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Üstün mühendislik gücü ve Ar-Ge faaliyetlerine verdiği önem sayesinde 
sektörde birçok ilke imza atan BVN, ''Ar-Ge Merkezi''ni kuruyor. 

Bu merkez ile katma değeri çok daha yüksek ürünler üretip hem 
yeni istihdam fırsatları sağlamayı, hem de elde ettiği bilgi birikimini 
Üniversite-Sanayi İşbirliği çerçevesinde eğitim çevreleri ile 
paylaşmayı planlıyor.
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Geçmişten gelen tecrübe,
Geleceğe yürüyen güç.



  

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

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

Soğutma sistemleri

Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100
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Editörden

  

yatırımlar açısından bekle-gör stratejisinin korundu-
ğunun altını çizen raporda, son dönemde gayrimen-
kulün bir yatırım aracı olarak tercih edilmediğine de 
dikkat çekildi. 
Rapor, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumla 
ilgili de özetle şu önerileri içeriyor: “Ekonomik para-
metrelerde kalıcı iyileşme için, reel sektör ve bankacı-
lık bilançolarındaki tahribatı düzeltebilecek bir eylem 
planının; Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarını çö-
zebilecek ve yatırım ortamını güçlendirecek bir eko-
nomik ajandanın izlenmesi önem arz etmektedir. Ya-
tırımcı nezdinde güveni tekrar tesis etmek adına mali 
disiplin ve tasarruf vurgulanmalı; borç yerine öz kay-
nakla fonlanan bir büyüme modeli benimsenmelidir. 
Siyasi istikrarın ekonomik istikrarla dengelenebilmesi 
adına, Türkiye ekonomisinin yumuşak iniş yapması; 
yapısal reformlarla kırılganlıkların azaltılmasının ardın-
dan dengeli bir modelle yeniden büyümeye geçmesi 
gerektiği belirtilmektedir. Güçlü mali temelleri, sağlam 
banka bilançoları, kriz yönetimi konusunda deneyimli 
ve esnek özel sektörü ile Türkiye ekonomisinin bu zorlu 
süreci de atlatacağı değerlendirilmektedir. Döviz-faiz-
durgunluk döngüsünde bozulan özel sektör bilanço-
larının finansal istikrarsızlığa yol açmaması için gerekli 
olan makro ihtiyati tedbirlerin alınması gerekmektedir. 
Üretim, ticaret, ihracat, istihdam açısından ekonomiyi 
destekleyecek bir ortamın sağlanması; uluslararası ya-
tırım ortamı ve finans kesimi ile uyumlu olarak, kamu 
ve özel kesimin ortak politika ve eylemlerinin sürmesi 
büyük önem taşımaktadır.” 

ürkiye Müteahhitler Birliği (TMB), İnşaat Sektörü 
Ekim 2018 analizini yayımladı. “Yeni Ekonomik 
Program ve Ekonomik Gerçekler” başlıklı analiz-

de, küresel ve ulusal ekonomideki göstergeler ile önü-
müzdeki döneme ilişkin sektörel değerlendirmelere 
yer verildi.
Raporda; "Yurtdışında toparlanma sürerken, yurtiçin-
de yapım işlerinde kullanılan malzeme fiyatlarında 
özellikle son iki yıldır yaşanan yüksek artışlarla birlikte 
kurda öngörülmesi mümkün olmayan yükseliş nede-
niyle inşaat firmalarının çok ciddi zorluklar yaşadığı ve 
destek beklediği” vurgusu yapıldı. İnşaat sektöründe 
reel büyümenin, 2018 yılı ikinci çeyreğinde sert bir 
düşüşle %0,8 olduğu kaydedilen analizde, “Geçen yılın 
aynı döneminde %6,8 oranında büyüme kaydetmiş 
olan sektörde yaşanan ani yavaşlamanın, döviz kuru, 
enflasyon ve faizler başta olmak üzere makro ekono-
mik verilerdeki olumsuz tablo ile yatırım iştahındaki 
azalmadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Bu 
süreçte faaliyetteki yavaşlamanın yanı sıra finansman 
maliyetlerinde izlenen artışlar, sektör bazında nakit akı-
şını olumsuz etkilemiş; inşaat sektörü istihdamındaki 
gerileme sürmüştür” vurgusu yapıldı. 
İnşaat Sektörü Analizi’nde şu görüşe yer verildi:  “Sek-
törde borçluluk oranları yükselmiş durumdayken, önü-
müzdeki dönemde de tüm dünyada daralan likidite 
koşulları üzerinden borçlanma maliyetlerinin artacağı 
bilinmektedir. Ayrıca büyümeye önemli katkıda bulu-
nan yatırımlarda, döviz kurunda yaşanan yüksek artış-
ların yarattığı ek maliyetler açısından kur riski unsuru 
mevcuttur. Yapım işlerinde ağırlıklı olarak kullanılan 
çimento, akaryakıt, demir, bitüm, boru gibi malzeme 
fiyatlarında özellikle son iki yıldır yaşanan yüksek artış-
larla birlikte kurda son 6 ayda öngörülmesi mümkün 
olmayan yükseliş nedeniyle inşaat firmaları çok ciddi 
zorluklar yaşadıklarını belirtmektedir”.
Piyasada nakit dönüşünün azaldığının, konkordato ilan 
eden firma sayısının kayda değer oranda arttığının, 

T

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

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

İ klimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB) 23-24 Ekim 2018 tarih-

lerinde Tanzanya’nın Darüsselam şehrinde 
“İklimlendirme Sektörü Tanıtım Günleri” 
organizasyonunu gerçekleştirdi. İSİB, sek-
törün ihracat pazarını genişletmek ve uzak 
pazarlara açılabilmek için belirlediği yol 
haritasında Afrika pazarındaki ilk durağı 
olan Tanzanya’da ikili iş görüşmeleri ve 
eğitim seminerleri düzenledi. Bir Türkiye 
Tanıtım Grubu projesi olan “İklimlendirme 
Sektörü Tanıtım Günleri” programının ilki 
Tanzanya’da gerçekleştirildi. Daha önce 
uygulaması bulunmayan ve konsept ola-
rak ilk defa yapılan tanıtım günleri; eğitim 
seminerleri, B2B görüşmeleri, ürün teşhiri 
ve gala yemeği gibi birden fazla tanıtım 
aracını bir arada kullanıyor. Türkiye iklim-
lendirme sektörünün global pazardan hak 
ettiği payı alabilmesi için yoğun bir çalışma 
içine girdiklerini belirten İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Şanal, “2018 yılında karar 
alıp uygulamaya koyduğumuz ticari heyet 
programlarımız Şili ve Arjantin’in ardın-
dan Tanzanya ile devam etti. 2019 yılında 
Afrika ve Güney Amerika kıtası ülkeleri 
başta olmak üzere birçok ülkede fuar, ticari 
heyet ve tanıtım günleri çalışmalarımıza 
devam edeceğiz” dedi.

“Bölgede	yapacak	çok	şey	var”

İSİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tanzanya 
Heyeti Başkanı Levent Aydın da, Türk Tesi-
sat Mühendisleri Derneği, Mekanik Tesisat 
Müteahhitleri Derneği ve iklimlendirme 
sektöründen 30 firmadan toplam 44 tem-
silci ile Tanzanya’ya gittiklerini, organi-
zasyonun son derece verimli ve başarılı 
geçtiğini, bölge pazarını yakından tanıma 
imkânı bulduklarını ifade etti.
Organizasyona Tanzanyalı sektör temsilci-
lerinin yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden 
Aydın, konferanslar ve ikili iş görüşmelerine 
273 firmanın katıldığını ve 22 adet eğitim 
seminerinin her birine ortalama 80 kişi-
nin katılım gösterdiğini, ayrıca bine yakın 
B2B görüşmesi gerçekleştirildiğini belirtti 
ve yapılan bu görüşmelerin sonuçlarının 
olumlu olacağını, iki ülke sektör temsilcile-
rinin verimli ticari ilişkiler inşa edeceklerini 
vurguladı. Aydın, Türkiye iklimlendirme 
sektörünün de bölge potansiyelini değer-
lendirme fırsatı bulduğunu söyleyerek 
“Pazara yönelik ciddi bir ön çalışma yaptık. 
Tanzanyalı muhataplarımızla yaptığımız ön 
görüşmelerde, sektör eğitim seminerlerine 
ne kadar ilgi duyduklarını tespit ettik” dedi. 
Programa katılan firmaların, Tanzanya’nın 

ihtiyaçları doğrultusunda belirlendiğini 
belirten Aydın, “İklimlendirme Sektörü 
tanıtım günleri programı, ticari görüş-
melerin yanı sıra bir eğitim faaliyeti olma 
özelliği de taşıyor. Programa katılan Türk 
firmaları, kendi tanıtımından çok, bir ürünü 
ve o ürünün faydalarına yönelik tanıtım 
seminerleri yapıyor” dedi.
İki gün süren programın tamamında yoğun 
ilgi ile karşılaştıklarını vurgulayan Levent 
Aydın, “Tanzanya, iklimlendirme sektö-
ründe her ne kadar işin başında olsa da 
gelecek için potansiyeli yüksek bir pazar 
konumunda” diye konuştu.
İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliğince 
2019 yılında 4 farklı Afrika ülkesinde ben-
zer organizasyonlar düzenleyeceklerini 
ifade eden Aydın, ticari ilişkilerin yanında, 
ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin 
tanıtımı ve eğitim seminerlerinin de iş hac-
mini artıracağını belirtti.

İSİB, Tanzanya’da “İklimlendirme Sektörü Tanıtım Günleri” 
Organizasyonunu Gerçekleştirdi

“T ürk & Japon Sismik İzolasyon ve 
Titreşim Kontrolü Uygulamaların-

daki Son Gelişmeler Çalıştayı: Japon ve 
Türk Deneyimleri” etkinliği 30-31 Ekim 
2018 tarihleri arasında, Gebze Teknik 
Üniversitesi’nde düzenlendi. İki gün süren 
etkinlik, DİD (Deprem İzolasyon Derneği), 
JSSI (Japon Sismik İzolasyon Derneği), Tür-
kiye Deprem Vakfı ve Gebze Teknik Üniver-
sitesi işbirliği ile organize edildi. Çalıştay 
kapsamında depremde titreşim kontrolü, 
endüstri alanlarındaki riskler, sismik izolas-
yon teknikleri, Japon ve Türk bilim adamları 
tarafından masaya yatırıldı. Çalıştayın ikinci 
gününde OBS Mühendislik firmasından 
Dr. Bahadır Şadan, “İstanbul’da Bir Okul 

Kampüsünün Enerji Sönümleyici Kuleler 
ile Güçlendirilmesi” konusunda katılımcı-
ları bilgilendirdi. Şadan, Enerji Sönümle-
yici Kuleler ile deprem dayanımı yetersiz 
binaların, bina içinden müdahaleye gerek 
olmadan dışarıdan güçlendirilebildiğini ve 
böylece güçlendirme imalatları sırasında 
binanın boşaltılmasına gerek olmadan kul-

lanımın devam edebileceğini belirtti. Enerji 
Sönümleyici Kule Sisteminin geri dönüş-
türülebilir malzemeyle oluşturulduğunu 
söyleyen Şadan, bu sistem kullanıldığında 
depremin minimum hasarla atlatıldığına 
ve istenirse bu kulelerin yangın merdiveni 
gibi ek fonksiyonlarla da kullanılabileceğine 
dikkat çekti. Çalıştayda şu konu başlıkları 
yer aldı: Japonya’da Sismik İzolasyon Uygu-
lamaları (Konut Yapıları), Japonya’da Tit-
reşim Kontrolü Uygulamaları (Yüksek Katlı 
Yapılar), Endüstriyel Tesislerde Sismik Riskin 
Azaltılması, Türkiye’deki Sismik İzolasyon 
Uygulamalarındaki Gelişmeler, Türkiye’de 
Sismik İzolasyonun Geleceği Üzerine Beklen-
tiler (Konut Yapıları – Endüstriyel Tesisler).

Türk & Japon Sismik İzolasyon ve Titreşim Kontrolü Çalıştayı Düzenlendi
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Haberler

İ klimendirme sektörünün önemli fuar 
organizasyonlarından biri olan ISH 

Frankfurt, 11-15 Mart 2019 tarihleri ara-
sında düzenlenecek. İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği ve Messe Fuarcılık’ın 
düzenlediği bir basın toplantısı ile fuarın 
duyurusu gerçekleştirilirken; su, enerji ve 
yaşam konseptli fuarın partner ülkesi ise 
Fransa olarak açıklandı.
Toplantıda; ISH Fuarı'nın 2019 yılında 
kendisini yapısal ve görsel olarak yeniden 
yarattığı ve bununla geleceğin standar-
dını belirlediği belirtildi. Toplantıda veri-
len bilgilere göre; yeni inşa edilen 12. 
hol, hol düzeninin esaslı olarak yeniden 
tasarlanmasını gerektirdi. Konuların yeni-
den gruplandırılarak düzenlenmiş olması, 
ziyaretçiler için daha kolay oryantasyon 
ve şeffaflık sağlayacak. ISH, bir ilk olarak 
Pazartesi günü başlayacak ve Cuma günü 
sona erecek. İklimlendirme Sanayi İhracat-
çıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Şanal, ISH Frankfurt Fuarı'nın, 
iklimlendirme ve sıhhi tesisat sektörlerinde 
dünyanın en önemli birkaç fuarından biri 
olduğunu söyleyerek fuara Türkiye’den 
katılımın her yıl arttığını; 2016 yılında 104 
olan katılımcı sayısının 2018 yılında 140 
olarak gerçekleştiğini ifade etti. Şanal, 
“Bu muazzam artışta Türkiye’nin fuarda 
partner ülke olmasının etkisi büyük oldu. 
Gerek Alman muhataplarımız gerekse 
Messe Frankfurt Türkiye temsilcileri ile 
yürüttüğümüz uyumlu ve güçlü işbirliği 
sayesinde çok güzel bir birliktelik geçir-
dik. Fuar süresince Türkiye’ye yönelik özel 
tanıtımlar gerçekleştirildi. ‘Partner ülke 
Türkiye’ vurgusu fuar boyunca güçlü bir 
şekilde işlendi. Fuar, iki ülke arasındaki 
uzun süreli ticari ilişkilerin geliştirilmesi, 
Alman ve Türk şirketleri arasındaki ilişkilerin 
güçlendirilmesi için çok değerli fırsatlar 
sunmaktadır. Hem Türk şirketlerinin Alman 
fuarlarına devam eden katılımı hem de 
iki ülke arasındaki önemli ticaret hacmi, 
mevcut ekonomik ticaret ilişkilerinin sürekli 
gelişmesi için temel oluşturmaktadır” dedi. 
Son dönemde, Türkiye’de döviz kurlarında 
meydana gelen artış sonrasında, firmaların 
dövizle yaptıkları harcamalarda kısıntıya 

gittiğine dikkat çeken Şanal, bu durumun 
uluslararası fuar katılımlarının da gözden 
geçirilmesine sebep olduğunu vurguladı. 
Şanal, “Bu da gayet doğal bir davranıştır. 
Ancak, iç pazarın yanı sıra, riskin çeşitlen-
dirilmesi için ihracatın ne kadar önemli 
olduğu da son dönemde özellikle ortaya 
çıkmıştır. İhracat yapısı güçlü olan firmalar, 
yurtiçindeki dalgalanmalardan da mini-
mum düzeyde etkilenmektedir. Sürdürü-
lebilir ihracatın artırılabilmesi için de ISH 
Frankfurt gibi önemli fuarlara kesintisiz 
bir biçimde katılım önemlidir. Dolayısıyla 
sektör firmalarımıza bu fuara katılımlarının 
devam ettirilmesinin ne kadar önemli oldu-
ğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum” 
dedi. ISH Marka Direktörü Stefan Seitz, 
Türkiye ile işbirliğin 2019 yılında da devam 
edeceğini söyleyerek, ISH 2019’un özel bir 
etkinlik olacağını vurguladı. ISH’ın aynı 
zamanda 60. yılını ve uzun tarihini kutla-
yacağını söyleyen Seitz, “Messe Fuarcılık, 
kendine ait arazisi olan dünyanın en büyük 
fuar, kongre ve 
etkinlik organi-
zatörüdür. Kim-
seden yardım 
almadan, Frank-
furt ve dünya 
çapında her yıl 
yaklaşık 150 fuar 
düzenlemekte-
yiz. Yılda 240 
üzerinde kongre, 
sergi, konser 
düzenl iyoruz. 
30 lokasyonda 2 

bin 400’ün üzerinde çalışan, 
669 milyon Euro civarında 
yıllık ciromuz var. Fuarcı-
lık alanında eski bir firma 
olmaktan gurur duyuyoruz” 
dedi.
Seitz, 2030 yılında dünya 
nüfusunun 2/3’sinin mega 
şehirlerde yaşayacağını 
söyleyerek, bunun günlük 
hayata etkileri olacağını, 
bu nedenle hava kalitesi, 
ısınma ve enerji verimliliği 

gibi konuların önemli olacağını belirtti. ISH 
Frankfurt Fuarı'nda tüm bu teknolojilerin 
tek çatı altında olacağını ifade eden Seitz, 
pek çok sektörün Frankfurt’ta buluşaca-
ğını, Türkiye’nin kendileri için gerçek bir 
ortak olduğunu söyledi. Seitz fuara 190 
bin ziyaretçi getirmeyi planladıklarını, 2019 
yılının farklı bir fuar olacağını sözlerine 
ekledi. Alman Isıtma Federal Derneği Genel 
Müdürü Andreas Lücke de, İSİB ile başlayan 
işbirliğinden dolayı memnun olduklarını 
söyleyerek, “Her ne kadar Türkiye’de eko-
nomik problemler yaşansa da Alman fir-
maların bizlere verdikleri feedback raporları 
olumlu” dedi. ISH’ın sektör için önemli bir 
fuar olduğunu belirten Lücke, konuşma-
sında enerji verimliliğine dikkat çekerek, 
enerji maliyetlerinin arttığını ve verimliliğin 
son yıllarda ön plana çıktığını ifade etti ve 
bu nedenle Alman ısı sistemlerinin inovatif 
sistemler üretmeye ağırlık verdiğini söyledi. 
Lücke, ISH Fuarı'nda tüm bu sistemlerin 
takdim edileceğini sözlerine ekledi.

ISH Frankfurt 2019 Tanıtım Toplantısı Düzenlendi
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Haberler

İ klimlendirme sektörü Ekim ayında 
da ihracatta yükselişe devam etti. 

