Tipi Klima Ürün Serisiyle İlgili 
Eğitim Verdi

Alarko Carrier’ın 5. Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması’na 
Büyük İlgi

A

A

larko Carrier piyasaya sürdüğü 
50/48 UA/UC serisi yeni jeneras-

yon (NXG) çatı tipi klima cihazları için 
Gebze’deki fabrikada satış ve servis eği-
timi düzenledi. Yunanistan, Bulgaristan, 
Romanya, Rusya, İspanya, Avusturya, 
Katar, Kuveyt, ve İsrail’den olmak üzere 
9 farklı ülkeden 22 katılımcının hazır 
bulunduğu eğitimde, tasarımı tamamen 
yenilenen yeni jenerasyon çatı tipi klima 
cihazlarında kullanılan son teknoloji kom-
ponentler, performans ve satış sonrası 
sahada servis kolaylığı sağlayacak özellik-
ler hakkında bilgiler verildi. Ayrıca fabri-

larko Carrier’ın küresel iklim deği-
şikliği hakkında farkındalık yarat-

mak amacıyla gelenekselleştirdiği Küre-
sel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması 
devam ediyor. Amatör ve profesyonel 
fotoğrafçıların becerilerini sergilediği, 
küresel iklim değişikliğinin çarpıcı boyut-
larını yansıtan yüzlerce fotoğraf, yarisma.
alarko-carrier.com.tr sitesinden görülebi-
liyor, beğenilen fotoğraf için oy kullanı-
labiliyor. İklim değişikliğine karşı hassas 
bir bölgede yer alan coğrafyamızda, 
bu konudaki bilinç düzeyini artırmak 
için en çarpıcı fotoğrafların seçileceği 
yarışmaya katılmak için, Instagram ve 
Twitter üzerinden #Küreselİklim etike-
tiyle ve “@alarkocarrier” adını geçire-

kada bulunan psikrometrik test laboratu-
varında cihazın farklı iklim koşullarındaki 
çalışma performansı test edildi.
Carrier marka yeni jenerasyon 50/48 UC/
UP serisi çatı tipi klima cihazları; Euro-
vent sertifikalı, tam yüklerde tümü A sınıfı, 
sezonsal yüklerde Ecodesign 2021 (ErP) 
minimum gerekliliklerinin üzerinde verim 
sınıfına sahip, standart olarak çift cidar 
panelli, EC plug fanlı ve dokunmatik renkli 
ekran kullanıcı arayüzüne sahip olarak 
tasarlandı. Ayrıca invertörlü kompresör, 
bina basınç kontrolü, tamburlu veya ter-
modinamik ısı geri kazanımı, yoğuşmalı 

rek fotoğrafı paylaşmak yeterli. Sosyal 
medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi 
gören yarışmada fotoğraflar 15 Eylül’e 
kadar gönderilebilecek. Özel bir jüri ve 
mikrosite üzerinden halk oylamasıyla 
seçilecek yarışma finalistlerinden 1. olan 
Instagram kullanıcısı Toshiba Daiseikai 
RAS-13 N3KVR-TR split klima, 2. Toshiba 
Shorai RAS-13 PKVSG-TR   split klima ve 
3. olan yarışmacı Huawei P20 Lite 64 GB 
akıllı telefon kazanacak. Diğer ödüller de 
sırasıyla Canon dijital fotoğraf makinesi, 
Lenovo IdeaPad ve Sony Playstation 4 
VR Sony PS4 Sanal Gerçeklik Gözlüğü 
olacak. Son 7’ye kalan finalistlere ise 
D&R’dan hediye kartları verilecek. Ayrıca 
ilk 13’e giren tüm finalistlerin fotoğrafları 

doğalgazlı ısıtıcı, yeni cihazın öne çıkan 
özellikleri arasında yer alıyor. 

Alarko Carrier’ın 2019 takviminde yer 
almaya hak kazanacak.
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Haberler

Panasonic, HIT 11.7 MW Projesini Yılsan Yatırım Holding ile Birlikte 
İzmir’de Gerçekleştirdi

G üneş, saniyede dünyaya yaklaşık 
170 milyon MW enerji gönderiyor. 

Birçok akademik ve bilimsel araştırmada; 
1 saniyede gezegenimize gelen güneş 
enerjisinin, Türkiye’nin yıllık enerji üreti-
minin bin 700 katı civarında olduğu ifade 
ediliyor. Dolayısıyla, yenilenebilir enerji 
kaynağı olarak güneş enerjisi Türkiye açı-
sından büyük önem taşıyor. Yüksek verimli 
güneş modülü HIT’in mucidi Panasonic 
ve Yılsan Yatırım Holding işbirliğinde 
tamamlanan Sakura GES, bu alandaki en 
önemli projelerden biri olarak dikkat çeki-
yor. Finansmanı Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası tarafından (TSKB) sağlanan 15 
milyon Euro’luk bir yatırımla, 211 hek-
tarlık bir alanda gerçekleştirildi. Lisanssız 
GES desteği kapsamında hayata geçirilen 
Sakura GES, dünyanın en büyük HIT güneş 
projesi olarak 11,7 MW enerji kapasitesi 
ile Türkiye’nin enerji ihtiyacına büyük katkı 
sağlayacak. 

“Yenilenebilir	enerji	alanındaki	
yatırımlarımız	devam	edecek”
Konuyla ilgili açıklama yapan Yılsan 
Yatırım Holding Genel Müdürü Volkan 
Öztürk, “Türkiye’nin güneş enerjisi ala-
nında potansiyeli çok yüksek. Dev Japon 
şirketi Panasonic, bu teknolojide lider ve 
öncü konumda. Biz de şirket olarak her 

yenilenebilir enerji yatırımımızda sektörün 
liderleriyle işbirliği geliştiriyoruz. Ülkemi-
zin güneş enerjisi alanındaki konumuna 
uygun olarak Panasonic ile işbirliği içinde 
Sakura GES’i hayata geçirdik. Santralle-
rimizi doğa dostu bir şirket olarak gold 
standartlarında, hem bölge halkını hem 
de çevreyi de dikkate alarak tasarlıyoruz. 
Yenilenebilir enerji alanında ülkemizi gele-
ceğe taşımak için yatırımlarımız devam 
edecektir” şeklinde konuştu.  

“HIT	modüllerimiz	%27-32	
oranında	daha	fazla	enerji	
üretiyor”
Panasonic Eco Solutions Türkiye Yöne-
tim Kurulu Üyesi Tatsuya Kumazawa 
ise “Panasonic olarak, en verimli güneş 
modüllerinden birini ürettiğimiz için 

gurur duyuyoruz. Benzersiz panel tek-
nolojimiz HIT, aynı birim alanı referans 
olarak alınarak geleneksel panel tekno-
lojileriyle kıyaslandığında %27-32 ora-
nında daha fazla enerji üretmektedir. 
Panellerimiz aynı zamanda -0.258%/C 
gelişmiş endüstri lideri ısı katsayısı özel-
liği taşımaktadır; bu, bağımsız denetim 
şirketinin son test sonuçlarını yansıt-
maktadır. Bu sonuç, yüksek sıcaklıklarda 
bile panellerimizin en iyi performansta 
çalışmasına olanak sağlar. Sakura GES, 
Panasonic olarak dünyadaki en büyük 
projelerimizden biridir. Böyle harika bir 
projeye imza attığımız için gurur duyu-
yoruz. Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
alanındaki potansiyelini olabilecek en iyi 
şekilde kullanarak, pek çok başka önemli 
proje gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Luftsis A.Ş. İSKİD Üyesi Oldu

U ğur Darcan tarafından 2017 yılında 
kurulan ve Boysis Şirketler Topluluğu 

işbirliği ile daha da güçlü bir yapıya kavu-
şan Luftsis A.Ş., iklimlendirme sektörünün 
önde gelen sivil toplum kuruluşu İSKİD’e 
üye oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Luftsis A.Ş. Genel Müdürü Uğur 
Darcan, “İSKİD iklimlendirme sektöründe 
çok önemli bir yere sahip sivil toplum kuru-
luşu olarak ülkemiz ve sektörümüz için çok 
değerli çalışmalar yapıyor. Bu sektörün bir 
paydaşı olarak İSKİD’in söz konusu çalış-
malarına katkı sağlamak istiyoruz” dedi. 

Yakın zamanda HVAC sistemleri batarya-
ları için korozyon kaplama sistemleri üre-
timi ve uygulamaları yapan Blygold marka-
sının da Türkiye temsilcisi olan Luftsis A.Ş., 
25 bin m2 kapalı alana sahip Bandırma 
fabrikasında; konfor ve hijyen modüler 
klima santralleri, kompakt klima santral-
leri, endüstriyel boyahane klima santralleri, 
egzoz fanları, ısı geri kazanım cihazları, 
mutfak ekolojik üniteleri, fan coiller, jet 
fanları-tünel fanları, ısıtıcı apareyler, havuz 
nem alma cihazları, endüstriyel konden-
sing ünitelerin üretimini gerçekleştiriyor.

• Klima Santrali
• DX Klima Santrali
• Hijyenik Tip Paket Klima Santrali
• Çatı Tipi Paket Klima Santrali (Rooftop)
• Fan Coil Ünitesi
• Havuz Nem Alma Santrali
• Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı
• Isı Geri Kazanım Cihazı
• Sıcak Hava Apareyi
• Hücreli Fanlar
• Hücreli Vantilatör
• Sığınak Fanı
• Davlumbaz Santrali
• Şaft Damperi
• Yer Konvektörü
• Dikdörtgen Kanal Tipi Fan
• Kanal Tipi Isıtıcı
• Aksiyal Jet Fan
• HEPA Filtre Kutusu
• Otomasyon

AIRPLUS İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Alemdağ Mah. Şair Mehmet Akif Ersoy Cad. 93.Sokak No:1 Çekmeköy 34794 İstanbul
Tel: 0216 420 65 58  Faks: 0216 420 65 59  E-posta: airplus@airplus.com.tr

www.airplus.com.tr
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ODE, Starflex Camyünü’nü dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyor.
Yaptığı AR-GE yatırımları sayesinde, önce kendi hammaddesini sonra da
en kaliteli şekilde Starflex’i üretiyor. Bu yüzden, ODE Türkiye’de lider,
dünyada saygı kazanan bir marka.

ODE STARFLEX

TERMODINAMIK_DERGISI_Starflex_ILAN_19.5x27_BASKI.pdf   2   31.07.2018   17:30

TEKNOLOJi BiZDEN
TAKDiR DÜNYADAN

ODE, Starflex Camyünü'nü
• Kendi ürettiği elektrik

 
• Kendi ürettiği oksijen

• Kendi ürettiği bağlayıcı
 

• Kendi geliştirdiği makine & ekipman

• Kendi yetiştirdiği teknik kadro

• Kendi geliştirdiği bilgi birikimi

• Kendi yarattığı AR-GE çalışmaları

• Kendi oluşturduğu Kalite Güvence sistemi

• Kendi oluşturduğu laboratuvar alt yapısı

Tamamen kendi teknolojisi sayesinde üretiyor, 
dünyanın birçok ülkesinde yapılar Starflex ile yalıtılıyor.

www.ode.com.tr
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Haberler

İhracatın Yolu, Ortadoğu İnşaat Sektörünün 3 Dev Fuarından 
Geçiyor

O rtadoğu’nun en geniş katılımlı 
altyapı ve iş makineleri fuarı Big 

5 Heavy, Ortadoğu inşaat piyasasına 
şekil veren Big 5 Show Dubai ile eş 
zamanlı olarak düzenlenecek. Middle 
East Concrete Fuarı’nın da Big 5 Show 
Dubai bünyesine katılmasıyla birlikte, 
inşaat sektörünün tüm paydaşları tek bir 
çatı altında toplanacak. Bu atılımla bir-
likte Ortadoğu’daki ‘Mega Yapı Etkin-
liği’ kimliğini daha da güçlendirecek 
olan The Big 5 Show Dubai, sektörün 
ve Türkiye’nin ihracat arayışlarına cevap 
verecek. Bu sene 26-29 Kasım’da Dubai 
Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşe-
cek olan fuarda, iş makineleri sektörü 
için düzenlenen Big 5 Heavy Fuarı’nın 
yanı sıra, beton sektörü için Middle East 
Concrete (MEC), güneş enerjisi ve yeni-
lenebilir enerji sektörü için The Big 5 
Solar, ısıtma-soğutma için Hvacr Expo, 
kentsel tasarım ve çevre düzenlemeleri 
için de Urban Design & Landscaping 
Expo fuarları düzenlenecek.
Mega yapı etkinliğinin Türkiye milli 
katılım organizatörlüğünü üstlenen 
Expotim&Ladin Grubu İcra Kurulu Üyesi 
Çağatay Erşahin, “Bu yıl Big 5 Heavy 
Fuarı’nın Mart ayındaki organizasyonu 
bize gösterdi ki; inşaat makineleri ve 
araçları, temel ve hafriyat, yol inşaatları 
ve şantiye ekipmanları gibi sektörlerde 
giderek büyüyen bir talep söz konusu. 
Sektörden alınan geri dönüşler doğ-
rultusunda, bu talebi daha iyi cevapla-
mak için Big 5 Heavy Fuarı’nın yeniden 
Ortadoğu’nun en büyük yapı etkinliği, 
The Big 5 Show Dubai Fuarı ile bir 
arada düzenleneceğini ilan etmekten 
mutluluk duyuyoruz” dedi. Sözlerine 
The Big 5 Show Dubai Fuarında yaşa-
nan büyüme ile devam eden Erşahin, 
“Big 5 Heavy’nin de entegrasyonuyla, 
daha da büyüyen The Big 5 Show Dubai 
Fuarı, 250’ye yakın Türk firmasının da 
katılımıyla, ‘mega yapı etkinliği’ nite-
lemesine yakışan bir hüviyete yeniden 
kavuşmuş olacak. Fuarı ziyaret edecek 

olan 65 binden fazla satın alma yetkisine 
sahip yönetici ve sektör profesyonelleri, 
yapı sektöründe tasarımdan son işlere, 
yani bir inşaatın başından sonuna kadar 
kullanılan tüm ürün ve hizmetleri bir arada 
bulabilecekler” diye konuştu. 
Big 5 Show Dubai’ye entegre edilen beton 
sektörünün Ortadoğu’daki en önemli 
buluşma platformu Middle East Concrete 
(MEC) Fuarı’nın da, 100’den fazla katılımcı 
beton şirketi ve dünyaca ünlü The Ameri-
can Concrete Institute, PCI ve Precast For 
All gibi kuruluşlar tarafından verilen semi-
ner ve eğitici etkinliklerle beton ve beton 
ekipmanları sektörünün en önemli buluş-
masına ev sahipliği yapması bekleniyor.

“Türkiye,	ticaret	merkezi	olacak	
konumda”

Expotim&Ladin Grubu olarak, Türkiye’nin 
ihracat arayışlarını da yanıtlamayı hedef-
lediklerini belirten Çağatay Erşahin, şöyle 
konuştu: “Türkiye, bulunduğu bölgenin 
ticari ve finansal merkezi olabilecek bir ülke 
konumundadır. Fakat bu konumundan ve 
bu avantajından tam anlamıyla yararlandı-
ğını söylersek çok doğru olmaz. En azın-
dan fuarcılık sektörüne baktığımızda, yur-
tiçinde düzenlenen fuarlarda son yıllarda 
yerel katılımcı ve ziyaretçilere daha fazla 

önem verildiğine, hedefin daha çok iç 
piyasa olduğuna şahit oluyoruz. Halbuki 
bu konuda odak noktasının uluslararası 
katılımcı ve ziyaretçi olması gerekiyor, 
çünkü iç piyasadaki değerlerimizi ancak 
uluslararası alana taşır ve onların ulus-
lararası rekabet içinde ayakta kalmala-
rını sağlayabilirsek başarılı olabiliriz. Bu 
sayede ülkemizdeki fuarlar da yabancı 
ziyaretçiler için bir çekim merkezi haline 
gelir. Biz Expotim&Ladin Grubu olarak 
yurtdışında düzenlediğimiz fuarlarda 
hep bu prensiple hareket ediyor, ihra-
catçı firmalarımızın doğru pazarlarda 
doğru ziyaretçi yani müşteri ile buluş-
masını sağlayarak onların başarılı bir fuar 
geçirmeleri için elimizden gelen her şeyi 
yapıyoruz. İş garantili fuar portföyümüz 
ve kalitesinden ödün vermediğimiz hiz-
metimiz ile bugüne kadar 380’den fazla 
fuar organizasyonuna imza atmış olup, 
300 binden fazla m2’lik fuar alanında 13 
binden fazla katılımcı firma ile çalıştık. 
Özellikle dış ticaretin öneminin çok arttığı 
ve kurdaki artışla firmalarımızın yurtdışı 
pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlaya-
cağı bu dönemde, T.C. Ticaret Bakanlığı 
tarafından milli katılım organizasyonu 
kapsamında teşviklerle desteklenen fırsat 
fuarlarla ihracatımıza çok önemli destek 
vereceğimizi düşünüyorum.”
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Danfoss, Radyatör Termostatı 
Danfoss Eco™ ile Kırmızı Nokta 
Ödülü’nü Kazandı

D anfoss, rad-
yatör termos-

tatı Danfoss Eco™ 
ile Kırmızı Nokta 
Ödülü’nü kazandı. 
Kırmızı Nokta tasa-
rım ödülü, Alman-
ya’daki Kuzey Ren 
Westfalya Tasarım 
Merkezi tarafından 1955 yılından bu yana her yıl düzen-
lenen, dünyanın en önemli tasarım yarışmalarından biri 
olarak gösteriliyor. 24 kişilik uluslararası jüri tarafından 
tasarım kaliteleriyle dikkat çeken ürünlerin ödüllendiril-
diği yarışmada jüri bu yıl 8 bin 600 uluslararası çalışmayı 
inceledi. Jüri değerlendirmesi sonucunda Danfoss Eco™ 
termostat, yüksek tasarım kalitesi ve yaratıcılığıyla Kırmızı 
Nokta’yı almaya hak kazandı. 
Danfoss İş Geliştirme Müdürü Morten Bjerg Kofod, ödüllü 
ürünle ilgili “Gelişmiş akıllı ısıtma sistemleri, tüm evi kontrol 
edebilen kapsamlı bir yatırım. Danfoss Eco™, Bluetooth 
uygulamasıyla geniş bir tüketici kitlesine hitap ediyor. Üste-
lik ileri teknolojisine rağmen tanıdık ve basit bir görünüme 
sahip. Adını ‘ekonomik’ kelimesinden alan Danfoss Eco™ 
ile ısıtma maliyetlerinden %20'ye varan oranda tasarruf 
etmek mümkün” dedi.
Danfoss Grup İletişimleri Başkanı Kenth Kaerhoeg ise, “Dan-
foss en son ve en ileri teknolojilerle ‘Yarını Şekillendirmek’ 
vizyonuna gönülden bağlı. Tasarımın insan hayatında fark 

yaratmasını sağlamak için 
dünyada herkese hitap 
eden en kullanışlı tasa-
rımların nasıl yapılabile-
ceğini anlamak Danfoss 
DNA'sının güçlü bir par-
çasını oluşturuyor” dedi.
Kırmızı Nokta Ödülü’nün 
Kurucusu ve CEO’su Pro-
fessor Dr. Peter Zec: “60 
yılı aşkın bir süredir en 
iyi tasarımları, en yüksek 
standartları değerlendiri-
yoruz” diyerek tüm ödül 
sahiplerini başarılarından 
ötürü kutladı. 
Danfoss, sertifikasını 
26 Ekim 2018 tarihinde 
Berlin'de düzenlenecek 
olan Kırmızı Nokta ödül 
töreninde alacak.

“Tıkanmaya Dirençli”
Ters Ozmoz Membranları

Tel: +90 232 486 23 23
contact@burkut.com.tr

www.burkut.com.tr

Yüksek Alman Teknolojisi ile Almanya’da 
Üretilen “Yeni Nesil”

marka membranlar ülkemizde de başarı ile 
görev yapıyor.

Her marka ve her model ters ozmoz 
membranı muadili LEWABRANE marka 

olarak mevcuttur.
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Siber Saldırganlar, Klimaları Botnetlere Dönüştürüyor

K limalar, sadece yaz sıcağından kurtul-
mak istediğimizde aklımıza geliyor. 

Ancak güncel bir araştırma, akıllı klima gibi 
internete bağlı ev cihazlarımızı hedefleyen 
siber saldırganların, milyonlarca kişiyi etki-
leyen büyük elektrik kesintileri yaratabile-
ceğini gösteriyor. IoT cihaz üreticilerinin 
siber saldırılara karşı dayanıklı ürünler 
tasarlaması gerektiğini belirten Komtera 
Teknoloji güvenlik uzmanları, aksi tak-
dirde evlerdeki akıllı cihazları hedef alan 
siber saldırganların büyük çapta elektrik 
kesintilerine sebep olabileceğini belirtiyor.
Princeton Üniversitesi araştırmacılarının IoT 
cihazların güvenliğine dair oluşturduğu yeni 
rapor, akıllı klimalar gibi internete bağlı 
çalışan cihazlara yönelik siber saldırıların 
büyük kapsamlı elektrik kesintilerine sebep 
olabileceğini gösteriyor. Siber saldırgan-
lar, yazın çok kullanılan klimaları botnet-
lere dönüştürerek elektrik tüketimlerini 
artırabiliyor. Yüz binlerce cihazla yapılan 
bu eylem, elektrik şebekesini etkisiz hale 
getirebilecek büyüklükte etkiler yaratabi-
liyor. Bilişim güvenliği alanında çözümler 
sunan Komtera Teknoloji güvenlik uzman-
ları, IoT cihazları hedef alan saldırıların 
bir ülkeyi kapsayacak büyüklükte elektrik 
kesintisine neden olabileceğini söylüyor.
Kötü amaçlı yazılımları kullanarak IoT cihaz-
lardan botnetler üreten hackerlerin yüz bin-
lerce klimanın elektrik tüketimini sadece 
%1 artırması, 38 milyon kişiyi kapsayacak 
derecede büyük bir elektrik kesintisi yara-
tabiliyor. Bu sayı yaklaşık olarak Kanada 
ya da Kaliforniya gibi yaygın yerleşime 
sahip olan yerlerin nüfusuna denk geliyor. 
Bireysel günlük kullanımlar dışında, polis 
merkezlerinden hastanelere ya da tedavisi 
evde elektrikli cihazlarla süren hastaların 
cihazlarına kadar pek çok sistemin çalışması, 
böyle bir saldırıyla aniden aksayabiliyor.

Üretilen	çoğu	IoT	cihazdaki	
güvenlik	seviyesi	yetersiz

Araştırma raporunda BlackIoT olarak adlan-
dırılan saldırılarla klimanızın ya da diğer IoT 
cihazlarınızın botnet olarak kullanılması ile 
elektrik şebekelerinde büyük ölçekli ve bir-
biriyle bağlantılı saldırılar başlatılabiliyor. 
Talep manipülasyonu denilen teknikle siber 
saldırganlar elektrik tüketimini yükselterek 
şebekelerin çalışma dengesini bozuyor.
Elektrik şebekesini çökertmek için kaç tane 
cihazın kullanılması gerektiğini görmek 
adına beş farklı simülasyon üreten araştır-
macılar, ortaya çıkan senaryonun oldukça 
rahatsız edici olduğunu belirtiyor. Sonuç-
lara göre 38 milyon kişiye hizmet edecek 
kadar geniş bir elektrik ağı, ele geçirilmiş 
yüz binlerce klimadaki sadece %1 talep 
artışıyla çalışmaz hale gelebiliyor. Komtera 
Teknoloji’nin güvenlik uzmanları, konuyu 
“Elektrik şebekeleri, arz talebe eşit olduğu 

sürece stabildir. Ancak eğer 
güvenlik zafiyetlerinin bulunduğu 
IoT cihazlarını kullanarak oluştu-
rulmuş çok büyük bir botnetiniz 
varsa arzı istediğiniz zaman hemen 
değiştirebilirsiniz. Bu nedenle IoT 
cihazlarda bulunan güvenlik zafi-
yetlerinin ortadan kaldırılması 
gerekiyor” sözleriyle açıklıyor.

Cihazlardaki	varsayılan	şifrelerin	
değiştirilmemesi	en	büyük	etken

Mirai Botnet’in verdiği hasarı örnek göste-
ren Komtera Teknoloji uzmanları, evlerdeki 
çok sayıda internet yönlendiricisi ve web 
kamerası gibi IoT cihazlar aracılığıyla DDoS 
saldırısı yapılabildiğini hatırlatıyor. Komtera 
Teknoloji güvenlik uzmanları, “Ne yazık ki 
cihazların çoğu yetersiz güvenlik seviyesiyle 
tasarlanıp üretiliyor ve kullanılıyor. Ayrıca, 
üreticilerin güvenlik sistemi entegre etme-
diği bu cihazlar, genelde teslimat sırasında 
verilen şifreler değiştirilmeden çalıştırı-
lıyor ve kötü niyetli kişilere kolay erişim 
imkanı doğuyor” ifadelerinde bulunuyor.
Laptop gibi güvenliğine daha çok dikkat 
edilen cihazlar kadar diğerlerinin de bu 
anlamda ilgiyi hak ettiğini çünkü güvenlik 
ihmalinin eşit derecede zarara sebep ola-
cağını söyleyen Komtera Teknoloji güvenlik 
uzmanları, “Elektrikli akıllı cihazlara yönelik 
siber saldırı bilincinin bir an önce oluşturul-
ması, büyük önem taşıyor. Güvenliği önlem-
lerinin tüm cihazlarda takip edilmesi gereki-
yor. Aksi takdirde, güvenlik veya gizlilik ile 
ilgili bireysel sorunlardan çok öteye giden 
yıkıcı etkiler görülebiliyor. Yakın gelecekte 
daha çok akıllı cihazın hayatımıza girecek 
olması, durumu daha kritik hale getirecek” 
sözleriyle tehlikenin boyutunu vurguluyor.
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9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi 11 Ekim’de

İ

İ

nşaat malzemesi üreticilerinin çatı 
örgütü Türkiye İMSAD’ın hayata 

geçirdiği, sektörün en büyük etkinliklerin-
den biri olarak kabul edilen ‘Uluslararası 
İnşaatta Kalite Zirvesi’, bu yıl 11 Ekim’de 
Swissotel The Bosphorus İstanbul’da 
gerçekleşecek. Türkiye İMSAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan ve yönetim 
kurulu üyelerinin yanı sıra, iş ve ekonomi 
dünyasının önde gelen isimlerinin katıla-
cağı zirve, sektörün her kesiminden 500’ü 
aşkın katılımcıyı buluşturacak. 
Önceki yıllarda gerçekleşen zirvelerde 
dijitalleşme, Endüstri 4.0, döngüsel eko-
nomi, AR-GE, inovasyon, kalite enerji 
verimliliği, akıllı binalar ve şehirler, mal-
zemenin dönüşümü gibi konuları ele alan 
Türkiye İMSAD, bu yılki zirveyi ‘Rekabetin 

Şifreleri: Dijitalleşme & İnsan’ temasıyla 
gerçekleştirecek. Zirvede, ‘içinde bulun-
duğumuz rekabet ortamında var olabil-
mek için dijital dönüşümü zamanında 
yakalamaya odaklanırken insan faktörü 
nasıl yönetilmeli?’ konusu masaya yatı-
rılacak. Gerçekleştirdiği zirvelerle inşaat 
sektörünün tüm paydaşlarını bir araya 
getirerek geçmiş veriler ışığında gelecek 
vizyonunu şekillendirmeyi hedefleyen 
Türkiye İMSAD’ın, önümüzdeki yıllarda 
da ‘Rekabetin Şifreleri’ teması çerçe-
vesinde eğitim, verimli üretim, kârlılık-
maliyet dengesi, yenilenebilir ve verimli 
enerji kullanımı, kaynak verimliliği, hak-
sız rekabet, lojistik gibi diğer öne çıkan 
konularda etkinlik yapmaya devam ede-
ceği belirtiliyor.