Hem miktar hem de ciro bazında artış 
sağlayan sektör, Ocak-Ekim döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre ciroda 
yüzde 19 oranında büyüme sağlayarak 
3.8 milyar dolar ihracata ulaştı. Son 12 
ayda ise sektör ihracatı bir önceki yıla 
göre yüzde 19,2 artışla 4,5 milyar dolar 
olarak gerçekleşti.  
Mücevher, makine ve demir-çelik sektör-
leri ile birlikte en fazla ihracat artışı ger-
çekleştiren sanayi sektörlerinden biri olan 
iklimlendirme sektörü, yıl sonu hedefi olan 
5 milyar dolara da oldukça yaklaşacak.  
Sektör ürünlerinin Ocak-Ekim dönemi 
ihracat artış ve rakamları ise; klima sis-
tem ve elemanlarında yüzde 56 artış ve 
286 milyon dolar, yalıtım elemanlarında 
yüzde 41 artış ve 78 milyon dolar, tesisat 
sistem ve elemanlarında yüzde 17 artış ve 
1 milyar 455 milyon dolar, havalandırma 
sistem ve ekipmanlarında yüzde 16 artış 
ve 368 milyon dolar, ısıtma ekipmanla-
rında yüzde 14 artış ve 1 milyar 40 milyon 
dolar, soğutma sistem ve ekipmanlarında 
ise yüzde 15 artış ve 543 milyon dolar ciro 
olarak gerçekleşti. 
Yine 10 aylık dönemde ürün grupları 

İklimlendirme İhracatı Ekim Ayında da Yükselişini Sürdürdü

bazında en fazla ihracat artışı; yüzde 342 
artışla soğutucu akışkanlarında gerçekle-
şirken, bu ürün grubunu yüzde 143 artışla 
soğutma kuleleri, yüzde 66 artışla klima 
cihazları ve aksam parçaları, yüzde 41 
artışla filtreler, yüzde 25 artışla pompalar 
ve aksamları izledi. 
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal 
sektörün bütün kalemlerinde artış yaşan-
dığını ifade ederek, 2018 yılında 5 milyar 
dolarlık ihracat rakamına yaklaşacaklarını 
söyledi. Sektör ihracatının son yıllarda 
Türkiye genel ihracat artışının daha üze-
rinde bir artış gerçekleştirdiğine dikkat 
çeken Şanal, “Volüm ve kg başına yap-
mış olduğumuz ihracat oranında artışlar 
yaşandı. Bu durum Türkiye’de artık katma 
değeri yüksek ürünlere doğru bir geçiş 
olduğunu gösteriyor. Öte yandan itha-
latta olumsuz bir süreç yaşanıyor, yaşan-
ması da bizim gibi ihracatçı firmalar için 
olumlu bir gelişme. Çünkü ülke olarak 
baktığımızda, hem firmalar hem de birey-

ler olarak gereksiz düşük kur politikasın-
dan dolayı ekstra giderlerimiz oldu. Bizim 
de bireyler olarak bu noktada kendimize 
çekidüzen vermemiz gerekiyordu. Döviz-
deki bu dalgalanmadan sonra herkes şap-
kasını önüne koydu ve birtakım tedbir 
kararları almaya başladı. Bu noktada bir 
önceki seneye göre iklimlendirme ithala-
tında gerileme oldu. 2018 sonunda da 
ithalatımızdaki gerilemenin devam ede-
ceğini düşünüyorum” dedi. 
İSİB’in ihracat çıtasını yükseltmek ama-
cıyla yoğun bir tempoda çalıştığını belir-
ten Şanal, özellikle ihracat volümlerinin 
düşük olduğu uzak pazarlara yöneldikle-
rini, yeni pazar arayışı içinde olduklarını 
ifade etti. Bu çerçevede Şili, Arjantin ve 
Tanzanya’ya ticari heyet düzenlediklerini 
ve 2019 yılı için de yine yoğun bir ticari 
heyet programı yaptıklarını dile getiren 
Şanal, “ABD, Kanada, Lübnan, Pakistan 
ve Hindistan’da organizasyonlarımız ola-
cak. Almanya, Rusya ve Dubai’de sek-
törel fuarlarda yer alacağız. Amacımız 
ihracatta sektörümüzü hak ettiği noktaya 
ulaştırmak. Dış pazarlarda ciddi bir reka-
bet üstünlüğümüz var. Avantajlarımızı 
değerlendirerek daha iyi noktalara gele-
ceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

A ironn, Faydalı Ürün Patentli “kızaklı” 
tünel fanını pazara sundu. Kızaklı 

tünel fanı, tünel havalandırma sistemle-
rinde, egzoz gazı havalandırma ve yangın 
duman tahliyesi için kullanılan fanların 
lineer yataklama sistemi kullanılarak geliş-

tirilmiş şeklidir. Bu sistem fanların bağlı 
oldukları yerden sökülmeksizin tam bakı-
mının yapılmasına olanak sağlar. Motor 

ve pervanenin 
bağlı olduğu 
motor destek 
ayaklarına lineer 
yataklama sis-
temi adapte 
edilmesi ile 
elektrikli motor 
ve pervanenin, 
fan içinde kay-
dırılarak gerekli 
bakımları daha kolay yapılabilir ve gerek-
tiğinde motor daha kolay çıkarılabilir. 
Lineer yataklama sistemi kullanılması ile 
bakım kolaylığı, zaman tasarrufu, işgücü 
tasarrufu ve iş güvenliği sağlanır.

Aironn, Faydalı Ürün Patentli “Kızaklı” Tünel Fanını Pazara Sundu

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

9097 SP_SERIYE BAGLADIK ILAN 19,5x27_C.pdf   1   19.10.2018   17:06

10 TERMODİNAMİK • KASIM 2018



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

9097 SP_SERIYE BAGLADIK ILAN 19,5x27_C.pdf   1   19.10.2018   17:06



Haberler

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

BITZER Yeni Mobil Uygulaması 
ile Birçok Avantajı Birlikte 
Sunuyor

A ğustos sonu itiba-
rıyla App Store ve 

Google Play üzerinden 
ücretsiz indirilebilen BIT-
ZER SPOT Uygulaması 
iklimlendirme ve soğutma 
profesyonelleri için faydalı 
yeni bir araç sağlıyor.
Uygulama, kullanıcıların 
BITZER ürünlerinin özgünlüğünü doğrulamasına olanak 
tanıyor. BITZER SPOT Uygulaması, tüm BITZER ve Green Point 
servis noktalarının yanı sıra tüm yetkili satıcıların kapsamlı 
belgelerini de içeriyor.
Bir BITZER ürününün gerçekliğini doğrulamak için kullanı-
cılar, BITZER müşterilerini sahteciliğe karşı koruyan, ürünün 
üzerindeki QR kodunu tarayarak BITZER SPOT Uygulama-
sını kullanabiliyor. Bu uygulama ile soğutma kompresörleri 
uzmanı BITZER, müşterilerine sistem arızalarından ve yüksek 
maliyetlerden etkin koruma sağlıyor. QR kodu tarama işlemi, 
kullanıcıya ellerindeki cihazın gerçek bir BITZER ürünü oldu-
ğunu bildiriyor.

Kapsamlı	dokümantasyon
BITZER SPOT Uygulaması, kullanıcılar için bir dizi kullanışlı 
işleve sahiptir: QR kodu tarandığında, uygulama; konuyla 
ilgili, gruplara göre sıralanan, ilgili ürün için kapsamlı bel-
geleri otomatik olarak gösteriyor. Kullanıcılar bu bilgileri 
favorilerine ekleyebiliyor, indirebiliyor ve paylaşabiliyor. Bu, 
çevrimdışı modda bile bilgilere erişebilecekleri anlamına 
geliyor. Kullanımı kolay bir filtre sayesinde, BITZER müşterileri 
her belgeyi hızlı ve kolay bir şekilde bulabiliyor.

Lokasyonlar	hakkında	bilgi
Uygulama tüm BITZER ve Green Point servis noktalarının 
yanı sıra tüm yetkili satıcı ve diğer distribütörlerin adreslerini 
ve iletişim bilgilerini gösterebiliyor. Kullanıcılar uygulama 
üzerinde bir bölge için arama yapabiliyor, bir e-posta bil-
gisini yazabiliyor ve verileri adres defterlerine ekleyebiliyor. 
Kullanıcı konum işlevini etkinleştirdiyse, uygulama, göste-
receği site bilgilerini konu gruplarına ve sitenin kullanıcıya 
olan mesafesine göre sıralıyor. Rota planlama fonksiyonu 
daha sonra istenen hedefe doğru en kısa yolu gösteriyor. 
Alternatif olarak, müşteriler, manuel olarak BITZER ve Green 
Point veya çözüm ortaklarının sitelerinin iletişim bilgilerine 
de erişebiliyor.
BITZER, mobil uygulamasının gelecekteki sürümlerinde, daha 
fazla işlev entegre etmeyi planlıyor.
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Haberler

T

T

ürkiye’de işgücü kalitesini artırmayı, 
havalandırma sektörünün standart-

larını yükseltmeyi hedefleyen S&P Akademi, 
onlarca yıllık bilgi birikimi ve deneyimlerini, 
4 yılı aşkın süredir konusunda uzman sek-
tör profesyonelleri tarafından öğrenmek 
isteyen herkese ücretsiz olarak sunuyor 
2018 2. dönem ilk eğitimi 20 Ekim’de, 
S&P AFS’nin Beysan’daki binasında ger-
çekleştirildi. Alize Mühendislik ekibinden 
Cüneyt Tecer ve Gökhan Tekkeli, konuk 
eğitmen olarak “Endüstriyel Mutfaklarda 
Havalandırma ve Filtrasyon” eğitimini ger-
çekleştirdi. Verimli ve yoğun geçen eğitime, 
projecilerden mühendislere, satış uzmanla-
rından öğrencilere kadar havalandırma sek-
törünün içinde yer alan veya sektöre yeni 
giriş yapmak isteyen birçok farklı profilden 
kişi katıldı. Katılımcılar, katıldıkları eğitimin 
sonunda isimlerine ve eğitime özel ola-
rak düzenlenmiş katılım sertifikası almaya 
hak kazandı. Geçen dönemde olduğu gibi 
bu dönemde toplam 3 eğitime katılanlar, 
havalandırma konusunu temel kavramla-
rından önemli detaylarına kadar kapsamlı 
bir şekilde ele alan “Pratik Havalandırma 
Kılavuzu” kitabını ücretsiz olarak almaya 
hak kazanacak.

S&P	Akademi	2018	2.	Dönem	
Eğitim	Takvimi

• 3 Kasım 2018 / Havalandırma 

oshiba, pazarlama dünyasının 
önemli yayınlarından Marketing 

Türkiye için Roamler Türkiye tarafından 
bu yıl dördüncüsü yapılan “Cool Marka-
lar Araştırması” sonucunda iklimlendirme 
sektörünün “En Cool Markası” seçildi. 
Araştırma; Roamler Türkiye tarafından 25 
Haziran-10 Ağustos 2018 tarihleri ara-
sında Roamler Türkiye mobil uygulaması 
üzerinde, crowdsourcing yöntemiyle ger-
çekleştirildi. Türkiye temsili 12 bölgeden, 
yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek 750 Roam-
ler kullanıcısına, kategori bağımsız olarak 
ve kategori bazında “en cool” buldukları 

Sistemlerinde; Ses, Gürültü ve 
Titreşim

• 17 Kasım 2018 / Kapalı 
Otoparklarda Havalandırma ve Jet 
Fanlar

• 1 Aralık 2018 / Kayış Kasnaklı Fanlar
• 1 Aralık 2018 / Patlama 

Güvenliğinin Temel İlkeleri ve 
Ex-Proof Fanlar

• 15 Aralık 2018 /Motorlarda Verim 
ve Motor Koruma Sınıfları - ErP ve 
EC Motorlu Fanlar

marka soruldu. Tüketiciler en cool bulduk-
ları bir markayı cevap olarak belirledi. 30’a 
yakın kategoride, halk jürisi tarafından 

• 29 Aralık 2018 / İhtiyaç Kontrollü 
Havalandırma

• 29 Aralık 2018 / Sistem Etkisi
• 12 Ocak 2019 / Havalandırma,  

Hava Miktarı ve Hava Kanalı  
Hesapları

• 26 Ocak 2019 / Fanlar, Fanlı  
Cihazlar, Fan Seçimi ve Kanunları, 
Fanlarda Debi Kontrolü

• 9 Şubat 2019 / Flexible Hava Kanalları

Ayrıntılı bilgi için: akademi.solerpalau.com.tr

belirlenen 2018’in en cool markaları, 19 
Ekim’de Fairmont Otel’de bu yıl ilki düzen-
lenen “Cool Gece”de ödüllerine kavuştu.

S&P Akademi’nin 2018 2. Dönem Eğitimleri Başladı

Toshiba, İklimlendirme Sektörünün “En Cool Markası” Seçildi

BİZ VARSAK,
SORUN YOK!

Islak rotorlu sirkülasyon pompalarında

www.

.com
masgrup

SINIFININ EN VERİMLİSİ
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Grundfos, Yeni Nesil CR Pompa Serisini Tanıttı

G rundfos, yeni nesil CR pompa 
serisini 4 Ekim tarihinde Ritz Carl-

ton Otel’de düzenlenen bir lansman ile 
tanıttı. “Yeni nesil Grundfos CR Pompa-
larla Sınırları Zorlayın” temalı lansmanda, 
konuşmacı olarak Grundfos Türkiye 
Genel Müdürü Burak Gürkan, Kıdemli 
Satış Uzmanı Yusuf Öztürk ve Kıdemli 
Bölge Direktörü Ole Gerlich yer aldı. 
Grundfos’un tarihçesinin Ole Gerlich 
tarafından katılımcılarla paylaşılmasının 
ardından firmanın yeni ürün grupla-
rını Kıdemli Satış Uzmanı Yusuf Öztürk 
tanıttı. “Sınırları Zorluyoruz” mottosu ile 
CR 95, CR 125, CR 155, serisi pompala-
rın verimlilik performanslarının önemli 
ölçüde geliştirildiğinin, pompa basıncı 
ve debi performanslarının neredeyse iki 
katına çıkarıldığının altını çizen Yusuf 
Öztürk, CR 185, CR 215 ve CR 255’in ise 
tamamen yeni seriler olduğunu belirtti. 
Eski ve yeni CR serileri arasındaki fark-
ları da anlatan Öztürk, “NPSH değer-

lerinde önemli gelişmeler sağlandı. CR 
serisinde ürünler 5.5-200 kW ve 7.5-
268hp aralığında. Yeni serinin tasarı-
mından ve verimliliğinden emin olmak 
için 10.000’den fazla simülasyon ger-
çekleştirildi. Çark kanatlarının tasarımı 
geliştirildi. Basınç kaybının azaltılması 
için akış aralığı genişletildi. Serinin basınç 
değeri 40 bar, sıcaklık aralığı ise -40°C’ye 
kadar. 40 bar 400 metrelik su sütununa, 
320 m3/sa ise 9500 kişilik bir kasabanın 
su ihtiyacına tekabül ediyor. Ürünlerin 
geliştirilmesi aşamasında salmastra, 
motor yatağı ve kavitasyon sorunlarını 
da dikkate alıyoruz. Tasarımı Grundfos’a 
ait özel salmastralar kullanıyoruz”  
dedi. 
CR 90, 120 ve 150 modellerinin ürün 
gamından çıkarıldığını da belirten 
Öztürk, Grundfos’un yeni teknolojili 
ürünlerinin kullanımıyla dünyada %10 
seviyesindeki pompaların tükettiği enerji 
miktarının %6’lara gerileyebileceğinin 

de altını çizdi. Grundfos’un yeni serisi, 
2019’da pazara sürülecek. 

Eurovent Summit, 2020 Yılında Antalya’da Gerçekleştirilecek

İ spanya’nın Sevilla şehrinde 25-28 
Eylül tarihleri arasında düzenlenen 

Eurovent Summit 2018’de alınan karar 
ile bir sonraki organizasyon Antalya’da 
gerçekleştirilecek. Sevilla’daki programa 
İSİB Yönetim Kurulunu temsilen Murat 
Bakanay ve Cem Savcı katıldı. İklim-
lendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin 
ilk kez Connectivity Partner olduğu 
Eurovent Summit organizasyonunun 
Türkiye’de yapılacak olmasının, Türkiye 
iklimlendirme sektörü açısından önemli 
olduğu ifade edildi. Söz konusu etkin-
liğe sponsor olunmasının, İSİB ve Türkiye 
iklimlendirme sektörünün bilinirliğinin 
artırılması noktasında büyük fayda sağ-
ladığı ve bir sonraki faaliyetin Türkiye’de 
gerçekleştirilmesi için önemli bir etken 
olduğu ifade edilirken, Türk firmalarının 
da Zirve’de özellikle komitelerde aktif bir 
şekilde yer aldığı ve yüzlerce yabancı sek-

tör temsilcisi ile bir araya geldiği kayde-
dildi. Zirve’nin açılış konuşmasını yapan 
Eurovent Başkanı Naci Şahin, İklimlen-
dirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin 
sektörün en büyük organizasyonların-
dan biri olan Zirve’ye ilk defa sponsor 
olduğunu belirterek, bir sonraki zirvenin 
2020 yılında Antalya’da yapılacağını ve 
bunun Türkiye iklimlendirme sektörü 
açısından önemli bir organizasyon ola-

cağını söyledi. Zirve’ye yüzlerce sektör 
temsilcisinin katıldığını ve Eurovent’in bu 
nedenle önemli bir misyonun yüklenicisi 
olduğunu vurgulayan Şahin, Eurovent 
Summit’te ürün grupları çalışmaları ve 
sektördeki son gelişmelere dair yapılan 
görüş alışverişlerinin büyük önem taşı-
dığının altını çizdi. Şahin, Zirve’ye katı-
lanların İSİB’e ve Türkiye iklimlendirme 
sektörüne ilgisinden de memnun kaldık-
larını sözlerine ekledi.
Öte yandan Zirve’de Ortadoğu pazarı-
nın sektör için önemli bir potansiyele 
sahip olduğu belirtilirken, Avrupa men-
şeli ürünlerin uluslararası pazarlarda 
geliştirilmesi gerektiği, Eurovent markalı 
ürünlerin yeni pazarlara girişine yönelik 
yapılması gerekenler, Ortadoğu paza-
rında yapılanlar, kurulan yeni yapının 
çalışmaları ve nihai ilerleme planları da 
öne çıkan konular oldu.
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KIŞ SICAKLARI
BAŞLIYOR!

Maktek Borulu Radyant Isıtıcı Sistemleri, kafeler, spor 
salonları ve bir çok endüstriyel alanlarda işletmelerin 
havasını değiştirecek çözümler sunar.
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Standart Pompa, Eğitimlerini Sürdürüyor
ekirdağ Belediyesi Sular İdaresi 
yöneticileri ve mühendislerinin katı-

lımıyla 16 Ekim 2018 tarihinde eğitim 
gerçekleştiren Standart Pompa, “Pom-
palarda Temel Kavramlar, Pompalarda 
Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Pom-
palarda Bakım ve Onarım” olmak üzere 
3 ana başlıkta katılımcılarını bilgilen-
dirdi. Verimli geçen eğitim, katılımcıların 
sorularının cevaplanmasıyla son buldu. 
Uluslararası standartlarda üretim yapan, 
teknolojiye ve Ar-Ge’ye verdiği önemle 
daha verimli yenilikçi ürünler geliştiren 
Standart Pompa, Türkiye’nin ilk yüzde 
100 yerli pompa üreticisi olmanın da 
getirdiği sorumlulukla sektöre katkıda 
bulunmak için teknik eğitimlere devam 
edeceğini açıkladı.

T
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• 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
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Vaillant, Isı Pompalarında Yenilikçi Uygulamaları Anlattı

V

D

V

aillant, GÜNDER (Uluslararası Güneş 
Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü) 

tarafından düzenlenen ‘Güneş Enerjisi 
Çatı ve Cephe Sistemleri’ eğitim sempoz-
yumuna ‘Isı Pompaları ve Kullanımı’ sunu-
muyla katıldı. 27-29 Eylül tarihleri arasında 
İstanbul Nippon Otel’de gerçekleştirilen 
ve 2 günlük eğitim ile 1 günlük teknik 
geziden oluşan eğitim programına firma 
yöneticileri, akademisyen ve üniversite 
öğrencilerinin yanı sıra fotovoltaik sistem-
ler konusunda bilgi almak isteyenlerden 
oluşan 40 kişilik bir grup katıldı. Vaillant, 
28 Eylül’de gerçekleştirdiği ve katılımcı-
lar tarafından büyük ilgi gören interaktif 
sunumu ile ‘Isı pompası hesaplaması’ ve 
‘Isı pompasının PV ile kullanımı’nda yeni-
likçi uygulamalar konusunda bilgiler verdi. 

‘Güneş Enerjisi Çatı ve Cephe Sistemleri’ 
eğitimleri kapsamında ayrıca güneş ener-
jisi ve çatı mevzuatı, PV çatı sistemlerinde 
planlama, PV panel seçimi, PV malzeme 

Küçük Akbabaları Koruma Projesi 2. Fazında Sayım Tamamlandı

Vaillant Geleceğin Mühendislerine Yeni Nesil İklimlendirme 
Teknolojilerini Anlattı

oğa Derneği, Bulgaristan Kuşları 
Koruma Derneği (BSPB), diğer ulus-

lararası ortakların işbirliği ve Vaillant’ın 
desteğiyle on beş farklı ülkede Küçük Akba-
baların ve Göç Yollarının Korunması için 
Uluslararası İşbirliği Projesi kapsamında 
çalışmalar düzenliyor. 2022 yılına kadar 
devam edecek proje kapsamında Adana 
Sarımazı’da 1 Eylül’de başlayan Sonba-
har Yırtıcı Göç Gözlemi çalışması Ekim 
başında tamamlandı. Uluslararası ortaklar 
ve gönüllülerin de katılımıyla gerçekleş-
tirilen çalışmada küçük akbaba nüfusu 
izlendi. Gözlem sonucunda 103 bin 921 
yırtıcı kuş sayıldı. Bu kuşlardan 812’sini 

ai l lant, İstanbul Kültür 
Üniversitesi’nde Merkezi Soğutma 

Sistemleri’ndeki (VRF) son gelişmeleri anlattı. 
İstanbul Kültür Üniversitesi İklimlendirme ve 
Soğutma Teknolojisi programı tarafından 
düzenlenen etkinlikte “İklimlendirme Sis-
temlerinin Gelişimi ve VRF Sistemleri” başlığı 
altında sunum yapan Vaillant Türkiye Proje 
Müdürü Kemal Özlü, kentsel dönüşümle 
birlikte Türkiye inşaat sektöründe yaşanan 
hareketlilik sonucu VRF sistemlerinin öne-

küçük akbabalar oluşturdu. Sayımları her 
yıl tekrarlamayı hedeflediklerini belirten 
Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direk-
törü Erol Kayaoğlu, bu seneki sayımda 
yerli ve yabancı toplam 19 uzmanın yer 
aldığı bilgisini verdi. Kayaoğlu, “Bölgeden 
her yıl 500 civarında küçük akbabanın göç 
ettiği tahmin ediliyor. Küçük akbabaların 
göç yollarından olan Mersin ayağındaki 
çalışmalarda Gülnar Önemli Doğa Alanı, 
Göksu Vadisi ve Kadıncık Vadisi’ne yoğun-
laşıldı. Bu alanlarda küçük akbabaların 
hangi tür tehditlerden ne kadar etkilen-
dikleri belirlenerek risk haritası çizildi. Böl-
gede yaşayan çobanlarla kurulan iletişim 

minin arttığını söyledi. Sunumunda tarihte 
uygulanan ilk iklimlendirme çalışmaları, 
ev klimasının icadı ve gelişiminin yanı sıra 
mono split klimalar, multi split klimalar ile 
VRF sistemi ve ürün gamı hakkında bilgi 
veren Özlü şöyle konuştu: “VRF sistemlerde 
dış ünite üzerinde basınçlandırılan soğu-
tucu gaz, akış dağıtıcıları yardımıyla birden 
çok iç üniteye gönderiliyor ve birden çok 
oda iklimlendiriliyor. İklimlendirilmesi gere-
ken bölge için gereken soğutucu akışkanın 

ağı sayesinde küçük akbabaların durumu 
kolayca takip edilirken tehditler belirlenip 
hızla müdahale edildi” dedi.

iç ünite üzerinde bulunan genleşme valfleri 
ile ihtiyaç duyulan debide iç üniteye sevk 
edilerek ısıtma ve soğutmada kullanılması 
sağlanıyor.”

seçimi ve kurulumu, ısı pompası kurulumu 
hesaplaması gibi konular ele alındı. Eğitim 
sonunda, katkıları nedeniyle Vaillant yetki-
lilerine plaket hediye edildi.
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Alize Mühendislik, Lamba Değişimi Gerektirmeyen Plazma 
Teknolojisini Sundu

E ndüstriyel mutfaklarda havalandırma 
ve hava temizleme konularında 

uzmanlığı ile bilinen Alize Mühendislik, koku 
arıtımına yönelik yaptığı çalışmalar ile sektöre 
yön veriyor. Baca kokularına yönelik olarak 
geliştirilen plazma filtre, sunduğu avantajları 
ile kokuya yönelik olarak kullanılan yöntemler 
arasında sınıfının lideri olmaya aday. Koku 
arıtımında yüksek verimlilik sunan, lamba 
değişimi gerektirmeyen ve düşük enerji tüke-
timi değerleri, plazma filtrenin fark yaratan 
özellikleri arasında. Geçen senelerde tanıtımı 
yapılan, Avrupa Güvenlik standardına uygun, 
CE belgeli Plazma Filtre ile beklentileri karşıla-

maya başlayan Alize Mühendislik, yenilikçi ve 
doğaya duyarlı ürün yelpazesini uluslararası 
sahaya da sunmaya hazırlanıyor.

MÜKAD Gazi Üniversitesi’nde

S TK-Üniversite işbirliği kapsamında 
ortak çalışmalara imza atmak üzere 

MÜKAD Gazi Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi Makine Mühendis-
liği bölümü öğretim üyeleri ve öğrenci 
topluluğu Temsilcisi ile bir araya geldi. 
Görüşme neticesinde MÜKAD’ın üniver-
sitelere öğrenci üyelik çalışmalarının ilk 
adımları atılmış oldu. MÜKAD, kapasi-
tesini artırmak, mühendislik ve mimarlık 
eğitim alan kız öğrencilerle çalışmalar 
yapmak ve Üniversiteler bazında tem-
silciler belirlemek üzere ilk ziyaretini 
Gazi Üniversitesi’ne gerçekleştirdi. Baş-
kan Esma Sarıaslan ve Başkan yardım-
cısı Züleyha Özcan’ın da Gazi Üniversi-
tesi Makina Mühendisliği bölümünden 
mezun olmuş olması ziyareti biraz daha 
anlamlı hale getirdi. Genç kızlarımıza staj 
yeri bulma konusunda yardımcı olmak, iş 

hayatına hazırlanmalarına destek olmak 
ve isteyen öğrencilere mentorluk yap-
mak, STK ve Üniversite işbirliğini sağla-
mak istediklerini bildiren MÜKAD yetkili-
lerinin bu gayretini olumlu değerlendiren 
çok değerli hocalarımız Prof. Dr. Atilla 
Bıyıkoğlu, Prof. Dr. Oğuzhan Yılmaz ve 
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Atılgan ile görüştü-
ler. MÜKAD yetkilileri Dernek ile iletişimi 
sağlamak üzere öğrenci topluluklarından 
Mühendislik Fakültesi Makina Topluluğu 
Başkan Adayı Ahmet Fırat ÇELİK ile de 
görüştüler. Topluluk başkan Adayı Ahmet 
Fırat ÇELİK diğer mühendislik ve mimarlık 
disiplinlerindeki kız arkadaşlarından birer 
temsilci ile derneğin irtibatını sağlayaca-
ğını ifade etti. Keyifli bir sohbetin ardın-
dan değerli hocalarımız, MÜKAD‘ı tanımış 
olmaktan dolayı mutlu olduklarının, bu 
konudaki çalışmalara öğrencilerle iletişime 

geçerek başlanması gerektiğinin, öğrenci 
topluluklarının içinden seçilecek öğrenci 
temsilcilerinin bu iletişimi sağlanmasında 
faydalı olacağının altını çizdiler. Çıktıkları 
yolda MÜKAD’a çalışmalarında başarılar 
dilediler. Karşılıklı iyi niyet ve iş birliği 
dilekleri ile toplantı sona erdi.

E

MÜKAD Üye İlişkileri Komisyonu Çalışmalarına Başladı
ylül ayında çalışmalara başlayan 
MÜKAD Üye İlişkileri Komisyonu, ilk 

olarak seçimle görevlendirmelerini yaptı. 
Komisyona başkan olarak Ş. Şeniz Dedea-
ğaç, başkan yardımcısı olarak Sevilay Yur-
duseven, sekreter üye olarak Kübra Akar 
seçildi. 

MÜKAD’a yeni katılan üyeler ise şöyle: 
Ayşegül Kuvat, Kimya Mühendisi, İzmir
Yüksel Okumuş, Makina Mühendisi, İstanbul
Ayten Demirtaş, Makina Mühendisi, İstanbul
Elif Sena Çakmaz, Makina Mühendisi, İstanbul
Kübra Akar, Makina Mühendisi, Ankara
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Daikin 2050 Çevre Vizyonunu Açıkladı
aikin, geçen ay yayımladığı 2018 
Sürdürülebilirlik Raporuyla gelece-

ğini şimdiden planlıyor. Birleşmiş Milletler, 
Uluslararası Enerji Kurumu (IEA), Ekono-
mik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi dünyanın 
en önemli kurum ve kuruluşlarının verile-
riyle hazırlanan raporda çarpıcı rakamlar 
dikkat çekiyor. 2050 yılında dünya nüfu-
sunun 9.8 milyara ulaşacağı tahmininin 
yer aldığı raporda kentlerde yaşayanların 
bu tarihte yüzde 70’e ulaşacağı öngörü-
lüyor. Dünya atık üretiminin 22.3 milyar 
tona ulaşacağı 2050 yılında altın, gümüş, 
bronz, kurşun ve çinko gibi kaynaklara olan 
ihtiyacın rezervlerin birkaç katı fazlasıyla 
telaffuz edileceği tahmini de yer buluyor. 
Raporda iklim değişikliği ve atmosferik kir-
lilik konuları da önemli başlıklar arasında 
yer alıyor. Sera gazları emisyonlarının 2010 
yılındaki miktara göre yüzde 50 oranında 
daha yüksek olacağı 2050 yılında, sıcak 
çarpması, bulaşıcı hastalık ve diğer hastalık 
risklerinde artış gerçekleşeceğinin altının 
çizildiği raporda atmosferik kirliliğe bağlı 
olarak yaşanan ölümlerin 4 milyon kişiyi 
bulabileceği kaydediliyor. Ormanların gele-
ceğinin tehlike altında olduğu, 2050 yılına 
gelindiğinde dünya yağmur ormanlarının 
2000 yılına göre 7’de 1’inin yok olacağı 
bilgisi veriliyor. Bütün bunların yanı sıra 
her yıl dünyada 45 milyon yeni elektrik 
abonesinin devreye gireceği, klimalı bina 
sayısının ise günümüze kıyasla 3.5 kat 
artış göstererek yaklaşık 5.6 milyar binaya 
ulaşacağı tahminlerinin yer aldığı raporda 
2050 yılına gelindiğinde enerji talebinde 

2010 yılına oranla yüzde 80 artış yaşana-
cağı öngörülüyor. Yaklaşık 30 yıl sonrasının 
gözler önüne serildiği bu karamsar tab-
loyu baz alan Daikin, kendi projeksiyonunu 
oluşturarak, kurum değerleriyle örtüşen 
bir yol haritası hazırladığını açıkladı. Çevre 
faktörüne verdiği önemi her fırsatta dile 
getiren Daikin, ticari risk ve fırsatlara dayalı 
olarak bu yönde nasıl ilerlemesi gerektiğini 
belirledi. Cihazlarda kullanılan soğutucu 
gazları geliştirmeyi ve geri dönüşümlerini 
sağlamayı planlayan Daikin, buna paralel 
olarak nesnelerin interneti ve yapay zeka 
teknolojilerinden faydalanarak karbondi-
oksiti minimize eden ürün ve çözümler 
yaratmayı öncelik haline getiriyor. Bütün 
bunların sonucunda ise karbondioksit 
emisyonlarını sıfıra indirmeyi hedefliyor. 

Daikin	nasıl	ilerleyecek?

İklimlendirme sektörü, konusu ve çözümleri 
itibarıyla ürünlerin kullanımından kaynakla-
nan karbondioksit (CO2) emisyonuna neden 
oluyor. Azalan hava kalitesi toplumsal 
kesimde talepler yaratıyor. Mevcut soğutucu 
akışkanlar ve yanma gazı ısısı konularında 
daha sıkı kısıtlamalar, inovatif ve çevreci 
çözümlerin gerekliliğini artırıyor. Elektrik 
enerjisindeki artan talep, daha sıkı enerji 
kısıtlamalarının yanı sıra enerji açısından 
daha verimli ürünler için yüksek beklentiler 
oluşturuyor. Daikin, yüksek teknolojisi, bilgi 
kaynakları, güçlü küresel ağı, konusunda 
uzman çalışanları ve önemsediği toplumsal 
ilişkileri nedeniyle sahip olduğu bu büyük 
avantajı önümüzdeki yıllarda da en etkin 

biçimde kullanarak ilerle-
mesini ve liderliğini sürdür-
meyi planlıyor. ‘2050’ye 
İlk Adım’ ya da ‘Fusion 20 
Temaları’ olarak da adlan-
dırabilecek başlıklar belirle-
yen Daikin, dünyanın gele-
cekteki çevresel sorunlarına 
kendi alanında üç ana plat-
formda yanıt verecek. 
Ürünler	 yoluyla: 
Bunun için yüksek çevre 
performansına sahip ürün 

ve hizmetler oluşturmanın ön şart oldu-
ğunu savunan Daikin, inverter ve diğer 
teknolojilerle enerji verimliliğinin teşvikini 
sağlamayı hedefliyor. Daha düşük küresel 
ısınma potansiyeline sahip R-32 ve diğer 
soğutucu akışkanların benimsenmesinin 
önemini bilen Daikin, yeni nesil soğutucu 
akışkanların geliştirilmesi, ısı pompalı ısıtı-
cıların benimsenmesi yolunda çalışmalarına 
devam edecek. Malzeme tedarikinden atıl-
masına veya geri dönüşüme kadarki tüm 
yaşam döngüsü boyunca çevresel etkinin 
azaltılması ve malzeme geliştirme konula-
rında da etkin rol oynayacak. 
Çözümler	 yoluyla: Daikin, çevresel 
çözümler oluşturulması konusunda öncülük 
etmeye devam edecek. Klimalar ve çevre 
ekipmanlarını, binaları ve yenilenebilir 
enerjiyi bir sistem ile birleştirerek enerji 
yönetimini sağlamayı hedefliyor. Piyasada 
kullanımda olan soğutucu akışkanların tek-
rar kazanılması ve geri dönüşümünü de bu 
başlık altında inceliyor. 
Hava	mühendisliği:	Hava değerinin 
oluşturulmasının değerini bilen Daikin, bu 
alanda da çalışmalarına hız veriyor. Bunun 
için insan hayatını PM2.5 ve VOC gibi hava 
kirleticilerine karşı koruyan hava mühendis-
liğinin yapılmasının şart olduğunu düşünü-
yor. Hava kalitesinin önemine inanan Daikin, 
yüksek verimlilik sağlayan ofis ortamları 
ve uyuma kalitesini üst düzeye çıkaran ev 
ortamları için hava yoluyla katma değerli 
çalışmalar yapmak üzere hareket ediyor. 

Raporun tamamına ulaşmak için: http://
www.daikin.com/csr/report/index.html
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Haberler

B VN, yatırımlarını, yeniliklerini ve sek-
törün güncel durumunu konuşmak 

üzere 6 Kasım 2018 tarihinde Hadımköy 
fabrikasında sektörel basın mensuplarına 
yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzen-
ledi. Toplantı, BVN Yurtiçi Satış Müdürü 
Fırat Samar’ın BVN’i tanıttığı açılış konuş-
masıyla başladı. Sunumdan sonra düzen-
lenen öğle yemeğinin ardından BVN Genel 
Müdür Yardımcısı Bilal Bahçıvan rehberli-
ğinde fabrika gezisi yapıldı. Fabrika gezisi 
sonrasında, BVN Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Faruk Bahçıvan ve Genel Müdür Yar-
dımcısı Bilal Bahçıvan basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı.

“Türkiye’de alanımızda lideriz, 
dünyada da güvenilir bir marka 
olma yolundayız”
Ülkemizde faaliyet alanımızın yıllardır açık 
ara lideri konumundayız. Bunu çok kabili-
yetli BVN insanlarının yıllar boyunca disip-
linli çalışmalarına, aynı zamanda gerçekleş-
tirdiğimiz doğru yatırımlara borçluyuz. 72 
ülkeye ihraç ettiğimiz BVN ürünleri, global 
pazarların performans, kalite, standart, 
ürün çeşitliliği, kapasite, sertifikasyon, reka-
betçilik ve BIM gibi tüm ihtiyaçlarını rahat-
lıkla karşılıyor. Markamızın özellikle son 
yıllarda dünyanın birçok ülkesinde de tanın-
ması, daha önemlisi güvenilir bir marka 
konumuna yolculuğu bizi ayrıca çok mutlu 
ediyor. İhracat gücümüzü artırmak için son 
yıllarda yaptığımız girişimlerin meyvelerini 
de toplamaya başladık. Bunlardan bazıla-
rını; Almanya merkezimizi bin 500 m2’ye 

çıkarmak, Dubai’de TIM organizasyonunda 
açtığımız ofis ile bölgedeki satış ve pazar-
lama faaliyetlerimiz, İngiltere’deki yeni 
yapılanma çalışmalarımız, birçok ülkede 
oluşturduğumuz güçlü distribütörlükler 
ile uluslararası firmalarla oluşturduğumuz 
OEM işbirlikleri olarak sayabiliriz.