Türkiye İMSAD’dan Yapı Sektörü Raporu
nşaat malzemesi sanayisinin çatı 
örgütü Türkiye İMSAD, güncel bil-

gilerle hazırladığı Yapı Sektörü Raporu 
2017’yi yayımladı. Raporu sektör temsil-
cilerinin yanı sıra sektörel yayınlarla pay-
laşan Türkiye İMSAD, şu açıklamayı yaptı: 

“Günümüzde sağlıklı kararlar alınması ve 
rekabet gücünün artırılması ancak doğru, 
düzenli ve tarafsız bilgi ve verilerle müm-
kündür. Biliyoruz ki, sektörümüzle ilgili 
verileri ancak sektörü temsil eden kuruluş-

lar sağlıklı bir şekilde aktarabilir. Bu nok-
tadan hareketle içinde bulunduğumuz 
sektörel ağdan gelecek bilgileri rafine hale 
getirerek ve bilgi kirliliğinden arındırarak 
önemli bir sorumluluğu daha yerine getir-
mek istedik ve Türk yapı sektörünün en 
büyük ihtiyaçlarından biri olan konsolide 
edilmiş toplu veri kaynağı için harekete 
geçtik. Bu doğrultuda yürüttüğümüz titiz 
çalışmalar sonucunda Türkiye İMSAD Yapı 
Sektörü Raporu 2017’yi tamamladık. Bun-

AERA, Sertifikalarına Bir Yenisini Daha Ekledi

K lima santrali tasarım ve üretim fir-
maları arasında Ege Bölgesi’nin ilk, 

Türkiye’nin üçüncü AR-GE merkezi olan 
AERA, sektöründe ürün güvenilirliğini 
simgeleyen Eurovent sertifikası aldı. Tasa-
rımına 2016 yılında başlanan ve tamamı 
AERA mühendisliğinin ürünü olan EVO 
Klima Santralleri için performans değer-
leri belgelenmiş oldu. AERA, bünyesinde 
bulunan ANEMO laboratuvarında yap-
tığı testlerin sonucu olarak beyan ettiği 
performans değerleri; Danimarka Teknik 
Üniversitesi (DTI) ve TÜV-SÜD’de yapılan 
testler ile %3 toleransla örtüşerek onay-
landı. İklimlendirme projelerinde belirle-

nen besleme havası şartları ve komponent 
hesaplamaları sağlayabilmek için AERA 
tarafından geliştirilen klima santral seçim 
yazılımı ısıtma-soğutma bataryaları, ısı geri 
kazanım eşanjörleri ve hava performansı 
değerleri ile birlikte onaylandı. 

AB	standartlarına	uyumlu

AERA, tamamı AR-GE laboratuvarında 
geliştirilen yüksek termal performanslı 
kasa yapısına sahip EVO klima santrallerini 
tasarlarken, ulusal ve uluslararası stan-
dartlar ve yasal düzenlemelerde bulunan 
gereklilikleri de göz önünde bulunduruyor. 

ECO-DESIGN kriterlerine uyumlu cihazlar 
tasarlamayı ilke edinen AERA; güvenilir, 
sorumlu, çevreye ve müşteriye saygılı, 
verimli, yenilikçi ve öngörülü olmanın 
bilinciyle, kalıcı olmayı hedefliyor.

dan böyle her yıl yayımlamayı planladığı-
mız; ülkemizden, dünya ekonomisinden 
ve inşaat sektöründen güncel temel bil-
gileri içeren Türkiye İMSAD Yapı Sektörü 
Raporu’nun önemli bir başvuru kaynağı 
olacağına inanıyoruz.”

Türkiye İMSAD Yapı Sektörü Raporu 
2017’yi aşağıdaki linkten indirebilirsiniz
http://imsad.org/Uploads/Files/Turkiye_
IMSAD_Yapi_Sektoru_Raporu2017.pdf
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Erhan Özdemir, ODE Yalıtım Satış ve Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı Oldu

Y

Y

O

alıtım sektöründeki faaliyetlerini 
Türkiye’den çıkan global bir marka 

olma vizyonuyla sürdüren ODE Yalıtım’ın 
Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardım-
cılığı görevi Erhan Özdemir’in oldu. 1968 
doğumlu ve evli olan Özdemir, Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü mezunu. Yüksek lisansını PDJ 
Business School’da Satış ve Pazarlama 

üzerine yapan Özdemir, sonrasında Pet-
rol Ofisi Satış Uzmanı, Grundfos Pompa 
Ülke Müdürü, Merkez Yayın Holding Baş-
kan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 
İngiltere’de Tata Steel Europe Ticaret 
Direktörü olarak çalışan Özdemir, sonra-
sında Zeon Consulting’de Kurucu Ortak/
Yönetim Danışmanı, Mas-Daf’da ise Satış 
ve Pazarlama Direktörü olarak görev aldı.

ODE Yalıtım Ar-Ge Çalışmalarıyla İki Yeni Ürün Geliştirdi

ODE Yalıtım, Teknik Seminerleriyle 1 Yılda 400 Uygulamacıya Ulaştı

alıtım sektöründe faa-
liyetlerini Türkiye’den 

çıkan global bir marka olma 
hedefiyle sürdüren ODE 
Yalıtım’ın Pazarlama Direk-
törü Ceylin Akdemir, su yalı-
tımında liderlik hedeflerine 
Ar-Ge çalışmaları sayesinde 
imza atacakları yeni ürünle-
riyle ulaşacaklarını söyledi. 
Bitümlü membran paza-
rında farklı talep ve ihtiyaç-
lara yanıt verebilmek amacıyla aralıksız 
çalıştıklarını kaydeden Akdemir, son ola-
rak ODE Alüminyum Folyolu Membran ve 
ODE Granat Viyadük Membran ismiyle iki 

DE Yalıtım, paydaşlarıyla birlikte 
büyüme hedefi doğrultusunda kur-

duğu ‘Paydaş Paylaşım Platformu’ çatısı 
altında verdiği uygulamacı seminerlerine 
aralıksız devam ediyor. Su yalıtımı uygu-
lamacılarına yönelik düzenlediği “Uygu-
lamalı ve Teknik Su Yalıtımı” seminerle-
riyle bir yılda 400 uygulamacıya ulaşan 
ODE bu seminerlerle, binalarda doğru su 
yalıtımı yapılarak korozyonun önlenmesi 
konusundaki bilinci artırmayı hedefliyor. 
ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Cey-
lin Akdemir, proje kapsamında Eskişehir 
üretim tesisinde bir yılda 17 ayrı ilden 
400 ustayı ağırladıklarını söyledi. Seminer-
lere, İstanbul’dan Ankara’ya, Bartın’dan 

yeni ürün geliştirdiklerini, bu 
sayede bu alandaki iddialarını 
bir adım daha öteye taşıdıkla-
rını ifade etti. 

Çatılar	daha	serin,	
yollar	daha	uzun	
ömürlü
Bitümlü membranda pazarın 
nabzını iyi tuttuklarını ve hızlı 
hareket ettiklerini vurgulayan 
Ceylin Akdemir, “Ürün geliş-

tirme çalışmalarımızı pazarın talep ve 
ihtiyaçları paralelinde yapıyoruz. Önce-
likli hedefimiz, yakın gelecekte bitümlü 
membranda her segmentte ürün üret-

Şanlıurfa’ya kadar yurdun dört bir yanın-
dan büyük bir ilgi ve katılım olduğunu 
aktaran Akdemir şöyle konuştu: “İkişer 
gün olarak düzenlediğimiz seminer prog-
ramımız kapsamında ustalarımız ilk gün 
üretim tesisimizi yerinde görerek faaliyet-

mek” diye konuştu. Yeni ürünleri hakkında 
bilgi de veren Akdemir, şunları söyledi: 

“ODE Alüminyum Folyolu Membran, çatı 
su yalıtımlarında, baca diplerinde, çatı 
derelerinde ikinci kat membran olarak kul-
lanılıyor. Üst yüzeyi alüminyum folyo ile 
kaplanmış olan bu ürün, esnekliği ile tüm 
detaylara uyum sağlarken, güneş ışınlarını 
yansıtarak daha serin çatılar ortaya çıka-
rıyor. ODE Granat Viyadük Membran ise, 
viyadükler, köprüler, tüneller ve karayol-
ları inşaatlarında asfalt altında su yalıtım 
uygulamasında kullanılıyor. Üstüne seri-
lecek asfaltın 140-150 °C’deki sıcaklığına 
dayanıklı, yüksek sıcaklıklarda akmaya 
karşı yüksek mukavemete sahip bir ürün.”

lerimiz ve ürünlerimiz hakkında teorik ve 
uygulamalı bilgi alıyorlar. İkinci gün ise 
Eskişehir’in tarihi ve turistik yerlerini gezi-
yorlar. Seminer sonunda tüm katılımcılara 
katılım sertifikası verdiğimiz programımızı 
2017 Mayıs ayında başlatmıştık. Gerçek-
leştirdiğimiz bu seminerlerle toplam 400 
uygulamacıya ulaşmış olduk. Bu yılın 
başında, paydaşlarımızla birlikte büyüme 
hedefimiz doğrultusunda ‘Paydaş Payla-
şım Platformu’ adıyla yeni bir oluşuma 
imza attık ve düzenlediğimiz tüm eğitim 
ve seminerlerimizi de bu platform çatısı 
altında topladık. Su yalıtımı uygulamacıla-
rına yönelik verdiğimiz seminerlerimizi de 
bu kapsamda gerçekleştiriyoruz.”
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Doğu İklimlendirme’den Eğitime Destek

B u yıl da üniversite öğrencilerine 
destek olmaya devam eden Doğu 

İklimlendirme, yaz döneminde toplam 17 
lisans ve ön lisans öğrencisine staj imkânı 
tanıdı. ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri 
ve İş Adamları Derneği) ile yapılan pro-
tokol gereği 6 öğrenci ve şahsi olarak 
başvuran öğrenciler arasından seçilen 11 
öğrenci olmak üzere toplam 17 öğrenci 
zorunlu stajını yaz ayları boyunca Doğu 
İklimlendirme fabrikasında gerçekleştirdi. 
İzmir’de bulunan Ege Üniversitesi, Dokuz 

Eylül Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniver-
sitesi gibi üniversitelere ek olarak, Erciyes 
Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Kafkas 
Üniversitesi gibi farklı şehirlerde bulunan 
toplam 10 üniversitenin makine mühen-
disliği ve endüstri mühendisliği lisans 
öğrencileri ile meslek yüksekokulu iklim-
lendirme ve elektronik bölümü ön lisans 
öğrencileri eğitimlerini tamamlamış oldu. 
Öğrenciler stajlarını Ar-Ge, planlama, üre-
tim ve satış bölümlerindeki mühendislerin 
kontrolü altında tamamlayarak ayrıldı.

D

Doğu İklimlendirme Nijeryalı Projecilerle Buluştu
oğu İklimlendirme, Nijerya’da 2017 
yılında organize edilen Mega Clima 

Nigeria fuarına katıldıktan sonra Afrika 
pazarına verdiği önemin gereği olarak bu 
sefer projecilere yönelik tanıtım semineri 
düzenledi. 
Seminer 10 Temmuz Salı günü Nijerya’nın 
en büyük şehri ve eski başkenti Lagos’ta 
Nijeryalı projecilere yönelik gerçekleştirildi. 

Yaklaşık 30 mekanik tasarımcının katıldığı 
seminerde Doğu İklimlendirme İhracat 
Müdürü Nazar Bugubay firma ve ürünlerle 
ile ilgili hazırladığı sunumunu gerçekleş-
tirdi. Yoğun ilgi gören seminer yaklaşık 
3 saat sürdü ve soru-cevap kısmı ile son 
buldu. Seminerin ardından tüm katılımcı-
larla birlikte akşam yemeği yenerek günün 
yorgunluğu atıldı.

1 0’dan fazla ülkeye ihracat yapan, 10 
ülkede distribütörü, 4 ülkede ise ofis-

leri bulunan Boreas A.Ş., 24 Temmuz’da 
İspanya’daki distribütörü ile birlikte klima 
santrali eğitim semineri düzenledi. Boreas 
Genel Müdürü Serdar Lülecioğlu ve Genel 
Müdür Yardımcısı İzzet Tanyol’un sunum-
larıyla gerçekleşen seminer programına, 
İspanyol mekanik proje ve taahhüt firma-
ları katıldı. İspanya’nın Valencia şehrinde 
düzenlenen seminerde; Boreas’ın TB1 ısı 
köprüsüzlük sınıfında bulunan klima san-
trallerinin yanı sıra hijyenik klima santralleri, 
havuz nem alıcı klima santrali ve ısı geri 
kazanım cihazları hakkında detaylı teknik 
bilgiler, rekabetçi avantajlara sahip özellik-
leriyle birlikte anlatıldı. Seminerde ayrıca, 
Boreas’ın yüzde 50’si dış pazarlara ihraç 
edilen klima santrallerinin küresel ölçekte 
gördüğü talebe de örnekler verildi.

Boreas, İspanya’da Klima Santrallerini Anlattı
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Uluslararası İnşaat Pazarı Yeniden Büyürken, Türkiye Ligdeki Yerini 
Koruyor

ürkiye, “Dünyanın En Büyük 250 
Uluslararası Müteahhidi” listesinde, 

müteahhitlik firması sayısını ve ülke sıra-
lamasındaki yerini korudu. 2017 yılında 
listeye önceki yıl olduğu gibi 46 Türk müte-
ahhitlik firması girdi. Türkiye, bu sayı ile lis-
tede birinci sırada yer alan Çin’in ardından 
ikinciliğini korudu. Üçüncü sırada 36 firma 
ile ABD bulunuyor.
Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR’ın 
(Engineering News Record), tüm dünyada 
ekonomi çevreleri tarafından ilgiyle takip 
edilen, müteahhitlerin bir önceki yılda ülke-
leri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri 
gelirleri esas alarak yayımladığı “Dünyanın 
En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” lis-
tesi açıklandı. 
ENR’ın hazırladığı analizdeki veriler, geçen 
dönemde küresel ekonomik belirsizlikten 
en çok etkilenen sektörlerden biri olarak 
durgun seyreden uluslararası inşaat sek-
töründe ivmenin yeniden yukarıya dön-
düğünü ortaya koydu. Uluslararası inşaat 
pazarı büyüklüğü; 2017 yılında yüzde 3.1 
artış göstererek 482 milyar dolar oldu. 
Pazar, 2013 yılında 544 milyar dolar iken, 
iki yıl üst üste yüzde 4.1 oranında azalarak 
2015 yılında 501 milyar dolara gerilemiş; 
2016 yılında ise yüzde 6.4 daralmayla 468 

“Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” Listesindeki 
Türk Firmaları

Firma Listesi 2017 yılı gelirlerine 
göre sıralama

2016 yılı gelirlerine 
göre sıralama

1 RÖNESANS 36 38
2 LİMAK 68 85
3 TAV 70 76
4 GAP 73 92
5 ENKA 79 72
6 YAPI MERKEZİ 82 78
7 ANT YAPI 86 86
8 TEKFEN 98 112
9 ALARKO 101 79
10 ÇALIK ENERJİ 104 110
11 GAMA 108 162
12 SEMBOL 116 125
13 MAPA 119 109
14 DOĞUŞ 124 128
15 YÜKSEL 131 134
16 KUZU 142 130
17 ONUR 147 140
18 ESER 150 158
19 TEPE 153 166
20 NUROL 154 151
21 AE ARMA-ELEKCTROPANÇ 156 190
22 ESTA 159 168
23 DEKİNSAN 164 225
24 IC İÇTAŞ 165 175
25 KAYI 166 167
26 STFA 170 165
27 GÜLERMAK 171 **
28 ANEL 176 200
29 SMK 179 187
30 KOLİN 180 224
31 METAG 183 186
32 GÜRBAĞ 189 216
33 İLK 194 156
34 BAYBURT 195 196
35 YENİGÜN 205 206
36 MAKYOL 209 226
37 GÜLSAN 213 154
38 CENGİZ 225 223
39 SUMMA 226 194
40 POLAT YOL 228 239
41 ZAFER 231 233
42 ÜSTAY 232 **
43 ÖZKAR 235 **
44 KUR 237 **
45 DORÇE 239 **
46 MBD 247 250
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milyar dolar olmuştu. ENR’ın “Pazarda 
Geriye Dönüş Başladı” başlıklı bülteninde 
düşen petrol fiyatları ve politik belirsizlik-
lerin etkisiyle son birkaç yıldır durgun bir 
performans sergileyen küresel inşaat sektö-
ründe büyüme yönünde gelişme gözlendiği, 
ancak ulusal ve bölgesel zorluklar ile ticaret 
savaşına dönük endişelerin firmaları tem-
kinli davranmaya ittiği ifade edildi.  
Bültende ayrıca, Türk firmaları tarafından 
döviz kurundaki değişimlerin nakit akışı 
üzerindeki etkisinin önümüzdeki dönem 
için endişe yarattığının dile getirildiği, ENR 
tarafından ise, Türkiye, Venezuela, Arjantin 
ve İran için bu kaygılara enflasyonun da 
eklendiği belirtildi. 

Türk	müteahhitler	yerini	korudu

Uluslararası müteahhitlik pazarının 
yönünü yeniden yukarıya çevirdiği 2017 
yılında Türkiye performansını büyük 
ölçüde koruyarak sıralamada yine ikinci 
sırada yer alırken pazar payında bir miktar 
düşüş yaşadı. Küresel inşaat sektöründe 
son yıllardaki küçülmeye rağmen ENR liste-
sindeki Türk firmalarının sayısı 2016 yılında 
40’tan 46’ya yükselmişti. Bu sayı 2017 
yılında değişmedi. Listedeki Türk firmala-
rının toplam pazar payı 2013 yılında yüzde 

3.8 iken 2014 yılında yüzde 4.3, 2015 
yılında yüzde 4.6, 2016 yılında yüzde 5.5 
olmuştu. 2017 yılında ise bu oran yüzde 
4.8 olarak gerçekleşti. Türk müteahhitlerin 
bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan 
Ortadoğu’da yüzde 9.1’den yüzde 9.7’ye 
yükselirken, Asya’da yüzde 7’den yüzde 
4’e geriledi. Afrika’da yüzde 5.1’lik oran 
korunurken, sınırlı bir artışla Avrupa’da bu 
oran yüzde 6.5’ten yüzde 6.8’e yükseldi.

Yenigün:	“Uluslararası	
pazardaki	zor	şartlara	rağmen	
Çin’in	ardından	ikinciliği	
koruyoruz’’

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mit-
hat Yenigün, ENR listesinin açıklanma-
sının ardından yaptığı değerlendirmede 
şunları söyledi: “Tüm dünyada referans 
olarak kabul gören devler liginde arala-
rından 43’ü Türkiye Müteahhitler Birliği 
üyesi olan toplam 46 firma ile küresel ve 
ulusal ekonomideki kırılganlıklara rağmen 
yerimizi korumanın, Çin’den sonra ikinci 
sırada yer almanın gururunu yaşamaktayız. 
Sektörümüzün bu yılın ilk yarısında da 
yurtdışında gösterdiği yeni iş tutarında 
9.2 milyar dolarlık performans ümit veri-
cidir. Firmalarımızın yurtdışındaki perfor-

manslarının geçmiş yıllardaki seyri izlen-
diğinde, yeni projelerde en yüksek değere 
2012-2015 döneminde yıllık 25-30 milyar 
dolar ile ulaşıldığı görülmektedir. Ancak 
bölgedeki jeopolitik gelişmeler, petrol 
fiyatlarındaki gerileme ve Rusya ile yaşa-
nan krizin etkisi ile bu rakam, 2016-2017 
döneminde 14-15 milyar dolar bandına 
inmiştir. Önümüzdeki dönemde, belir-
gin düzeyde artış ivmesi kazanan enerji 
fiyatları, Suudi Arabistan, Cezayir gibi 
Türk müteahhitlik firmalarının referans-
larının güçlü olduğu pazarlardaki yatırım 
ortamı ve finansman koşullarına olumlu 
yansıyabilecektir. Rusya ile ilişkilerimiz-
deki normalleşmenin yanı sıra, Sahra 
Altı Afrika başta olmak üzere potansiyel 
pazarlardaki fırsatlar da göz önüne alındı-
ğında, 2018 yılında yurtdışında üstlenilen 
yeni proje bedelinin yeniden 20 milyar  
dolar bandına ulaşabileceği değerlendi-
rilmektedir. Birliğimiz öncülüğünde, yur-
tiçinde yapılanmasını tamamlamış, dünya 
taahhüt sektöründe ağırlığı olan ve bölge-
sinde lider ‘Türk Müteahhitliği’ markasını 
oluşturarak Türk müteahhitlerinin ulusla-
rarası pazardan aldıkları payın 2030’larda 
yüzde 7’lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 
milyar dolar yeni iş tutarına yükselmesi 
en önemli hedefimizdir.’’

Mega Clima 2018, 4 Bin 200 Ziyaretçiyi Bir Araya Getirdi

B atı Afrika iklimlendirme ve soğutma 
sektörünün öncü fuarı Mega Clima 

10- 12 Temmuz tarihlerinde Nijerya – 
Lagos Landmark Center’da Atılım Fuarcılık 
ve Elan Expo işbirliği ile gerçekleştirildi. 
Fuarın onur konukları arasında; Nigerian 
Institution of Mechanical Engineers, Ame-
rican Society of Heating and Air-Condi-
tioning Engineers, The Council for the 
Regulation of Engineering in Nigeria, 
Association of Professional Women Engi-
neers of Nigeria, The Standards Organi-
zation of Nigeria, The National Alliance 
of Research Associates Programs, The 
Nigerian Society of Engineers, Interna-
tional Institute of Refrigeration, Nigerian 
American Chamber of Commerce gibi 
birçok devlet kurumu, dernek ve ticaret 

odası yer aldı. Mega Clima 2018, 17 ülke-
den 86’nın üzerinde firma ve 4 bin 200 
ziyaretçiyi bir araya getirdi. Başta Nijerya 
olmak üzere Afrika’nın birçok bölgesin-
den pek çok satın almacı, karar verici, 
iş adamı ve meslek temsilcisi tarafından 
ziyaret edilen fuar, B2B toplantıları ile 
Türk ihracatçılarını Afrika iklimlendirme 
sektörüyle buluşturdu. 
Sektörün öncü uluslararası markaları her 
sene olduğu gibi 2018 yılında da HVAC 
EXPO’da bir araya geldi.

West	Africa	Mega	Clima	ile	
eşzamanlı	fuar	ve	workshop	
etkinliği

West Africa Mega Clima Fuarı, bu yıl ikinci 

defa düzenlenen workshop programı ile 
katılımcı ve ziyaretçileri için önemli bir 
platform sağladı. 

3 gün süren workshop etkinliklerinde 
bakanlıklar, ticaret odaları, sektör der-
neklerinden gelen yetkililerin katılımları ile 
iklimlendirme sektörüne dair birçok konu 
tartışılarak ziyaretçilere sunumlar yapıldı. 

Mega	Clima,	sektör	firmalarını	
yeni	pazarlarla	tanıştırmaya	
devam	ediyor

Mega Clima, Nijerya fuarındaki başarısının 
ardından Türk firmalarını Cezayir, Irak ve 
Kenya pazarlarında yeni alıcılarla buluş-
turmak için çalışmalarına devam ediyor.
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Baymak İlk 6 Ayda Yüzde 55 Büyüdü

B aymak, 2018 yılının ilk 6 ayında ciro-
sunu geçen senenin aynı dönemine 

göre yüzde 55 artırdı. Baymak’ın 2013 
yılından bu yana her dönemde sektörün 
oldukça üzerinde büyüme kaydettiğinin 
altını çizen Baymak CEO’su Ender Çolak, 
hızlı ve sürdürülebilir büyümenin en önemli 
kaynağı olarak yüksek müşteri memnuni-
yeti ve her mevsim kullanılabilen geniş 
ürün gamını gösterdi. Çolak, 2018 yılını, 
yüzde 50’nin üzerinde büyüme ile tamam-
lamayı hedeflediklerini dile getirdi. Ender 
Çolak, “Gelişen bayi ve servis altyapısı ile 
Türkiye’nin her yerinde ulaşılabilir konum-
dayız. İlk 6 ayda Baymak ailesine eklenen 
101 yeni bayi ile gücümüzü artırmaya 
devam ediyoruz. Bu büyüme dört mevsim 
kullanılabilen ürün gamı ile birleştiğinde 
elde edilen başarı Baymak’ı lider konumda 
sürdürülebilir kılıyor” şeklinde konuştu. Yılın 
ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
yoğuşmalı kombide adetsel bazda yüzde 15 
büyüdüklerini dile getiren Çolak, yoğuşmalı 
kazanda ise pazar liderliğini sürdürdükleri-
nin altını çizdi. Son dönemin gözde ürünü 
olan ısı pompalarında yüzde 87 gibi çarpıcı 
bir büyüme yakaladıklarını belirten Çolak, 
“Klimada ise sektörde yaşanan küçülmeye 
karşın ilk yarıyılda yüzde 4 büyüyerek pazar 
payımızı artırdık” dedi. 
İhracatta bu yıl Rusya pazarına girdiklerini 
belirten Ender Çolak, ihracat cirosunu önü-
müzdeki dönemde daha da artıracaklarını 
ifade etti. Global bir marka olma yolunda 
ciddi katkı sağlayacak Turquality progra-
mına dikkat çeken Çolak, “Turquality kap-
samında alınacak marka desteği ile Batı 

Avrupa, Avrasya ve Kuzey Afrika pazarında 
hızla büyüyeceğiz” diye konuştu. Ayrıca bu yıl 
Milano’da gerçekleştirilen Mostra Convegno 
Expocomfort 2018’e katılarak Türkiye’yi ve 
Baymak’ı en iyi şekilde temsil ettiklerini de 
vurguladı. 

‘Gizli	Müşteri	Araştırması’	ile	
hizmet	kalitesi	artırılıyor
Çolak, müşteri memnuniyetini her zaman 
ön planda tutan Baymak’ın düzenli olarak 
uyguladığı Gizli Müşteri Araştırmasıyla hem 
bayilerin hizmet performansını yükselttiğini 
hem de tüketicilerin memnuniyetini artırdı-
ğını belirtti.
 
Bilinirliği	en	yüksek	marka
Bağımsız araştırma kuruluşu GFK tarafından 
yapılan Türkiye iklimlendirme pazarı araştırma-
sında Baymak’ın kombide bilinirliği ve tercih 
edilme oranı en yüksek marka olduğunu ifade 
eden Çolak, sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Baymak kombi markaları arasında değeri en 
yüksek marka olmayı başardı. Tüketicilerimi-

zin gözünde güvenilir, kaliteli, dayanıklı ve 
teknolojik ürünlere sahip marka olarak öne 
çıkıyoruz.” 