“Ürünlerimizi oluşturan tüm 
parçaların üretiminin yanında 
kalıplarımız, özel makinelerimiz 
ve test cihazlarımızı da tasarlayıp 
üretme kabiliyetimiz var”
BVN yıllar boyunca insana yatırım yapmış 
bir firma. Bu yıl itibarıyla uluslararası fir-
malarda çok ciddi tecrübeleri olan teknik 
insanları da ekibimize katmaya başladık. 
Mekanik, elektrik, elektronik, kalıp, oto-
masyon ve yazılım alanlarında derin bilgi 
ve tecrübeleri olan ekiplere sahibiz. Motor 
ve parça kalıplarımızı, otomatik sargı maki-
nelerimizi, özel proseslere hizmet eden 
makinelerimizi, rüzgâr tünellerimizi, özel 
fikstürler, aparatlar ve test cihazlarımızı, 
tüm tasarım, donanım ve yazılım süreçleri 
de dâhil olmak üzere tasarlayıp üretebili-
yoruz. Ürünlerimizin motor, çark ve diğer 
aksamlarının tüm üretim safhalarını fabrika-
mızda gerçekleştirebiliyor olmamız, üretim 
proseslerinde hatırı sayılır bir tecrübe ve 
bilgi birikimi kazandırdı bize. Yaklaşık 2000 
adet kalıp ile çalışıyoruz. Sıvama, kesme, 
plastik, kokil, kum ve enjeksiyon kalıpların-
dan oluşan envanterimiz BVN ürünlerinin 
yüksek standartlarına hizmet ediyor. BVN 
olarak tüm bu faaliyetlerimizi 30 bin m2’lik 

üretim alanımızda gerçekleştiriyoruz. 

“Endüstri 4.0 BVN’in markajında”
Endüstri 4.0 uygulamaları, üretim otomas-
yonları, operasyon, lojistik, müşteri hizmet-
leri gibi birçok alanda yenilikçi yatırımlar 
yaptık ve yenilerini planlıyoruz. Ürün kalite-
sinin yanında organizasyon, firma kültürü ve 
hizmet kalitemizi de çok önemsiyoruz. Son 
onayladığımız yatırım projesi lojistik alanında 
RFI sisteminin kurulması oldu. Bu yatırımımız 
ile ürün ve komponentlere yerleştireceği-
miz mikroçipler sayesinde hem ERP sistemi-
mizi anlık verilerle destekleyerek operasyon 
verimliliğimizi hem de sevkiyat kalitemizi 
artıracağız. Bir taraftan da yan sanayimizi 
oluşturma projemizi başlatıyoruz. BVN’e 
yıllarca güç katmış iş arkadaşlarımıza hem 
kendi işlerinin sahibi olma fırsatını sunarak 
vefa borcumuzu ödemek hem de ülkemizde 
alt sektörlerin gelişimine katkıda bulunmak 
istiyoruz. Satış tarafında bu yapılanmayı yıl-
lar içerisinde önemli ölçüde gerçekleştirdik. 
Bugün BVN’in Türkiye ve bazı ülkelerdeki en 
büyük iş ortakları BVN’in satış ekibi içinden 
çıkardığı başarılı insanların başarılı işletmeleri. 
Önümüzdeki 5 yılı kapsayacak bu projemizin 
tamamlanması ile biz de başta Ar-Ge ve 
Pazarlama gibi alanlara daha fazla kaynak 
ayırmayı planlıyoruz.

“Ülkemiz için çok önemsediğimiz 
Aksiyel Soğutma Fanları 
yatırımımız tamamlandı”
2,5 yıl önce başladığımız yüksek verimli 
Aksiyel Soğutma Fanları ürün ailesi yatırı-
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A

Alarko Carrier’ın Düzenlediği “Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf 
Yarışması”nın Kazananları Belli Oldu

larko Carrier’ın küresel ısınma ve 
iklim değişikliğinin yarattığı etkiler 

hakkında farkındalık yaratmak amacıyla 5 
yıldır düzenlediği Küresel İklim Değişikliği 
Fotoğraf Yarışması bu yıl rekor katılımla 
tamamlandı. Yarışmaya özel tasarlanan 
mikro site üzerinden değerlendirmeye 
alınan 3000’e yakın fotoğraftan, halk 
oylaması ve jüri puanlamaları sonucu 
belirlenen 13 fotoğraf finale kaldı. Seçici 
kurulda, Şükran Moral, Ali İhsan Gökçen, 
Ahmet Erdem, Niv Garih, Alper Kapta-
noğlu gibi isimlerin yer aldığı yarışmada 

birinciliği kazanan Ramazan Çırakoğlu Tos-
hiba Daiseikai split klimayla ödüllendirildi. 
İkinci Mehmet Bedir’e Toshiba Shorai split 
klima, üçüncü Furkan Bilal Orman’a ise 
Huawei akıllı telefon hediye edildi. İlk 13’e 
giren tüm finalistlerin fotoğrafları, Alarko 
Carrier’ın hazırladığı 2019 takviminde yer 
almaya hak kazandı. Yaşanan iklim değişik-
liğinin etkilerine dikkat çekmek amacıyla 5 
yıldır bu yarışmayı düzenlediklerini belirten 
Alarko Carrier Genel Müdürü Önder Şahin, 
iklimlendirme sektöründeki lider markalar-
dan biri olarak üretimden dağıtıma kadar 

tüm süreçlerde çevresel etkilerin mutlaka 
dikkate alındığını ifade etti. Şahin sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Alarko Carrier’da sürdü-
rülebilirliği bu kavram henüz yaygınlaşma-
mışken şirket felsefesi olarak benimseyerek 
çalışmalar yapmaya başlamıştık. İnsanların 
yaşam kalitesini artırmak için üretim yapar-
ken aynı zamanda dünya ekosistemini des-
teklememiz ve gelecek kuşaklara yaşanabi-
lir bir dünya bırakmamız gerekiyor. İklim 
değişikliğine yönelik farkındalık artırmayı 
hedeflediğimiz yarışmaya ilginin her geçen 
yıl katlanarak arttığını gözlemliyoruz.”

mımız tamamlandı. BVN bu ürün grubuna 
yaklaşık 10 milyon TL yatırım yaptı. Bizim 
için çok önemli olan bu ürün grubu ülke-
mizde soğutma sektörü için de önem arz 
ediyor, çünkü bu ürün ülkemizde kullanı-
cıların beklentilerini karşılayabilecek perfor-
mans ve kalite düzeyinde üretilemiyordu. 
Bu nedenle üreticilerimiz ihtiyaçlarını ancak 
ithalat ile karşılamak zorunda kalıyordu. 
İthal ikamesi olacak ürünler geliştirme mis-
yonumuz, önemli yabancı rakiplerimizle 
aynı düzeyde, diğer birçoğundan da daha 
iyi düzeyde ürünler üretmek için motivas-
yon kaynağımız oluyor. Aksiyel Soğutma 
Fanları projemiz bugün başarısını gösteri-
yor, hem performans eğrileri hem de diğer 
kritik parametrelerde önemli bir başarı elde 
ettik. Ürünlerimizi ilk olarak İtalya, Almanya, 
Rusya ve Uruguay’a sattık. Olumlu geri 
dönüşlerin ardından ürün grubumuzun 
artık ülkemizin değerli üreticilerine yakı-
şacağını düşünüyoruz. Yakın gelecekte, 
geçmişte diğer bazı ürün gruplarında ger-
çekleştirdiğimiz gibi, bu ürün grubunda da 
ülkemize katkımız olacak.

“BVN	büyümeye	devam	ediyor,	
2017	yılında	2	dalda	ihracat	
şampiyonuyuz”
Güvenli büyüme bizim her zaman özen gös-
terdiğimiz bir konu. Özsermayemizin müsa-
ade ettiği limitlerde büyüme gibi bazı temel 
prensiplerimiz var. Bunun yanında sadece 
ciro olarak büyüme bizim için tek başarı 
kriteri değil. Firma kültürümüzün gelişmesi, 
yetkinliklerimizin artması, EbitDA, marka 
değerimiz, ürünlerimizin ve organizasyonu-
muzun gelişmesi gibi kriterleri de önemsiyo-
ruz. BVN’in 2018 yılını yüzde 30’luk büyüme 
ile kapatacağını bekliyoruz. Ayrıca 2017 yılı 
için hem ciro hem de en fazla ülkeye ihracat 
dallarında ihracat birinciliğine layık görülme-
miz memnuniyet verici.

“Ar-Ge	Merkezi’mizi	kuruyoruz”
Ar-Ge çalışmalarımıza hız katarak katma 
değeri çok daha yüksek ürünler üretmek 
istiyoruz. Bunları gerçekleştirmek için BVN 
Ar-Ge Merkezi bizim için iyi bir fırsat ola-
cak. Amacımız öncelikle mevcut Ar-Ge 
ekibimizi geliştirmek, sonrasında geliştir-

diğimiz Ar-Ge projeleri ile yeni istihdam 
fırsatları sağlayarak Ar-Ge Merkezimizi 
büyütmek olacak. Akademik ve teknik 
programlar geliştirerek hem Ar-Ge per-
sonelinin gelişimini sağlayıp hem de elde 
edilen bilgi birikimini üniversite-sanayi  
işbirliği çerçevesinde eğitim çevreleriyle 
paylaşacağız.

“BVN,	TURQUALITY	kapsamına	
alınıyor”
BVN, Türkiye’nin en prestijli markalarının 
yer aldığı TURQUALITY Programı kapsamına 
alınıyor. Global pazarlardaki Türk ürünleri 
algısının iyileştirilmesi konusunda yapacağı-
mız katkılar bizi çok heyecanlandırıyor.

“BIM	kütüphanelerimiz	hazır”
Aylar boyunca yaptığımız yoğun çalışma-
lar sonucunda BIM (Building Information 
Modelling) Kütüphanemizi oluşturduk. 
Türkiye’de fan üreticileri arasında sadece 
BVN’in sahip olduğu BIM teknolojisini 
mekanik ve mimari tasarımcıların hizme-
tine sunduk.
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Danfoss, Beckhoff ile ‘HVAC ve Bina Otomasyonu Semineri’ni Düzenledi

D anfoss’un Beckhoff firması ile ortak-
laşa düzenlediği ‘HVAC ve Bina Oto-

masyonu Semineri’, 7 Kasım 2018 tari-
hinde Sheraton Grand Ataşehir’de gerçek-
leşti. Sektörel katılımla gerçekleşen semi-
ner, Danfoss Türkiye Genel Müdürü Emre 
Gören’in Danfoss’un ilkelerini tanıttığı 
açılış konuşmasıyla başladı. Emre Gören’in 
ardından söz alan Beckhoff Türkiye Satış 
Müdürü Serkan Çiftçi de Beckhoff’u ve 
firmanın teknolojik otomasyon ağırlıklı 
faaliyetlerini anlattı.
Danfoss Isıtma Sistemleri İş Geliştirme 
Direktörü Ahmet Canpolat’ın “Balansla-
mada Yeni ve Dijital Çözümler” konulu sunumuyla devam eden seminerde Can-

polat, akıllı HVAC sistemler, Danfoss 
NovoCon ürünü, hidronik balanslama ve 
soğutucu kontrolü gibi konulara değindi. 
Ahmet Canpolat’ın ardından Beckhoff Tür-
kiye Bina Otomasyonu Sorumlusu Berkcan 
Berk, bina otomasyonu için Beckhoff ürün-
lerini sunumu üzerinden tanıttı. Seminere 
katılmak için Türkiye’ye gelen Danfoss 
Motor Kontrol Sistemleri Global Direktörü 
Jesper Therbo, “Binalarda Enerji Verimliliği 
& HVAC Uygulamalarında Frekans Konver-

törü Seçimi” konusunda dinleyicileri bilgi-
lendirirken, Jesper Therbo’nun ardından 
söz alan Beckhoff HVAC Ürün Müdürü 
Bernd Hölscher ise “Entegre HVAC Oto-
masyonu & Enerji Verimliliği” konusunda 
bilgi aktarımında bulundu. Ürün ve sis-
tem demolarının yakından incelendiği 
seminerde katılımcılar ayrıca VR (artırılmış 
gerçeklik) alanında simülasyon ile tasar-
lanmış örnek bir fabrika içinde gezme ve 
bu fabrika içerisine yerleştirilmiş ürünleri 
VR gözlüğü ile inceleme fırsatı yakaladı.

D

Danfoss, Sürdürülebilir Gıda Konferansı’nda
anfoss Türkiye Soğutma Bölümü, 17 
Ekim’de Fairmont Quasar’da Sürdü-

rülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen 
Sürdürülebilir Gıda Konferansı’na katıldı. 
Konferansı bronz sponsorlukla destekleyen 
Danfoss Türkiye’nin Gıda, Perakende ve 
Endüstriyel Soğutma Satış Müdürü Kıvanç 
Aslantaş, konferansın “Tedarik Zinciri” 
konulu oturumunda panelist olarak yer 
aldı. Aslantaş, soğutma zincirinin sürdürü-
lebilir gıda muhafazası için gerekenleri ve 
Danfoss’un bu konudaki teknolojilerinden 
bahsetti. Birleşmiş Milletler raporuna göre 
tüm dünyada üretilen gıdanın yaklaşık üçte 
biri israf edildiği için 850 milyon kişi açlıkla 
savaşıyor. Üstelik bu durum yıllık yaklaşık 
940 milyar dolar ekonomik zarara neden 
oluyor. Danfoss, inovatif ve çevre dostu 
ürünleri, çözümleri ve sağladığı ekipman-
larla soğutma zincirinin tüm aşamalarında 
gıda bozulmalarının önüne geçilmesine 

yardımcı oluyor. Soğutma zinciri, tarla ya 
da çiftlikten işleme tesislerine, işleme tesis-
lerinden lojistik tesislere, oradan da son 

tüketiciyle ulaşacağı satış noktalarına ve 
nihayetinde evlerimizdeki buzdolaplarına 
ulaşımına kadar bütün süreçleri kapsıyor.

İşimiz sizi anlamak...

Türkye’de
ısıtacak

çok şey var.
Onları ısıtacak tek şey var.
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Baymak, Zirve 20’de Gelecek Hedeflerini Açıkladı

aymak’ın geleneksel hale gelen ve 
bu yıl beşincisi gerçekleşen Baymak 

Zirve 20 toplantısının gündeminde gele-
cek hedefleri vardı. Baymak CEO’su Ender 
Çolak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Zirve 
20 toplantısında Baymak’ın Türkiye gene-
lindeki en büyük bayileri bir araya geldi. 
İş süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda 
interaktif görüşmelerin de gerçekleştiği 
toplantıda Çolak, bayilerin sorularını ve 
taleplerini dinledi. Daha kaliteli hizmet 
için tüm iş süreçlerinin değerlendirildiği 
Zirve 20’de bayiler, sektöre yönelik tes-
pit, değerlendirme ve önerilerini paylaştı. 
Konuşmasında 2018 yılının Baymak için 
güçlü büyüme anlamı taşıdığının altını 
çizen Ender Çolak, “Bu yıl hem yurtiçi 
pazarda hem de ihracatta ivme kazandı-
ğımız bir yıl oldu. Türkiye’nin her yerinde 
ulaşılabilir olma hedefimiz ile ilk 9 ayda 
Baymak ailesine 124 yeni bayi kattık. Bu 
sayı yıl sonunda 150’ye ulaşacak” dedi. 
Toplantıda 2018 yılının ilk 9 aylık değer-
lendirilmesinin yanı sıra gelecek hedefleri 
de masaya yatırıldı.

“Sadece	Türkiye	değil,	dünya	
pazarında	da	yer	alacağız”

Yoğuşma teknolojisine sahip yüksek verimli 
ürünlerle kombi ve kazan pazarında hedef-
lerini büyütürken premix teknolojisiyle de 
ön plana çıkacaklarını belirten Çolak, son 
dönemde önemi artan yenilenebilir enerji 
sistemlerinde de önemli adımlar atacak-
larını vurguladı. Bugün artık teknolojinin 
iklimlendirme pazarının vazgeçilmez bir 
bileşeni olduğunu söyleyen Çolak, “Diji-
talleşme ile birlikte akıllı kontrol sistem 
cihazlarını ürünlerimizle entegre hale 
getirmek önceliklerimiz arasında yer ala-

cak” dedi. 2019’da Baymak’ın önemli odak 
noktalarından birinin ihracat olduğunun da 
altını çizen Çolak, “Tasarımı ve teknolojisi 
tamamen Baymak’a ait olan kombi, yeni 
yılın ilk müjdesi olacak. 12’si Türk toplam 
30 mühendisin çalıştığı proje tamamlan-
dığında bu ürünle sadece Türkiye’de değil 
Baymak markasıyla dünya pazarında varlı-
ğımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz” şeklinde 
konuştu. 

“Bilinirliği	en	yüksek	marka”

Toplantıda pazar araştırmaları hakkında 
bilgi veren Baymak Pazarlama ve Marka 
Uzmanı Ece Salihoğlu, bağımsız araştırma 
kuruluşu GFK’nın Türkiye iklimlendirme 
pazarı hakkında yaptığı araştırma sonuçla-
rını(*) paylaştı. Araştırmaya göre Baymak’ın 
bilinirliği en yüksek kombi markası oldu-
ğunu ifade eden Salihoğlu, “Kombi kul-
lanıcıları arasında tavsiye edilme oranı en 
yüksek markanın da Baymak olduğunu 
gördük. Kullanıcılar tarafından Baymak 
ürünlerinin tercih edilmesinde iki önemli 
unsur belirgin olarak öne çıkıyor. Bunların 
ilki verimli olması ikinci ise uzun ömürlü 
olması” şeklinde konuştu. 

“Yaygın	servis	ağımızla	kaliteli	
hizmet	veriyoruz”

Baymak Satış Sorası Hizmetler Müdürü 

Betül Başkır ise Baymak’ın yaygın servis ağı 
ve Self Servis uygulaması hakkında bilgi 
verdi. Başkır, Türkiye genelinde 286 servis 
ve 900’ün üzerindeki servis teknisyeni ile 
yaygın servis ağına sahip olduklarını söy-
lerken konuşmasına şu şekilde devam etti: 

“Tüketiciye en kaliteli hizmeti vermek için 
ülke genelinde servis ağımızı genişletirken 
hayata geçirdiğimiz Self Servis uygula-
masıyla internetten hızlı ve kolay servis 
hizmetini de tüketicinin ayağına getiri-
yoruz. Baymak Self Servis uygulamasıyla 
çağrı merkezlerindeki yoğunluk azalırken, 
tüketiciye geri dönüşlerde yüzde 97.3 
oranında başarı elde edildi. Self Servis, 
Baymak’ın tüketicileriyle olan güçlü ve 
hızlı temas noktalarından biri haline geldi.”
Bu dönemki Zirve 20’nin konukları ise 
Ekonomist Fatih Keresteci ve Açık Ruh 
Ameliyatı kitabının da yazarı İzzet Memi 
oldu. Geleceği konuşmak için bir araya 
gelen Baymak bayileri ve yöneticileri Fatih 
Keresteci’den küresel gelişmeler ışığında 
Türkiye ekonomisini dinledi. Bayiler, daha 
sonrasında ise iş hayatında motivasyon 
ipuçları konusunda İzzet Memi’nin söy-
leşisine katıldılar. 