Sektördeki	eğitim	ihtiyacı	için	
Baymak	Akademi	
Baymak’ın son dönemdeki hızlı büyüme-
sinde satış sonrası hizmete verdikleri önemin 
de payının büyük olduğunu kaydeden Çolak, 
şöyle devam etti: “Sahada ihtiyaç duyulan 
eğitim eksikliklerinin giderilmesi için kurulan 
Baymak Akademi, ücretsiz olarak Türkiye 
genelinde eğitime ihtiyaç duyan herkese 
açık. Akademi ile hedefimiz sadece Baymak 
Ailesinin değil, tüm sektör çalışanlarının 
ve gelecek nesillerin, insana değer veren, 
konusunda en üst donanıma sahip şekilde 
ülkemizi ileri taşımasına katkı sağlamak. 
Bu kapsamda kurduğumuz güçlü altyapı-
nın yanı sıra eğitimlerimizi Akademi’nin de 
dışına taşırdık. Türkiye genelinde bu yıl 27 
ilde 1.500 katılımcıyla 200 saate yakın eği-
tim verdik. Önümüzdeki dönemde de bu 
eğitimler yoğun bir şekilde devam edecek.”

Ukrayna’da Kazanan İltekno A.Ş. Oldu

U luslararası rekabetçi ihalelerde tüm 
ihalelerin ihtiyatlı bir şekilde ele alın-

masından sonra, kamu hizmetleri “Khar-
kivski teplovi merezhi”, Kharkiv şehrinde 1 
Akademika Proskury caddesindeki kazan 
dairelerinde yapılması planlanan Ukrayna 
Bölgesi Isıtma Enerji Verimliliği Projesi 
(UDHEEP) kapsamındaki 1 MW kapasi-
teli kojenerasyon sistemi için İltekno İleri 
Teknoloji Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ile 

sözleşme imzaladı. Sözleşmenin bedeli 
109.916.996 Ukrayna Grivnası (2.831.850 
€) ve süresi 18 ay olarak belirlenen proje 
kapsamında İltekno, kazan dairesinde 
kurulacak 400 kW ve 600 kW gücünde 
0.4 kV elektrik gerilimi olan iki konteyner 
tipi ünitenin ana güç ve yardımcı kazan 
ekipmanlarının ısıtma, gerçek zamanlı 
kontrol ve bölgesel ısıtma sisteminin kul-
lanım verimliliğini artırmak için kojeneras-

yon tesisinin inşaatı ve devreye alınması 
için çalışmalar yürütecek. Bu sözleşme 
kapsamında, İltekno ayrıca, kazan dairesi 
ısıtma ağ pompası ünitelerinin ve sirkülas-
yon pompalarının değiştirilmesini, kazan 
dairesine elektrikli motor frekans konver-
törleri ile ısıtma ağ pompalarının otomatik 
kontrol sistemlerinin kurulumunu ve 0.4 
kV’luk hücrelerin yeniden inşasını gerçek-
leştirecek.
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Mitsubishi Electric, Dünya Tasarruf Günü’nde Enerji Tasarrufuna 
Dikkat Çekti

G elecek nesillerin azalan enerji kay-
nakları ve küresel iklim değişikli-

ğinden en az ölçüde etkilenmeleri için 
çevreyi korumaya yönelik önlemler ve 
doğal kaynakların tasarruflu bir şekilde 
kullanılması gün geçtikte daha fazla 
önem kazanıyor. 
Teknolojisini dünya genelinde toplumla-
rın yaşam kalitesini artırmak ve gelecek 
nesillere sürdürülebilir bir dünya sağ-
lamak için kullanan Mitsubishi Elect-
ric, tüm faaliyetlerini “küresel ve önde 
gelen çevre dostu” bir şirket olma hedefi 
doğrultusunda şekillendiriyor. Enerjinin 
tasarruf bilinci çerçevesinde tüketilmesini 
sağlamak için kutlanan 31 Ekim Dünya 
Tasarruf Günü kapsamında açıklama-
larda bulunan Mitsubishi Electric Tür-
kiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, “Özellikle 
sanayide enerji kullanımının, üretimde ve 
üretim standartlarında bir düşüşe neden 
olmadan azaltılması gerekiyor. Konutlar, 
ofisler ve kamuya açık tüm büyük proje-
lerde tüketilen enerjiden tasarruf edilmesi 
de büyük önem arz ediyor” dedi. 

Kaynak	tasarrufunun	önemi	
artıyor

Mitsubishi Electric’in tüm ürün ve 
çözümlerinin ileri teknoloji, kalite ve 

enerji tasarrufu çerçevesinde geliştiril-
diğinin altını çizen Saraçoğlu, “Dün-
yada olduğu gibi Türkiye’de de çevre 
dostu binalar, fabrikalar ve alt yapı 
projelerinin iklimlendirme, otomasyon, 
asansör, yürüyen merdiven ve görsel 
veri sistemleri için iddialı bir çözüm 
ortağıyız” diyerek şu bilgileri aktardı: 
“Dünyada mevcut kaynakların en etkili 
ve verimli şekilde kullanılması gittikçe 
daha çok önem kazanıyor. Biz de Mitsu-
bishi Electric olarak enerji verimli ve çev-
reci fabrika otomasyon ürünlerimiz ile 
işletmelerde ve projelerde ciddi oranda 
enerji tasarrufu sağlıyoruz. Markamızın 
Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika 
konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara 
çok daha hızlı, verimli ve çevreci üretim 
imkanı tanıyoruz. Konut, ofis ve endüst-
riyel klima sistemleri alanında; yapay 
zeka teknolojileri ile donatılmış, A+++ 
enerji sınıfına ulaşan ve sistem ömrünü 
tamamlayana kadar çevreye dost bir 
yaklaşımla maksimum enerji tasarrufu 
sağlayacak sorunsuz bir ürün yelpazesi 
sunuyoruz. Mitsubishi Electric tarafın-
dan icat edilen ve sadece markamızın 
asansörlerinde bulunan kabin içi yüke 
göre asansör hızını belirleme teknoloji-
mizle de yüksek enerji tasarrufu sağlıyor 

ve karbondioksit salımını azaltıyoruz.”

Üretimde	verimlilik	artırıldı,	
enerjiden	kaynaklı	CO2	miktarı	
24	bin	ton	azaltıldı

Mitsubishi Electric’in tüm faaliyetlerini 
çevre yönetimi konusundaki tutumunu 
ifade eden “Eco Changes” (Eko Değişim) 
ilkesi doğrultusunda hayata geçirdiğini 
belirten Saraçoğlu, “Enerji tasarrufuna 
yönelik yeni nesil teknolojiler geliştirmeye 
devam ederek markamızın 100’üncü yıl-
dönümü olan 2021 yılına kadar ürün kul-
lanımından kaynaklanan karbondioksit 
salımını 2001 mali yılına kıyasla, üretim-
den kaynaklanan karbondioksit salımını 
ise 1991 mali yılına göre yüzde 30’a 
varan oranda azaltmayı hedefliyoruz. Bu 
noktada 2018 Japon mali yılına (1 Nisan 
2017 - 31 Mart 2018 dönemi) ilişkin 
Çevre Raporumuz, hedeflerimize ulaşma 
yolunda önemli adımlar atıldığını ortaya 
koyuyor. Raporlama yılında, Mitsubishi 
Electric üretim tesislerinin yenilenmesi ve 
Nesnelerin İnterneti (IoT)  teknolojilerinin 
benimsenmesiyle üretimde verimliliğin 
artırılması sonucunda enerjiden kaynak-
lanan CO2 miktarı 24 bin ton azaltıldı” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

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

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

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

farklı malzemeler, farklı çözümler

Proses Pompalarında
İ LERİ TEKNOLOJİLER

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

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

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

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

Bosch Termoteknik, 2018 Yılının İlk Yarısında Yüzde Altı Oranında 
Büyüdü

B osch Termoteknik nominal olarak 
yüzde dört oranında, döviz kuru ayar-

lanmış olarak ise yüzde altı oranla büyü-
yerek 2017 yılında 3,4 milyar Euro’luk bir 
rekor satışa ulaştı. 2018 yılının ilk yarısında 
da önemli ölçüde büyümeye devam etti. Bu 
yılın ilk altı ayında satışlar nominal olarak 
yüzde üç ve geçen yılın aynı dönemine göre 
döviz kuru oranı ayarlanmış olarak yüzde altı 
oranında arttı. Bosch Termoteknik CEO’su 
Uwe Glock, “Zorlu koşullara rağmen son 
18 ayda Bosch Termoteknik olarak mükem-
mel bir performans gösterdik. Hammadde 
ve taşıma maliyetleri büyük ölçüde arttı ve 
olumsuz döviz kuru etkileri ile başa çıkmak 
zorunda kaldık. Tüm bu zorluklara rağmen, 
2017 yılında şirket tarihinin bugüne kadarki 
en yüksek gelirini elde ettik” dedi. 
Ürün bazında bu büyümeye ısı pompaları 
ve duvar tipi cihazlar büyük katkı sağlarken, 
piyasa bazında ise Avrupa’nın katkısı büyük 
oldu. Bosch Termoteknik, ana satış bölgesi 
Almanya’nın yanı sıra, Türkiye’de, Orta ve 
Doğu Avrupa’nın ise hemen hemen tüm 
bölgelerinde satışlarda güçlü bir büyüme 
elde etti. Brexit’e ve buna bağlı gerçekleşen 
negatif döviz etkilerine rağmen, Bosch Ter-
moteknik, İngiltere’de de büyüme göstererek, 
2018 yılının ilk yarısında lokal para biriminde 
satışlarda yüzde sekizlik bir artış elde etti. 
Glock, satışlardaki artışla iligli görüşlerini, “Yıl-
lardır geleceğin yenilikçi teknolojilerinin geliş-
tirilmesine yaptığımız sürekli olarak yatırım-

ların karşılığını alıyoruz. 
2017 yılında, 172 milyon 
Euro olan araştırma ve 
geliştirme bütçemiz on 
yıl öncesine göre iki kat 
daha fazla. Bosch Ter-
moteknik, satılan 415 
binden fazla bağlana-
bilir cihaz ile konforu, 
enerji verimliliğini, ope-
rasyonel emniyeti ve hizmet kalitesini önemli 
ölçüde artıran akıllı ısıtma çözümlerinin lider 
tedarikçilerinden biri konumundadır. 2015 
yılında ‘DAN’ adıyla piyasaya sürülen yeni 
cihaz ailesi; bağlanabilirlik, modüler yapı 
konsepti, kullanıcı dostu ve ayırt edici ben-
zersiz tasarımıyla fark yarattı ve bu yenilikçi 
ürünlerimiz dünya çapında 30 ülkede son 
tüketiciyle buluşmaktadır. Konutlara sağ-
ladığımız hizmetlerle dünyada pazar lideri 
olarak konumumuzu daha da güçlendirdik ve 
ısıtma sektörü için yeni standartlar belirledik” 
şeklinde açıkladı.

Enerji	aktarımında	üç	mega	trend	

Glock, “Son on yılda Bosch Termoteknik bir 
ürün tedarikçisi olmaktan çıkarak, ulusla-
rarası HVAC (ısıtma, havalandırma, klima) 
sistemleri tedarikçisi haline gelmiştir. Bosch 
Termoteknik üç iş kolu olan ‘Konutlar için 
ısıtma sistemleri ve enerji yönetimi’, ‘Sıcak 
su üretimi’ ve ‘Ticari ve endüstriyel ısıtma ve 

iklimlendirme sistemleri’ 
üzerine odaklanmaya 
devam ediyor. Amacımız 
bir dijital iklim ve enerji 
şirketi olmak ve aynı 
zamanda satışlarda yılda 
en az yüzde beş büyüme 
elde etmek. Bosch 
Termoteknik’i geleceğe 
uyarlarken, ısıtma tek-

nolojisi sektöründeki üç büyük mega trend 
olan dekarbonizasyon, dijitalleşme ve desan- 
tralizasyon odak noktaları olmaya devam 
edecek. Konutlar için komple sistem çözüm-
leri, ticari ve endüstriyel segmentteki proje-
lerin genişletilmesi ve hava temizleme gibi 
yeni iş alanlarına adım atılması, önümüzdeki 
yıllarda da gündemimizde olan konulardır” 
açıklamasını yaptı. 

Dijital	çözümler	gelecekte	
başarının	anahtarı	olacak

Uwe Glock, “Dijital çözümler, ısıtma endüs-
trisinin geleceğini şekillendirmede başarının 
anahtarıdır. Öngörülebilir gelecekte, geli-
rimizin büyük bir kısmını bağlanabilirlikten 
elde edeceğiz. Hedefimiz, ağ bağlantılı dün-
yaya giden yolda uzman şirketlere güçlü iş 
ortakları olarak destek vermek. Böylece iş 
ortaklarımız temel işlerine odaklanarak son 
tüketiciye mümkün olan en iyi hizmeti suna-
bilecekler” dedi.

İZODER Genel Sekreterliğine Timur Diz Atandı

Y alıtım konusunda 
kamuoyunu ve sek-

törü bilinçlendirmeyi amaç 
edinen İZODER'de (Isı Su Ses 
ve Yangın Yalıtımcıları Der-
neği), Yönetim Kurulu’nun 
kararıyla önemli bir atama 
yapıldı. Yalıtım sektörünün 
gelişiminde daha etkin olmak 
hedefiyle yeniden yapılanan 
İZODER’in Genel Sekreterliğine, dernek 
bünyesinde uzun yıllar görev yapan dene-

yimli isim Timur Diz getirildi. 
İZODER’in bir kuruluşu olan 
TEBAR A.Ş.’nin de Genel 
Müdürü olan Diz, 1 Eylül 
2018 itibarıyla İZODER 
Genel Sekreteri olarak görev 
yapmaya başladı. Daha önce 
bu görevi yürüten Ertuğrul 
Şen ise 2011 yılından bu 
yana sürdürdüğü İZODER 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Murahhas Azası olarak görevine devam 

ediyor. Timur Diz, 1998 yılında Yıldız Tek-
nik Üniversitesi Makina Fakültesi Makine 
Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini, 
2001 yılında ise aynı üniversitenin Termo-
dinamik ve Isı Tekniği ana bilim dalında 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yaklaşık 
3 yıl ERA Şehircilik Mimarlık Müşavirlik ve 
Besa Mekanik şirketlerinde proje mühen-
disi olarak çalıştı. 2002 yılından bu yana 
İZODER’de Teknik İş Geliştirme Yöneticisi 
olarak görev yapan Timur Diz, yeni atama 
ile derneğin Genel Sekreterliğini yürütüyor.
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Haberler

B aşarılı ihracat çalışmalarıyla adın-
dan sıkça söz ettiren Ayvaz, yurt-

dışındaki yatırımlarına hız kazandırmaya 
devam ediyor. Kazakistan, Rusya ve Türki 
cumhuriyetler başta olmak üzere Asya 
pazarından gelen taleplere daha hızlı 
geri dönüş sağlamak isteyen Ayvaz, 
Kazakistan’da açtığı deposuyla bölgede 
lojistik avantaj yakaladı. Konuyla ilgili açık-
lama yapan Ayvaz İcra Kurulu Üyesi ve Dış 
Satış Müdürü Yeşim Saraç, Kazakistan’ın 
ticari anlamda stratejik bir noktada bulun-
duğunu ve Asya pazarındaki hedeflerine 
erişebilmek için bu bölgeye yatırım yap-
tıklarını söyledi. Konuyla ilgili detaylı 
bilgi veren Saraç “Ayvaz Kazakistan’daki 
şirketinin faaliyet alanını genişletti. Hem 
yeni ekibiyle hem de deposuyla sadece 
Kazakistan’a değil Rusya, Özbekistan ve 
Türkmenistan gibi bölge ülkelere de hiz-
met verebilecek duruma geldi. Ayrıca ken-

dine ait bir deposu 
olduğu için sektör-
den gelen taleplere 
hızlı yanıt verebi-
lecek. Bu depoda 
özellikle vana, kon-
denstop ve kompan-
satör ürünlerimizin 
stoğunu tutacağız” 
dedi. İhracatın Ayvaz 
için her zamankin-
den daha çok önem 
taşıdığını dile getiren 
Saraç, “Markamızı 
uluslararası arenada ön planda tutuyoruz 
ve 95 ülkeye başarıyla ihracat yapıyoruz. 
Ülkemizi dünyaya tanıtma ve firma olarak 
sürekli büyüme hedeflerimize emin adım-
larla yürüyoruz” diyerek sözlerini bitirdi. 
Ayvaz'ın Kazakistan'da açtığı deponun 
iletişim bilgileri şöyle:

AYVAZ KAZAKHSTAN LLP
Adres: Brodsky Street, 
37b Almaty/Kazakhstan 
Tel: +7 (727) 327 97 57, +7 (727) 339 11 09   
GSM: +7 (701) 760 29 87 
GSM: +7 (775) 206 66 08 
E-mail:  info_kz@ayvaz.com

Ayvaz, Kazakistan’daki Yatırımlarını Artırıyor



BİTZER ÜRÜNLERİ STANDARTLARI BELİRLER, 
VERDİĞİMİZ HİZMETLER GİBİ...

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

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

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

KOMPRESÖR ONARIMINDA

PROFESYONELLİK

bitzerservis bitzerservis bitzerservis sentez klima
12850
12870

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

BITZER ULUSLARARASI
KOMPRESÖR SERVİS MERKEZİ
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FORM

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

ALARKO CARRIER

K

Kayseri Mobilyakent
ayseri’de 300 bin metrekare alana kurulan 
Mobilyakent’te Alarko Carrier’ın yüksek verimli 19XR 

santrifüj kompresörlü su soğutmalı soğutma grubu ve Carri-
er/Automated Logic marka bina yönetim sis temi kullanılıyor. 
Mobilyacıların modern şartlarda üretim imkanına kavuşacağı 
Mobilyakent’te soğutma sistemi için 5 adet Carrier ürünü 
19 XR santrifuj kompresörlü su soğutma grubu tercih edil-
di. Carrier 19XR su soğutmalı Evergreen® soğutma grubu, 
çevreye zarar vermeden üstün verimlilik sağlıyor. 19XR su 
soğutma grupla-
rı; artırılmış yüzey 
alanı, yüksek tek-
noloji borulama 
ve yüksek verimli 
motoruyla dik-
kat çekiyor. Bina 
yönetim sistemi 
kapsamında tüm 
HVAC ekipmanla-
rı Carrier/Automated Logic marka kontrolörler ve WebCTRL 
yazılımı ile çalışıyor. Her türlü işletim sisteminde çalışabilen 
(Windows, Linux, MacOS vb.) WebCTRL yazılımı, hiçbir ek 
yazılım kurulumuna gerek kalmadan yalnızca bir tarayıcı (In-
ternet Explorer, Safari, Chrome vb.) ile son kullanıcının siste-
me müdahale etmesine imkan tanıyor. Türkiye’nin en büyük 
alışveriş merkezi olarak planlanan Mobilyakent, atölye düze-
ninde mobilya üreten küçük işletmeleri, modern teknolojiyle 
donatılmış ‘ortak kullanımlı’ işyerlerinde bir araya getirecek. 
TOKİ tarafından ‘Mobilya Altyapısını Güçlendirme Projesi’ 
kapsamında inşa edilen Mobilyakent, Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi, Kayseri Marangozlar Mobilyacılar ve Döşemeciler 
Odası ile Kocasinan Belediyesinin işbirliği ile hayata geçiyor. 
700 küçük işletmeyi bir araya getirecek ev-ofis dekorasyon 
merkezinde işyerlerinin en küçüğü 92, en büyüğü ise 1847 
me trekare genişliğinde inşa ediliyor.

 
ALDAĞ

O

MAN Türkiye A.Ş. Üretim Tesisi
tobüs, kamyon, kamyonet ve motor üretiminde kü-
resel liderler arasında olan MAN, Ankara’nın Akyurt 

ilçesinde 317 bin metrekareye yayılan dev üretim merke-
zinde ALDAĞ havalandırma çözümlerini kullanıyor. MAN 
Türkiye’nin devasa fabrikası, günümüzde MAN şirketinin en 
büyük otobüs üretim tesisidir. Bu tesiste ALDAĞ’ın EN 1886 
ve EN 13053 
normlar ına 
uygun ola-
rak seçilen 
42 bin m3/h 
debi kapasi-
tesinde, sulu 
nemlendiricili 
klima santralleri işletmeye alındı. Özel contalama sistemiyle 
tam bir sızdırmazlık sağlanan santraller, yüksek enerji verim-
liliği ile öne çıkıyor. CE ve Eurovent belgelerine sahip olan 
AKS serisi klima santrallerinin yanı sıra 52.000 m3/h debi 
kapasitesinde, montaj ve bakım kolaylığı avantajlarına sahip 
hücreli aspiratörleri de proje kapsamında devreye alındı.

GF HAKAN PLASTİK

İ

Bizim Evler Güzelce
hlas Yapı’nın 
İstanbul’daki 

önemli projelerinden 
Bizim Evler Güzelce, 
GF Hakan Plastik’in 
SILENTA FR yanmaya 
dayanıklı sessiz boru 
sistemleri ile donatılıyor. Yapı mevzuatı ve yangın yönetme-
liğine uygun olarak GF Hakan Plastik tarafından geliştirilen 
SILENTA FR ile konutların konforunun ve tesisatlarının gü-
venliğinin Avrupa standartlarında sağlanması hedefleniyor. 
SILENTA FR Yanmaya Dayanıklı Sessiz Boru Sistemleri, olası 
yangınlarda alev iletiminin en aza indirgenmesi ve 4lt/s akış 
hızında sadece 12 dB ses şiddeti seviyesine ulaşılması gibi 
özellikler taşıyor. 709 konut ve 35 ticari üniteden oluşacak 
Bizim Evler Güzelce projesinde ayrıca temiz su sistemlerinde 
de GF Hakan Plastik’in PP-R ürünleri kullanılacak. GF Hakan 
Plastik’in Aquasystem PP-R boru sistemleri, konutlarda suya 
sağlıklı ve güvenli şekilde ulaşılması; tesisat sistemlerinin 
sorunsuz bir şekilde uzun ömürlü çalışması açısından tercih 
ediliyor. Projenin yerden ısıtma sistemleri de yine GF Hakan 
Plastik’ten. Konforlu oda ortamlarının yaratılması açısından 
en ideal çözüm olarak gösterilen döşeme altı ısıtma sistem-
lerinde kullanılan %100 hijyenik Pex borular, tesisatın meta-
lik aksamlarının korozyona uğramaması ve paslanmamasını 
sağlayarak hem tesisatın ömrünü uzatıyor, hem de gereksiz 
bakım ve tadilat masraflarının önüne geçiyor. Altyapı sis-
temlerinde ise dayanıklı ve sızdırmazlık özelliği taşıyan PVC 
boru sistemleri ile projelerin atıksu drenajlarının sağlıklı bir 
şekilde yapılması sağlanacak.
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FORM

 
NİBA

A

Elazığ Şehir Hastanesi
çılışı 2018 yılı içerisin-
de gerçekleştirilecek 

olan 1038 yatak kapasiteli 
Elazığ Şehir Hastanesi’nde 
kullanılan trijen sistemleri-
ne hizmet edecek soğutma 
kuleleri, yerli imalatçı Niba 
Soğutma Kuleleri firması ta-
rafından imalatı ve montajı yapılarak işletmeye alındı. Bu 
kuleler CTI ve Eurovent sertifikalı olup, toplam 4000 kW’lık 
soğutma kapasitesi sağlıyor. Soğutma kulelerinin gövdesi 
Camelyaf Takviyeli Polyester (CTP) malzemeden olup, suyun 
ve kimyasalların korozif etkilerine karşı dayanıklı ve çok uzun 
ömürlüdür.

MAS GRUP

A

Elmar Towers
nkara’nın 177 m ile en yüksek binası olan Elmar 
Towers’da, Mas Grup’un yüksek verimli ürünleri ter-

cih edildi. Elmar Yapı A.Ş. tarafından inşaatı tamamlanmak 
üzere olan Elmar Towers, 50 katlı uzun kulesi, 136 bin m2 
inşaat alanı ve 803 adet daire sayısı ile Ankara’nın en göz 
kamaştırıcı projelerinden biri oldu. Yatırım bütçesi yaklaşık 
650 milyon TL olan projede konutların yanında AVM ve sos-
yal yaşam alanları bulunuyor.
Konu ile ilgili bilgi veren Mas Grup İç Anadolu Bölge Satış 
Yöneticisi Fırat Küreş, “Pompa firmaları için yüksek binalar 
hem zor hem de prestijli projelerdir. Bu tip binaların yapısı 
nedeniyle kullanılan pompa sistemlerinin, binanın en alt ka-
tından en üst katına kadar suyu aynı konforda kullanıcılara 
sunması, yüksek basınç değerlerine dayanıklı olması ve iş-
letme maliyetlerinin de düşük olması gereklidir. Şirketimizin 
ürünleri ülkemiz ve dünyanın değişik ülkelerindeki yüksek 
katlı projelerde zaten kullanılıyor. Her projenin zorlukları 
ile başa çıkmak önemli ancak Elmar Towers gibi iddialı bir 
projede ürünlerimizin kullanılıyor olması bize ayrı bir gurur 
verdi. Projenin çözüm ortağı olmaktan çok mutluyuz” dedi.
Elmar Towers’da Mas Grup’un dünya standartlarında üret-
tiği GENiO serisi pompa ve basınçlandırma sistemleri, atıksu 
pompaları, yangın sistemleri, genleşme tankları ve bu sis-
temlerin kontrol üniteleri ile aksesuarları kullanılıyor.

 
FORM

T

WESTPARK Outlet
ankar Gayrimenkul 
Yatırım’ın 240 mil-

yon TL yatırımla İzmir’de 
hayata geçirdiği, 155 ma-
ğazanın ve Ege Bölgesi’nin 
ilk akvaryum projesinin yer 
aldığı Westpark’ın ortak 
alanlar ve mağazalarının 
iklimlendirme ihtiyacı top-
lam soğutma kapasitesi 1,750 kW olan 140 adet Climate 
Master su kaynaklı ısı pompası ile sağlanıyor. Climate Master 
su kaynaklı ısı pompaları, yenilikçi teknoloji ve akıllı tasarı-
mı sayesinde yüksek verimli iklimlendirme sağlıyor. Climate 
Master su kaynaklı ısı pompaları, her mağazanın bağımsız 
olarak ve istediği sıcaklıkta ısıtma ve soğutma yapabilmesine 
imkân sunuyor, her kullanıcı kendi cihazının kullandığı elek-
trik enerjisi bedelini ödediğinden sistem verimi ve tasarrufu 
mevcut sistemlere göre daha yüksek oluyor.

DAF ENERJİ

E

Gebze Emlak Konutları
mlak Konut yatırımı ile devam eden Gebze Emlak 
Konutlarının 3. etap 1. kısmından sonra 2. kısımda 

da DAF Enerji ısı 
istasyonları ve ka-
lorimetreleri tercih 
edildi. Siyah Kalem 
ve Emlak Konut 
Gayrimenkul Ya-
tırım Ortaklığı ile 
inşaatı devam eden 
proje, toplam 23 
adet blok, 4 adet kapalı otopark, 4 adet site yönetim bi-
nası ve diğer donatıların yapımı ile tüm adaiçi altyapı ve 
çevre düzenlemesi yapım işini kapsıyor. Proje dahilinde 950 
adet bağımsız bölüm bulunuyor. Siyah Kalem tarafından 
yapılan 3. etap 2. kısımda, DAF Enerji’nin Thermotherm 
Serisi ısı istasyonları ve yeni nesil DAF Sonicheat+ kalori-
metreleri kullanıldı. Özel MicroPlate tasarımlı yüksek verimli 
eşanjörleri kullanan DAF Enerji ısı istasyonları yazın düşük 
kazan sıcaklıklarında çalışma imkânı sağlamakla kalmayıp 
kışları da verimli ve konforlu bir kullanım sıcak suyu üretiyor. 
DAF Enerji ısı istasyonları merkezi sistemle ısınan konutlar-
da kullanım sıcak suyunun hazırlanması ve daire ısıtması-
nın balanslanması için kullanılıyor. Projede DAF Enerji’nin 
diğer ürünü olarak kullanılan DAF SonicHeat+ ultrasonik 
kalorimetreler, yeni nesil Cortex işlemcisi sayesinde yüksek 
performans ve düşük pil tüketimine sahip. Değiştirilebilir pil 
özelliğine de sahip olan yeni kalorimetrenin diğer önemli 
bir özelliği EN 1434 Class 2’ye göre sınıfının en iyi doğru-
luk oran aralıklarından birine sahip olması. Patentli gövde 
tasarımı ile de ön plana çıkan DAF SonicHeat+ bu sayede 
kendi sınıfındaki en düşük basınç kaybı değerlerine de sahip 
olurken özellikle ısı istasyonları ile kullanımında ön plana 
çıkıyor. 2018 yılı itibarıyla DAF Sonicheat+ ısıtma, soğutma 
sistemlerinde m-bus kablolu ve kablosuz modelleriyle ve ısı 
istasyonları ile beraber kullanımda öne çıkıyor.
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ETNA

D

Aydosland
oğal yaşama komşu konumuyla Aydos Kurtköy’de 
inşa edilen Aydosland, şehrin içinde yükselen modern 

ve özgün mimarisiyle özel bir dünya. Yüzde 40’ı yeşil alan 
olmak kaydıyla toplam 600 adet dairenin yer aldığı Aydos-
land projesi, şehrin içinde ama şehrin gürültü ve stresinden 
uzak bir yaşam 
alanı. Çevresin-
de İstanbul’un 
önemli marka 
değe r l e r i nden 
alışveriş merkez-
leri, hastaneleri, 
okulları, sosyal 
faaliyet alanları, 
kültür ve spor 
merkezleriyle gelişen seçkin bir merkez. Proje kapsamında 
1 adet ETN YN serisi NFPA20 normuna sahip yangın pom-
pası, 2 adet 3PFKO serisi frekans kontrollü hidrofor sistemi 
kullanılıyor. Projede kullanılan ETNA 3PFKO serisi frekans 
kontrollü hidrofor sistemleri ile basınçlı su temininde talep 
edilen miktarda suyun istenilen basınçta sağlanması garanti 
ediliyor, böylelikle kullanıcılara kesintisiz bir konfor sunu-
luyor. Yeni nesil IE2/IE3 motorlu frekans kontrollü ETNA 
3PFKO serisi hidrofor sistemlerinin kullanımı ile klasik hid-
rofor sistemlerine oranla işletim giderleri minimize ediliyor. 
ETNA 3PFKO serisi frekans kontrollü hidrofor sistemlerinde 
kullanılan pompalarda; pompa giriş-çıkış gövdeleri, pompa 
gövdesi, fan, difüzör norly malzemeden olup sızdırmazlık ise 
mekanik keçe (karbon-seramik) ile sağlanıyor. ETNA 3PFKO 
serisi hidrofor sistemlerinde; taşıyıcı kaide üzerinde komple 
paslanmaz çelik kolektör grupları (opsiyonel), eş yaşlandırma 
özellikli frekans kontrollü panolar kullanılıyor.

ARMACELL YALITIM

Ç

Çorum Yeni Stadyumu
o r u m ’ u n 
yeni mo-

dern stadyum 
projesi 15 bin 
seyirci kapasiteli 
olup stadyumda 
gece aydınlat-
ması, doğal çim 
saha, protokol ve 
özel localar, canlı yayın odası, basın odası, toplantı odala-
rı, sporcu ve hakem odaları, seyirci lavaboları, idari kısım, 
restoran gibi bütün sosyal donatılar bulunuyor. Projenin 
iklimlendirme tesisatında Armacell Yalıtım’ın geniş ürün 
gamı, ürünlerin kaliteli ısı yalıtım özelliği, güçlü su buhar 
difüzyon direnci ve bu sayede tam bir yoğuşma kontrolü 
sağlaması tercih nedeni oldu.

BOREAS

Y

İTÜ Kimya Bölümü Ar-Ge 
Merkezi Binası

üksek Eurovent de-
ğerleriyle (TB1 ısı 

köprüsüzlüğü ve T2 sız-
dırmazlık değerleri) onaylı 
üst segment Boreas klima 
santralleri, yüksek ener-
ji verimliliği sayesinde 
prestijli yapıların öncelikli 
tercihleri arasında yer alıyor. İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi 
Kimya Bölümü Ar-Ge Merkezi Binası’nda iç ortam hava 
kalitesini Boreas klima santralleri sağlıyor. 7 bin metreka-
re kapalı alana sahip Ar-Ge Merkezi Binasında Boreas’ın 
6 bin - 22 bin kW/h debi aralığında, tam otomasyonlu, 
karışım ve taze havalı klima santralleri kullanılıyor.

ODE YALITIM

A
Cristiano Ronaldo Müzesi

dını gelmiş geçmiş en büyük futbolcular arasında 
gösterilen Cris-

tiano Ronaldo’nun 
adı ve soyadının baş 
harfleri ile forma nu-
marasından alan ‘CR7 
Müzesi’nde, ODE Ya-
lıtım ürünleri tercih 
edildi. ODE Yalıtım 
Pazarlama Direktörü 
Ceylin Akdemir konuyla ilgili şunları söyledi: “Ünlü fut-
bolcu Ronaldo’nun doğum yeri olan Portekiz’in Madeira 
Adası’ndaki müzede ODE Starflex ürünlerimizin tercih 
edilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de 4 
binden fazla ürün çeşidiyle sektörünün en büyük oyun-
cuları arasında yer alan firmamız, yurtdışı pazarlama fa-
aliyetlerinin meyvelerini aldığı bir yıl yaşıyor ve dünyanın 
dört bir yanında prestijli projelerde tercih edilmeye devam 
ediyor. Bölgesel bir güç haline gelen ODE’nin, Türkiye’den 
çıkan global bir marka olması vizyonuyla faaliyet gösteri-
yoruz. Bu kapsamda ana odağımız, TURQUALITY Destek 
Programı kapsamında belirlediğimiz 12 hedef ülkemiz. 
2018’de bu alanda da büyük bir ivme yakaladık ve ilk altı 
ayda, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat ciromuzu 
dolar bazında yüzde 35 artırdık. Dış pazar performansı-
mızda en etkili bölge Avrupa ülkeleri olurken, Afrika’da 
özellikle Sahraaltı ülkelerinde ve Güney Amerika’da yeni 
pazarlar hedefliyoruz. İhracat ciromuzun ilk yarıda yüzde 
55’i, 2010 yılından bu yana dahil olduğumuz TURQUA-
LITY kapsamında belirlediğimiz 12 hedef ülkeden geldi. 
Halihazırda 5 kıtaya ihracat yapan bir firma olarak, ihraca-
tın toplam ciromuz içindeki payını yüzde 35’ler seviyesine 
çıkarmak hedefiyle ilerliyoruz.”
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sorunsuz konforun 
keyfini yaşatan
Lider* Isı İstasyonu...

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

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

* 
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LOWARA

T

Ankara Bilkent Entegre 
Sağlık Kampüsü

ürkiye’de sağlıkta 
hizmet kalitesini 

yükseltmek amacıyla 
Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan 2016 yılında yapım 
çalışmalarına başlanan 
şehir hastaneleri proje-
leri hız kesmeden devam ediyor. Bu projeler çerçevesinde 
yapımı tamamlanan ve Avrupa'nın en büyük sağlık kampüsü 
olan Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü’nde Lowara 
pompa ve hidrofor sistemleri tercih edildi. DİA İnşaat tara-
fından toplamda 1.129.289 m2 alana kurulan ve yeşil bina 
prensiplerine uygun olarak yürütülen dev proje kapsamında; 
15 adet frekans kontrollü kullanım suyu hidroforu, 2 basınç 
şalterli hidrofor seti, 730 adet farklı tip ve modellerde drenaj 
ve atıksu pompası, 82 adet atıksu tahliye sistemi, 4 adet 
ıslak rotorlu sirkülasyon pompası, 590 adet yüksek verimli 
in-line sirkülasyon pompası, 118 adet paslanmaz çelik çok 
kademeli dikey pompa,  46 adet uçtan emişli yüksek verimli 
şaseli santrifüj pompa kullanıldı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
25 yıl boyunca Ankara’nın yanı sıra çevre illere de hizmet 
vermesi hedeflenen proje, Avrupa'nın en büyük sağlık kam-
püsü ve tek kontrat altında inşa edilmiş dünyanın en geniş 
sağlık kampüsü unvanlarını taşıyor.

IMCO

G
Turkuvaz Medya Merkezi

YA Gayrimenkul’ün yapımını üstlendiği 300 bin m² 
kapalı alana sahip Turkuvaz Medya Merkezi; ofis, 

matbaa, TV stüdyoları ve otoparkları kapsıyor. Üst düzey 
teknolojik donatılarla yapımı devam eden projede IMCO 
A.Ş. tarafından tedarik edilen WILDEBOER marka EN-
15650 CE (ürün), EN 1366-2 (sıcaklık dayanım testleri), 
EN 13501-3 (sınıflandırma) standartlarında ve “EI 120 (Ve, 
ho, i↔o) S C10000” sı-
nıflandırma kriterlerine 
uygun yangın damper-
leri, EN 12101-8 (du-
man ve sıcaklık kontrol 
sistemleri), EN 1366-10 
(sıcaklık dayanım test-
leri), EN 13501-4 (sınıf-
landırma) standartlarında ve “EI 120 (Vew, i↔o) S 1500 
C10000 AA multi” sınıflandırma kriterlerine uygun duman 
damperleri, VDI 6022-1, VDI 2167-1, VDI 3803, DIN EN 
13779 standartlarına uygun hijyen sertifikalı, yüksek has-
sasiyette debi ölçüm özellikli, düşük ses seviyelerine sahip, 
kontrol kolaylığı ve minimum sızdırmazlığa sahip (EN 1751 
standardına göre gövde sızdırmazlık sınıfı C ve damper 
kanadı sızdırmazlık sınıfı 3 - 4) CAV üniteleri tercih edildi.

ISIDEM YALITIM

R
Rönesans Karşıyaka AVM

önesans Gay-
rimenkul tara-

fından İzmir’de 261 
milyon liralık yatırım-
la hayata geçirilecek 
olan Karşıyaka AVM 
projesinin inşası hız-
la sürüyor. 62 bin 879 metrekare kiralanabilir alanın yer 
alacağı projede 10 bin 977 metrekare açık, 70 bin 542 
metrekare kapalı otopark alanı bulunacak.Toplam 184 
bin 743 metrekare inşaat alanına sahip olacak projenin 
hava kanalları ve tesisat ekipman yalıtımlarında Isıdem 
Yalıtım’ın elastomerik kauçuk köpüğü “Coolflex” levha ve 
boru ürünleri tercih edildi. Coolflex elastomerik kauçuk 
köpüğü yüksek su buharı difüzyon direnci katsayısı ile 
korozyon riskini minimuma indirmek adına μ ≥ 10.000 
değeri ile üretiliyor. Bu değer şu ana kadar TSE tarafından 
tescillenmiş ürünler arasında sektörün en yüksek su bu-
harı difüzyon direnç katsayısı olma özelliği taşıyor. Kapalı 
gözenekli ve homojen dağılımlı hücre yapısı sayesinde 
uygulandığı tesisatlarda maksimum termal performans 
ve yoğuşma kontrolü sağlayan Coolflex ürünleri, TS EN 
13501-1 yangın yönetmeliğine göre levhalarda B,s3-d0, 
borularda BL,s2-d0 yangın performansıyla uluslararası 
standartlara uygunluğuyla öne çıkıyor.

İMBAT

İ

YDA Söğütözü 
Residences ve Offices

mbat, Ankara’da bulunan ve uluslararası ödüllere 
sahip YDA Söğütözü Residences ve Offices proje-

sinin iklimlendirilmesinde çatı tipi klimaları ile yer alıyor. 
İmbat, YDA Söğütözü projesinde 13 adet su soğutmalı 
kondenserli çatı tipi kliması ile toplamda 1.418 kW soğut-
ma, 1.622 kW ısıtma kapasitesi ihtiyacını karşılıyor. Karma 
proje olarak değerlendirilen bu kompleks projede, farklı 
zamanlarda kullanılan alanların bir arada olması sebebiyle 
aynı anda hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacı görülü-
yor. Bu nedenle, enerjiyi dengeleyen ve sistem verimlili-
ğini artıran su kaynaklı ısı pompası kullanımı, yatırımcı ve 
kullanıcıya birçok avantaj sunuyor. İmbat su soğutmalı 
kondenserli çatı tipi klimalar, hem açık hem de kapalı 
mahallerde yerleştirilebilmesi nedeniyle farklı mimari ta-
sarımlara uygun 
yerleşim imkanı 
sunarken, ba-
ğımsız çalışmaları 
ile her mekanın 
enerji sarfiyatının 
ayrı olmasını sağ-
lıyor.
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GÜCÜMÜZÜN KAYNAĞI 
“DUYAR”LILIĞIMIZ!

DuyarVana.Com.Tr
Genel Merkez:  Osmangazi Mh.   2653 Sk.   No:7
                         Esenyurt / Istanbul - TURKEY 4448262

VANA

• Balans Vanaları  • Küresel Vanalar  •
• Sürgülü Vanalar  • Kelebek Vanalar  •
• Aktüatörler    • Buhar Vanaları  •
• Emniyet Ventilleri • Çek Vanalar   •
• Pislik Tutucular  • Kompansatörler  •
      • Pirinç Vanalar •

• Pendent (Sarkık) Sprinkler  •Upright (Yukarı) Sprinkler •
• Sidewall (Duyar) Sprinkler •Kelebek Vanalar     •
• Islak Alarm Vanası     • Kuru Alarm Vanası   •
• OS&Y Vana       • NRS Vana       •
• Test ve Drenaj Vanası   • Akış Anahtarı      •
• Yangın Hidrantları     • İzlenebilir Kelebek Vana •



FORM

GÜCÜMÜZÜN KAYNAĞI 
“DUYAR”LILIĞIMIZ!

DuyarVana.Com.Tr
Genel Merkez:  Osmangazi Mh.   2653 Sk.   No:7
                         Esenyurt / Istanbul - TURKEY 4448262

VANA

• Balans Vanaları  • Küresel Vanalar  •
• Sürgülü Vanalar  • Kelebek Vanalar  •
• Aktüatörler    • Buhar Vanaları  •
• Emniyet Ventilleri • Çek Vanalar   •
• Pislik Tutucular  • Kompansatörler  •
      • Pirinç Vanalar •

• Pendent (Sarkık) Sprinkler  •Upright (Yukarı) Sprinkler •
• Sidewall (Duyar) Sprinkler •Kelebek Vanalar     •
• Islak Alarm Vanası     • Kuru Alarm Vanası   •
• OS&Y Vana       • NRS Vana       •
• Test ve Drenaj Vanası   • Akış Anahtarı      •
• Yangın Hidrantları     • İzlenebilir Kelebek Vana •







Dünyadan
Haberler...

Etiyopya’da Afrika’nın İlk Atıktan 
Enerji Üretim Tesisi Açıldı

Makedonya’dan 10 Milyon Euro 
Değerinde Güneş Enerjisi Yatırımı

Kaliforniya, 2045’e Kadar 
%100 Yenilenebilir Enerjiye 
Geçmeyi Planlıyor

Etiyopya, Reppie projesinin başlatılmasından sonra kıtanın 
ilk atık enerji tesisine ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı 
Mulatu Teshome ve diğer üst düzey hükümet yetkilileri 
tarafından açılışı yapılan tesisin Etiyopya için önemli 
elektrik kaynağı olacağı ve ülke ekonomisine katkı 
sağlayacağı belirtiliyor. Etiyopya’nın başkenti Addis 
Ababa’da açılan ve Afrika’nın ilk atık enerji santrali 
olan tesis, Addis Ababa’nın elektrik ihtiyacının %25’ini 
karşılayacak. Tesis, Addis Ababa’nın eteklerinde bulunan 
Koshe depolama sahasında inşa edildi. 2013 yılında bir 
belediye katı atık hapsetme tesisi olarak hayata geçen 
tesisin aynı zamanda yıllık 185 GW elektrik enerjisini 
sağlayacağı öngörülüyor. Addis Ababa’nın ürettiği çöplerin 
yaklaşık %80’ine karşılık gelen günlük 1400 ton atığı 
yakacak olan tesisin, hava emisyonları konusunda küresel 
standartlara uygun olarak başkent hane halkının elektrik 
ihtiyacını karşılayacak. Çin ortak yüklenicileri ile Cambridge 
Industries Limited (CIL), British & Island tarafından inşa 
edilen tesis, 2,6 milyar USD olarak finanse edildi.

10 milyon Euro değerindeki güneş enerjisi santral 
projesinin, 2019’un başlarında ihale edilmesi ve Avrupa 
İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından finanse 
edilmesi planlanıyor. Makedonya’nın devlete ait elektrik 
kuruluşu olan ELEM, ilk büyük ölçekli güneş enerjisi 
santralini inşa etme planını açıkladı. EBRD tarafından 
kısmen de ELEM’in kendi fonlarından sağlanan yaklaşık 
10 milyon Euro değerindeki yatırımla 10 MW’lık bir güneş 
enerjisi santrali inşa edilecek. Projenin Ocak ayı başında 
ihale edileceği açıklandı. Tesis, TPP Oslomej Kömür Madeni 
üzerine inşa edilecek ve elde edilen elektriğin yakındaki 
şebekeye satılacağını belirtildi. ELEM, bir ihale dosyasında 
yaptığı açıklamada, ihale sürecinin EBRD’nin Müşteri 
E-Satın Alma Portalı (ECEPP) kullanılarak e-ihale yoluyla 
gerçekleştirileceğini söyledi. Yüksek karbon seviyesine 
sahip olan ülke, temiz enerji desteğiyle yenilenebilir 
enerji kaynaklarından üretim payını artırmayı amaçlıyor. 
Makedonya, 2020 yılına kadar enerji ihtiyacının %28’ini 
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyor.

aliforniya’nın 2045 yılına 
kadar %100 temiz enerji 
elde etmesi için hazırlanan 
tasarı, Kaliforniya Yasama 
Meclisi tarafından 29 
Ağustos günü onaylandı. 
Tasarı, Kaliforniya’yı 
“dünyanın temiz enerji süper gücü” olarak sağlayacağını 
söyleyen Senatör Kevin de León tarafından tanıtıldı. 
Leon aynı zamanda 2045’te %100 yenilenebilir enerji 
hedefinin ilk adımını 2030’un sonunda 50 temiz enerjiye 
geçerek atacaklarını belirtti. Tasarı, RPS şartını %50’den 
2030’a kadar %60’a çıkarmayı kapsıyor. 2045’in sonuna 
kadar kalan %40’ı, RPS’ye uygun ve sıfır karbonlu 
kaynaklarla sağlanacak bir dizi çalışma hazırlanıyor.

Kaynak: www.theepochtimes.com

Kaynak: www.africanews.com
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Çin Yenilenebilir Enerji Hedeflerine 
On Yıl Öncesinden Ulaştı

Birleşik Krallık East Anglia Üniversitesi’nden uzmanlar 
tarafından yapılan bir araştırma Çin’in, çevreye ilişkin 
hedeflerine planladığından on iki yıl önce ulaşmış 
olabileceğini ileri sürüyor. Profesör Dabo Guan’ın raporu, 
Çin’in geçen on yılın karbondioksit çıktılarını analiz ediyor. 
Buna göre emisyonların son üç yılda çok belirgin bir 
azalma gösterdiği saptanıyor. Söz konusu dönem, tam 
da ülkenin olağanüstü bir ekonomik büyüme kaydettiği 
dönem. Bu veri, Çin’in karbondioksit emisyonlarının 
2030’da doruğa ulaşacağına ilişkin öngörüsü ışığında ele 
alındığında, söz konusu doruk noktasının şimdiden aşılmış 
olabileceği varsayımı gündeme geliyor. Son araştırma, 

yenilenebilir enerji konusunda 
Çin’in dünyanın geri kalan 
kesimine önderlik etmeyi 
sürdürdüğüne ilişkin olarak 
geçen Ekim ayında öne 
sürülmüş haber ve görüşleri 
doğruluyor gibi görünüyor. 
Bu haber ve görüşler, EY 
firması uzmanlarınca gerçekleştirilmiş araştırmaya dayalı olup 
“Renewable Energy Country Attractiveness Index” (RECAI) 
(Ülkelerin yenilenebilir enerji çekicilik indeksi) açısından Çin’in 
çevre dostu güçler arasında küresel lider olmayı sürdürdüğünü 
belirtiyor. 2015 yılına değin ABD en önde idi. Ancak 
geçen yıl Çin ABD’yi ikinci sıraya indirdi; şu anda ise Çin’in 
arkasında Hindistan ikinci sırada ve ABD üçüncü sıraya düştü. 
Araştırmacılar Çin’in çok önemli bir miktar kömür enerjisinin 
yerini yenilenebilir kaynaklarla doldurmayı planladığını açıklıyor. 
Aynı zamanda elektrik veya diğer alternatif enerji ile çalışan 
araçların üretimini desteklemek için büyük çabalar harcanıyor.

Facebook, 2020 yılı sonuna kadar küresel faaliyetlerini 
tamamen yenilenebilir enerji ile güçlendirmeyi planladığını 
açıkladı. Ayrıca, sera gazı emisyonlarını da aynı zaman 
diliminde yüzde 75 oranında azaltmayı taahhüt etti. 
Şirket, yaptığı açıklamada, “İhtiyaçlarımıza uyan ve enerji 
piyasalarını ileriye taşıyabilecek yenilenebilir enerji çözümleri 
bulmak için açık ve yenilikçi bir yaklaşım getiriyoruz. 
Bunu, altyapıyı inşa ederek, diğer alıcılara projeler açarak 
veya yeşil tarife kurarak, müşterilerin yerel tesislerinden 
yenilenebilir enerji satın almalarını sağlayarak, diğer şirketler 
ve kuruluşlar için yenilenebilir enerji kaynaklarına erişim 
sağlamak için çalışıyoruz” dedi. 2015 yılında Facebook, 
tesislerinin yarısını 2018 yılına kadar yenilenebilir enerji ile 
desteklemeyi hedeflemiş ve geçen yıl bu hedefe ulaşmıştı.

Facebook, 2021 Yılına Kadar 
Faaliyetlerini Yenilenebilir Enerji 
ile Güçlendirmeyi Hedefliyor

Gazze’nin En Büyük Güneş Enerjisi 
Santrali Temiz İçme Suyuna Güç Verecek
Gazze Şeridi’nde yeni 0.5 megavatlık güneş enerjisi santrali 
tamamlandı. Temiz enerji projesi, suyu arıtarak 75 bin kişiye 
temiz içme suyu sağlayacak. Santralde planlanan diğer 
yatırımlar, 2020 yılına kadar Gazze’nin güneyindeki 250 
bin kişiye ulaşacak. Hem güneş projesi hem de su santrali 
Filistin’deki uzun vadeli kalkınma programının bir parçası 
olarak Avrupa Birliği tarafından finanse edildi. Tüm bölge 
genelinde su altyapısının verimliliğini ve rehabilitasyonunu 
geliştirmek için 10 milyon Euro daha ilave ediliyor. Gazze 
suyunun yüzde 97’sinin insan tüketimine uygun olmaması, 
halkta ciddi anlamda su güvensizliğine neden oluyor. 
AB’nin komşu ülkelerden sorumlu komiseri Johannes 
Hahn şunları söyledi: “Gazze’deki sınırlı enerji kaynakları, 
yerel halkın güvenli ve içilebilir suya erişiminin en büyük 
zorluklardan biri. Fotovoltaik güneş enerjisi tesisi, acil su 
ihtiyacına cevap vermek için gerekli. Gazze’de bu durum 
halk için onurlu yaşam koşulları yaratıyor ve böylece 
çatışmaya karşı hassas bir bölgede gerginliği hafifletiyor.” 
Proje, Gazze’de yaşayan 2 milyon insanı temiz içme suyuyla 
temin etme konusunda daha geniş bir hedefin bir parçasını 
oluşturuyor. Yerel halk şu anda su ihtiyaçlarını kısmen 
karşılasa da, mevcut talep kapasiteden üç kat daha fazla.