*Türkiye temsili 12 ilde yapılan, 602 kombi 

kullanıcısı ve 100 kombi almaya niyetli tüketici 

örneklemi üzerinde yapılan çalışma, 28 Mart 

– 30 Nisan 2018 tarihleri arasında yüz yüze 

anket metodolojisi ile GFK Araştırma Şirketi 

tarafından gerçekleştirilmiştir.

Baymak’ın Yalın Üretim Projesi’ne Ödül

B
DR Therma Group’un her yıl düzen-
lediği “BDR Thermea Excellence 

Competition” yarışmasında Baymak, 
“boyler ürünlerinin kaynak operasyon-
larının yapıldığı hatlarda 2018 itibarıyla 
başlanan yalın üretim” projesiyle ödül 
aldı. BDR bünyesinde, 9 ülkede bulunan 
15 üretim tesisinin katılım gösterdiği 
yarışmada yalın üretim projeleri değerlen-
dirildi. Katma değer sağlamayan süreçleri 
minimize etmenin ön plana çıkarıldığı 
yarışmada “taşıma süreci” odak noktası 
oldu. Proje ile birlikte taşımalar minimize 

edildi ve üretim hattı yeniden inşa edildi. 
Bu sayede üretim akışı değişirken katma 
değer sağlamayan süreçler de tedarikçile-
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rin katkılarıyla ortadan kaldırıldı. Taşıma 
süreci içerisinde işleri kolaylaştırmak için 
iş istasyonları yeniden tasarlandı. 

Yalın	üretim	metotları	uygulandı

Projede aynı zamanda yalın üretim metot-

larından 5S olarak bilinen Seiri (Sınıflan-
dırma-Ayıklama), Seiton (Düzenleme- 
Yerleştirme), Seiso (Temizlik), Seiketsu 
(Standartlaştırma) uygulandı. Baymak 
ekibi projede Shitsuke (Disiplin- kuralla-
rın takibi, sürekliliğin sağlanması) yön-
temine de yer verdi. Çalışmada Kaizen 
(Sürekli İyileştirme) ile tüm çalışanların 
fikirleri değerlendirildi. Projenin sonunda 
ise “işçilik maliyetlerinin azalması, üre-
tim kalitesinin artması, hat çalışanlarında 
motivasyonun yükselmesi, toplam verim-
liliğin üst seviyeye çıkması” hedeflerine 
ulaşan Baymak ekibi ödüllendirildi. BDR 
Thermea Excellence Competition’da Bay-
mak ile beraber İtalya’dan Baxi sPa ve 
Almanya’dan Broetje de ödüllendirildi. 

Wavin Academy’e Uluslararası Ödül

W avin Pilsa’nın 2014 yılında hayata 
geçirdiği “Wavin Academy”, Ame-

rika Birleşik Devletleri’nin Boston şehrinde 
Design Management Institute tarafın-
dan düzenlenen “İş Modelleri Tasarım 
Yarışması”nda mekanik tesisat sektörüne 
getirdiği yaklaşımla, birincilik ödülünü 
kazandı. Wavin’in Adana fabrikası bün-
yesindeki Wavin Türkiye Akademisi başta 
olmak üzere Wavin İtalya, Çek Cumhuri-
yeti, Hollanda ve Danimarka’daki Wavin 
Academy’leri için de gurur kaynağı olan 
birincilik ödülü, özellikle Wavin Academy 
Türkiye’nin müşterileri için yaptığı özgün 
çalışmalar ve sektöre sunduğu faydalı iş 
modeli neticesiyle Wavin’e verilmeye layık 
görüldü. 

“Bir	hayalden,	örnek	başarı	
hikâyesine	dönüşen	Wavin	
Academy”

Wavin Pilsa Genel Müdürü Fatih Asal, “Bu 
ödülle, Wavin Academy’nin başarısı ulus-
lararası arenada tescillenmiş oldu. Wavin 
Pilsa olarak yeniliğin, hayatın vazgeçilmez 
unsuru olduğunu benimsiyor ve müşteri-
lerimizin sorunlarına yönelik çözümlerin, 
stratejik iş planlarımızın en önemli par-
çasını oluşturduğuna inanıyoruz. ABD’de 
gerçekleşen ve dünya çapında birçok fay-
dalı iş modelini geride bırakarak birinciliğin 

sahibi olan Wavin Academy ile ülkemiz 
adına büyük gurur duyduk. Bir hayalden, 
örnek başarı hikâyesine dönüşen Wavin 
Academy’nin sadece Türkiye değil, dünya 
tesisat sektörü için nasıl eşsiz bir model 
olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. 
Wavin Academy projesinin yapılandırılma-
sında önemli rol oynayan Business Models 
Inc.’e müşteri odaklı doğru stratejiyi işaret 
ettiği için şirketimiz adına ayrıca teşekkür 
ederiz” dedi. Wavin olarak 2014 yılında 
Türkiye’deki mekanik uygulamacıların 
sorunlarına çözüm bulmak amacıyla bir 
pazar araştırmasına başladıklarını söyleyen 
Asal, “Bu amaçla Wavin Pilsa çalışanlarının 
da yer aldığı ‘Müşteri Safarisi’ isimli bir 
çalışma başlattık. Bu grup 8 hafta boyunca 
400’den fazla tesisatçı, 20 distribütör, 10 
uygulamacı ve 10 müteahhidi ziyaret etti. 
Bu görüşmelerin sonucunda İstanbul’da 
yeni bir fabrika kurma, online sipariş verme, 
tesisatçılara eğitim verilmesi, doğrudan 
sevkiyat yapma, 3D modelleme gibi farklı 

çözüm önerileri gündeme geldi. Fakat 
ortaya çıkan en önemli sonuçlardan biri 
sıhhi tesisat ustalarının, müteahhitleri ve 
projeleri birbirine bağlayan süreçte önemli 
bir rol oynadığıydı. Ortaya çıkan bu sonuç, 
Wavin Academy’nin kurulmasını sağladı. 
Açıldığı tarihten bu yana Wavin Academy, 
20 binden fazla ziyaretçiye ücretsiz eğitim-
ler verdi. Wavin’in komple bina çözümüne 
yönelik geleneksel ve yenilikçi çözümleri 
ustalar, mühendisler ve müteahhitler başta 
olmak üzere sektörün tüm temsilcilerine 
uygulamalı olarak tanıtıldı” diye konuştu. 
Asal, Wavin Academy bünyesinde sürdür-
dükleri farklı eğitim ve çeşitli projelerle sek-
töre eğitimli, bilgi düzeyi yüksek, bilinçli 
çalışanlar kazandırmayı hedeflediklerini 
belirterek, Wavin’in diğer akademileri 
de dahil olmak üzere bugüne kadar on 
binlerce tesisat ustasının, eğitim prog-
ramlarına katıldığını ifade etti. Wavin 
Academy’nin bulunduğu ülkelerde yüzde 
136’lık bir gelir artışı sağlandığını ifade 
eden Asal, “Bir sosyal sorumluluk projesi 
olan Wavin Academy, Türkiye’nin loko-
motifi olan inşaat sektörüne de eğitim 
desteğiyle büyük katkıda bulunuyor. Bu yıl 
hayata geçirilen ‘Wavin Academy Okulda’ 
projesiyle onlarca teknik ve mesleki okul, 
ziyaret edilerek gerek eğitim gerekse sıhhi 
tesisat ekipmanları konusunda desteklendi” 
şeklinde konuştu.
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Cantaş, Tedarikçi Ödüllerine Bir Yenisini Daha Ekledi

H VAC ve soğutma pazarının 1979 
yılından beri lider tedarikçilerin-

den biri olan Cantaş, gösterdiği tedarik 
performansı ve servis kalitesi sebebiyle, 
uluslararası ekipman-makine üreticisi 
firmalar tarafından takdir edilmeye ve 
ödüllendirilmeye devam ediyor. 130 yılı 
aşkın tecrübesiyle 150’den fazla ülkede 
faaliyet gösteren, ısıtma, havalandırma, 
iklimlendirme, soğutma ve bina yönetim 
sistemlerinde ekipman, otomasyon ve ser-
vis sağlayıcısı Johnson Controls, İzmir Ege 
Serbest Bölge’deki üretim tesislerine mal-
zeme tedarikinde bulunan Cantaş’ı, 2018 
En İyi Tedarikçiler Ödüllerinde “Bronz” 
ödüle layık gördü. Bronz ödül, Johnson 
Controls firmasının EMEA tedarikçileri ara-
sında başarı sıralamasında ilk yüzde 5’e 
giren tedarikçilere veriliyor.
30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 
İspanya’nın Sevilya şehrinde organize edi-
len 2018 Johnson Controls EMEA Tedarikçi 
Gününe, başta Avrupalı firmalar olmak 
üzere birçok tedarikçi davet edildi.
Johnson Controls tedarikçileri, organizas-
yonun ilk gününün akşamında düzenlenen 
kokteylde bir araya geldi. Tedarikçilerin 
kendi aralarında da bir network oluşturma-
sını amaçlayan kokteyle üst düzey katılım 
vardı. İkinci gün ise, sabah erken saatlerde 

başlayan programda ilk sunumu Johnson 
Controls EMEA Satın alma Başkan Yar-
dımcısı Miles Hatton gerçekleştirdi ve ödül 
kazanmayı hak eden tüm tedarikçilerine 
gösterdikleri üstün performanstan dolayı 
teşekkürlerini sundu. Johnson Controls’ten 

üst düzey yetkililerin sunumlarıyla devam 
eden programda ödül töreni, Johnson 
Controls EMEA Kategori Yönetimi Direk-
törü Ludger Nientiedt sunumunda ger-
çekleşti.
Cantaş firmasının ödülünü almak için 
firmayı temsilen Tedarik Zinciri Müdürü 
Eren Kaygusuz hazır bulundu ve ödül, 
organizasyona katılamayan Cantaş OEM 
İş Direktörü Barış Uçaner ’in barkovizyonda 
yayımlanan teşekkür konuşmasından sonra 
kendisine takdim edildi.
Ödül töreninden sonra ise, birçok farklı 
konuya ait seminerler düzenlenerek orga-
nizasyona katılan tedarikçilere yeni ürünler 
ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgilen-
dirmeler gerçekleştirildi.

SFA Sanihydro, Çanakkale’de Tesisat Ustalarıyla Bir Araya Geldi
FA Sanihydro’nun, Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde organize ettiği eğitim 

seminerleri hız kesmeden sürüyor. SFA 
Sanihydro bu kez 17 Ekim 2018 tarihinde 
Kolin Hotel Çanakkale’de, tesisat ustala-
rıyla bir araya geldi. 
32 kişinin katılımıyla gerçekleşen semi-
nerde SFA Sanihydro Satış Sonrası Hizmet-
ler Sorumlusu Erman Tümçelik öncelikle 
SFA Grubu’nun 60 yıllık tecrübesini ve WC 
öğütücü pompaların sağladığı çözümleri 
anlattı. Toplantıda WC öğütücü ve pom-
paların doğal akışlı tahliyenin imkânsız 
olduğu durumlarda, evlerde ve iş yerle-
rinde herhangi bir yere, ekstra tuvalet, yeni 
bir banyo veya mutfağı kolayca monte 

etmeyi sağladığı anlatıldı. WC öğütücü ve 
pompaların çatı, bodrum katından ya da 
kanalizasyon borusundan uzak veya kot 
farkı olan yerlerde dikey yönde 14 metreye, 
yatay yönde 140 metreye kadar atıkları 
pompalayabildiği, müşterilere hijyenik, 
ekonomik, pratik ve estetik bir çözüm 
sağladığı anlatıldı. Ürünleri iyi anlamanın 
doğru pompa seçiminde büyük önem 
taşıdığı vurgulanarak, WC öğütücüleri, 
pompalar ve tahliye istasyonları hakkında 
çalışma prensibinden montajına kadar 
detaylı teknik bilgi aktarıldı. Soru-cevap 
bölümünün ardından SFA Sanihydro 
düzenlediği akşam yemeğinde ustalarla 
yakından tanışma fırsatı buldu. Müşteri 

memnuniyetini en iyi şekilde sağlamak ve 
üst seviyede tutmak için eğitim etkinlikle-
rine önem verildiği ve çalışmaların devam 
edeceği belirtildi.

S
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DemirDöküm, Bozüyük Tesisleri’nde 2018 Yılının İlk 9 Ayını 
Değerlendirdi

D emirDöküm, 2018 yılının ilk 9 ayını 
Bilecik Bozüyük tesislerinde düzen-

lediği basın toplantısıyla değerlendirdi. 
“Dönüşüm Yılı” olarak duyurulan 2018’in 
ilk 9 ayında hedeflerini ikiye katlayan 
DemirDöküm’ün basın toplantısı Demir-
Döküm CEO’su Alper Avdel, DemirDöküm 
Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna ile 
DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi ve Fab-
rika Direktörü Gürhan Çoban’ın katılımıyla 
gerçekleşti.
Toplantıda 2017 yılında olduğu gibi 2018’e 
de 40 milyon TL’lik yatırım planıyla baş-
ladıklarını belirten DemirDöküm CEO’su 
Alper Avdel; fabrika, üretim, marka ve diji-
tal dönüşüm çalışmaları için planlanan 40 
milyon TL’lik yatırımın büyük bir bölümünü 
hayata geçirdiklerini söyledi. Yılbaşında 
açıklanan yüzde 20 büyüme hedefini, yılın 
ilk 9 ayında ikiye katladıklarını söyleyen 
Avdel, geçen yılın ilk 9 ayına kıyasla yüzde 
46 büyüme elde ettiklerini vurguladı. 
Avdel şöyle konuştu: “ErP Yönetmeliği 
ile birlikte Türkiye’nin yeni yoğuşmalı 
kombisi Atromix’i, kaskad pazarı için 
MaxiCondense’in yeni ürünlerini ve ısı pom-
pası alanında da MaxiAir ürün grubumuzu 
tüketicilerimizin beğenisine sunduk. Yeni 
ürünlerimiz ve yeni girdiğimiz alanlardaki 
çözümlerimiz yüksek müşteri memnuniyeti 
sağladı. İç pazarın yanı sıra yurtdışında da 
sürdürülebilir büyümemize devam ettik.”

“İhracatta	dolar	bazında	yüzde	49	
büyüdük”
Toplantıda, ihracattaki başarının 2018’de 
de sürdürüldüğünü belirten Avdel, “Demir-
Döküm olarak her yıl çok önemli sonuç-

lar ortaya koyarak ülkemize sağladığımız 
katma değeri artırıyoruz. Bu yılın başında 
da kendimize önemli bir hedef belirlemiş-
tik. İhracatta yüzde 25’lik büyüme ile 100 
milyon dolar barajını aşmayı hedefledi-
ğimizi açıklamıştık. Kurdaki dalgalanma 
ve bölgede yaşanan olumsuz gelişmelere 
rağmen hedeflerimizde sapma olmadı. 50 
ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla Eylül ayı 
sonunda 75 milyon doların üzerine çıktık, 
dolar bazında yüzde 49 büyüdük” dedi. 
Üretimden satışa ve ihracat çalışmalarına 
kadar yıl sonunda yeni bir rekor kırmak 
için çalıştıklarını vurgulayan Avdel, “2017 
ve 2018 yılında üst üste gerçekleştirilen 
40 milyon TL’lik yatırıma 2019 yılında da 
devam edeceğiz. Sektörde öncü olduğu-
muz alanlara yenilerini eklemek, kusursuz 
müşteri memnuniyeti sağlamak, hizmet 
verdiğimiz alanlarda fark yaratmak için 
geleceğimize yatırım yapmaya devam ede-
ceğiz” açıklamasını yaptı.

“Yoğuşmalı	satışlarımız	yüzde	90	
arttı”
İç ve dış pazarda yaşanan dalgalanmalara 
rağmen DemirDöküm’ün hedeflerinde 
sapma yaşamadan emin adımlarla yoluna 
devam ettiğini belirten DemirDöküm Yöne-
tim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, “Ürünle-
rimizle, projelerimizle, sektördeki öncülü-
ğümüzün tam anlamıyla hakkını veriyoruz. 
2018’e çok iyi hazırlandık ve daha yüksek 
kapasiteli, daha yüksek verimli, daha uzun 
ömürlü hatta daha kolay montaj yapılabi-
len ve tüketicisine daha fazla katma değer 
sunan ürünlerimizi ardı ardına satışa sun-
duk. Yıl başında yaptığımız ‘Yoğuşmalıda 

yeni bir tarih yazacağız’, ‘Türkiye’nin yeni 
kombisi Atromix olacak' açıklamalarımı-
zın arkasındayız. Sektör ve tüketicileri-
miz, yoğuşmalı ailemizin yeni ürünlerini 
çok sevdi. Yoğuşmalı kombi satışlarımız 
yüzde 90 arttı. Kaskad tarafında da Maxi-
Condense ile pazardan olumlu dönüşler 
alıyoruz. Kaskad satışlarımız yüzde 50 
seviyesinde, VRF satışlarımız ise yüzde 40 
arttı. Şofben, termosifon, klima satışları-
mız geçen yılla aynı seviyede devam etti” 
dedi. DemirDöküm’ün ısıtma tarafındaki 
iddiasının katlanarak arttığına dikkat çeken 
Ertuna; kombi, panel radyatör, şofben ve 
termosifondaki pazar liderliklerinin devam 
ettiğini açıkladı. 

“Hedefimiz	pazar	liderliğimizi	
Güney	Amerika	ülkelerine	
taşımak”
Toplantıda ihracat çalışmalarının detayla-
rına da değinen Ertuna, özellikle şofben 
ürün grubunda Avrupa’daki yönetmelik 
değişikliği nedeniyle AB ülkelerine olan 
satışların geçen seneye göre önemli bir 
artış gösterdiğini belirtti. 
Ertuna, “Hedefimiz, Şili ve diğer ülkelerde 
olduğu gibi pazar liderliğimizi Güney Ame-
rika ülkelerine taşımak. Bu doğrultuda 
Arjantin ve Brezilya pazarlarına odaklan-
dık. Yıl sonuna kadar Arjantin’i de ihracat 
pazarlarımıza katıp ilk ihracatımızı gerçek-
leştirmeyi planlıyoruz. Hedefimiz, ihraca-
tın ciro içindeki payını 2020 yılında yüzde 
50’ye çıkarmak” dedi. DemirDöküm’ün 
2018’in ilk 9 ayında en çok ihracat ger-
çekleştirdiği ülkeleri İtalya, İspanya, Çin, 
Rusya ve Azerbaycan olarak belirten Erdem 
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Ertuna, “Geçen yıla kıyasla İtalya pazarında 
şofben ve kombi, Çin pazarında ise kombi 
ve panel radyatör öncülüğünde büyüme 
yakaladık. Bu olumlu trendin 2018 sonuna 
kadar ve hatta 2019 yılında da devam ede-
ceğini öngörüyoruz. Ürün bazında değiş-
mekle birlikte Moldova, Bulgaristan, Şili, 
Ukrayna, İtalya ve Azerbaycan pazarlarında 
DemirDöküm lider konuma ulaştı” açıkla-
masını yaptı.