Kaynak: www.climateactionprogramme.org

Kaynak: Çin Uluslararası Radyosu
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 “Gelişmiş bir sivil toplum anlayışı, 
gelişmiş bir ekonomi ve demokrasi 
kültürünü de beraberinde getirir”

İş dünyasının ve toplumun sorunlarına çok sesli, tarafsız ve yapıcı bir bakış açısıyla sahip çıkan Türk Girişim 

ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) yeni Yönetim Kurulu Başkanı, sektörümüzün yakından 

tanıdığı isimlerden Orhan Turan oldu. Turan, yeni dönemde “5K” vizyonuyla ilerleyeceklerini belirterek 

Kurumsallaşma, Küresel Rekabet Gücü, Kapsayıcılık, KOBİ ve Kadın konularına ağırlık veren bir TÜRKONFED için 

çalışacaklarını söylüyor. Ayrıntıları ve TÜRKONFED’in yeni dönemdeki gündemini Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 

Turan’dan dinledik…

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan:
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Güçlü	toplumun,	güçlü	
ekonominin	ve	güçlü	
demokrasinin	yolu;	kadınların	
hayatın	tüm	alanına	aktif	
katılımından	geçer
 
Önümüzde hedeflerimizi ve ana strateji-
mizdeki derinleşme çalışmalarını gerçek-
leştirmek için 3 yılımız var. Türkiye’nin 
her bölgesinden gelen iş insanları ile 40 
kişilik yönetim kurulumuz bulunuyor. 
Aynı masa etrafında Hakkari, Diyarbakır, 
Trabzon, Elazığ, Kars, Ankara, Antalya, 
Edirne, İstanbul’dan iş insanları ile bir 
arada çalışıyoruz. Her renkten her ses-
ten her dünya görüşünden üyelerimizle 
ortak amacımız, ülkemize katma değer 
yaratmak. Bu değeri de 12 Mayıs’ta 
gerçekleştirdiğimiz 13. Olağan Genel 
Kurulu’muzda 5 ana odakta topladık. 
Yeni dönemde Kurumsallaşma, Küre-
sel Rekabet Gücü, Kapsayıcılık, KOBİ 
ve Kadın konularında derinleşeceğimiz 
ve 5K olarak adlandırdığımız vizyonu-
muzu açıkladık. Kurumsallaşmanın üye 
işletmelerimiz, derneklerimiz ve federas-

Türkiye’nin	en	geniş	tabanlı	
KOBİ	yapılanmasına	sahip	iş	
dünyası	örgütüyüz

Gelişmiş bir sivil toplum anlayışı, geliş-
miş bir ekonomi ve demokrasi kültü-
rünü de beraberinde getirir. Bağımsız 
ve gönüllülük esasına dayalı yapıların, 
topluma dokunma ve toplum adına 
değer yaratma anlayışıyla, tüm siyasi 
görüşlerden azade bir biçimde, önemli 
bir kaldıraç ve bir denge unsuru olarak 
var olmasının ve mümkün olduğunca 
güçlenmesinin gerek şart olduğunu 
düşünüyorum. Bu anlayışla, 26 yıldır 
sivil toplum kuruluşlarında görev alıyo-
rum. Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları 
Derneği’nin (İZODER) kuruluşunda 
rol oynadım ve derneğin başkanlık göre-
vini de üstlendim. Ardından iki dönem 
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği’nin (Türkiye İMSAD) Yöne-
tim Kurulu Başkanlığını yaptım. MMO, 
TTMD, TÜGİAD gibi STK’larda 
görevler aldım. Bugün halen Türkiye 
Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) 
Başkan Yardımcılığı ve TÜSİAD 
Denetleme Kurulu Başkanlığı görevle-
rime devam ediyorum. 34 yıllık iş haya-
tıma ek olarak sürdürdüğüm bu sivil 
toplum tecrübem ile TÜRKONFED’de 
Başkanlık görevini almış olmaktan ve 
KOBİ’lerimiz başta olmak üzere iş dün-
yasına elimden gelen katkıyı sunacak 
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
TÜRKONFED, 2004 yılında resmi 
olarak kurulmasına karşın 90’lı yıl-
larda ülkemizin dört bir yanındaki 
Sanayici ve İş Adamları Dernekleri’nin 
(SİAD), TÜSİAD öncülüğünde bir 
araya gelmesiyle bir hareket olarak 
başladı. Esasında aradan geçen 27 yılda 
TÜRKONFED’in tarihini “Kuruluş”, 
“Genişleme” ve “Derinleşme” dediğimiz  
3 Evre ile açıklayabiliriz. 1. Evre; 1990-
2004 yılları arasında SİAD Hareketi, 
önce SİAD Platformu’na oradan da 
TÜRKONFED’in kuruluşuna kadar 
devam etti. 2004-2018 yılları arasında 
2. Evre’de ise konfederasyonumuz 26 
Kalkınma Ajansı’nın olduğu yerlerde 

bölgesel federasyonlarının kurulmasıyla 
genişleme dönemi yaşadı. Ve bugün 26 
bölgesel, 3 sektörel olmak üzere ülkemi-
zin her bölgesinde 29 federasyon, 235 
dernek, 25 bini aşkın iş insanı ile 40 
bini aşkın şirketi aynı çatı altında bir 
araya getiren yapıya dönüştü. 3. Evre 
ise 12 Mayıs’ta başlayan ve önümüz-
deki 3 yıllık ana stratejimizi oluşturan 
Derinleşme. Bugün üyelerimizle bir-

likte enerji hariç, dış ticaretin toplamda 
yüzde 83’ünü, tarım ve kamu dışı kayıtlı 
istihdamın ise yaklaşık yüzde 55’ini sağ-
larken, 7 milyonu aşkın istihdama da 
katkı veriyoruz. Avrupalı KOBİ’lerin 
çatı örgütü olan ve 12 milyon firma ile 
55 milyon çalışanı temsil eden Avrupa 
Esnaf, Sanatkâr ve KOBİ Birliği’nin 
(UEAPME) de üyesiyiz. Bu üyeliği-
mizle, Türk KOBİ’lerinin sorunlarını, 
AB çatısı altında aktarma ve karar alma 
süreçleri ile politika geliştirilmesinde 
de oldukça aktif rol alıyoruz. Ayrıca 20 
ülkeye yayılan TÜRKONFED Inter-
national ile Avrupa Birliği arasında 
önemli bir köprü görevi üstleniyoruz. 
Özetle, TÜRKONFED olarak, üyele-
rimizin, KOBİ’lerin ve ülke ekonomi-
sinin sorunlarını dert edinip, çözümler 
üretmek üzere, bağımsız ve gönüllülük 
esasıyla bir araya gelmiş, Türkiye’nin en 
geniş tabanlı KOBİ yapılanmasına sahip 
iş dünyası örgütüyüz. 

TÜRKONFED 

International ile 

Avrupa Birliği 

arasında önemli 

bir köprü görevi 

üstleniyoruz
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katılımını önemseyen İş Dünyasında 
Kadın Komisyonumuz (İDK), kurul-
duğu günden bugüne kadar geçen 12 
yıllık süreçte çok önemli çalışmalara 
imza attı. “Kadın güçlenirse, toplum 
güçlenir” felsefesiyle çalışan İDK, 2007 
yılından bu yana kadınların iş hayatına 
kazandırılması adına çok sayıda projeyi 
hayata geçirdi. Bu kapsamda Birleşmiş 
Milletler Kadın Birimi (UN Women) 
ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı (UNDP) işbirliğiyle “Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerinde Kadının Rolü 
Zirvesi” düzenledi. İstanbul’da, dünya-
nın farklı ülkelerinden çok sayıda üst 
düzey yöneticiyi ağırladık. Yayımladığı-
mız sonuç bildirgesiyle de iş dünyasına 
kadın katılımının artırılması konusunda, 
kadın çalışan kotasından çocuk bakım 
hizmetleri ve kreş yardımına, toplumsal 
eşitliğin sağlanmasından kadın ve aile 
dostu işletmelerin sayısının artırılmasına 
kadar çözümler sunduk. Önümüzdeki 
dönemde de UNDP ile daha derinleşme 
temelinde işbirliğimiz olacak. Bu konuda 
çok önemli bir proje üzerinde çalışıyo-
ruz. Bunun da güzel haberini yakında 
vereceğiz. 

TÜRKONFED’in	Dijital	Anadolu	
projesi	

Günümüzde artık teknolojik anlamda 
hızlı olan, hızlı yol alabilen kazanıyor. 
2020 yılında yapay zekâ ile 1,8 milyon 
işin ortadan tamamen kalkacağı, 2.3 
milyon yeni iş kolunun ortaya çıkacağı 
konuşuluyor. 
Bu anlamıyla sanayi, hizmet ve tarım 
sektörlerinde acilen bulut bilişim, sanayi 
4.0, nesnelerin interneti ve yapay zekâ 
gibi dijital altyapıya ilişkin keskin bir 
dönüşüm gerekiyor. Bu anlamıyla bu 
alana yatırımlar teşvik edilmeli, atılması 
gereken adımlar ise hızlandırılmalı. Yola 
işte bu amaçla çıktık. 
Dijital Anadolu, Anadolu’da üretim 
yapan sektörlerin dijital dönüşümüne 
katkıda bulunabilmek amacıyla İş Ban-
kası işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bir 
proje. Proje 3 ayaklı bir çalışma. Bilgi-

yonlarımız için olmazsa olmaz olduğunu 
düşünüyoruz. Hatta devletin kurumsal-
laşması, demokratik ve ekonomik yapıla-
rımızın kurumsallaşmasına da aynı dere-
cede önem veriyoruz. Kurumsallaşma 
kültürü ekonomi ve demokrasi ilişkisini 
güçlendirecektir. Liyakat ve ehliyet sahibi 
insan kaynağı gücünü etkili kullanma-
nın ve yerinde doğru kullanmanın da yol 
haritasını çıkartmaktadır. 
Bugün dünyada küresel rekabet sadece 
ülkeler değil, sektörler, bölgeler, şehirler 
ve firmalar arasında yaşanmaktadır. Diji-
tal dönüşüm ile rekabet gücünde önemli 
bir eş zamanlık şansı söz konusudur. 
KOBİ’lerimizin ve büyük işletmeleri-
mizin küresel rekabet gücü artışı, vizyo-
numuzun ikinci odağıdır. Elbette bunu 
TÜRKONFED’in çok sesli, çok renkli 
yapısından aldığımız güçle, katılımcı ve 
kapsayıcı bir anlayışla yapmak hedefimiz. 
Kapsayıcılık, bugün içinden geçtiğimiz 
dünyada geniş bir birliktelik ve mütaba-
kat yaratmanın; yani potansiyelimizdeki 
gücü etkin kullanmanın ana yaklaşımı-
dır. Bu anlamda ülkemizin sürdürülebilir 
büyümesi ve kalkınması için ekonomiden 
siyasete, toplumsal hayatımızı zenginleş-
tiren tüm renklere eşit mesafede olacak 
ve faaliyet gösterdiğimiz her konuda 
sorunun değil çözümün parçası olmak 
için çalışacağız. 
TÜRKONFED’in ana gücü KOBİ’ler-
den gelmektedir. Dolayısıyla biz, en geniş 
KOBİ tabanlı iş dünyası ve sivil toplum 
kuruluşu olarak bu alanda ortak katma 
değer yaratmanın peşindeyiz. Ekonomi-
mizin ana dinamosu olan ve işletmeleri-
mizin yüzde 97’sine yakınını oluşturan 
KOBİ’lerimiz TÜRKONFED’in de 
ruhunu temsil etmektedir. Yeni dünya 
ve yeni rekabet koşullarında kurumsal-
laşma, insan kaynağı, finansmana eri-
şim, pazarlama, ihracat, dijitalleşme gibi 
pek çok konuda, KOBİ’lerimiz adına 
çözümler üretebilmek için işletmeleri-
mizin yanında olmayı, onların sesi olmayı 
sürdürecek, bu yönde politikalar geliş-
tireceğiz. Tüm bu hedeflerimizin ortak 
kümesi ise “Kadın” olacak ve bu konuda 
genel kurulumuzda yeni yönetimimizle 

kadın temsiliyetini artırma yönündeki  
çalışmalarımıza hız vereceğiz. 
Güçlü toplumun, güçlü ekonominin ve 
güçlü demokrasinin yolunun, kadının 
hayatın tüm alanına aktif katılımın-
dan geçtiği düşüncemizden hareketle, 
kadının güçlendirilmesi çalışmalarımızı 
var gücümüzle sürdüreceğiz. 13. Ola-
ğan Genel Kurulumuzda Türkiye’nin 
kendi alanlarında lider ve rol model iş 
kadınlarının temsiliyetini yüzde 100 
artırdık. Artık yönetim kurulumuzda 
her biri kendi alanında güçlü 9 iş kadını 
bulunuyor. Yeni dönemde, yeni yönetim 
kurulu üyelerimizin sağlayacağı kıymetli 

katkılarla, cinsiyet ve fırsat eşitliği teme-
linde şekillendirdiğimiz çalışmalarımızı, 
ekonomide ve sosyal hayatta kadına değer 
katacak politika önerilerimizi artırarak 
çeşitlendireceğiz. 
Ayrıca TÜRKONFED’de yeni dönemde, 
Eşbaşkanlık sistemini de başlattık. 10 
çalışma komisyonunda bir kadın bir de 
erkek başkan olmasını sağladık. Bu adı-
mımızın da TÜRKONFED’e katkısı-
nın büyük olacağını düşünüyorum. Yeni 
dönemde komisyon üyelerinde de ben-
zer bir eşitliği önemseyeceğiz. Gelecek 
dönemde konfederasyonumuz, federas-
yon ve derneklerimizin yönetim kurul-
larında kadın kotası önceliğimiz olacak. 

TÜRKONFED	ve	UNDP	işbirliği	
projesi

Kadınların karar alma mekanizmalarına 
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Ülkemizin sürdürülebilir 

kalkınması için faaliyet 

gösterdiğimiz her 

konuda sorunun değil 

çözümün parçası olmak 

için çalışacağız
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lendirme aşaması, İş Bankası işbirliğiyle 
5 kentte 1000 KOBİ’mize ulaşacağı-
mız, alanında uzman isimler ile onları 
buluşturup dijital dönüşüm farkında-
lığı yaratacağımız etkinlikler serisinden 
oluşuyor. Antalya’dan başlattığımız ve 
İzmir ile sürdürdüğümüz proje, Kocaeli, 
Bursa ve Adana ile devam edecek. İkinci 
aşamasında ise üyemiz olan Sektörel 
Dernekler Federasyonu (SEDEFED) 
ile Dijital Anadolu raporunu hazırladık. 
Türkiye’nin OECD ülkeleri ile karşı-
laştırılmasını içeren ve bu doğrultuda 
atması gereken makro adımları ortaya 
koyan rapor; ‘Yeni Ekonomi’ olarak da 
adlandırılan dijital dönüşümün, stratejik 
sektörlerin tanımını hızla değiştirdiğini; 
bu sektörlerdeki yetenek havuzu, altyapı 
ihtiyaçları, girişim yapısı, girişimcilerin 
niteliği, finansman ihtiyaçlarının şekli 
ve gerekli liderlik stillerinin hızla fark-
lılaştırdığını ortaya koyuyor. Rapora 
göre ayrıca, dijital dönüşüm ekonomik 
kalkınma için bir kaldıraç olarak kul-
lanılmalı; her ülke dijital dönüşümde 
kendi özgün reçetesini yazmalı ve dijital 
dönüşüm, sektörel darboğazları aşmak 
için çözüm sunmalı. Bu raporumuzu da 
İzmir’deki toplantımızda kamuoyuyla 
paylaştık.Projenin 3. ayağında ise tarım, 
tekstil ve otomotiv sektörlerine odak-
landığımız ve bu 3 sektörde de dijital 
dönüşümün ne aşamada olduğunu ele 
aldığımız bir rapor hazırlıyoruz. Bu rapo-
rumuzda tarım, tekstil ve otomotiv sek-
törlerine yönelik sahada işletmelerimizle 
görüşerek, birinci elden verilerle bir yol 
haritası oluşturacağız. Dijital Anadolu 2 
raporumuzu da projemizin son toplantı-
sını Aralık ayında yapacağımız Adana’da 
kamuoyuyla paylaşacağız. 
2011 yılından bu yana üzerinde ısrarla 
durduğumuz ve Türkiye’nin belli bir gelir 
seviyesinin üzerine çıkamaması olarak 
da ifade edebileceğimiz Orta Gelir 
Tuzağı’ndan çıkışın, dijital dönüşüm 
sürecinin doğru yönetilmesiyle mümkün 
olabileceğini söylüyoruz. Türkiye, bunun 
için dijital dönüşümde, başta KOBİ’ler 
için olmak üzere önemli adımlar atmak 
durumunda. 

Türkiye’nin	“Orta	Gelir”,	“Orta	
Demokrasi”	ve	“Orta	Eğitim”	
olarak	adlandırdığımız	3	tuzaktan	
kurtulması	gerek

Güçlü bir Türkiye’nin inşasının, ancak 
doğru uzlaşma zemininin sağlanabil-
mesi ve ortak akılla hareket edilebilmesi 
ile mümkün olabileceğini düşünüyo-
ruz. Dolayısıyla “AB ve Küresel İlişki-
ler”, “Bölgesel Kalkınma”, “Karar Alma 
Süreçlerine Katılım”, “KOBİ’lerin Geli-
şimi”, “Rekabet Gücü”, “Sektörel Gelişim 
ve Temsil” ve “Sürdürülebilir Kalkınma” 
alanlarındaki adımlarımızı ve faaliyetleri-
mizi de bu anlayışımız çerçevesinde sür-
dürüyoruz. Bulduğumuz her fırsatta, dert 
edindiğimiz her alanda, atılması gereken 
adımların, normalleşme, makro ekono-
mik dengelerin korunması, reformların 
hızlandırılması, evrensel hak ve özgür-
lüklere saygılı, katılımcı ve çoğulcu bir 
demokrasinin öncelikli hale getirilmesi, 
yargının bağımsızlığı ve hukukun üstün-
lüğü, bağımsızlık, tarafsızlık, hesapverir-
lik ve verimlilik ilkelerini gerçekleştirecek 
şekilde yargıda yeniden bir yapılandırma 
temelli olması gerektiğini ifade ediyoruz. 
Çünkü biliyoruz ki gelişmiş bir ekonomi 
için gelişmiş bir demokrasi şart. Bu iki 
unsur, birbirinden etle tırnak misali ayrıl-
maksızın bir arada olmak ve eş zamanlı 
gelişmek zorunda. Bu da AB başta olmak 
üzere dış politikada iyi ilişkiler kurulabil-
mesini, başta KOBİ’lerin lehine olmak 
üzere iş dünyasının sürdürülebilir büyü-
mesi ve üretim odaklı çalışabilmesi adına 
adımlar atılmasını, stratejik sektörlerin 
sorunlarının çözümü için yol haritaları-
nın belirlenmesini, küresel rekabet gücü-
nün artırılması için teşvikler verilmesini, 
bölgeler arası gelişmişlik farkının ortadan 
kaldırılmasını ve elbette demokrasinin 
gelişmesi için kişisel hak ve özgürlükler 
temelli hareket edilmesini gerektiriyor. 
TÜRKONFED olarak, Türkiye’nin AB 
yolunda kararlılıkla ilerleyen bir demok-
rasisi ve ekonomisi olması gerektiği görü-
şündeyiz. Ayrıca doğu ile batı arasında 
4 kat olan gelir dağılımı adaletsizliğini 
ortadan kaldırmak adına, yerelden baş-

layacak bir kalkınma hamlesi başlatıl-
ması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun 
için, Orta Gelir Tuzağı’na dikkat çek-
tiğimiz iki raporumuzda da bölgelera-
rası gelişmişlik farklarının kapatılması 
adına neler yapılması gerektiğini ortaya 
koyduk. Türkiye’nin “Orta Gelir”, “Orta 
Demokrasi” ve “Orta Eğitim” olarak 
adlandırdığımız 3 tuzaktan kurtulması 
gerektiğini söylüyoruz. TÜSİAD ile 
birlikte bunların aşılması adına başlat-
tığımız ve çok paydaşlı yapısıyla sadece 
bölgesel değil, ülke için de önemli bir 
ekonomik kalkınma modeli yaratacak 
olan Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi 
(BORGİP) ile bölgesel farkların kapa-
tılmasına destek olmaya çalışıyoruz. 
KOBİ’lerimizin kapasitelerinin gelişti-
rilmesine destek olduğumuz bu proje ile 
inanıyoruz ki yerelden bölgesele ve ulu-
sala yansıyacak bir kalkınmanın temelini, 
KOBİ’lerimiz oluşturacak ise, ilk desteği 
buraya vermeliyiz. KOBİ’lerimizin nite-
likli ve eğitimli insan kaynağı sorununun 
çözülmesi, finansmana erişiminin kolay-
laştırılması, makine ve ekipman yatırım-
larının desteklenmesi, dijital dönüşüme 
hazırlanmalarının sağlanması, bu konuda 
rehberlik, mentörlük, teknolojiye erişim 
noktasında destek mekanizmalarının 
kurgulanmasına ihtiyacımız var. 
Özetle, ülkemizin ve şirketlerimizin 
rekabet gücünün artırılabilmesi ve çok 
daha iyi bir gelecek için tüm bu saydık-
larımın bütüncül bir bakış açısıyla ele 
alınması, biri, bir diğerinin önünde yer 
almaksızın, aynı oranda önem ithaf edi-
lerek ele alınması gerekmektedir. Eko-
nomi ve demokrasi, birer ikiz kardeş-
tir. Bu noktada STK’ların karar alma 
süreçlerine etkin katılımının da güçlü bir 
ülke için olmazsa olmaz olduğunun altını 
çizmek isterim. Biz de TÜRKONFED 
olarak, tüm memleket meselelerini, top-
lum adına refah ve huzur, ekonomi adına 
sürdürülebilir büyüme, iş dünyası adına 
da belirsizliklerden uzak ve üretim odaklı 
olmasını çok önemsiyoruz ve bu yönde 
politikalar geliştirerek, gündeme ilişkin 
çözüm önerilerimizi dile getiriyoruz, 
getirmeye de devam edeceğiz.
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1.	Giriş

Soğutma kulelerinde ve nemlen-
dirme hücrelerinde lejyonella 
üremesi yıllardır bilinen bir 

sorun olmuştur. Ancak iklimlendirme 
sistemlerinin çeşitli parçalarında bulu-
nan daha başka organizmalar da vardır. 
Bu organizmalar lejyonella kadar ölüm-
cül olmayabilir fakat kötü koku, gıda 
zehirlenmesi, alerjiler ve diğer sağlıksız 
etkilerde bulunmaya fazlasıyla yeterli-
dir. Bu çalışmada klima ısı eşanjörleri 
üzerindeki mikrobiyolojik üreme ve 

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

Uygulama

üremenin önlenmesi irdelenmektedir.

Mikrobiyolojik	kontaminasyon

Havanın soğutulması, hava akımı soğu-
tulmuş bir ısı eşanjöründen geçirilerek 
yapılır. Havadaki nemlilik ve sıcaklık 
farkları nedeniyle ısı eşanjörünün yüzeyi 
üzerinde su yoğuşur. Kirlilik ve mikroor-
ganizmalar ıslak yüzeye kolayca tutunur. 
Mevcut sıcaklığa bağlı olarak, bu koşul-
larda çeşitli organizmaların hızla üremesi 
mümkün olur.
İklimlendirme sistemleri normalde aşırı 

enerji tüketiminin önüne geçmek için 
iklimlendirme yapılan odadaki havayı 
yeniden dolaştırır. Bunun bir sonucu 
olarak kontamine olmuş ısı eşanjörle-
rinden geçen hava yeniden kontamine 
olur. Bu yeniden kontamine olan hava, 
iklimlendirilen odaya tekrar verilir. Bu 
da gıda işlemede çapraz kontaminasyon 
gibi çeşitli sorunlara sebep olabilir. Neti-
cede, iklimlendirme sisteminin iç ortam 
hava kalitesini artırmak yerine azalttığı 
söylenebilir.
İklimlendirme tesisatlarında bulunan 
organizma türleri; lejyonella, aspergilus, 

İklimlendirme Sistemlerinde 
Mikrobiyolojik Üremenin 
Azaltılması

İklimlendirme Sistemlerinde 
Mikrobiyolojik Üremenin 
Azaltılması
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testler 85/572/EEC sayılı AB Direkti-
fine göre yapılır.

3.	Laboratuvar	ölçeğinde	farklı	
organizmaları	kovma	etkinliği:

Numuneler farklı organizmalara maruz 
bırakılır, bu organizmaların kaplama 
üzerinde veya yakınında üremesi etkinlik 
için referans olur.

4.	Farklı	organizmaları	
uygulamada	kovma	etkinliği:	

Numuneler gıda endüstrisindeki konum-
lara yerleştirilir.

5.	Kir	tutmaya	dayanım	etkinliği:

Numunelerin yüzeylerinin yüzey ener-
jileri ölçülür; yüzey enerjisi kirin yüzeye 
yapışması için bir referans olarak görü-
lebilir.

3.	Sonuçlar

Farklı raporların ve vakaların test sonuç-
ları bu çalışmada özetlenmiştir, orijinal 
veriler orijinal raporlarda bulunabilir 
(bkz. referanslar).

3.1.	Sızıntı	güvenliği

Blygold PoluAl MB kaplı test numu-
neleri 60 dakika boyunca 40 °C sıcak-
lıktaki suya daldırılır. Su, kaplama mal-
zemesinin artıkları için analiz edilir. Bu 
yolla uygulanan kaplama sisteminden 
elementlerin sızıntısı tespit edilebilir. 
Sudaki muhtemel kalıntı seviyeleri 0,1 
mg/l’lik tespit eşiğinin altında kalmıştır. 
Bu koşullar altında kaplamadan kayda 
değer miktarda malzeme sızıntısı olma-
maktadır. [ref: 2.1]

3.2.	Gıda	ile	temas	güvenliği

Çeşitli sektörlerde mikrobiyolojik üreme 
kontrolü gereklilik gösterir. Hastaneler, 
yiyecek ve içecek işletmeleri, temiz oda-
ların yanı sıra ofis iklimlendirme tesi-

kladosporium, penisilyum, stafilokok, 
psüdomonas ve salmonelladır.

Mikrobiyolojik	kontrol

Soğutucu ısı eşanjörlerinin üzerindeki 
mikrobiyolojik üremenin önlenmesi ya 
da en azından kontrol altına alınması 
gerekir. Yüzeyi basit bir şekilde dezen-
fekte etmek, genellikle mikrobiyolojik 
üremeyi durdurmak için iyi bir yol sayılır. 
Bir ısı eşanjörünü derinlemesine dezen-
fekte etmek, yüzeylere erişmek güç oldu-
ğundan son derece karmaşıktır. Ayrıca 
yüzeylerin hijyenik açıdan sadece geçici 
olarak temiz olduğu dikkate alınmalıdır. 
Hava yüzeyden geçtiği anda organizma-
lar ve kirlilik ile yeniden kontamine olur.
Düzenli olarak derinlemesine temizlik 
yapılması arızi olarak dezenfekte yapıl-
masından çok daha fazla etkili olacaktır. 
Temizlik yapılarak, yüzeyde organizma-
lar için besin işlevi gören kirlilik ortadan 
kaldırılır.
Hava ile taşınan mikroorganizmaların 
çoğalmasındaki en önemli adımlardan 
biri bir yüzeye yapışmak/yerleşmektir. 
Organizmalar, bir yüzeye bir miktar 
tutunmaları gerçekleşir gerçekleşmez, 
hücre dışı polimerler geliştirme eğili-
mine girerler. Bu polimerler yüzeye, ama 
daha da önemlisi havayla taşınan diğer 
organizmalara daha iyi tutunma oluştu-
rurlar. Bu şekilde yüzey üzerinde hızla 
bir biyofilm gelişir.
Mikrobiyolojik çoğalmayı kontrol etme-
nin veya önlemenin en iyi yolu, organiz-
maların yüzeye bu ilk yapışmasını önle-
mektir. Bunun için üç seviyede yüzey 
kaplama işlemi kullanılabilir:

1. Korozyon koruması ve uygun yalıtım 
malzemeleri kullanarak pürüzlü ve göze-
nekli yüzeylerin önlenmesi.
2. Düşük yüzey enerjisi ve mikroor-
ganizma savıcı yüzeyi olan kaplamalar 
uygulayarak biyostatik yüzeyler oluştu-
rulması.
3. Yüzeyde bulunan organizmaları  
aktif şekilde öldürmek için biyosit sız-
dıran kaplama uygulayarak biyoaktif 

yüzeyler oluşturulması.

Blygold, 1. ve 2. seçenekleri gerçekleşti-
recek kaplamalar tedarik eder. Blygold 
yüzey kaplamaları normalde gıda 
endüstrisinde, hastanelerde ve ofislerde 
uygulandığından, sızan biyositler bu 
ortamlarda istenmediği için 3. tip kap-
lamalar kullanılmamaktadır. 
Isı eşanjörleri ince katmanlar halinde ısı 
iletmek, esnek olmak ve kimyasal mad-
delere dayanıklı olmak zorunda oldu-
ğundan özel kaplama sistemlerine ihtiyaç 
duyar. Isı eşanjörleri üzerinde korozyon 
koruması herhangi bir boya ile sağla-
namaz. Blygold, korozyon dayanımlı 
ve pürüzsüz ısı eşanjörü kanatları elde 
etmek üzere Blygold PoluAl ürününü 
geliştirdi. Bu ürün alüminyum kanatlar 
için geliştirilmekle birlikte bakır üzerinde 
de kullanılabilir. Galvanizli çelik için bir 
başka kaplama astarının kullanılması 
gereklidir. Isı eşanjörü üzerinde biyos-
tatik bir yüzey elde etmek için Blygold 
tarafından PoluAl MB geliştirilmiştir. Bu 
kaplama sadece pürüzsüz bir korozyon 
koruma katmanı oluşturmakla kalmaz, 
aynı zamanda özel içerikleri sayesinde 
yüzeyi küfe, mayaya ve çoğu bakterilere 
karşı son derece kovucu hale de getirir. 
Bu çalışmada söz konusu kaplamaların 
etkinliği ve güvenliği irdelenmektedir.

2.	Testler	ve	yöntemler

Bu çalışmada Blygold PoluAl ve PoluAl 
MB’nin farklı özellikleri değerlendiril-
mektedir.

1.	Sızdırma	özellikleri:

Test edilecek olan kaplamalı numuneler 
suya batırılır, ardından kalıntılar için su 
kontrol edilir.

2.	Gıda	ile	temas	ettiğinde	
güvenlik:

Numuneler uzun süreyle yüksek sıcak-
lıktaki suya maruz bırakılır, ardından 
kalıntılar için su kontrol edilir. Bütün 

TERMODİNAMİK • EYLÜL 2018 61



  

Uygulama

satları da ısı eşanjörleri üzerinde mikro-
organizmaların üremesinden muzdarip 
olabilir. Paragraf 3.1’den, suya daldırılan 
kaplamalı numunelerin herhangi bir 
tespit edilebilir kaplama içeriği sızıntısı 
sergilemediği sonucu çıkarılabilir. Hava 
soğutmalı ısı eşanjörleri üzerindeki 
kaplamalar sadece havayla ve kondens 
ile temas eder. Gıda işleme tesislerine 
yerleştirilmeleri durumunda gıda ile kap-
lama arasında asla doğrudan bir temas 
olmayacaktır. Yine de yasayla zorunlu 
tutulmamasına karşın bazı zamanlarda 
gıda teması için resmi onay istenmekte-
dir. Blygold PoluAl MB, 85/572/EEC 
sayılı AB Direktifine göre gıda ile temas 
için onaylanmıştır.
Bahsedilen test koşullarında hiçbir 
zararlı içerik sızmıyorsa, ürünün her-
hangi bir uygulamada hava soğutmalı 
ısı eşanjörleri üzerinde kullanımının 
emniyetli olduğundan kesinlikle emin 
olunabilir [referans BIREF2.5 ve 2.6]

3.3.	Laboratuvar	ölçeğinde	
etkinlik

Mikrobiyolojik üremenin azaltılması 
veya önlenmesinde yüzeylerin etkinliğini 
belirlemek için çeşitli testler yapılabilir.

En yaygın kullanılan test yöntemlerin-
den biri katı (agar) difüzyon testidir. Bu 
test yönteminde test edilen yüzeyden 
küçük bir parça, optimum mikroorga-

nizma üremesi için özel agarlı besiyeri 
bulunan bir petri kabına yerleştirilir. Bu 
besiyerinde hızla üremeye başlayacak 
bazı özel mikroorganizmalar aşılanır. 
Üreyen bakteriler kaplamalı yüzeyle 
mesafesini koruyorsa kaplamadan içerik 
sızıyordur ve yüzey biyoaktiftir. Orga-
nizmalar kaplamalı numunenin yanında 
ürüyor fakat numune üzerinde üremi-
yorsa yüzey biyostatiktir. Organizmalar 
kaplamalı numunenin hem yanında hem 
de üzerinde ürüyorsa yüzeyde biyoetki 
yoktur. [referans 2.2 ve 2.3]

3.4.	Uygulama	sırasındaki	
etkinlik

Blygold kaplamaların mikrobiyolojik 
üremeye karşı etkinliğini belirlemek 
için çeşitli uygulamalı testler yapılır. 
Her konumun kendi sıcaklığı, organizma 
türü, kirleticisi ve temizleme prosedürleri 
olan özgün ortamı bulunur. Bu koşulla-
rın bir laboratuvarda taklit edilmesi son 
derece güçtür, bu nedenle etkinlik testleri 
en iyi kullanım sırasında yapılır.

Gıda Danışmanlık Kurumu Soprof

Kaplamalı ve kaplamasız test numune-
leri gıda işleme tesislerine yerleştirildi. 
Blygold PoluAl MB, Blygold PoluAl 
F adıyla test edildi. Bulunan mikroor-
ganizmalar belirli bir zaman aralığında 
ölçüldü. [referans 2.6]

In Vivo test sonucu:

“Blygold PoluAl ve Blygold PoluAl F. 
uygulanan levhaların her ikisinde de, 
% 1’in altında aspergilus türü gelişimi 
tespit edilmiştir.
Bu nedenle Blygold PoluAl F.’nin gıda 
sektöründe görülen mantarlara karşı 
önleyici bir tedbir olarak fazlasıyla uygun 
olduğu sonucuna varabiliyoruz.
Diğerlerinin yanı sıra, uygulama alanları:
Gıda işleme sektörü: Konserve fabri-
kaları, endüstriyel fırınlar, mandıralar, 
peynir işletmeleri, kurumsal mutfaklar, 
mezbahalar, balıkçılık tesisleri, reçel üre-
ticileri ve meyve depolama tesisleri. 
Tarım ve bahçecilik, hayvancılık: Patates 
siloları, sebze ve meyve reyonları, seralar, 
ahırlar
İçecek endüstrisi: Biracılık, meşrubat 
üreticileri.
Ayrıca sıhhi tesisatlarda (yüzme tesisleri, 
yıkanma ve soyunma odaları ile duş alan-
ları), temizleyiciler, tabakhaneler, selü-
loz işleyen ve boya üreten firmalarda da 
mantarlar genellikle sorun oluşturur.”

Covee, Hazır yemek işleme 
fabrikası, Belçika

Covee kullanıma hazır öğünler üreten 
ve bu ürünleri Belçika genelindeki kendi 
mağazalarında satan bir üreticidir. Covee 
ayrıca havayolu şirketleri gibi başka şir-
ketlere de yemek tedarik etmektedir. Bu, 
Covee’nin fabrikasında et ve sebze gibi 
farklı ürünleri işlediği anlamına geliyor. 
Sonunda donmuş gıdaya dönüşen farklı 
işlemler uygulanıyor. Bu işlemler yeme-
ğin kalitesi (lezzet, hijyen, görünüm) için 
son derece kritik öneme sahip. Tüm bu 
işlemlerin hijyenik koşullarda yapılması 
için büyük bir soğutma kapasitesi gere-
kir. Gıdanın mikroorganizmalarla kon-
tamine olmasını önlemek için katı kalite 
prosedürleri izlenir.

Bu prosedürleri oluşturan unsurlar:

•	 Düşük sıcaklıklar
•	 Sıcaklık kontrolü

Biyoaktif yüzey

Biyoaktif yüzey (PoulAl MB)
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•	 Pansuman, yıkama ve dezenfekte 
etmeyle ilgili çalışan talimatları

•	 Aşındırıcı temizleme kimyasalları 
kullanan katı temizleme programları

•	 Bağımsız hijyen kontrolleri

Covee’deki galvanizli çelik duvarlar deri 
kaplamalı olarak tedarik edilir. Deri kap-
lama, yüzeye tutkalla yapıştırılmış sente-
tik bir katmandır. Tavanlar ince bir kat 
boya ile boyanmıştır. Duvar ve tavanda 
yüzey bozulması gözükmektedir. Fab-
rikadaki yüzeylerin çoğunda korozyon, 
küf üremesi ve sulu kabarcıklar tespit 
edilmiştir. Katı hijyen tüzüğüne uyum 
sağlamak için bu sorunun çözülmesi 
zorunludur.

Blygold tarafından uygulanan en son 
kaplama katmanı Hygicoat 2000 MB’dir. 
Bu ürün çok yüksek kaliteli, su bazlı bir 
kaplamadır. Kaplama son derece kolay 
uygulanır ve gereken pürüzsüz yüzeyi 
oluşturur. Kürlemeden sonra yüzey 
sadece çok sert ve mekanik kuvvetlere 
karşı dayanımlı olmakla kalmaz, aynı 
zamanda mikrobiyolojik yapışmaya da 
direnç gösterir. [referans 2. 8]

Alkmaar Teknoloji Enstitüsü, 
mikrobiyoloji departmanı

Alkmaar’daki teknoloji enstitüsünde, 
mikrobiyoloji departmanının depolama 
odasında bir mikrobiyolojik sorun mey-
dana geldi. Duvarlarda, zeminde, tavanda 
ve kavanozların tüm kauçuk contalarında 
küf bulunuyordu. Derinlemesine bir 
dezenfeksiyondan sonra sorun çözülmüş 
gibi gözüküyordu ancak iki hafta sonra 
tekrar ortaya çıktı.
Blygold soğutucu ısı eşanjörüne Blygold 
PoluAl MB uyguladıktan sonra küf üre-
mesi bir daha meydana gelmedi. [refe-
rans 2.7] 

Bira fabrikası çimlenme kulesi

Bir bira fabrikasındaki çimlenme kulesi, 
ısı eşanjöründen hava tekrar geçirilerek 
soğutulur. Havada yüksek konsantras-
yonda mikroorganizmalar bulunması 
nedeniyle ısı eşanjörleri hızla tıkanma 
eğilimindedir. Isı eşanjörlerini açık tut-
mak için yüksek basınçlı su ile yapılan 
bir temizlik işlemi gerekir. Mikrobiyo-
lojik kirliliğin ısı eşanjörlerine yapışması 
güçlü olduğundan temizlik işlemi zor 
ve pahalıdır. Biyofilm tamamen ortadan 
kaldırılamamakta ve düzenli temizliğe 

rağmen kirlilik birikmektedir. Isı eşanjör-
lerine Blygold PoluAl MB uygulandıktan 
sonra, organizmaların yüzeye yapışması 
zayıfladığından kirliliği ortadan kaldır-
mak çok daha kolay olmuştur. [referans 
2.9]

3.5.	Kirlilik	yapışması

Kirlerin (veya başka maddelerin) bir 
yüzeye yapışması kirlerin yüzey ener-
jisine, fakat çoğunlukla yüzeyin yüzey 
enerjisine bağlıdır. Teflon gibi bazı özel 
yapışmaz yüzeyler bu prensibe daya-
nır. Blygold PoluAl ve Blygold PoluAl 
MB’nin yüzey enerjileri, çıplak alümin-
yum ve yapışmaz teflon kaplamanın 
yüzey enerjisi ile karşılaştırılmaktadır. 
[referans 2.1]

Malzeme
Yüzey 
enerjisi 
(mN/m)

Bakır 1000

Alüminyum 500

Blygold PoluAl 37

Blygold PoluAl MB 34

Yapışmaz Teflon kaplama 18
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Blygold PoluAl ürününün alüminyum 
veya bakır üzerine uygulanması, kirliliğin 
yapışmasını kayda değer oranda azalta-
caktır. Blygold PoluAl MB uygulanması, 
kirlilik yapışmasını daha da fazla azaltır. 
Yapışmaz teflon kaplama, yüzeyde en 
düşük yapışmayla sonuçlanacaktır.

4.	Sonuçlar

•	 Blygold PoluAl MB ve Hygicoat 
2000 MB mikroorganizmaların 
yapışmasını ve dolayısıyla 
çoğalmasını önlemek için son derece 
etkili kaplamalardır.

•	 İklimlendirme sistemlerinin 
ısı eşanjörleri mikrobiyolojik 
çoğalmanın önemli kaynaklarıdır. Bu 
organizmaların üremesini azaltarak 
koku, alerji, kapasite kaybı ve 
çapraz kontaminasyon gibi sorunlar 
azaltılabilir.

•	 Blygold PoluAl MB ve Hygicoat 
2000 MB'nin hemen her ortamda 
kullanımı güvenlidir; kaplamalardan 
tespit edilebilir malzeme sızıntısı 
olmamaktadır. Belirli gıda tipleri ile 
temas için onayı da bulunmaktadır. 
Bir onaya sahip olmakla birlikte 
Blogold kaplamaların gıda ile temas 
etmesi amaçlanmamıştır.

•	 Blygold PoluAl MB ısı eşanjörlerine 
kirlilik yapışmasını azaltır.

5.	Referanslar

•	 BIREF2.1   Contact angle 
measurements Blygold coatings 
(Temas açısı ölçümleri), Nisan 2000, 
Ir.D.P. Borger; Delft Teknoloji 
Üniversitesi, Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği Fakültesi, HI 2065.

•	 BIREF2.2  Inhibition test Blygold 
coatings (Baskılama testi), Temmuz 
1999, DAM 99373/STF-pua, 
TNO Beslenme ve Gıda Araştırma 
Enstitüsü, Mikrobiyoloji & Kalite 
Yönetimi Departmanı.

•	 BIREF2.3  Inhibition test Blygold 
coatings (Baskılama testi), Şubat 

1999, DMKM 990275/STF-voi, 
TNO Beslenme ve Gıda Araştırma 
Enstitüsü, Mikrobiyoloji & Kalite 
Yönetimi Departmanı.

•	 BIREF2.4 Overall migration 
according to EU and Dutch 
legalisation (AB ve Hollanda 
mevzuatına göre genel geçiş), 
Haziran 2002, DAM 02-2591/
SCHH, TNO Beslenme ve Gıda 
Araştırma Enstitüsü, Ambalaj 
Araştırma Departmanı

•	 BIREF2.5 Overall migration 
according to EU and Dutch 
legalisation (AB ve Hollanda 
mevzuatına göre genel geçiş), 
Haziran 2002, DAM 02-2521/
SCHH, TNO Beslenme ve Gıda 
Araştırma Enstitüsü, Ambalaj 
Araştırma Departmanı

•	 BIREF2.6 Verification study of 
the effective fungicide action of 

a Blygold PoluAl and PoluAl F 
(Evaporatör bataryasının metal 
plakaları üzerine uygulanmış 
Blygold PoluAl and PoluAl 
F.'nin etkili mantar ilacı eylemini 
doğrulama çalışması). SOPROF 
profesyonel gıda danışmanlığı 
kurumu.

•	 BIREF2.7  Referans mektubu: 
Alkmaar Laboratuar Eğitimi 
Enstitüsü, mikrobiyoloji departmanı. 

•	 BIREF2.8 COVEE 
Kampenhout'da Blygold Hygiene 
Concept uygulaması, teşhis 
ve önleyici tedbirler, Blygold 
Uluslararası ve Blygold Belçika

•	 BIREF2.9  Bira fabrikasındaki 
çimlenme kulesinde ısı eşanjörleri 
üzerine PoluAl MB uygulaması, 
Blygold Uluslararası ve Blygold 
Hollanda.
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Orta ve düşük basınçlı ısıtma, 
soğutma, havalandırma ve atık gaz 
geçiş hatlarında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş kendinden yalıtımlı tek 
parça esnek hava kanallarıdır. 
Hava sızdırmaz. Çekme ve darbe 
dayanımı yüksektir.

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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sağlamak için kendilerini kapatıyor. Bu 
nedenle sunucuların ömrü kısalmakla 
birlikte doğru planlanmamış bir iklim-
lendirme altyapısı, soğutma giderlerini 
de artırıyor. Sağlam bir iklimlendirme 
altyapısına sahip profesyonel bir veri 

Sıcak yaz aylarında BT bileşenlerinin 
bulunduğu altyapıları serin tutmak, 
hem hizmet sağlayıcılar hem de 

hizmet alanlar için büyük önem taşıyor. 
Genellikle sunucular aşırı ısınma limit-
lerine ulaştıklarında sistem güvenliğini 

Bilgi

merkezinden hizmet almak ise kurum-
lara iklimlendirme konusunda en verimli 
çözümü sunuyor. 
İleri teknoloji iklimlendirme çözümleri-
nin yanı sıra pratik çözümlerle de önlem-
ler alınabileceğini dile getiren Radore 

Yaz Aylarında Veri 
Merkezi İklimlendirmesi 
için 5 Pratik Öneri
BT bileşenlerinin ideal oranda soğutulması kesintisizlik için büyük önem taşıyor. Sıcak yaz ayları ise iklimlendirme 

altyapısına ek bir yük getiriyor. Sunucuların ve diğer donanımların aşırı ısınmasını engellemek ve kesintisizliği 

sağlamak için Radore’den 5 pratik öneri…
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altında tutarak gereken değişiklikleri aynı 
anda gerçekleştirebilmeli. Termal kame-
ralarla düzenli kontrollerin yapılması 
büyük önem taşıyor.

Hava	akışı	verimli	olmalı	
Veri merkezlerindeki serin havanın dola-
şımı çok önemli. Bu sebeple yerlerin yük-
seltilmiş olmasından, sunucuların karşı-
lıklı yerleştirilmesine kadar tüm yerleşim 
planı buna göre yapılmalı. Sıcak ve soğuk 

hava koridorları oluşturarak ısınan hava-
nın ortam şartlarını etkilemeden tahliye 
edilmesi oldukça önemli.

Kablo	yönetimini	atlamayın	
Temiz ve düzgün bir kablolama ise kabin 
içindeki hava dolaşımına büyük katkı sağ-
lıyor. 
Cihazların sıcak hava tahliye noktalarını 
örtecek şekilde dağınık kablolama yapıl-
ması hem kabloların deforme olmasına 
hem de cihazların aşırı ısınmasına neden 
oluyor.
Radore’de, veri merkezi iklimlendirme-
sinde suyun soğutulması için dış ortam-
daki düşük hava sıcaklığını kullanmayı 
mümkün kılan çevre dostu iklimlen-
dirme metodu ‘free cooling’ teknolojisi 
kullanılıyor. Radore Veri Merkezi içinde 
sıcak hava koridorlarına hapsedilen 
30-35°C değerindeki sıcak hava, has-
sas klima üniteleriyle emiliyor ve soğu-
tuculardan (chiller) gelen soğuk su ile 
16-23°C’ye kadar soğutuluyor. Soğutu-
lan hava doğrudan sunucu sistemlerinin 
soğuk hava girişlerine yönlendiriliyor.  
Kış aylarında bu işlem, dış ortamda bulu-
nan soğutucu ünitelerinin kompresörle-
rini kullanmadan doğal soğuk hava ile 
gerçekleştiriliyor.

Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Baş-
kanı Zeki Kubilay Akyol, “Doğru bir 
planlama ile yaz aylarını geçirmek veri 
merkezlerinin sağlıklı olarak çalışmasına 
olanak tanıyor. İklimlendirme yatırımları 
bir veri merkezi için en önemli adımla-
rın başında geliyor” diyor. Akyol, sıcak 
yaz aylarında iklimlendirme konusunda 
dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde 
sıralıyor:

Düzenli	bakımları	yaptırın
Yaz döneminde, BT altyapısındaki bile-
şenlerin soğutucu fan gibi parçalarının 
kontrollerini yapmak önem taşıyor. Bu 
gibi bakımlar ihmal edilirse ekipmanlar 
zaman içinde ısınma katsayısını artıracak 
yıpranma süreçlerinden geçiyorlar.

Ortam	ısısını	ayarlayın
Birçok veri merkezi 20-22 derece ara-
sında hizmet verirken bazı işletmeler de 
maliyetleri azaltmak için 26 dereceye 
kadar çıkabiliyor. Bu dereceyi ayarlarken 
konumlanan ekipmanların dayanıklılığı 
göz önünde bulundurulmalı.

Termal	yönetim	stratejisi	
oluşturun	
Veri merkezlerinde mutlaka bu konuda 
çalışan bir ekip bulunmalı ve son tek-
nolojinin yardımıyla ısıyı sürekli kontrol 
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Bakım stratejilerini benimsemiş üretim 
tesislerinde ekipman verimliliği %75’ler 
mertebesinde iken, Kestirimci Bakım 
stratejileri uygulayan ikinci grupta bu 
değer %81, “Proaktif ve Güvenilirlik 
Odaklı Yönetim” stratejileri uygulayan 
üçüncü grupta %88’lerde çıkmıştır.
Yapılan bu araştırmanın şirket sürdü-
rülebilirliği yanında kârlılıklarına etki-
sine yönelik hesaplamalarda da çok 
önemli sonuçlar bulunmaktadır. Aynı 
ürünü üreten ve kurulu kapasiteleri 
aynı kabul edilen 3 tesis için yukarıda 
açıklanan bulgulara göre kârlılık kıyas-
laması yapılmış ve birinci grupta yer 
alan şirketlerin kârı 100 birim, hisse 
değeri 21,84 kabul edilmişken, ikinci 
grupta yani Kestirimci Bakım strate-
jileri ile yönetilen tesiste kârlılık 172 
birim, hisse değerinin ise 37,51 olacağı 
hesaplanmıştır. 
Üçüncü grup için ise kârlılık 251 birim, 
hisse değeri ise 54,81 olarak bulunmuş-
tur. Bu, Türk sanayicisi için ne anlama 
geliyor?

Son günlerde piyasalarda yaşadığımız 
dalgalanmalar neticesinde birçok 
üretici şirketin giderleri arttı. Her ne 

kadar bu durum can sıkıcı olsa da, atılacak 
doğru adımlarla şirketler sürdürülebilirlik-
lerini ve kârlılıklarını eskisinden daha iyi 
noktalara getirebilirler. Özellikle de sanayi 
şirketleri yapacakları çalışmalar ile rasyonel 
sonuçlar alacaklardır. 

Aberdeen Grup adlı araştırma şirketi 
2009 yılında 156 adet üretim tesisin-
den topladığı verilerle şirketlerin “bakım 
yönetiminde” uyguladıkları stratejileri üç 
grupta topladı. Bu verileri birinci grup ola-
rak nitelediğimiz yoğun olarak Arızi ve 
Planlı Bakım stratejileri uygulanan üretim 
tesislerinden, ikinci grup olarak Kestirimci 
Bakım stratejilerinin uygulandığı tesis-
lerden, üçüncü grup olarak “Proaktif ve 
Güvenilirlik Odaklı Yönetim” stratejileri-
nin uygulandığı tesislerden aldı.  
Araştırmaya katılan tüm firmalardan 
alınan verilerle elde edilen sonuca göre; 
birinci grupta yer alan Arızi ve Planlı 

Görüş

Türk	sanayi	tesislerinde	durum	
nedir?
Türkiye’de faaliyet gösteren sanayi tesisle-
rinin çok büyük bir bölümü birinci grup 
ile ikinci grup arasında kalmış stratejilerle 
yönetiliyor. “Proaktif ve Güvenilirlik Odaklı 
Tesis Yönetimi” yapabilen şirket sayısı ise 
ancak bir iki tanedir ki bunlar da tam per-
formans ile bu stratejiyi uygulamamaktadır. 
Buradan yola çıkarak Türk sanayicilerinin 
doğru adımlar atmaları halinde hem sür-
dürülebilirliklerini hem kârlılıklarını hem 
de şirket hisselerini en az %50 artırabile-
ceğini öngörebiliriz. “Proaktif ve Güveni-
lirlik Odaklı Tesis Yönetim” stratejilerinin 
uygulanmasının yaygınlaşması ile kıymetli 
tesislerimizin eskimesi, arızalanması, pahalı 
tamirattan ve yedek parça temin maliyetin-
den kurtulması mümkündür. Böyle sürdü-
rülebilir üretimle kârlılıklar kontrol edilir ve 
bu konuda finansman sıkıntısı yaşanmaz. 
Dünyada gelişmiş ülkelerde vazgeçilmeyen 
“Sanayide Proaktif ve Güvenilirlik Odaklı 
Yönetim” ülkemizde de bilinmeli ve tercih 
edilmelidir.

Ozan Çakıtlı, Prüftechnik Türkiye Ülke Müdürü

Türk Sanayicisi “Proaktif ve Güvenilirlik 
Odaklı Yönetim” ile Kalkınacak
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Özet

Y angınla mücadele, günümüzde 
bina tekniğinin temel ve ayrıl-
maz bir parçası haline gelmiştir. 

Düzenlenen yönetmelik ve standartlar 
ile can ve mal güvenliğini maksimum 
seviyede korumak birincil hedeftir. Bu 
hususta mevzuat birlikteliğini hedefle-
diğimiz Avrupa normları, ülkemiz için 
de referans niteliği taşımaktadır.

Ülkemizde yangınla mücadele konusun-
daki mevzuat incelendiğinde;
•	 Bakanlar Kurulunun 2015/7401 

sayılı kararı ile Resmi Gazete’de 
9/07/2015 günü yayımlanarak 
revizyonu gerçekleştirilen “Binaların 
Yangın Korunması Hakkında 
Yönetmelik”

Yazan: Halil Kızılhan, Yüksek Makine Mühendisi / Pazarlama Müdürü, ALP Pompa Teknolojileri A.Ş. (ETNA), halil@etna.com.tr

Makale

•	 Temmuz 2012 tarihinde son 
güncellemesi yapılan “TS EN 
12845 + A2; Sabit Yangın 
Söndürme Sistemleri, Otomatik 
Püskürtme Sistemleri-Tasarım, 
Kurulum ve Bakım“ isimli standart 
yangınla mücadele konusundaki 
yasal zeminin omurgasını 
oluşturmaktadır.

Bu çalışmamızda TSEN12845 + A2 
standardının, yangın ve yangınla müca-
deleye komple bir bakış açısı getirdiği, 
söz konusu standardın “sabit söndürme 
sistemini-yangın pompasını” detaylı bir 
şekilde tarif ettiği hususlarına değinile-
cek, “Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik” ile yasal mevzuat 
yönünden şahıs ve tüzel kişiliklere yük-
lenen sorumluluklar, TSEN 12845 + A2 
standardının muadil NFPA20 normu ile 

tasarımsal, hidrolik, elektriksel vb. yön-
lerden karşılaştırılacaktır.