“Üretimde	900	bin	rakamını	
aşmayı	hedefliyoruz”
Son 2 yılda üretimde gerçekleştirilen yatı-
rımlarla Vaillant Group’un Almanya’dan 
sonraki en büyük fabrikası ve sektörün 
en büyük kapalı alanda üretim tesisinin 
DemirDöküm’e ait olduğuna dikkat çeken 
DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Fabrika Direktörü Gürhan Çoban, 2017 
yılında 900 bine yakın üretim gerçekleştir-
diklerini, bu yıl ise bu rakamı aşmayı hedef-

lediklerini söyledi. Çoban şöyle konuştu: 
“Üretim, makine, yeni kombi üretim hat-
tına yapılan yatırımlarla ürünlerimizin tüm 
görsel kontrolleri kameralarla yapılıyor; iş 
adımları, iş bilgisayarları tarafından kont-
rol ediliyor ve kaydediliyor. Hayata geçir-
diğimiz ve hayata geçireceğimiz projeleri 
çalışanlarımız da benimsedi; sahip çıktı. 6 
departmanımız inisiyatif alarak tek yürek 
halinde çalışmaya başladı ve iş sağlığı, 
güvenlik, sürdürülebilirlik konularında 
Bozüyük tesislerimiz için 173 iyileştirme 
konusu geliştirdi. 22 başlıkta geliştirilen 
173 iyileştirme konusunun 142’si hayata 
geçti. Önümüzdeki aylarda 31 proje daha 
eklenecek.” Fabrika ve tüm operasyonel 
süreçler için gerçekleştirilen yatırımlar 
sayesinde çalışanların verimliliğinin yüzde 
18 arttığını söyleyen Çoban, elde edilen 
diğer kazanımlarla ilgili olarak, “Su ısıtı-
cıları üretiminde yüzde 64, panelde ise 
yüzde 26 hacim artışı elde ettik. Fabrika 

kapasite kullanımımız yüzde 77’ye çıktı. 
Sürdürülebilir üretim yaklaşımımız ile su 
kullanımını yüzde 26, elektrik kullanımını 
yüzde 17, doğalgaz kullanımını ise yüzde 
26 oranında düşürmeyi başardık. Tasarla-
dığımız yeni ürünlerimiz ile kombi boyut-
larını yüzde 16,5 oranında küçülttük. Yeni 
yoğuşmalı kombilerimiz sayesinde daire 
başına yıllık ortalama 2 ton daha az Azot 
Oksit (NOx) salımı gerçekleşecek. Öte yan-
dan 1 milyon 700 bin Euro’luk yatırım 
gerçekleştirdiğimiz Transformasyon Projesi 
kapsamında montaj işçiliğimiz yüzde 11 
oranında iyileşti. Yaptığımız yatırımlar, 
geliştirdiğimiz projelerle çevresel sürdü-
rülebilirliğe de katkı sağlayıp karbon ayak 
izimizi azalttık. ‘Lojistik Tren Uygulaması’ 
ile fabrika içi lojistiklerde yıllık yaklaşık 4 
bin kilometre iyileştirme sağlayan proje 
ile ‘Parça Üretim’ ve ‘Kombi’ fabrikası 
arasındaki lojistik aktivitelerde de yüzde 
40 iyileşme sağladık” açıklamasını yaptı.

The BIG 5 Show Dubai, Ortadoğu ve Afrika İhracat Kapısını 
Firmalara Açıyor

E xpotim’in bu yıl hazırlıklarını sür-
dürdüğü en önemli ve Türkiye’nin 

250’den fazla firma ile yurt dışında 
düzenlediği en büyük milli katılım organi-
zasyonu olan The BIG 5 Show Dubai, bu 
yıl 26-29 Kasım 2018 tarihleri arasında 
Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde ger-
çekleşecek. 30 yılı aşkın bir süre boyunca 
inşaat piyasasına damgasını vuran The 
BIG 5 Show Dubai, bu yıl 39. kez dünya 
inşaat sektörünü bir araya getirmeye 
hazırlanıyor. Fuarda geçen yıl 64 ülke-
den 2 bin 600 firmaya yakın katılımcı 
yer alırken, fuarı 140 ülkeden 65 bin kişi 
ziyaret etti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 
ihracata büyük katkılar sağlayacak olan 
The BIG 5 Show Dubai’de Türk şirket-
ler, Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Asya 
gibi bölgelerde iş bağlantılarını artırarak 
ticaret yapmayı hedefliyor. Dünyanın 
dört bir yanından gelen sektör profes-
yonelleri, uzmanlar ve uluslararası firma 
yetkililerini bir araya getiren The BIG 5 

Türk firmalarının işbirliği hedefinde 
olduğu ülkeler ise başta İtalya, Almanya, 
Yunanistan, Suudi Arabistan, İspanya, 
Hindistan, Çin, Güney Kore ve Birleşik 
Arap Emirlikleri olarak sıralanıyor. Fuara 
katılacak Türk firma sayısı ise şu anda 
250’yi aşmış durumda. Fuara katılacak 
olan Türk firmalar ile hedef ülkelerin fir-
maları arasında büyük iş anlaşmalarının 
gerçekleşmesi bekleniyor.

Show Dubai’ye yapı mal-
zemeleri, inşaat, panel, 
mermer, kauçuk ürünler, 
hazır beton elemanları, 
iş makineleri, prefabrik 
ve ısıtma soğutma-hava-
landırma gibi yapı sektö-
rünün tüm alanlarındaki 
ürünleriyle dikkat çeken 
250’den fazla Türk fir-
ması 5000 metrekareyi 
aşkın bir alanda katılım 
sağlayacak. Her sene 
olduğu gibi 2018 yılında da fuarın en 
prestijli sponsorluğu olan Platin Spon-
sorluğunu, “Turkey, Discover the Poten-
tial” sloganı ile Expotim üstleniyor. Fuar 
alanında daha fazla görünürlük sağlayan 
bu sponsorluk sayesinde Türk ürünle-
rine olan ilgi daha da artıyor ve Türk 
firmalarına daha fazla iş yapma fırsatı 
yaratılıyor. Türk inşaat sektörünün büyük 
ilgi gösterdiği The BIG 5 Show Dubai’de 
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Wilo, Bursa’da Son Teknoloji Ürünlerini Tanıttı

B ursa’da pompa sistemleri sek-
töründe çalışan profesyoneller, 

Wilo’nun teknik seminerinde bir araya 
geldi. 18 Ekim’de Bursa Crowne Plaza’da 
düzenlenen seminer, 120 kişilik katılımcı 
grubuyla gerçekleşti. Teknik seminerde 
Wilo’nun iki yeni ürünü olan Stratos 
Maxo ve Rexa Solid Q’nun özellikleri pay-
laşıldı. Stratos Maxo’nun enerji verimlili-
ğinin yanı sıra, sistem verimliliği, kullanım 
kolaylığı ve yüksek etkileşim gücüyle fark 
yarattığı vurgulandı. Wilo’nun bir diğer 
ürünü Rexa Solid Q’nun sunduğu yeni-
likler de katılımcılarla paylaşıldı. Yüksek 
işletim güvenilirliği, düşük bakım ihtiyacı, 
enerji tasarrufu, ihtiyaca göre dizayn edi-
lebilme ve sistem verilerine kolay ula-

şabilme imkânı gibi özellikler, Rexa Solid 
Q’nun belli başlı özellikleri arasında göste-
rildi. Wilo uzmanlarının yaptığı sunumların 
ardından konuk konuşmacı Serdar Kuzu-
loğlu sahneye çıktı. Dijital kültür, teknolo-

jinin yaşama etkileri, trendler ve yeni nesil 
yaşam konularında yaptığı konuşmalarla 
tanınan Kuzuloğlu’nun konuşmasının 
ardından yenen akşam yemeği ile etkin-
lik sona erdi.

G

Wilo, “Yeşil Doğa” ve “Çevre Dedektifi” Programlarına Sponsorluk 
Desteği Veriyor

üven İslamoğlu’nun hazırlayıp sun-
duğu ve CNN Türk kanalında izleyici-

lerle buluşan “Yeşil Doğa” programı, geçen 
yıllarda olduğu gibi yeni yayın döneminde 
de Wilo’nun katkılarıyla ekranlara geliyor. 
Wilo ayrıca Güven İslamoğlu’nun doğa-
severlerin katkılarıyla hazırladığı “Çevre 
Dedektifi” adlı diğer programına da destek 
veriyor. Şimdiye kadar pek çok ödüle layık 
görülen “Yeşil Doğa” programı, Türkiye’nin 

çevre sorunlarını ekranlara taşımaya devam 
ediyor. Doğası, insanı, kültürü, tarihiyle 
Türkiye’yi yeniden keşfeden ve yok olan 
değerlerin peşinden giden “Yeşil Doğa”, her 
cumartesi akşamı saat 21.00’de CNN Türk’te 
yayımlanıyor. “Çevre Dedektifi” progra-
mında Türkiye’nin çevre dedektifleri aranıyor. 
İzleyicilerin, çevrelerinde gördüğü iyi ya da 
kötü olaylar hakkında paylaştığı videolar 

“Çevre Dedektifi” programında yayımlanarak 

milyonlarca doğaseverle buluşuyor. Prog-
ram CNN Türk’te gün boyu farklı saatlerde 
ekrana geliyor.

P ompa sektöründe Türkiye’nin en 
eski ve köklü şirketçilerinden UNO-

POMP ‘yerli yazılım ve mühendislik’ ile 
şirketlerin elektrik tüketimlerinden yüzde 
25-30 arasında tasarruf yapmalarını sağ-
lıyor. UNOPOMP Yönetim Kurulu Başkanı 
Haldun Çakmak, başta sanayi ve inşaat 
şirketleri olmak üzere, oteller, hastaneler, 
AVM’ler gibi birçok alanda hizmet verdik-
lerini söyledi. Dünya çapında kullanılan 
bütün elektriğin yüzde 10’unun pompa-
lar tarafından çekildiğini söyleyen Haldun 
Çakmak “Elektrik fiyatları sürekli artıyor. 
Dolayısıyla şirketlerin tasarruf yapması 

mecburi hale geldi. Bu yüzden pompaların 
tasarruflu çalışması gerekiyor. Bu noktada 
bizim ürünlerimiz devreye giriyor. Pompala-
rın tasarruflu çalışması için frekans invertörü 
kullanılması gerekiyor. Biz enerji tasarrufu 
sağlayan elektrik panoları üretiyoruz. Biz 
pompaları Türkiye’de  bu sistemle çalıştır-
mak istiyoruz. ABB ile yaptığımız anlaşmada 
onların ürünlerini kullanarak kendi elektrik 
panolarımızı yapıyoruz. Yıllık yüzde 25-30 
arasında tasarruf sağlıyoruz. Elektrik moto-
runu alıyoruz ve pompa grubunu alarak 
üzerinde bir Ar-Ge çalışması yapıyoruz ve kit 
haline getiriyoruz. Ürünlerin hepsi yazılımla 

çalışıyor. Bizde yazılımlara ağırlık veriyo-
ruz” diye konuştu.

UNOPOMP, ‘Yerli Yazılım ve Mühendislik’ Hizmeti ile Elektrik 
Faturalarından Tasarruf İmkânı Sunuyor
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Arçelik-LG Ticari Klimada Yerli Üretimin Payını Yüzde 25’e Çıkaracak

A rçelik-LG, Gebze Organize Sanayi Böl-
gesi’ndeki fabrikasında Türkiye’nin ilk 

yerli ticari klima üretim hattını devreye aldı. 
Hattın açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar-
dımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla, 
Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç 
Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı 
Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik CEO’su Hakan 
Bulgurlu, Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Genel Müdürü Emin Bulak ve Arçelik-LG 
Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcısı T. Y. Lee ev sahipliğinde gerçek-
leştirildi. 
Açılış töreninde konuşan Koç Holding CEO’su 
Levent Çakıroğlu, “Bu başarıların ardında, 
güçlü mühendisliğimiz, özveriyle çalışan 
çalışma arkadaşlarımızın emekleri, ileri tek-
noloji, yerli ve verimli üretim, yaygın bayi ve 
servis ağının gücü var. Bugün açılışını yaptı-
ğımız üretim hattı ve 2020 yılına kadar yapa-
cağımız ilave yatırımlar ile ülkemizin istihdam 
artışına ve yan sanayimizin gelişmesine kat-
kıda bulunacağız. Bu yatırımımız, ticari klima 
segmentinde de yerlileşme yolunda önemli 
bir kilometre taşı olacak” dedi. 

Levent	Çakıroğlu:	“Ülkemize	200	
milyon	dolarlık	ek	ihracat	geliri	
kazandıracağız”

Türkiye’de toplam klima pazarı büyüklüğü-
nün 1 milyar dolar seviyesinde olduğunu 
belirten Çakıroğlu, şu bilgileri verdi: “VRF 
olarak tanımladığımız (değişken debili soğu-
tucu akışkan) ticari klima pazarı ise 250 
milyon dolar değerinde. Bu pazarın nere-
deyse tamamı ithal ürünlerden oluşuyor. 
Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz üretim 
hattımızla birlikte ilk yıl içinde VRF segmen-
tinde yerli üretimin payını, üç yıl içerisinde 
yüzde 25’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Ev tipi 
klima pazarında olduğu gibi yurt içi ticari 
klima pazarında da lider olma hedefimiz var. 
Yeni yatırımımız sayesinde ülkemizin ithalat 
bağımlılığını azaltırken, birçok ülkeye ihracat 
gerçekleştirerek dış ticaret açığının azaltıl-
masına katkı sağlayacağız. Yatırımlarımızı 
tamamladıktan sonra 200 milyon dolarlık 
ek ihracat geliri kazandırmayı amaçlıyoruz.” 
Açılışı yapılan hatta üretilen yeni nesil ve enerji 
verimli sistemler sayesinde enerji ithalatının 

azaltılması için de önemli bir adım attıklarına 
değinen Çakıroğlu, sözlerine şöyle devam etti: 
“Yüksek teknolojiye sahip ticari klimalarımız, 
geleneksel sistemlere kıyasla binalarda yüzde 
30 seviyesinde enerji tasarrufu sağlıyor. Ülke-
mizde yıllık 12 milyar dolara yaklaşan ısıtma 
- soğutma giderleri göz önüne alındığında, 
bu tasarrufun ülke ekonomimize önemli bir 
kazanç sağlayacağı açıktır.”

Emin	Bulak:	“Ticari	klima	yurt	
içi	pazarında	da	liderliğe	emin	
adımlarla	yürüyoruz”

Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel 
Müdürü Emin Bulak ise “Katma değeri yük-
sek, inovatif, çevre dostu ve güvenilir ürün-
lerimizle sektörümüzün ve ekonomimizin 
gelişmesi için çalışıyoruz. Yerli üretimin loko-
motif gücü olarak, bugün devreye aldığımız 
Türkiye’nin ilk yerli ticari klima üretim hattı 
sektörümüzde ithalata bağımlılığı azaltacak 
ve ihracata önemli bir katkıda bulunacak. 
Ev tipi klima pazarında liderliğini sürdüren 
Arçelik LG, bu yatırımla birlikte ticari klima 
yurt içi pazarında da liderliğe emin adımlarla 
yürüyecek” dedi.

200	milyon	dolara	yakın	yatırım

Kurulduğu günden bu yana Türkiye ekonomi-
sine  200 milyon dolara yakın yatırım yapan 
Arçelik-LG’nin fabrikası, toplam 1,5 milyon 
adet ev tipi klima üretim kapasitesine sahip. 
Fabrika, Türkiye, Yakın Doğu ve Avrupa’nın 
en büyük klima üretim tesisi konumunda 
bulunuyor. Şirket 19 yılda ev tipi klima paza-
rında toplam 11 milyon adet klima üretimi 
gerçekleştirdi ve yüzde 40 pazar payına sahip.

Quasar İstanbul Tesis Yönetimi için Atalian ile Anlaştı

A talian Entegre Tesis Yönetimi, Qua-
sar İstanbul’un teknik tesis yöne-

timi ve temizlik hizmetleri kapsamında 
Viatrans ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı. 
İstanbul Mecidiyeköy’de bulunan komp-
leks yaklaşık 190 bin m2’lik bir alanı 
kaplayan iki kuleye ev sahipliği yapıyor. 
Proje Quasar İstanbul, Fairmont Hotel 
ve Quasar Residences ve Ofisess olmak 

üzere iki kuleden oluşuyor. Gayrimenkul 
kompleksinin teknik bakımı, elektrik ve 
mekanik işleri ile kapalı ve açık alanların 
temizlik hizmetleri iki yıl boyunca Atalian 
tarafından karşılanacak. Projenin tüm 
teknik bakım, ısıtma, soğutma, iklimlen-
dirme, duman emme ve filtrasyon işleri 
Atalian Global Services’in entegre tesis 
yönetimi kapsamında sunulacak.
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Dünyanın En İyi İşverenleri Listesinde İlk 100’e Türkiye’den Giren 
Tek Şirket Koç Holding Oldu

Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri (ZEKİ) Projesi, Bosch Termoteknik 
Tarafından Destekleniyor

K

Ö

oç Holding, dünyanın önde gelen 
yayınları arasında yer alan Forbes’un 

yayımladığı “Dünyanın En İyi İşverenleri” 
listesinde ilk 100’e Türkiye’den giren tek 
şirket oldu. Araştırmada dünyanın 60 
ülkesinde anket yapılan 430 bin çalışan, 
çalıştığı şirketteki iş ortamını ve işverenini 
değerlendirdi. Dünyanın en çok çalışılmak 
istenen şirketlerini çalışanlarına sunduğu 
imkânlar açısından inceleyen listede Koç 
Holding 94’üncü sırada yer alıyor. 
Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan top-
luluğu olan Koç Holding, son 3 yılda insan 
kaynakları süreçlerinde dördüncü sanayi 
devrimini merkeze alan stratejik bir dönü-
şüm yaşadı. “Eşitlik, Gelişim ve Yetenek” 
ekseninde gerçekleşen bu dönüşüm ile Koç 

ğrencilerin çalışma hayatında yer 
alması yönünde başarılı birçok proje 

gerçekleştiren Bosch Termoteknik, şimdi 
ise engelli bireylerin iş hayatına kazandı-
rılmasına yönelik bir projeyi destekliyor. 
2017 yılında hayata geçen projenin amacı, 
engelli genç bireylere sürdürülebilir istih-
dam alanları oluşturmak ve onların topluma 
kazandırılmalarını sağlamak. Toplum ala-
nında, Bosch Termoteknik’in desteklediği en 
değerli projelerden biri olan ZEKİ - Zihinsel 
Engeliler Korumalı İşyeri Projesi -  kapsa-
mında Ağustos 2017 yılından bu yana, 

Topluluğu’nda mavi - beyaz yaka ayrımı 
kalktı. Sayıları 100 bine yaklaşan çalışan 
topluluğu için dünyanın en iyi iş ortaklarıyla 
her kademeyi kapsayan şekilde eğitim ve 
gelişim programları hazırlandı.
Koç Topluluğu’nda gerçekleşen insan kay-
nakları dönüşümünü anlatan Koç Holding 
CEO’su Levent Çakıroğlu, “Gücümüz aynı 
zamanda bize sorumluluk da yüklüyor. 
Değişimi kucaklayan, yeniliğe ve işbirliğine 
açık, öğrenmeyi seven, hata yapmaktan 
korkmayan, risk alabilen, çevik ve girişimci 
bir kültüre ve çalışma arkadaşlarına ihtiyacı-
mız var. Bu ihtiyacı karşılayabilmek, küresel 
vizyonumuzu güçlendirmek ve geleceğin 
liderlerini hazırlamak hedefiyle tüm insan 
kaynakları süreçlerimizi yeniden tasarladık” 
dedi.
İnsan kaynakları süreçlerinde yaşanan 
dönüşüm ile ulusal ve uluslararası pek 
çok ödüle lâyık görüldüklerini belirten Koç 
Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür 
Burak Akkol, dünyanın en iyi işverenleri 
listesinde ülkemizi başarıyla temsil ediyor 
olmaktan ötürü gurur duyduklarını belirtti. 
Eşitlikçi uygulamaları merkeze aldıklarını, 
samimi ve yenilikçi uygulamaları tüm Koç 
çalışanlarıyla birlikte hayata geçirdiklerini, 
iş ortamında fırsat eşitliği yaratmayı öncelik 

olarak gördüklerini aktaran Özgür Burak 
Akkol şöyle devam etti: “Ayrıca çalışma 
arkadaşlarımızın gelişimleri ve yetenekle-
rinin keşfi yönünde projeler yürütüyoruz. 
Kendimizin tasarladığı eğitim ve gelişim 
programlarının yanında, Harvard Business 
School, Udacity, Columbia Business School 
ve Koç Üniversitesi gibi dünyanın en iyile-
riyle birlikte tasarladığımız gelişim prog-
ramlarımızı seviye ayrımı yapmadan tüm 
çalışma arkadaşlarımıza sunuyoruz.
Her yıl 2 milyondan fazla iş başvurusu alıyo-
ruz. Yılda 12-15 bin arasında yeni çalışma 
arkadaşımızı Koç Topluluğu’na dâhil ediyo-
ruz. 100 bin kişilik yapımızla çalışan bağlı-
lığını ve çalışma arkadaşlarımızın mutlulu-
ğunu sürekli olarak odağımızda tutuyoruz.”