1.	Yangın	Mevzuatı	–	“Binaların	
Yangından	Korunması	Hakkında	
Yönetmelik”

Bakanlar Kurulunun 27.11.2007 gün 
ve 2007/12937 sayılı kararı ile Resmi 
Gazete’nin 19.12.2007 gün ve 26735 
sayılı sayısında yayımlanan “Binala-
rın yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik’’ ve Bakanlar Kurulunun 
09.07.2015 gün ve 2015/7014 sayılı 
kararı ile Resmi Gazete’nin 29411 sayılı 
sayısında yayımlanan “Binaların Yangın-
dan Korunması Hakkında Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
hükümleri...
MADDE	1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 

Yangınla Mücadele Mevzuatı 
ve TSEN 12845+A2 & NFPA20 
Karşılaştırması
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kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluş-
lar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü 
yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, 
yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı 
safhalarında çıkabilecek yangınların en 
aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde 
çıkabilecek yangının can ve mal kaybını 
en aza indirerek söndürülmesini sağla-
mak üzere, yangın öncesinde ve sırasında 
alınacak tedbirlerin, organizasyonun, 
eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını 
belirlemektir.
MADDE	5- (1) Projeler, kanuni düzen-
lemeler yanında, yangına karşı güvenlik 
bakımından bu Yönetmelikte öngörü-
len şartlara uygun değil ise yapı ruhsatı 
verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı 
ile kullanım amacı değiştirilen yapılarda 
bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre 
imalat yapılmadığının tespiti hâlinde, 
bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya 
yapı kullanma izin belgesi veya çalışma 
ruhsatı verilmez.
(2) Tasarımcılar tarafından, bu Yönetme-
likte hakkında yeterli hüküm bulunma-
yan hususlarda ve metro, marina, heli-
kopter pisti, tünel, stadyum, havalimanı 
ve benzeri kullanım alanlarının yangın-
dan korunmasında Türk standartları, 
bu standartların olmaması halinde ise 
Avrupa standartları esas alınır. Türk veya 
Avrupa standartlarında düzenlenmeyen 

hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul 
edilen standartlar da kullanılabilir.
MADDE	6- (1) Bu Yönetmelik hüküm-
lerinin uygulanmasından;
a) Yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler,
b) Yatırımcı kuruluşlar,
c) Yapı sahipleri,
ç) İşveren veya temsilcileri,
d) Tasarım ve uygulamada görevli mimar 
ve mühendisler ile uygulayıcı yükleniciler 
ve imalatçılar,
e) Yapı yapılmasında ve kullanımında 
görev alan müşavir, danışman, proje 
kontrol, yapı denetimi ve işletme yetki-
lileri, görevli, yetkili ve sorumludur.
(2) Yangın söndürme ve algılama, duyuru 
ve acil aydınlatma gibi aktif yangın 
güvenlik sistemlerinin yeterli olma-
masından; projenin eksik veya hatalı 
olması veya standartlara uygun olma-
ması halinde proje müellifleri ve yapımın 
eksik veya hatalı olması veya standartlara 
uygun olmaması halinde ise müteahhit 
veya yapımcı firma sorumludur. Sistemin 
uygun çalışmaması işletmeden kaynak-
lanıyor ise, işletmeci kuruluş doğrudan 
sorumlu olur. Yangın güvenlik sistemle-
rinin yaptırılmasının gerekli olduğu yapı 
sahibine yazılı olarak bildirildiği halde, 
yapı sahibi tarafından yaptırılmamış 
veya standartlara uygun yaptırılmamış 
ise, yapı sahibi sorumlu olur.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine uyul-
maması sebebiyle meydana gelen yangın 
hasarlarından dolayı;
a) Yapı inşasında yer alan yapı sahipleri, 
işveren ve işveren temsilcileri,
b) Tasarımda, uygulamada ve denetimde 
görevli mimar ve mühendisler,
c) Yapı denetimi kuruluşları,
ç) Müteahhitler, imalatçılar ve danış-
manları kusurlarına göre sorumludur.

2.	Türkiye	Yangın	Standardı	
“TSEN	12845	+	A2”

TS EN 12845 + A2 (2012) standardı; 
EN 12845 + A2 (2009) standardı ile 
birebir aynı olup, Avrupa Standardizas-
yon Komitesi’nin (CEN) izniyle Türk 
Standartları Enstitüsü tarafından oluş-
turulmuş “Türk Yangın Standardı”dır. 
Bu standardın oluşum sürecinde; CEN 
tarafından kabul edilen EN 12845 + A2 
(2009) standardı esas alınmış olup, TSE 
Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu 
tarafından hazırlanmış ve TSE Teknik 
Kurulu’nun 19 Temmuz 2012 tarihli 
toplantısında “Türk Standardı” olarak 
kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.
Standart, ekleri ile birlikte 20 bölüm-
den oluşmakta olup, 10. Bölüm yangın 
pompasını tarif etmektedir. 10. Bölüm 
incelendiğinde;
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3.	TSEN	12845’e	Göre	Yangın	
Pompası	Hidrolik	Performans	
Özellikleri	Nasıl	Olmalıdır?	

TSEN 12845’e göre yangın pompası, 
kararlı bir H(Q) eğrisine sahip olmalıdır.

Kapalı	 Vana	 Değeri: Pompanın 
kapalı vana değeri (Sıfır debide pom-
panın verebileceği maksimum basınç), 
anma değerinin %125’ ini geçmemelidir.
Anma	 Değeri:	 Talep edilen debi-
basınç değerinin pompa hidrolik eğrisi 
üzerindeki kesiştiği nokta.
Maksimum	Yük: Pompa gerektiğinde 
anma debisinin %140’ı kapasite çalışabil-
melidir. Yangın pompası; anma değerinin 
%140 kapasitesinde çalışırken, basınç en 
fazla anma değerinin %70 mertebelerine 
kadar düşmelidir.

1. alan en istenilmeyen alan, 2. alan tasa-
rımlanan pompa akışı, 3. alan istenen en 
büyük akış, 4. alan en çok istenilen alan 
olarak tanımlanmaktadır.

4.NFPA20	Nedir?

Amerikan Yangınla Mücadele Derneği-
nin (American Fire Protection Agency), 
yangın pompasını tarif eden 20 numaralı 
standardıdır.

Makale

5.	NFPA20’ye	Göre	Yangın	
Pompası	Hidrolik	Performans	
Özellikleri	Nasıl	Olmalıdır?	

Kapalı	 Vana	 Değeri: Pompanın 
kapalı vana değeri (Sıfır debide pom-
panın verebileceği maksimum basınç), 
anma değerinin %140’ını geçmemelidir.
Anma	 Değeri: Talep edilen debi-
basınç değerinin pompa hidrolik eğrisi 
üzerindeki kesiştiği nokta.
Maksimum	 Yük: Pompa gerekti-
ğinde anma debisinin %150’si kapasite 
çalışabilmelidir. Yangın pompası; anma 
değerinin %150 kapasitesinde çalışırken, 
basınç en fazla anma değerinin %65 mer-
tebelerine kadar düşmelidir.

6.	Sonuç

Gerek kentsel dönüşüm çabaları gerekse 
de yeni konut&ofis, AVM vb. ticari 
mekân talebinin canlı olduğu ülkemizde 
inşaat sektörü, lokomotif sektörlerden 
biri olup hızla gelişmektedir. Sektördeki 
bu hareketlilik bir noktada, bina bileşen-
lerine yönelik normların güncellenme-
sini, standartların tarif edilmesini zorunlu 
kılmaktadır. Bina mekaniğinin en önemli 
bileşenlerinden biri “yangın güvenliği” 
olup, bu alanda Avrupa Birliği ile mev-
zuat uyumluluğunu sağlamak yönündeki 

irade doğrultusunda, Avrupa’nın yan-
gın standardı olan EN12845 aynen baz 
alınarak TSEN12845+A2 adlı yangın 
standardımız oluşturulmuştur. 

Bu çalışmamızda TSEN12845+A2 ile 
muadil NFPA20 normu teknik kri-
terler (hidrolik performans, malzeme 
özellikleri, elektriksel özellikler vb.) baz 
alınarak karşılaştırılmıştır. Teknik kar-
şılaştırma sonucunda; özellikle hidrolik 
performans yönünden TSEN12845’in 
daha avantajlı olduğu, diğer özelliklerde 
ise her iki standardın aynı özelliklere 
sahip olduğu görülmektedir.

Kaynaklar

1. NFPA20, Standart for The İnstalla-
tion of Stationary Pumps for Fire Pro-
tection, 2013 Edition.
2. TSEN12845+A2, Sabit Yangın Sön-
dürme Sistemleri-Otomatik Püskürtme 
Sistemleri-Tasarım, Kurulum ve Bakım, 
Temmuz 2012.
3. Binaların Yangından Korunması Hak-
kında Yönetmelik, Temmuz 2015.
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TSEN	12845	&	NFPA20	Karşılaştırma	Tablosu
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ÖZELLİKLER TS EN 12845 NFPA 20 NOTLAR

POMPA GÖVDESİ Arkadan Emişli Geri Çekmeli Tip (Back Pull 
Out)

Ayrılabilir Gövdeli veya Arkadan 
Emişli Tip   

POMPA GÖVDE 
MALZEMESİ GG25, GGG40 veya AISI 304 GG25 veya GGG40   

ÇARK GG25, AISI304 veya Bronz Bronz veya AISI 304   
POMPA MİLİ AISI 316 AISI 316   

SIZDIRMAZLIK Mekanik Salmastra veya Yumuşak Salmastra 
(5 Sıra) Yumuşak Salmastra (5 Sıra)   

YATAKLAMA Rulmanlı Yatak Gres Yağlamalı Rulmanlı Yatak   

KAPLİN 
BAĞLANTISI 

Spacer Kaplin (Ara parçalı kaplin) pompanın 
çark, difüzör ve salmastra gibi parçalarını 
sökmeden müdahale kolaylığı sağlar.

Bağlama Kaplin   

PE
RF

O
RM

AN
S 

Ö
ZE

LL
İK

LE
Rİ

KAPALI VANA 
BASINCI Anma basıncının %125’i olmalıdır. Anma basıncının %140’ından 

fazla olmamalıdır.   

MAKSİMUM YÜK Debi değeri %140’ a çıktığında basınç %70’ in 
altına düşmemelidir.

% 150 debide minimum basınç, 
anma basıncının %65’inden 
küçük olmamalıdır.

Her iki normda da 
benzer hidrolik eğri tarif 
edilmektedir.

YEDEKLEME

İki pompalı sistemlerde, pompaların her biri 
belirlenen debileri ve basınçları tek başına 
sağlayabilmelidir. Üç pompanın bulunduğu 
yerlerde, her bir pompa başlangıçta verilen 
debinin asgari %50’sini sağlamaktadır.

Belirli sınırlama bulunmaktadır. 
Pompaların %100 yedekli 
olması yangın güvenliği 
açısından kaçınılmazdır.

KAÇAK GİDERME 
POMPASI  
(PİLOT POMPA)

Belirli sınırlama bulunmamaktadır. Tercihe 
bağlı olarak kullanılabilir.

En az 1 gpm kapasitede veya 
izin verilebilir bir kaçağı 10 dk 
içerisinde  
karşılayacak kapasitede ve 
sistemin gerektirdiği basınçtan 
daha küçük olmamalıdır.

  

SU AKIŞ HIZI 
Pozitif Emişte Akış Hızı 1,8m/s,
negatif emişte ise 1,5 m/s’den büyük 
olmamalıdır.

Anma debisinde su akış hızı 3 
m/s’den fazla olmamalıdır.

Kollektörlerdeki tasarım 
hızının düşük alınması, 
sürtünme 
kayıplarını azaltır. TS EN 
12845'e uygun yangın 
pompasında kollektör 
çapları daha büyük çıkar. 
Daha büyük çaplı boru 
ve aksesuar kullanılması 
pompa emişini 
rahatlatan bir unsurdur 
ve avantajdır.

POMPANIN 
ÇALIŞTIRILMASI

Şehir şebekesindeki basınç 0,8 P’den (P; 
Kapalı Vana Koşulundaki Basınç) az olmayan 
bir değere düştüğünde, ilk pompa seti 
otomatik olarak çalışmaya başlamalıdır. İki 
pompalı bir set ise, ikinci pompa basıncın 0,6 
P’den az olmayan bir değere düşmesinden 
önce çalışmalıdır. Pompa bir kez çalışmaya 
başlayınca, elle durduruluncaya kadar 
çalışmaya 
devam etmelidir.

Belirli sınırlama bulunmaktadır. 
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TSEN	12845	&	NFPA20	Karşılaştırma	Tablosu
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ÖZELLİKLER TS EN 12845 NFPA 20 NOTLAR

POMPA GÖVDESİ Arkadan Emişli Geri Çekmeli Tip (Back Pull 
Out)

Ayrılabilir Gövdeli veya Arkadan 
Emişli Tip   

POMPA GÖVDE 
MALZEMESİ GG25, GGG40 veya AISI 304 GG25 veya GGG40   

ÇARK GG25, AISI304 veya Bronz Bronz veya AISI 304   
POMPA MİLİ AISI 316 AISI 316   

SIZDIRMAZLIK Mekanik Salmastra veya Yumuşak Salmastra 
(5 Sıra) Yumuşak Salmastra (5 Sıra)   

YATAKLAMA Rulmanlı Yatak Gres Yağlamalı Rulmanlı Yatak   

KAPLİN 
BAĞLANTISI 

Spacer Kaplin (Ara parçalı kaplin) pompanın 
çark, difüzör ve salmastra gibi parçalarını 
sökmeden müdahale kolaylığı sağlar.

Bağlama Kaplin   

PE
RF

O
RM

AN
S 

Ö
ZE

LL
İK

LE
Rİ

KAPALI VANA 
BASINCI Anma basıncının %125’i olmalıdır. Anma basıncının %140’ından 

fazla olmamalıdır.   

MAKSİMUM YÜK Debi değeri %140’ a çıktığında basınç %70’ in 
altına düşmemelidir.

% 150 debide minimum basınç, 
anma basıncının %65’inden 
küçük olmamalıdır.

Her iki normda da 
benzer hidrolik eğri tarif 
edilmektedir.

YEDEKLEME

İki pompalı sistemlerde, pompaların her biri 
belirlenen debileri ve basınçları tek başına 
sağlayabilmelidir. Üç pompanın bulunduğu 
yerlerde, her bir pompa başlangıçta verilen 
debinin asgari %50’sini sağlamaktadır.

Belirli sınırlama bulunmaktadır. 
Pompaların %100 yedekli 
olması yangın güvenliği 
açısından kaçınılmazdır.

KAÇAK GİDERME 
POMPASI  
(PİLOT POMPA)

Belirli sınırlama bulunmamaktadır. Tercihe 
bağlı olarak kullanılabilir.

En az 1 gpm kapasitede veya 
izin verilebilir bir kaçağı 10 dk 
içerisinde  
karşılayacak kapasitede ve 
sistemin gerektirdiği basınçtan 
daha küçük olmamalıdır.

  

SU AKIŞ HIZI 
Pozitif Emişte Akış Hızı 1,8m/s,
negatif emişte ise 1,5 m/s’den büyük 
olmamalıdır.

Anma debisinde su akış hızı 3 
m/s’den fazla olmamalıdır.

Kollektörlerdeki tasarım 
hızının düşük alınması, 
sürtünme 
kayıplarını azaltır. TS EN 
12845'e uygun yangın 
pompasında kollektör 
çapları daha büyük çıkar. 
Daha büyük çaplı boru 
ve aksesuar kullanılması 
pompa emişini 
rahatlatan bir unsurdur 
ve avantajdır.

POMPANIN 
ÇALIŞTIRILMASI

Şehir şebekesindeki basınç 0,8 P’den (P; 
Kapalı Vana Koşulundaki Basınç) az olmayan 
bir değere düştüğünde, ilk pompa seti 
otomatik olarak çalışmaya başlamalıdır. İki 
pompalı bir set ise, ikinci pompa basıncın 0,6 
P’den az olmayan bir değere düşmesinden 
önce çalışmalıdır. Pompa bir kez çalışmaya 
başlayınca, elle durduruluncaya kadar 
çalışmaya 
devam etmelidir.

Belirli sınırlama bulunmaktadır. 
  
  
  

  
  
  

  



  

Makale

TSEN 12845 & NFPA20 Karşılaştırma Tablosu
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ÖZELLİKLER TS EN 12845 NFPA 20 NOTLAR
OTOMATİK HAVA 
TAHLİYE VANASI VAR VAR   

DEBİMETRE VAR VAR   
MANOMETRE VAR VAR   
ANA TAHLİYE VANASI YOK VAR   

ÇALIŞTIRMA TANKI

VAR (Negatif emiş yaptırılacak sistemlerde pompa 
sayısı kadar kullanılır. DT’de 100 lt ST ve YT’de 500 
lt olmalıdır. Tankların içerisindeki su seviyesi 2/3’e 
düştüğünde pompalar otomatik devreye girer.)

YOK

Çalıştırma tankı kullanmak kaydıyla, negatif 
koddan emiş yapan pompanın susuz 
çalışmasının önüne geçilir. TS EN 12845 bu 
tarz bir uygulamaya olanak tanımaktadır. 
NFPA 20'de ise norm pompalar ile negatif 
koddan emişe yönelik bir uygulama 
bulunmamaktadır.

ELEKTRİK KUMANDA 
PANOSU VAR (Her pompa için ayrı) VAR (Her pompa 

için ayrı)   

YÜKSELEN MİLLİ VANA YOK (Kelebek vana mevcut, opsiyonel 12V DC 
uzaktan izleme panosu mevcuttur.)

VAR (Emme 
ve basma 
hattında ayrı ayrı 
olmalıdır.)

  

RELLEF VANA YOK (Gövde soğutma, ana tankla geri dönüşlü 
sirkülasyon borusu ile yapılmaktadır)

VAR (Gövde 
soğutma için 
kullanılır.)

  

EKSANTRİK EMİŞ KİTİ

VAR (Pompa emiş çapı negatif emişte DN80’den, 
pozitif emişte ise DN 65’den küçük olamaz. 
Bunun için pompanın emme kısmı en az iki 
çap uzunluğunda, bir doğru veya konik boruya 
bağlanmalıdır. Konik boru, yatay başlık kısmı ve 20° 
yi geçmeyen azami daldırma açısına sahip olmalıdır. 
Vanalar pompa girişine doğrudan değil bu emiş 
kitine takılmalıdır.)

YOK

Eksantrik emiş kiti kullanımı; pompaya 
yönelen suyun laminer akımda akmasını, 
hava v.b. akışı bozan unsurların pompaya 
ulaşmamasını, öngörülenden bir çap büyük 
çapa geçilmesi nedeniyle de akış hızının 
düşürülmesini ve sürtünme kayıplarının 
azaltılmasını sağlar. TS EN 12845 eksantrik 
emiş kiti kullanımı ile pompa emiş hattı için 
çok önemli bir avantaj sağlamaktadır.

EMİŞ KOLLEKTÖRÜ YOK (Pozitif emişte tavsiye edilmez, negatif emişte ise 
kesinlikle kullanılmaz. Pompalar ayrı ayrı emiş yapar.) VAR   

BASMA KOLLEKTÖRÜ 

VAR ( 1,3 m/s Pozitif, 1,5 m/s negatif yüke göre 
hesaplanmıştır. Sürtünme kayıpları minimize 
edildiğinden yükselen milli vana kullanılmasına gerek 
yoktur)

VAR   

HER POMPA İÇİN PANO VAR VAR   
KİLİTLİ PANO VAR VAR   

BASINÇ ANAHTARI Pano Dışında Kilitli Pano İçerisinde 
Kilitli   

FAZ HATA BİLDİRİMİ VAR VAR   
FAZ SIRA HATASI 
BİLDİRİMİ VAR VAR   

KUMANDA FAZ HATASI 
BİLDİRİMİ VAR VAR   

MANUEL, YARI 
OTOMATİK VE TAM 
OTOMATİK ÇALIŞMA

VAR VAR   

OTOMATİK DURDURMA VAR YOK   
MANUEL DURDURMA 
DÜĞMESİ Pano Üzerinde Kilitli Pano Üzerinde 

Ulaşılabilir   

AYRI ALARM PANOSU VAR VAR   
SESLİ ALARM VAR VAR   
IŞIKLI ALARM VAR VAR   
OTOMATİK TEST 
PROGRAMI 

VAR (TS EN 12845 sprinker sistemlerinde uygulanmaz. 
Kullanıcı tarafından manuel yapılır.) VAR   
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Yazan: John Siegenthaler
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Çeviri

Isıtma Sistemlerinde 
Besleme Suyu Sıcaklığının 
Düşürülmesi – Bölüm 1

Termal güneş kolektörlerinin, hid-
ronik ısı pompalarının ve bio-kütle 
kazanlarından beslenen ısıl depolama 

tanklarının ortak karakteristikleri nedir?  
Cevap: Hepsi düşük besleme suyu sıcak-
lığında çalışabilen dağıtım sistemlerine 
bağlandıklarında en yüksek performansı 

gösterirler. Fakat birçok Kuzey Amerika 
evinde durum bu şekilde değildir. Kuzey 
Amerika’daki evlerde, modern düşük 
sıcaklıklı ısı kaynaklarının orijinalinde 
180°F gibi yüksek sıcaklıkta çalışmak 
için tasarlanmış dağıtım sistemlerine 
bağlandığı vakalar ile çok yaygın olarak 

karşılaşılmaktadır. Bunun sebebi, yükle-
nicilerin evden sadece yüksek sıcaklıklı ısı 
kaynağını çıkarıp yerine düşük sıcaklıklı 
yenilenebilir enerji ısı kaynağını kurması 
ve dağıtım sisteminde hiçbir değişiklik 
yapmamasıyla meydana gelecek prob-
lemlere davetiye çıkarmasıdır.  
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Çeviri

Örneğin, yeni jenerasyon sudan-suya ve 
havadan-suya ısı pompaları sadece 120-
130°F aralığında sıcak su sağlayabilir. 
Eğer bu ısı pompası, tasarım yükünü kar-
şılamak için ortalama 180°F’lık su sıcak-
lığı gerektiren bir dağıtım sistemine bağ-
lanırsa, yüksek sıcaklık limitinde sigorta 
attıracak ve her sigorta attırdığında da 
manuel olarak yeniden başlatılmaya ihti-
yaç duyacaktır. Mevcut dağıtım sistemi, 
ısı pompasından gelen ısı girdisini, tasa-
rım sıcaklığından 50-60°F daha düşük su 
sıcaklığı ile dağıtamayacaktır. 

Sıcaklığı	Düşürmek

Herhangi bir hidronik sistemin besleme 
suyu sıcaklığını düşürmek için iki temel 
yol vardır:
1. Ek yalıtım, daha yüksek ısıl perfor-
manslı pencereler ve hava sızıntısının 
azaltılması gibi iyileştirmeler ile bina 
zarfının tasarım yükünün azaltılması
2. Mevcuttaki sisteme ısı yayıcıların 
eklenmesi
Bu iki yaklaşımın kombinasyonu da 
mümkündür. Bina zarfı iyileştirmeleri 
binanın tasarım yükünün azaltılmasını 
sağlar. Bu iyileştirmelerin yapılmasından 
sonra mevcut hidronik dağıtım sistemi, 
azaltılmış bina tasarım yükünü daha 
düşük besleme suyu sıcaklıkları ile kar-
şılayabilir. Besleme suyu sıcaklığındaki 
değişim, tasarım yükündeki değişim ile 
orantılıdır. Yeni besleme suyu sıcaklığı, dış 
ortam sıcaklığı bazlı ayar kontrolü ile aynı 
konsept ile belirlenebilir. Yeni su sıcaklığı 
Formül 1 ile bulunabilir 

Formül	1:

Tnew   – Tin   + (Qnew/Qexisting)   X 
(Tde  – Tin)
Burada:
Tnew   = Bina zarfı iyileştirmelerinden 
sonra tasarım yükündeki besleme suyu 
sıcaklığı (ºF)
Tin   = İstenilen iç ortam hava sıcaklığı 
(ºF)
Qnew   = Bina zarfı iyileştirmelerinden 
sonra tasarım ısıtma yükü (Btu/hr)

Qexisting   = Bina zarfı 
iyileştirmelerinden önce 
tasarım ısıtma yükü (Btu/
hr)
Tde  = Bina zarfı iyileştir-
melerinden önce tasarım 
ısıtma yükünün karşılan-
ması için gereken besleme 
suyu sıcaklığı (Btu/hr)
Örneğin, tasarım ısıtma 
yükü 100.000 Btu/hr olan 
ve iç ortam hava sıcaklığı-
nın 70°F’ta tutulduğu bir 
ev varsayalım. Mevcutta, 
süpürgelik tip kanatlı-
boru kullanan ve tasarım 
yükünde 180°F’lık bes-
leme suyu sıcaklığı gerek-
tiren bir hidronik dağıtım 
sistemi olsun. Ayrıca, bina 
zarfında yapılan iyileştir-
meler ile tasarım yükünün 
100.000 Btu/hr’dan 70.000 Btu/hr’a düş-
müş olduğunu da varsayalım. Mevcuttaki 
hidronik dağıtım sistemi ile tasarım yükü 
şartlarındaki yeni besleme suyu sıcaklığı 
Formül 1 ile hesaplanır.

Formül	1

Tnew  = 70 + (70,000/100,000) X (180 
– 70) = 140°F
Şekil 1 ortam sıcaklığına karşılık besleme 
suyu sıcaklığının, hem orijinal tasarım 
yükünde hem de yapılan iyileştirmeler 
sonrasında azaltılmış tasarım yükünde 
değişimini göstermektedir.  
Bu vakada, tasarım yükünün 100.000 
Btu/hr’dan 70.000 Btu/hr’a düşürül-
mesi, besleme suyu sıcaklığını 180°F’tan, 
147°F’a düşürmüştür. Her ne kadar bu bir 
iyileştirme olsa da, bu besleme suyu sıcak-
lığı seviyesi yenilenebilir enerji kullanan 
ısı kaynaklarının sürekli olarak karşılaya-
bileceği sıcaklık seviyesinden hatırı sayılır 
miktarda yüksektir. 

Daha	Çok	Sayıda	Isı	Yayıcı	
Kullanılması

Binanın tasarım ısıtma yükünün azaltıl-

ması, gerekli olan besleme suyu sıcaklığını 
istenilen seviyeye getirmede yetersiz kalı-
yor ise, sisteme ek ısı yayıcıların eklenmesi 
gereklidir. 
Eğer orijinal sistem süpürgelik tip 
kanatlı-boru ısı yayıcı kullanıyor ise, aynı 
ısı yayıcılardan sisteme bir miktar daha 
eklenmesi mümkün olabilir. Diğer bir 
opsiyon da bu ısı yayıcıları daha yüksek ısı 
çıktısı olanları ile değiştirmektir. Ayrıca 
panel radyatör, fan-coil ve seçilen mahal-
lere radyan paneller gibi farklı ısı yayıcıla-
rın da sisteme dahil edilmesi mümkündür.

Sisteme eklenecek ısı yayıcının tipi aşa-
ğıdaki faktörlere bağlı olarak belirlenir:

1. Farklı modeldeki ısı yayıcıların 
ulaşılabilirliği.

2. Yeni ısı yayıcıların maliyeti.
3. Yeni ısı yayıcıların binaya 

entegrasyonunun zorluk/kolaylık 
seviyesi. 

4. Estetik tercihler.
5. Zemin kaplamaları (radyan zemin 

panellerinin seçilmesi durumunda).
6. Yüzey sıcaklık sınırlamaları (radyan 

panellerinin seçilmesi durumunda).
7. Yenilenmiş dağıtım sisteminde 

Şekil 1. 

180 °F besleme suyu sıcaklığı @ 
tasarım yükü (mevcut sistem)

147 °F besleme suyu sıcaklığı @ tasarım 
yükü (bina zarfı iyileştirmelerinden sonra)

Dış ortam sıcaklığı (°F)
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)
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tasarım yükünün karşılanması için 
gerekli olan besleme suyu sıcaklığı.