Bosch Termoteknik Manisa Fabrikası’nda 
8 zihinsel engelli birey, Organize Sanayi 
Bölgesi’nde ihtiyaçlarına göre tasarlanan 
bir atölyede çalışarak Bosch Termoteknik’in 
üretim faaliyetlerine katkıda bulunuyor. 
Proje, Barcelona’da gerçekleştirilen ve 
dünyanın pek çok yerinden katılımcıların 
yarıştığı Stevie Business Awards 2017’de 
“Sosyal Sorumluluk Projeleri” kategorisinde 
ikincilik ödülünün sahibi oldu. ZEKİ Projesi 
haricinde, toplum alanına katkı sağlama 
hedefiyle 20 engelli birey Manisa Fabrikası 
içinde çeşitli istasyonlarda istihdam ediliyor.
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FORM

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

İMBAT

R

Hilltown AVM
önesans Grubu’nun ticari gayrimenkul geliştirme 
ve yatırım şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım 

A.Ş. (RGY), İzmir-Mavişehir’de yer alan Hilltown Alışveriş 
Merkezi’nin iklimlendirilmesi için İmbat İklimlendirme ve So-
ğutma Sistemleri’ni seçti. Açık ve kapalı alanlarla tasarlanan 
alışveriş merkezinde; sinema, foodcourt, performans merkezi 
ve muhtelif alanların iklimlendirmesini sağlamak için İmbat 
çatı tipi paket klima 
cihazları tercih edil-
di. Projede sağlıklı ve 
ideal iklimi sağlamak 
için 13,5-173,9 kW 
soğutma, 9,4-77,4 
kW heat-pump ısıt-
ma kapasite aralığın-
da, 3.600 m3/h ile 
32.500 m3/h debi aralığında toplam 3.440 kW soğutma, 
3.168 kW ısıtma kapasiteli, 28 adet paket çatı tipi klima ciha-
zı kullanıldı. Projede yüksek verim sağlamak için heat-pump 
ısıtmalı, direkt akuple değişken devirli, invertörlü, AC plug 
tip çift fanlı, taş yünü izolasyonlu çift cidar gövdeli, asimetrik 
kompresörlü ve termodinamik ısı geri kazanımlı cihazlar ter-
cih edildi. Asimetrik soğutma ile kısmi yüklerde yüksek verim 
eldesi, termodinamik ısı geri kazanımı ile atılan egzoz hava-
sından enerji geri kazanımı sağlanması hedeflendi. Cihazlar 
en gelişmiş otomasyon ve yazılıma sahip BACNET-Bina Yö-
netim Sistemine uyumlu; akıllı çalıştırma/durma (smart start/
stop), gece süpürmesi (night purge), iç hava kalitesine göre 
çalıştırma (CO2 demand ventilation), serbest soğutma (free 
cooling) ve ekonomizör gibi enerji verimliliği senaryoları ile 
yangın güvenliğine yönelik otomasyon senaryolarına sahip. 
Yüksek verimlilik odaklı Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen İmbat 
çatı tipi klimalar, çevreye duyarlılığıyla da avantaj sağlıyor. 
7-350 kW kapasite aralığında 65.000 m3/h debiye çıkan, 
tamamı A ve B enerji sınıfında yer alan İmbat çatı tipi klima-
larda çevreci akışkan R410a kullanılıyor.

DANFOSS

D

İstanbul Havalimanı

anfoss, hava kalitesi, sıcak su, temiz su, atıksu çevri-
mi ve yolcu konforu alanlarında sınıfının en iyi ürün-

leri ile İstanbul Havalimanı’nın inşasına katkıda bulundu. 
Danfoss’un çevreye duyarlı ürünlerinin kullanımı ile 500 
ton daha az CO2 emisyonu oluşturacak olan dünyanın en 
büyük havalimanı İstanbul Havalimanı, bu sayede yeşil bina 
konsepti ile inşa edilmiş dünyanın en büyük projesi olmaya 
da aday. İstanbul Havalimanı'nın, toplamda bin 800’ü aş-
kın Danfoss frekans konvertörü kullanımı ile her yıl yüzde 
30 oranında enerjiden tasarruf edeceği belirtiliyor. Danfoss 
VLT HVAC ve AQUA ürünlerinin toplam sahip olma maliyeti 
avantajı ile ısı kayıpları önlenecek. Frekans konvertörü ya-
tırımı ile İstanbul Havalimanı’nın 18 ay gibi kısa bir sürede 
kendi maliyetini ödeyerek, her yıl yalnızca ısıya dönüşen 
enerjiden yaklaşık 130 bin euro elektrik tasarrufu sağlaması 
bekleniyor.
Danfoss’un 160kW-250kW düşük harmonikli (LHD) ürünle-
rinin kullanımı ile İstanbul Havalimanı’nda arıza oranını en 
aza indirgeyerek işletme devamlılığını maksimum seviyeye 
çıkartılması hedefleniyor. Danfoss Isıtma Sistemleri ve Mo-
tor Kontrol Sistemleri ürünleriyle inşa edilen havalimanının 
terminal binasındaki 531 adet klima santralinde binden faz-
la frekans konvertörü (FC) kullanıldı. Merdiven ve asansör 
basınçlandırma fanlarında, tünel jet-fan uygulamalarında, 
pompa merkezinde bulunan sirkülasyon ve temiz su pom-
palarında, soğutma grup pompalarında, ATC kulede ve arıt-
ma tesisi uygulamalarında ise Danfoss VLT HVAC FC 102 ve 
VLT AQUA FC202 ürünleri tercih edildi. Bu binalarda 14 bin 
adet üzerinde AB-QM vana ile DN15’ten DN250’ye kadar 
yaklaşık 2 bin adet 2 yollu ve 3 yollu motorlu vanaların 
da montajı yapıldı. Danfoss’un sınıfının en verimli ısıtma 
ürünlerinin kullanımı ile işletmede kolaylık sağlanarak yolcu 
konforunun en üst seviyeye taşınması hedeflenirken aynı 
zamanda enerji tasarrufu sağlanmış olacak. Bu yatırımın da 
kendi maliyetini 2 yıl içinde karşılaması bekleniyor. İstanbul 
Havalimanı’na özel olarak tasarlanan kapaklı çatı fanları kış 
aylarında kar ve buz eritmesinde kullanılacak, Danfoss DEVI 
ürünleri ile de hava konforu korunacak. Toplam 51 bin m 
DEVI Snow kablonun 13 bin metresi, 376 adet özel çatı 
fanında kullanıldı; kar ve buz önleme amacıyla DEVI Snow 
30T ve boru ısıtma amaçlı DEVI Flex 10T/18T montajları 
yapıldı. 13 bin m DEVI Flex 10T/18T ürünü ise yangın siste-
minin güvenli çalışması amacıyla buzlanmaya karşı yangın 
sistemi borularında kullanıldı.

40 TERMODİNAMİK • KASIM 2018



FORM

 
ALDAĞ

4

Sabiha Gökçen 
Uluslararası Havalimanı

1 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız Sabiha 
Gökçen’de Aldağ A.Ş.’nin hava perdeleri tercih edildi. 

Türkiye’nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı 
olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın bü-
yüme çalışmaları kapsamında, 26 milyon Euro’luk yatırımla 
inşası yapılan, terminal binası iç hatlar genişleme projesi ile 
mevcut binası da yaklaşık 25 bin metrekare büyüdü. İstanbul 
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda ALDAĞ A.Ş.’nin 
1500 mm uzunluğunda, 18 kW ısıtıcısı bulunan AHP – 03 
serisi 28 adet hava perdesi hizmet veriyor. ALDAĞ AHP-03 
serisi hava perdeleri; yüksek basınçlı fanları sayesinde dış at-
mosferdeki olası hava etkenlerinin içeriye teneffüs etmesini 
mükemmel engelliyor. Yüksek kalite standartlarında üretilen 
cihazlar, uzun ömürleriyle de sorunsuz hizmet veriyor.

 
ULUS YAPI

K

Turkuvaz Medya
alyon İnşaat’ın bir alt kuruluşu olan GYA Gayrimenkul 
tarafından inşa edilen, 300.000 m² kapalı alana sahip 

Turkuvaz Medya Merkezi projesi; ofis, matbaa, TV stüdyoları 
ve otoparkları 
kapsıyor. Pro-
je sonunda 
ortaya çıkacak 
iki kulenin biri 
gazete ve ya-
zılı basın or-
ganları diğeri 
ise televizyon-
ları içinde bu-
lunduracak. 
Turkuvaz Medya Center’da ayrıca matbaa ve televizyon 
stüdyoları da yer alacak. 2019 yılı içinde tamamlanması 
planlanan projede; mekanik tesisatın sismik güvenliği için 
Ulus Yapı tercih edildi. Ulus Yapı, özel bir mühendislik di-
siplini olan “sismik mühendislik”te uzun yılların bilgi ve biri-
kimini bir araya getiren bir ihtisas kuruluşu olarak Turkuvaz 
Medya’da 1.500 mm çaplı devasa havalandırma kanallarının 
askılanması sorununu Gripple ürünleri ile çözüme kavuştur-
du. Ayrıca yangın tesisatlarının da yüksek tavanlı mahallerde 
kolaylıkla askılanmasını ve bunlarla birlikte hava kanallarının 
da sismik korumalarını Acrefine Fixing & Seismic ürünleri ile 
gerçekleştirdi.

DOĞU İKLİMLENDİRME

R

Moskova Otobüs Terminali
usya’nın başkenti Moskova yeni otobüs terminaline 
kavuşuyor. 75 Shchelkovskoye otoyolu üzerinde in-

şası devam eden tesis eski otogarın yerine yapılıyor. 1970 
yılında faaliyete geçen eski otogar binası hizmet vermekte 
yetersiz kalınca yeni terminal projesi gündeme geldi ve 
çok amaçlı yeni 
tesisin inşaatı 
başladı. Bina, 
dalga benzeri 
etkileyici bir dış 
cepheye sahip 
olacak. Schel-
kovskoye otoyo-
lunun ve Urals-
kaya caddesinin 
kesiştiği noktaya 
bakan ana kapı-
nın üzerindeki yüzey boydan boya dev bir konsolla kap-
lanacak. 77.684 m2 arsa üzerinde toplam 137.775 m2 
inşaat alanına sahip olan bina yer üstünde 6, yeraltında 5 
kat olmak üzere toplam 11 kattan oluşacak. 955 araçlık 
otoparka da sahip olacak kompleks, günlük 15 bin yolcu-
ya hizmet verebilecek. Çok amaçlı olarak tasarlanan yeni 
otobüs terminali içerisinde alışveriş ve eğlence merkezi de 
bulunacak. Bu prestijli projenin tüm klima santrallerinde 
Doğu İklimlendirme tercih edildi. 4.000 m3/h ile 33.000 
m3/h debi aralığında toplam 71 adet klima santrali ile 
tüm bina şartlandırılacak. Doğu İklimlendirme’nin FOUR 
SEASON markasıyla sattığı RTER DX serisi rotorlu ve DX 
bataryalı klima santrallerinde projede istenen en son tek-
noloji Ec plug fanlar kullanıldı. 2018 yılı sonunda teslimi 
yapılacak klima santrallerinin yeni yılda devreye alınarak 
çalışması planlanıyor.

NİBA

D

Şişecam Balıkesir Fabrikası
ünyanın ilk beş büyük 
cam üreticisi firmaların-

dan Şişecam Topluluğu’nun 
Balıkesir OSB’de yatırımını 
gerçekleştirdiği yeni fabrikada 
Niba Soğutma Kuleleri tercih 
edildi.
2 adet 8.720 kW kapasiteli 
soğutma kulesi Ekim ayı başında montajı tamamlanarak 
işletmeye teslim edildi. Bu projede Niba firması tarafından 
sağlanan elektrik panoları ile kumanda edilen yüksek verimli 
IE3 sınıfı fan motorları, invertör ile sürülerek enerji tasarrufu 
sağlayacak. Bu projeye özel kulelerin üst kısmında 4 taraftan 
çevrili CTP yürüyüş yolu yapıldı. Böylece kule mekanik aksa-
mının kontrolleri daha rahat gerçekleştirilecek.
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FORM

G

 

LOWARA

T

Ankara Etlik Entegre 
Sağlık Kampüsü

ürkiye’de sağlıkta hizmet kalitesini yükseltmek ama-
cıyla Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 yılında yapım 

çalışmalarına başlanan şehir hastaneleri projeleri hız kesme-
den devam ediyor. Bu projeler çerçevesinde yapımı tamam-
lanan ve Avrupa'nın en büyük sağlık kampüsü olan Ankara 
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü’nün ardından, yapımına 
devam edilen Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü’nde Lo-
wara pompa ve hidrofor sistemleri tercih edildi. 2019 yılında 
tamamlanarak hizmete girmesi planlan ve Astaldi-Türkerler 
ortak girişimi tarafından Ankara’nın Keçiören ilçesindeki Etlik 
semti yakınlarında, 1.071.885 m2 arazi üzerinde yapılan An-
kara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü projesi kapsamında şim-
diye kadar 31 adet frekans kontrollü kullanım suyu hidrofo-
ru, 197 adet atıksu pompası, 13 adet atıksu tahliye sistemi, 
703 adet yüksek verimli in-line sirkülasyon pompası, 166 
adet paslanmaz 
çelik çok kade-
meli dikey pom-
pa (e-SV serisi), 
102 adet uçtan 
emişli yüksek 
verimli şaseli 
santrifüj pompa 
(e-NSC serisi), 
10 adet ıslak 
rotorlu sirkü-
lasyon pompası 
(TLCHN serisi), 89 adet frekans kontrollü ıslak rotorlu sirkü-
lasyon pompası (ecocirc XL serisi) ve 442 adet mikro işlemcili 
frekans kontrol cihazı Hydrovar kullanıldı.

FORM

ETNA

A

YDA Center

King David Residence

vrupa Gayrimenkul 
Ödülleri’nde (Euro-

pean Property Awards) “En İyi Ofis Mimarisi” dalında ödüle 
layık görülen YDA Center İş ve Yaşam Merkezi, iklimlen-
dirme ihtiyacını, enerji verimliliği yüksek, çevreci ve uzun 
ömürlü ClimateMaster sudan havaya ısı pompaları ile sağ-
lıyor. Ankara’nın merkezinde yeni nesil modern mimarisiyle 
bir çalışma ortamı sunan YDA Center’ın iklimlendirilmesi 
için toplam soğutma kapasitesi yaklaşık 2,500 kW olan 342 
adet ClimateMaster sudan havaya ısı pompası kullanıldı. 19 
katlı ve 37 katlı ofis binalarından ve muhtelif büyüklükteki 
ticari ünitelerden oluşan “Flat Ofis” konseptli proje, GYM 
Center, Spa & Wellness, özel konser ve etkinlik alanlarıyla 
bir yaşam merkezi olarak dikkat çekiyor.

ürcistan’ın başken-
ti Tiflis’te yer alan 

King David Residence’da 
ETNA pompa ve hidrofor 
teknolojileri tercih edil-
di. Avrupa’nın en pres-
tijli gayrimenkul ödülleri 
arasında yer alan European Property Awards’ın “Çok Katlı 
Konut Mimarisi” kategorisinde ödüle layık görülen King 
David Residence, “Karma Kullanımlı Proje Geliştirme” kate-
gorisinde ise “5 Yıldız” ile ödüllendirilerek Gürcistan’ın en 
iyi projesi seçildi.

AİRONN

M

Makyol Santral
akyol Gayrimenkul’un Bahçeşehir ve Esenyurt’un 
yeni merkezinde yükselen Makyol Santral projesinde, 

Aironn ürünleri tercih edildi. 16.906 m2 arsa üzerinde 5 
bloktan oluşan 403 ko-
nut, 10 villa, sosyal ve 
ticari alanları bulunan 
Makyol Santral, dünya-
ca ünlü Roy Higgs Ulus-
lararası Mimarlık ofisi 
tarafından tasarlandı. 
7.500 m2 açık peyzaj 
alanı, açık yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, barbekü ve 
fitness-spa alanları bulunan Makyol Santral’ın blok fanları; 
toplamda 54 adet EC tipi fan, merdiven ve asansör basınç-
landırma fanları, duman tahliye fanları ile jetfan sistemi 
ve 61 adet jet fan Aironn tesislerinde bu özel proje için 
üretildi.

BOREAS A.Ş.