Daha	Çok	Sayıda	Süpürgelik	Tip	
Isı	Yayıcı	Eklenmesi

Daha çok sayıda süpürgelik tip kanatlı-
boru ısı yayıcı eklendiği varsayımı ile 
ilerleyelim. Aşağıdaki prosedür, tasarım 
yükündeki besleme suyu sıcaklığının 
önceden belirlenmiş bir seviyeye indi-
rilmesi için sisteme eklenmesi gereken 
süpürgelik tipi ısı yayıcı sayısını hesapla-
mada kullanılabilir. Bu hesaplamada yeni 
eklenecek süpürgelik tipi ısı yayıcıların, 
mevcuttakiler ile birebir aynı olduğu var-
sayımını da kullanır. Ayrıca mevcuttaki 
süpürgelik tip ısı yayıcıların 2,25 in.2 
alüminyum kanatlı, I=B=R Kategorisi 
ve 200°F su sıcaklığında yaklaşık olarak 
600 Btu/hr/ft ısı çıktısına sahip olduğu 
varsayımını da yapmaktadır. 
Adım	1: Binanın tasarım ısıtma yükünü 
“El Kitabı J” veya eşdeğer prosedürleri 
kullanarak doğru şekilde belirle.
Adım	2: Mevcut dağıtım sistemindeki 
kanatlı-borunun toplam uzunluğunu 
belirle. Üzerinde kanat olmayan boru 
uzunluğunu dahil etme. Mevcuttaki 
kanatlı-boru uzunluğu Le ile adlandı-
rılacaktır. 

Çeviri

Adım	 3: Sistemin hem 
tasarım yükünü karşılaya-
bilen hem de yenilenebilir 
enerji ısı kaynağının üre-
tebileceği istenen (düşük 
seviyeli) besleme suyu 
sıcaklığını belirle. Tavsiye 
edilen değer 120°F’tır. 
Adım	4: Adım 3’te belir-
lenen besleme suyu sıcak-
lığından 5-10°F çıkararak 
ortalama su çevrim sıcak-
lığı tahmini yap. 
Adım	 5:	Yeni ortalama 
su çevrim sıcaklığını Şekil 
2’de verilen grafiğin yatay 
ekseninde bul. Bu nokta-
dan kırmızı eğriyi kesene 

kadar dikey bir doğru çiz. 
Bu kesişimden grafiğin 

dikey eksenine kadar yatay bir doğru 
çizerek düşük ortalama su çevrim sıcak-
lığındaki kanatlı-boru ısı çıktısını oku. Bu 
değer qL ile gösterilecektir. Şekil 2’deki 
yeşil doğrular ve sayılar 115°F sıcaklığın-
daki ortalama su devresi için qL değerinin 
nasıl belirlendiğini göstermektedir. 
Adım	6: Formül 2’ yi kullanarak eklen-
mesi gereken süpürgelik tip ısı yayıcı 
uzunluğunu belirle. 

Formül	2:

Ladded  = tasarım yükü/qL  – Le

Burada:

Ladded  = eklenmesi gereken aynı model 
ve özelliklerdeki kanatlı-boru uzunluğu 
(feet)
tasarım yükü = binanın tasarım ısıtma 
yükü (Btu/hr)
qL   = düşük ortalama su sıcaklığındaki 
süpürgelik tipi ısı yayıcı çıktısı (Btu/hr/ft)
Le  = Mevcuttaki süpürgelik tipi ısı yayıcı 
sistemin toplam uzunuğu (feet)

Bu hesabı bir örnek ile pekiştirelim. 
Tasarım ısıtma yükünün 40.000 Btu/hr 
olduğu ve ısı dağıtım sisteminin 120 ft 
uzunluğunda süpürgelik tip kanatlı-boru 

sistemine sahip olduğu varsayımını yapa-
lım. Isı kaynağı konvansiyonel döküm 
tip kazan olsun. Hedefimiz daha fazla 
süpürgelik tip ısı yayıcı kullanarak bes-
leme suyu sıcaklığını tasarım şartlarında 
120°F’a düşürmek olsun. Dağıtım siste-
minin sıcaklık düşüşünün 10°F olduğunu 
varsayalım. Eklenmesi gereken süpürgelik 
tip ısı yayıcı miktarını belirleyin. 

Çözüm:

Adım	1: Tasarım yükü 40.000 Btu/hr 
olarak hesaplanmıştır.
Adım	2: Sistemdeki kanatlı-boru uzun-
luğu 120 ft’dir. 
Adım	 3: Tasarım ısıtma yükündeki 
düşük besleme su sıcaklığı 120°F ola-
caktır. 
Adım	 4: Ortalama düşük su çevrim 
sıcaklığı 120 – (10/2) = 115°F.
Adım	5: 115 °F’lık ortalama su çevrim 
sıcaklığındaki kanatlı-boru ısı çıktısı 146 
Btu/hr/ft.
Adım	6: Eklenmesi gerekli olan kanatlı 
boru uzunluğu Formül 2 kullanılarak 
hesaplanır.

Formül	2

Ladded   = tasarım yükü/qL   – Le   = 
[40,000   Btu/hr/146   Btu/hr∙ft– 120] 
= 154 ft
154 ft’lik süpürgelik tip ısı yayıcının 
sisteme eklenmesi mümkün olsa da, bu 
kadar büyük bir uzunluk oldukça fazla 
duvarın da evde mevcut olarak bulun-
masını gerektirecektir. Birçok binada, bu 
miktarda süpürgelik tip ısı yayıcı eklemek 
pratik bir çözüm olmayacaktır. Gerekli 
olan tasarım ısıtma yükünü karşılamak 
için yüksek çıktılı süpürgelik tip ısı yayı-
cılar veya diğer tip ısı yayıcılar gibi alter-
natifler tercih edilmelidir.

Diğer bir seçenek de, standart yerine yük-
sek çıktılı süpürgelik tip ısı yayıcının sis-
teme eklenmesinin değerlendirilmesidir. 
Şekil 3 yüksek ısı çıktılı süpürgelik tip ısı 
yayıcıdan elde edilen ısı çıktısı (mavi eğri) 
ile standart süpürgelik tip ısı yayıcının 

Şekil 2. 

Not: Bu grafik 2,25’’ kare kanatlı 
ve ¾’’ borulu standart kanatlı-boru 
süpürgelik tip ısı yayıcısı baz alınarak 
hazırlanmıştır

Su sıcaklığı (°F)
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Süpürgelik tip ısı 
yayıcısına giriş yapan 
hava sıcaklığı 65 °F
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(kırmızı eğri) ısı çıktılarını karşılaştır-
maktadır. 
Tasarım ısıtma yükünde besleme suyu 
sıcaklığının düşürülmesi için sisteme 
eklenmesi gereken yüksek ısı çıktılı 
süpürgelik tip kanatlı-boru miktarının 
belirlenmesi için bir önceki prosedürün 
adımları değiştirilir. 

Adım	1-4:	Aynı kalır. 
Adım	5: Şekil 3’ ü kullanarak ortlama 
su çevrim sıcaklığındaki yüksek çıktılı 
süpürgelik tip ısı yayıcının ısı çıktısını 
belirle (veya bu değeri üretici kataloğun-
dan bul).
Adım	 6: Sisteme eklenmesi gereken 
yüksek çıktılı süpürgelik tip ısı yayıcı 
uzunluğunu Formül 3 ile hesapla. 

Formül	3

Lho  = tasarım yükü – (qL)(Le)/qho
Burada:
Lho   = eklenmesi gereken yüksek çık-
tılı süpürgelik tip kanatlı-boru uzunluğu 
(feet)
tasarım yükü = binanın tasarım ısıtma 
yükü (Btu/hr)

Çeviri

qL  = mevcuttaki süpürge-
lik tip ısı yayıcıların düşük 
ortalama su devresi sıcak-
lığındaki ısı çıktısı (Btu/
hr/ft)
Le  = Mevcuttaki süpürge-
lik tipi ısı yayıcı sistemin 
toplam uzunuğu (feet)
qho   = Yüksek çıktılı ısı 
yayıcıların düşük ortalama 
su devresi sıcaklığındaki ısı 
çıktısı (Btu/hr/ft)
Şimdi de bunun bir örne-
ğini verelim: Tasarım 
ısıtma yükünün 40.000 
Btu/hr olduğu ve ısı 
dağıtım sisteminin 120 
ft uzunluğunda standart 
süpürgelik tip kanatlı-
boru sistemine sahip 
olduğu varsayımını yapa-
lım. Hedefimiz besleme 
suyu sıcaklığını tasarım 

şartlarında 120°F’a düşürmek olsun. Bu 
hedefe ulaşabilmek için daha yüksek çık-
tılı süpürgelik tip ısı yayıcıları sisteme 
ekleyeceğimizi varsayalım. 
Diğer örnekteki gibi dağıtım sisteminin 
tasarım yükündeki sıcaklık düşüşünün 
10°F olduğunu varsayalım (115°F’lık 
ortalama su devresi sıcaklığında 146 Btu/
hr/ft). Şekil 3’te gösterilen performans 
eğrileri baz alınarak sisteme eklenmesi 
gereken yüksek çıktılı süpürgelik tip ısı 
yayıcı uzunluğunu bulunuz.

Çözüm:

Adım	1: Tasarım yükü 40.000 Btu/hr 
olarak hesaplanmıştır.
Adım	2: Sistemdeki kanatlı-boru uzun-
luğu 120ft’dir. 
Adım	 3: Tasarım ısıtma yükündeki 
düşük besleme su sıcaklığı 120°F ola-
caktır. 
Adım	 4: Ortalama düşük su çevrim 
sıcaklığı 120 – (10/2) = 115°F.
Adım	5:	Yüksek ısı çıktılı süpürgelik 
tip kanatlı-borunun 115F’lık ortalama 
sıcaklıktaki ısı çıktısı 335 Btu/hr/ft olarak 
bulunur.

Adım	6:	Sisteme eklenmesi gereken 
yüksek çıktılı süpürgelik tip ısı yayıcı 
uzunluğu Formül 3 ile hesaplanır.

Formül	3

Lho   = tasarım yükü – (qL)(Le)/qho   = 
40,000-(146)(120)/335 = 67  ft
Bir önceki örnekteki 154 ft ile karşı-
laştırıldığında kayda değer bir azalma 
olsa da, yine de 67 ft yüksek bir uzunluk 
miktarıdır. Bu eklemenin uygulamaya 
geçilmesinden önce bina uygulanabilirlik 
açısından dikkatlice değerlendirilmelidir. 
Eğer yüksek çıktılı süpürgelik tip kanatlı-
boru ek uzunluğu için binada yeterince 
yer yok ise, tasarım yükü şartlarında bes-
leme suyu sıcaklık kısıtlaması 120°F’tan 
130°F’a çekilmesi de bir seçenek olarak 
değerlendirilebilir. Bu şekilde eklenmesi 
gereken yüksek çıktılı süpürgelik tip ısı 
yayıcı uzunluğu 40ft’e kadar düşürülebilir. 

Diğer	Isı	Yayıcıların	Eklenmesi

Eklenmesi gereken süpürgelik tip kanatlı-
boru miktarı binanın boyutlarının izin 
verdiği sınırlardan çok daha büyük ise, 
birçok farklı ısı yayıcı tipi eklenebilir. 
Bunlar panel radyatörler, fan-coil’ler, rad-
yan zemin, duvar ve tavan ısıtıcıları olarak 
sıralanabilir. Her bir durumda, bu yeni 
ısı yayıcıların seçimi tasarım yükü şart-
larında seçilen bir besleme suyu sıcaklığı 
(sistemde mevcutta bulunan ısı yayıcılar 
ile beraber) baz alınarak yapılır. Temel 
konsept Formül 4 ile gösterilmiştir. 

Formül	4

Qn  = tasarım yükü – Qe
Burada:
Qn = sisteme eklenecek yeni ısı yayıcıla-
rının düşük besleme suyu sıcaklığındaki 
gerekli olan ısı çıktısı (Btu/hr)
tasarım yükü = binanın tasarım ısıtma 
yükü (Btu/hr)
Qe = mevcuttaki ısı yayıcıların düşük 
besleme sıcaklığındaki ısı çıktısı (Btu/hr)
Qn'in değeri belirlendiğinde, tasarımcı 
sisteme ekleyeceği spesifik ısı yayıcıların 

Şekil 3. Yüksek ısı çıktılı süpürgelik tip ısı yayıcı ile stadart 
süpürgelik tip ısı yayıcının karşılaştırışlması

Su sıcaklığı (°F)
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Süpürgelik tip ısı 
yayıcısına giriş yapan 
hava sıcaklığı 65 °F

Yüksek ısı çıktılı 
süpürgelik tip 
kanatlı-boru ısı 
yayıcı

Standart 
süpürgelik tip 
kanatlı-boru 
ısı yayıcı
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ısı çıktısını belirlemek için içlerindeki 
suyun ortalama sıcaklığını baz alıp üretici 
kataloglarındaki tablo ve grafikleri kulla-
nabilir. Ortalama su devresi sıcaklığının 
besleme suyu sıcaklığından 5-10°F daha 
düşük olduğu unutulmamalıdır.    
Hedef, belli bir sayıdaki ısı yayıcının top-
lam ısı çıktısının Formül 4’teki Qn değe-
rine yaklaşık olarak eşit olacak şekilde 
seçilmesidir.   
Daha fazla anlaşılır olması adına yine bir 
örnek üzerinde çalışalım. Tasarım ısıtma 
yükünün 40.000 Btu/hr olduğu ve ısı 
dağıtım sisteminin 120 ft uzunluğunda 
standart süpürgelik tip kanatlı-boru sis-
temine sahip olduğu varsayımını yapalım. 
Hedef besleme suyu sıcaklığını tasarım 
yükü şartları altında 120°F’a düşürmek 
olsun. 70°F’lık iç ortam sıcaklığında ve 
115°F’lık ortalama su sıcaklığında çalı-
şan 24 in. x 72 in.’lik bir radyatör 4.233 
Btu/hr’lik bir ısı çıktısı verebilmektedir. 

Çeviri

Bu tasarım yükünün karşılanması için bu 
radyatörlerden kaç adet gereklidir? 
Çözüm: Öncelikle yeni radyatörlerden 
beklenen ısı çıktısını Formül 4’ü kulla-
narak bulalım.
Qn = tasarım yükü – Qe = tasarım yükü – 
(qL)(Le) = 40,000 – (146)(120) = 22,480  
Btu/hr

Daha sonra gerekli olan radyatör sayısı 
aşağıdaki yöntem ile bulunur:

22,480  Btu/hr/4233  Btu/hr/radiator  = 
5.3 radyatör

Tasarımcı ya bu panel radyatörlerden 6 
adet ekleyebilir ya da biraz daha yüksek 
besleme suyu sıcaklığı ile bu radyatörler-
den 5 adet kullanabilir. 
Diğer bir seçenek ise, düşük besleme 
suyu sıcaklığında toplam ısı çıktısının Qn 
değerini karşılaması şartıyla farklı boyut-

larda panel radyatörlerin kullanılmasıdır. 
Bu örnekte altı yeni radyatör 120 ft’lik 
mevcuttaki süpürgelik tip ısı yayıcı ile 
birleştirilerek 40.000 Btu/hr’lik tasarım 
yükü karşılanmıştır. 
Benzer bir hesaplama, fan-coil’ler, klima 
santralleri veya ısı yayıcılar için de yapıla-
bilir.  Radyan panellerde, tasarımcı panel-
lerin düşük ortalama çevrim sıcaklığında 
her bir ft2’sinin ısı çıktısını ve spesifik 
konstrüksyonunu belirlemelidir. Gerekli 
olan toplam panel alanı bu sayının Qn 
değerine bölünmesi ile bulunur.

Borulama	Seçenekleri

Eklenmesi gereken süpürgelik tip ısı 
yayıcı miktarı belirlendiğinde, tasarım-
cılar dikkatini dağıtım sistemine ne çeşit 
bir borulama sistemi ile bağlayacaklarına 
çevirmelidir. Bu konu ikinci bölümde tar-
tışılacaktır.

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ

DİJİTAL REKLAM ÇÖZÜMLERİ
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Konvansiyonel B2B pazarlama iletişimi 
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pazarlama iletişimi”nde de fark yaratan 

“faydalı iletişim” ortamları yine DSYG’de…
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trallerinde yoğuşma miktarı yüksek oldu-
ğundan oluşan bu suyun hızlı ve uygun 
şekilde tahliye edilmesi büyük önem arz 
eder. Airplus Havuz Nem Alma Santra-
linde iki eğimli ve 90 mm derinlikli tava 
tasarımı ile oluşan yoğuşma suyunun hızlı 
bir şekilde toplanması ve tahliyesi müm-
kün olur. Tava malzemesi olarak 1,2 mm 
paslanmaz sac kullanılır. Tava altında 50 
mm kaya yünü izolasyon uygulaması ile 
dış ortam havasının yoğuşmasının önüne 
geçilir. Standart olarak sunulan 200 mm 
ayak yüksekliği ile yeterli sifon yüksekliği 
sağlanabilir.
Damper	Yapısı: Özel tasarım alümin-
yum profillerden imal edilen damper-
ler gizli plastik dişli yapıya ve yataklara 
sahiptir. Bu sayede hareketli parçalar dış 
ortamdan gelecek toz parçacıklarından 
korunur ve sistemin sorunsuz çalışması 
sağlanır. Damper kanatlarının aerodi-
namik tasarımı ile hava akış çizgilerinin 
bozulması engellenerek minimum basınç 
kaybı oluşumu sağlanır.
Kapı	Yapısı: Hareketli yapıları nede-
niyle kapılar, klima santrallerinde hava 
kaçağı konusunda büyük önem arz eder. 
0,9 mm boyalı sacdan imal edilen kapı-
larda özel dökme conta kullanımı ile boş-
luksuz bir yapı oluşturularak sızdırmaz 
bir yapı meydana getirilmiştir. Kullanılan 
özel dökme contaların köşe dönme açıları 
hesaplanıp, bu değere göre montaj yapıl-
dığından bu bölgelerde kaçaklar meydana 

gelmez. Kapı kolu ve menteşe sistemi 
olarak dıştan dişli sistem kullanımı ile 
iç kısımda pürüzsüz bir yüzey oluşur. Isı 
köprüsü açısından önemli bir nokta olan 
kapı dilleri bu sayede iç ortam ile dış 
ortam arasındaki ısı köprüsü de ortadan 
kalkmıştır.
Fan: Airplus Havuz Nem Alma Santra-
linde standart olarak ERP Direktiflerine 
uygun EC fan kullanılır. Gövde yapısı 
korozyon dayanımı yükseltişmiş özel sac-
dan imal edilmiştir. Gerekli olan toplam 
hava debisi ve basınç değeri için yüksek 
verimli olarak dizayn edilmiştir. Basınca 
bağlı olarak debi kontrolü yapılabilir.
Batarya: Airplus Havuz Nem Alma 
Santralinde evaporatör, heat pipe, kon-
denser ve sulu ısıtıcı batarya bulunur. 
Tüm bataryalar, nem ve klora karşı 
koruma amacıyla lamelleri epoksi ve hid-
rofilik kaplı, çerçeveleri ise boyalı olarak 
imal edilir. Evaporatör sonrasında kulla-
nılan PP malzemeden imal edilen boyalı 
çerçeveye sahip damla tutucu ile yoğuşma 
suyunun diğer hücrelere ve kanala git-
mesi engellenir.
Kompresör	ve	Soğutma	Çevrimi: 
Airplus Havuz Nem Alma Santrallerinde 
standart olarak scroll kompresör kullanı-
lır. Çevrimin genel elemanları; evapora-
tör, kondenser, genleşme vanası (termos-
tatik), kompresör, selenoid valf, drayer, 
gözetleme camından oluşur. Soğutucu 
akışkan olarak R407C kullanılır.
Filtreler: Standart olarak G4 sınıfı filtre 
kullanılır. Özel tasarım filtre sürgü meka-
nizması ile kolay servis imkanı sunar. 
Opsiyon olarak düşük derinlikli torba 
filtre uygulaması da yapılabilir. Filtre 
basınç kayıpları değeri (temiz + kirli)/2 
formülü esas alınarak hesaplanmıştır. 
Filtrelerin kirlikleri kullanılan fark ba 
sınç anahtarları ile otomasyon sistemin-
den izlenebilir.
               

Ortam havasında bulunan su 
buharının kısmi basıncı doyma 
sıcaklığından düşük ise havuz 

su yüzeyinde buharlaşma meydana gelir. 
Nemin yoğun şekilde oluştuğu kapalı 
yüzme havuzlarında nem kontrolü, tesis 
kullanıcıları için gerekli olan hijyen şart-
ları, insan sağlığı ve yapının işletme ömrü 
açısından yüksek önem taşır.

Airplus	APHS	Kapalı	Yüzme	
Havuzu	Nem	Alma	Santrallerinin	
Teknik	Özellikleri

Karkas	yapısı: Airplus Havuz Nem 
Alma Santralinde karkas yapısı eloksallı 
alüminyum profiller, eloksallı alüminyum 
ara kayıtlar, ABS köşe ve ara kayıt bir-
leştirme parçalarından oluşur. Profillerin 
geçmeli tasarımı ile panel montajından 
sonra pürüzsüz bir iç yüzey sağlanarak 
kolay temizlenebilen bir ortam elde edilir. 
Özel ayak tasarımı sayesinde, santralin 
toplam ağırlığının zemine yayılı yük ola-
rak aktarılması sağlanabilir. Ayaklarda 
hem genişlikte hem de uzunlukta stan-
dart olarak sunulan forklift ve taşıma hal-
kaları cihazın yatay ve dikey taşınmasını 
kolaylaştırır.
Panel	Yapısı: Airplus Havuz Nem 
Alma Santralinde panel yapısı çift cidarlı 
ve 70 kg/m3 42 mm kaya yünü izolas-
yonlu olarak imal edilir. Panel kalınlığı 42 
mm olup, geçmeli tasarımı ile santralin 
iç yüzeyinde pürüzsüz bir yüzey oluştu-
rur. Opsiyonel olarak panel kalınlığı 55 
mm olarak yapılabilir. Panellerin iç ve 
dış sacları, 0.9 mm kalınlığında ve havuz 
ortam şartlarında çalışmaya uygun olması 
için fırın boyalı olarak imal edilir. Panel 
ve karkasın birleşim yerlerinde EPDM 
conta kullanımı ile ısı köprüsüzlük ve 
sızdırmazlık sağlanır.
Tava	Yapısı: Havuz nem alma san-

Airplus APHS Kapalı Yüzme 
Havuzu Nem Alma Santralleri
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TLC Klima San ve Tic. A.Ş. 2018 
yaz döneminde yeni Gree Amber 
serisini tüketiciyle buluşturdu. 

Amber serisi, siyah ön paneli ve gümüş 
rengi gövdesi ile iç dekorasyonda farklı 
seçenekler arayan kullanıcıların tercihi 
olmaya başladı. Amber serisi, soğutmada 
A++, ısıtmada (ortalamada) A+ sezonsal 
enerji sınıfına sahip. Yüksek enerji tasar-
rufu ile sınıfının önde gelen klimaları 
arasında yer alan Amber serisi, -15 °C’ye 
varan dış hava sıcaklıklarına kadar ısıtma 
ve soğutma yapabiliyor. “Soğuk Hava 

TLC Klima’dan Yeni Ürün: 
Gree Amber Serisi Klimalar

Üfleme Koruması” ile klima ısıtmaya 
başlarken içeriye soğuk hava üflenme-
mesi için iç ünite serpantin sıcaklığı has-
sas şekilde kontrol edilebiliyor. Yaz-kış 
kullanıma uygun olan seri I-Feel hassas 
sıcaklık kontrolü özelliği ile kullanıcıya 
daha fazla konfor sağlıyor. Kumanda 
üzerindeki sensör ortam sıcaklığını his-
sederek iç üniteye gönderdiği sinyal ile 
klima hava üfleme debisini ve sıcaklığını 
en üst düzeyde konfor sağlayacak şekilde 
düzenliyor. Seri 7 farklı fan hızı ve 3 
farklı Konforlu Uyku Modu ile kullanı-

cının kişisel tercihine yönelik daha fazla 
konfor sağlıyor. 3D hava akımı sayesinde 
oda içinde daha homojen ve konforlu 
hava dağılımı elde ediliyor. Sessiz Modu 
ses seviyesinin daha da azaltılmasını 
mümkün kılıyor. Amber serisinde iç 
ortam hava kalitesi 3 farklı filtre içeren 
Multi Fonksiyonel Filtreleme Sistemi 
ile en üst seviyeye ulaşıyor. Wifi Ready 
olan Amber serisi opsiyonel olarak tercih 
edilir ise GREE+ aplikasyonu aracılı-
ğıyla cep telefonu ve tablet bilgisayar 
üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor.
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liyor. Kazanların kompakt ölçüleri çok 
daha kolay yerleştirme ve kurulum olanağı 
sağlıyor. Viessmann’ın kendini kanıtla-
mış paslanmaz çelik Inox-Crossal ısıtma 
yüzeyi ve yerden tasarruf sağlayan yeni 
entegre MatriX-disk brülörü sayesinde 
Vitocrossal 200 CRU kazan sürekli yük-
sek performans garanti ediliyor. Kazanlar, 
% 17 - 100 aralığında modülasyon yaparak 
yüksek tasarruf sağlıyor.
Vitocrossal 200 CRU gaz yakıtlı kazan-
larda, renkli ve dokunmatik ekranlı Vitot-

ronic kontrol paneli ile sezgisel kullanım 
ve kolay devreye alma imkânı sunuluyor. 
Vitotronic kontrol panelinde bulunan 
enerji kokpiti özelliği ile işletme para-
metreleri ekran üzerinden izlenip kontrol 
altında tutulabiliyor. Vitocrossal 200 CRU 
gaz yakıtlı kazanlar, çıkartılabilir yan ve 
ön kapakları sayesinde tüm komponent-
lere kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilme 
imkânı sunuyor. 
Böylece servis ve bakım kolaylığı sağla-
nıyor.

Viessmann yeni MatriX-disk brü-
löre ve Inox-Crossal paslanmaz 
çelik ısıtma yüzeyine sahip çevre 

dostu gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanı ile 
standartları belirlemeye devam ediyor. 
Vitocrossal 200 CRU gaz yakıtlı yoğuş-
malı kazanlar 800 ve 1000 kW kapasite 
seçeneklerinde sunuluyor, kazan verimi 
%107,5’e ulaşıyor. Vitocrossal 200 CRU 
gaz yakıtlı kazanlar, 8 adet kazana kadar 
kaskad kontrol imkânı ile toplam 8000 
kW’a kadar sistem kapasitesine ulaşabi-

Viessmann’dan Yeni Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazan: 

Vitocrossal 200 CRU
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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
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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

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

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com
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Sektörünüzle ilgili en taze 
haberler burada!
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Gree Klima Amber Serisi

Yeni bir seçeneğiniz daha var

PANTONE
C75 M68 Y67 K90
Amber

Gree_amber_ilan_FINAL_TERMODINAMIK_BASKI.pdf   1   15.08.2018   17:32

Danfoss Chiller Çözümleri

Sıkı yönetmelikler, rekabetçi bir pazar ve sistem maliyetlerini optimize etme ihtiyacı, sizleri chiller tasarımlarınızı 
güncellemeye zorlar. Danfoss ürün ve çözümleriyle chiller sistemleri oluşturmak; enerji verimliliğini optimize 
etmenize, geliştirme süresini azaltmanıza, çoklu chiller platform türü ve kullanımı için güvenilir performansa 
ulaşmanızı sağlar. 

Daha iyi soğutucular -
içeriden dışarıya

Geleceğin çözümlerinin nasıl bugünden hazır olduğunu görün. 
chillers.danfoss.com

Danfoss akıllı 
teknolojiler, soğutucu 
değerinin

%70’ini
karşılıyor ve geliştirme 
masraflarını düşürüyor
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