B

Bulvar LOFT
ulvar LOFT karma 
kullanım projesi, 

Ankara batı bölgesi konut 
dokusunun yoğun oldu-
ğu Çayyolu yerleşiminin 
İncek Bulvarı’na bağlan-
dığı eksende, önemli bir 
konumda yer alıyor. Akfen İnşaat ile İller Bankası imzası 
taşıyan ve 6 bloktan oluşan Bulvar LOFT’un sosyal tesisle-
rinde, BOREAS A.Ş.’nin temsilcisi olduğu Samsung’un VRF 
cihazları tercih edildi. Dünyanın en büyük kapasitesine 
sahip VRF ünitesinin üreticilerinden Samsung’un büyük 
ve orta ölçekli yapılar için geliştirdiği cihazlar, diğerlerine 
oranla yüzde 40 daha az yer kaplayarak alan kazandırıyor. 
Binaya yükü yüzde 15 oranında daha az olan üniteler, 
yeni nesil scroll kompresörü ve buhar enjeksiyonu özelliği 
ile optimum ısıtma performansı sağlıyor.
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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 
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MTMD, Sektör Paydaşlarıyla 
Bir Araya Geldi

Mekanik Tesisat Müteahhitleri 
Derneği (MTMD), 1 Kasım 
2018 tarihinde Grand Shera-

ton Ataşehir’de düzenlediği MTMD 
Sektör Buluşması ve Yeni Yayınlar 
Lansmanı’nda sektör paydaşlarıyla bir 
araya geldi. Etkinliğe, MTMD Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, akademisyenler, 
alanında uzman mühendisler ve çok 
sayıda MTMD üyesi katıldı. 
MTMD Yönetim Kurulu Başkanı 
İrfan Çelimli, derneğin iki önemli 
yayınının güncellendiğini vurgulaya-
rak başladığı açılış konuşmasında, “Bu 
gece bir araya gelmemizde önemli rol 
oynayan DW 144 Sac Kanal İmalat 
ve Montaj İşleri Teknik Şartnamesi 
ve DW 172 Mutfak Havalandırma 
Şartnamesinin gözden geçirilmiş, 
yenilenmiş ikinci baskılarının sektöre 
kazandırılmasından büyük memnuni-
yet duyuyoruz. DW 144’ün ülkemizde 
hava kanalı standartlarının oturma-
sında önemli katkılar sağladığını düşü-
nüyoruz. Güncellenen DW 144’ün 
hava kanalı standartlarını imalatından 
montajına kadar daha iyi seviyelere 
getireceğine inanıyoruz. Ayrıca DW 
172 Mutfak Havalandırma Şartname-
sinde de önemli değişiklikler olduğu 
için güncellenmesi gerektiğini düşün-
dük, dolayısıyla DW 172’nin de ikinci 
baskısını yayımladık. Bu iki önemli 
şartname kitabının sektöre dağıtımı 
derneğimiz tarafından yapılacaktır. 
DW 144’ün hazırlanması, tercüme-
leri ve basımı sırasında önemli katkı-
ları olan Komisyon Başkanımız Ersin 
Gökbudak, Mustafa Bilge, Cihan 
Akbulut ve Çiğdem Akbulut’a, DW 
172’nin hazırlanması, tercümeleri ve 
basımı sırasında önemli katkıları olan 
Başkan Yardımcımız İbrahim Biner 

cek. Ancak uluslararası inşaat sektörü 
dergisi ENR’ın (Engineering News 
Record) yayımladığı ‘Dünyanın En 
Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ 
listesine göre; küresel inşaat sektö-
ründe son yıllardaki küçülmeye rağ-
men 2016 yılında 40’tan 46’ya çıkan 
Türk firmalarının sayısı 2017 yılında 
değişmedi. Listedeki Türk firmalarının 
toplam pazar payı 2013 yılında %3.8 
iken 2014 yılında %4.3, 2015 yılında 
%4.6, 2016 yılında %5.5 olmuştu. 
2017 yılında ise bu oran %4.8 olarak 
gerçekleşti. 2016 ve 2017 yıllarındaki 
bu artış gurur verici. Dolayısıyla gerek 
uygulayıcı gerek tasarımcı tüm meslek-
taşlarımızın yurtdışı pazarlarında var 
olması gerekiyor. Aksi takdirde ekono-
mik sıkıntılar artacaktır. Dernek üyesi 
birçok firmamız, dört kıtada ülkemizi 
başarıyla temsil ediyor. Bundan sonra 
sadece yurtiçinde çalışan üyelerimiz de 
artık yurtdışında da var olacak ve ülke-
mizi temsil edeceklerdir” diye konuştu. 
2017 yılı envanter sonuçlarının henüz 
tamamlanmadığını ancak MTMD 
üyesi 28 firmanın 2014 yılında 1.2 
milyar dolarlık sözleşme imzaladığını 
söyleyen İrfan Çelimli, “2015-2016 
yıllarında düşüşler görülüyor ancak şu 

Bey’e özverili çalışmaları için teşek-
kürlerimi sunuyorum. Ayrıca Dernek 
çalışanlarımız Nilgün İlik Eren, Ela 
Uysal, Ozan Karagöz’e ve Oya Bakır’ın 
önderliğinde bu iki önemli şartname 
kitabının yayına hazırlanması, basıl-
ması ve dağıtılması konusunda katkı 
sağlayan Doğa Ajans’a şükranlarımı 
sunuyorum” dedi. 
2018 yılının başından itibaren üç 
ayda bir yayımlanan e-dergi hak-
kında da bilgi veren Çelimli şunları 
söyledi: “e-dergimizin üçüncü sayısı 
yayımlandı. Her sayıda olduğu gibi bu  
sayıda da çok önemli teknik bilgiler ve 
söyleşiler yer alıyor. Hepimizin saygı 
ile andığı, bu mesleği bizlere öğreten 
Haçik Eram ile bu sayımızda dolu dolu 
bir söyleşimiz var. e-dergi’ye sunduk-
ları katkılardan dolayı Ela Uysal Eres 
ve Barış Şevketbeyoğlu’na teşekkür 
ediyorum.” 
Son bir yıldır yaşanan ekonomik dal-
galanmalar sebebiyle mekanik müte-
ahhitlerin yeni pazar arayışı içinde 
olduklarını vurgulayan Çelimli, “Özel-
likle 2014-2015 yıllarında üst nok-
talara çıkan pazar payı, son bir yıldır 
parlak değil ve tahmin ediyoruz ki 
2019 yılında da gelişim göstermeye-
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MTMD’nin üç ayda bir yayımladığı 
e-derginin ilk üç sayısında reklam 
veren ve derneğe destek olan sektör 
paydaşları; Aldağ A.Ş. Genel Müdürü 
Doruk Oflaz, ATC Havalandırma Sis-
temleri Yönetici Ortakları Gebro Kılıç 
ve Sadin Tellioğlu ve Danfoss Isıtma 
Satış Direktörü Serhan Günel’e pla-
ketleri takdim edildi.
MTMD Yönetim Kurulu Başkanı 
İrfan Çelimli, DW 172 Mutfak 
Havalandırma Şartnamesi kitabının 
hazırlanmasındaki çalışmalarından 
dolayı MTMD Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı İbrahim Biner’e teşek-
kürlerini sundu. Ardından DW 172 
Mutfak Havalandırma Şartnamesi’ne 
desteklerinden dolayı AES-ACAR 
Endüstriyel Sistemler Proje Müdürü 
Yiğit Tunç Acar, Alize Mühendislik 
Genel Müdürü Cüneyt Tecer, Doğu 
İklimlendirme Yönetim Kurulu Baş-
kanı Vehbi Akyar, Halton Havalan-
dırma Teknik Satış Destek Müdürü 
Aytek Bastaş, Link Yapı Proje Satış 
Müdürü Arda Karabulut, Systemair 
HSK Satış ve Pazarlama Direktörü 
Serkan Gündüz ve Ventek Mühendis-
lik Genel Müdürü İbrahim Karakaş’a 
plaketleri takdim edildi. 
Son olarak reklam desteği ile DW 144 
Sac Kanal İmalat ve Montaj İşleri Tek-
nik Şartnamesi yayınının çıkmasına 
katkı sağlayan Dencohappel Flakt 
Grup’tan Sultan Kahraman, Doğu 
İklimlendirme Yönetim Kurulu Baş-
kanı Vehbi Akyar, İnka Yapı Pazar-
lama Müdürü Münir Özbakan, Karsac 
Havalandırma Genel Müdürü Mih-
dat Karabudak, Link Yapı Proje Satış 
Müdürü Arda Karabulut, Makro Tek-
nik Kurumsal İletişim Müdürü Filiz 
Avcı, Oray Mekanik Genel Müdürü 
Orhan Kırmızı, Step Mekanik Satış 
Direktörü Ender Bilgin ve Trox Tür-
kiye Genel Müdürü Özcan Kök’e pla-
ketleri takdim edildi. 
Plaket takdimi ve toplu fotoğraf çeki-
minin ardından başlayan müzikli, 
danslı prolonge kokteylde keyifli anlar 
yaşandı.

ğimiz son nokta, dünya ortalamasının 
hem oran hem de miktar olarak ne 
yazık ki hâlâ altında. Bu teşviklerin 
kullanılmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar 
var. Bu ülkede yerli yatırımcının ve 
insan kaynaklarının ciddi anlamda 
desteklenmesi gerekiyor. Bu teşvik-
ler, uluslararası firmalara bir kaynak 
aktarımı şeklinde olmamalı. Bunun 
için gerekli çabayı göstermeliyiz. 
Kendi ülkesinde 5 milyona yapacağı 
işi, Türkiye’de 1 milyona yapıp 3 katı 
verim alıyorsa, bu Türkiye’ye bir yarar 
sağlamaz, o firmaya yarar sağlar. Bu 
anlamda buna ilişkin ar-ge teşvikleri 
noktasında ülkemizde yerli yatırımcıyı 
ve insan kaynaklarını kollayıcı gözetici 
tedbirler alınmalı” diye konuştu.
Yener’in ardından tüm sektör der-
nekleri adına konuşmasını yapmak 
üzere kürsüye gelen TTMD Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış 
“MTMD’ye bu özel gece için teşekkür 
ediyorum. Tüm sektör paydaşlarının 
burada bulunması, sektörümüzün bir-
lik içinde olduğunun en güzel gös-
tergesi. Sektörümüzde şu ögeler var: 
Tasarımcı, ar-ge mühendisi, imalatçı, 
odalarımız, derneklerimiz, müteah-
hit firmalar ve eğitimciler. Bunları 
bir bütün olarak düşünürsek, bu çok 
büyük bir platform. İşte biz de bu plat-
formun içindeyiz. Devletimizin de bu 
platformda yer almasını umuyorum. 
Bu platform, her derneğin, her meslek 
odasının oluşturduğu bir bütündür. Bu 
bütün içerisinde her kuruluş, her der-
nek, her oda kendi bütünlüğünü koru-
mak durumundadır ve ihracat, imalat, 
ar-ge konularında iş birliği yapmalıdır” 
dedi ve geceye katılım gösteren sek-
tör duayenlerinden Prof. Dr. Nilüfer 
Eğrican’a teşekkürlerini sundu.
Açılış konuşmalarının ardından tesisat 
sektörüne ve MTMD çalışmalarına 
büyük katkı sağlayan ve onursal üye 
olarak derneğe kabul edilen uzman-
lara; Prof. Dr. Hasan Heperkan, Dr. 
Kazım Beceren, Prof. Dr. Birol Kılkış, 
Şinasi Karaoğlu ve İbrahim Karakaş’a 
plaketleri takdim edildi.

an 43 üyemizle birlikte yeni çalışma-
larla bu rakamı artırmalıyız. En temel 
sorunumuz; ihalelerdeki ağır sözleşme 
şartları, haksız uygulamalar ve haksız 
rekabet. Sözleşmede adalet konusunu 
özellikle vurguluyorum. Bu sorun-
ları, sektör bileşenleri olarak birlikte 
hareket ederek çözebiliriz. Sektörel 
kuvvetler ayrılığı olmazsa olmaz, her 
uzmanlık alanı kendi alanında temsil 
edilmeli. Dolayısıyla doğru, başarılı 
ve sürdürülebilir bir sektör olmak için 
tasarım, malzeme temini, uygulama, 
test ve devreye alma konularının her 
biri ayrı kuvvettir ve tüm bu disiplinler 
eşgüdüm içinde çalışmalıdır” dedi.
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği’nin (İSİB) gerçekleştirdiği 
İklimlendirme Sektörü Tanıtım Gün-
leri organizasyonunda MTMD’nin ilk 
defa yer aldığına dikkat çeken Çelimli 
şunları söyledi: “Yurtdışı İş Geliştirme 
Komisyonu Başkanımız Fevzi Durgun 
ve derneğimize üye altı firmamız ile 
birlikte 23-24 Ekim tarihleri arasında 
Tanzanya’da yapılan ‘İklimlendirme 
Sektörü Tanıtım Günleri’ etkinliği-
nin bir parçası olduk. İSİB’in bundan 
sonra yapacağı çalışmalarda da katkı 
sunmaya devam edeceğiz.”
MTMD Yönetim Kurulu Başkanı 
İrfan Çelimli’nin ardından TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Başkanı 
Yunus Yener, MTMD’nin iki önemli 
yayınının güncellenmesinde emeği 
geçenlere teşekkür ederek “MTMD’yi 
sektörü birleştirici, düşmanca rekabeti 
tatlı rekabete dönüştürücü, dayanış-
mayı artırıcı çalışmalarından dolayı 
kutluyorum. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının mekanik tesisat şart-
namesi yenilenmesi çalışması devam 
ediyor. Bu önemli çalışmaya katkı 
veren tüm paydaşlarımıza teşekkür 
ediyorum. MTMD, Odamızın tüm 
çalışmalarına katkı koyan bir dernek, 
dolayısıyla birlikte çalışmalarımız 
devam edecektir” dedi. Türkiye’de 
Ar-Ge teşvikleri konusuna değinen 
Yener, “Ülkemizde devletin ar-ge teş-
vikleri ciddi oranda arttı. Ancak geldi-
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TTMD 2018 Çalıştayı, “Mekanik 
Tesisatta Dijitalleşme” 
Temasıyla Yapıldı
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin (TTMD) geleneksel Çalıştayı, “Mekanik Tesisatta Dijitalleşme” temasıyla 

26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Nesnelerin 

İnterneti (IoT) Komisyonu tarafından organize edilen Çalıştay’a, TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri, akademisyenler, 

alanında uzman mühendisler ve çok sayıda TTMD üyesi katıldı. Açılış konuşmasını yapan TTMD Yönetim Kurulu 

Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış, "Yapılı Çevrede Dijitalleşme" başlıklı sunumunda Türkiye’nin dijital atılım stratejisi 

raporuna değindikten sonra bilgisayar teknolojisinde dijitalleşmenin tarihsel adımlarından bahsetti. Kılkış, 

tesisat mühendisliğinde, mimaride ve yapılı çevrede dijitalleşmenin tarifi, kapsamı ve öneminin netleştirilmesi 

gerektiğini söyleyerek; yerli Ar-Ge, yerli otomasyon, yerli teknolojiye dayalı yerli üretim çalışmaları gibi konulara 

dikkat çekti.

Açılışta konuşan TTMD Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Sarven Çilingiroğlu ise 

dijitalleşme ile birlikte sektörümüz-
deki fırsatlar, tehditler ve tehlikelerin 

masaya yatırılacağını belirterek gelece-
ğin seyircisi değil, tasarlayanı olmamız 
gerektiğini söyledi. Konusunda uzman 
genç mühendislerin oluşturduğu IoT 
Komisyonunun Yönetim Kurulu’ndan 

Çalıştay’ı düzenlemek için yetki talep 
ettiğine ve organizasyonu üstlendiğine 
değinen Sarven Çilingiroğlu gençle-
rin, “gönüllülük” usulü ile “sorumlu-
luk” almalarının çok değerli olduğunu 
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lojinin varoluşsal riskler taşıdığı gibi, 
fırsatlar da taşıdığını ancak sonucun 
henüz net olarak bilinmediğini iletti.  
Toksoy son olarak, 2011 yılında hazır-
lanan Türkiye İklimlendirme Sektörü 
Hedefler ve Stratejiler belgesi içinde 
dijitalleşmenin yer almadığını ve bunun 
revize edilmesi gerektiğini belirtti. 
Çalıştay’ın ilk gününde son sunumu, 
"İklimlendirme Sistemlerinde 3 Boyutlu 
Eklemeli Üretim Uygulamaları" başlı-
ğıyla Dr. Ziya Haktan Karadeniz yaptı. 
İlk olarak eklemeli üretim teknolojile-
rinin geçmişi ve kavramların tanımları 
hakkında bilgi veren Karadeniz; bu 
teknolojinin hassasiyet, hız, verimlilik, 
maliyet ve dönüşüm gibi aşamalarını 
anlattı.  Daha sonra 3 boyutlu eklemeli 
üretim ve mekanik tesisat alanında son 
gelişmeleri aktaran Karadeniz, bütün-
leşik tasarım ve 3 boyutlu bina inşa 
örnekleri vererek yakın gelecekte bu 
yöntem ile yerinde bütünsel bir yak-
laşımla binaların üretileceğini söyledi.  
Katılımcılar, akşam verilen 29 Ekim 
Gala Yemeğinde bir araya gelerek Cum-
huriyet Bayramı’nı kutladılar. Yemekte 
konuşan TTMD Başkanı Birol Kılkış, 
Çalıştay’a desteklerinden ötürü Rebii 
Dağoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti. 
Mekanik Tesisatta Dijitalleşme Çalış-

mak olacağını belirtti. Komisyon adına 
bir diğer sunumu gerçekleştiren Yalçın 
Katmer ise yaşantımızın hızla değiş-
tiğine ve insanın bu değişime adapte 
olmak zorunda olduğuna dikkat çekti. 
Katmer daha sonra, dijitalleşme, nesne-
lerin interneti, büyük veri, artırılmış ve 
sanal gerçeklik, endüstri 4.0 gibi kav-
ramların tanımlarını yaparak Çalıştay 
katılımcılarını bilgilendirdi.
Kahve molasının ardından “Yarın ve 
Ötesi” konu başlığında bir sunum yapan 
Prof. Dr. Macit Toksoy, bilim adamları 
ve uzmanların rasyonel verilere dayalı 
olarak öngördükleri bir gelecekten 
bahsedeceğini ve bunun endişe verici 
bilgiler içerdiğini söyledi. Toksoy, tek-
nolojik gelişmelerin çok hızlı ilerledi-
ğini, bunun ise toplumlar arasında derin 
uçurumlar yaratabileceğini belirterek 
insanların büyük kitleler olarak işlevsiz 
yani işsiz kalması söz konusu olabi-
lir dedi. Dilimize çevrilen kitapların 
ortalama 3 yıl geriden geldiğine dikkat 
çeken Toksoy, geleceğe geç kalmamak 
için önlemler almamız gerektiğini söy-
ledi. Dünyaya bir teknoloji kasırgası, 
“Singularity” yani tekillik geldiğini ve 
bunun dünyamızı cennet ya da cehen-
neme dönüştürebileceğini vurgulayan 
Macit Toksoy; yapay zeka ve tekno-

belirtti ve emeği geçen herkese, özel-
likle de bilgi ve tecrübelerini aktaran 
katılımcılara teşekkür etti. Çilingiroğlu, 
konuşmasını TTMD tanıtım filmindeki 
ifadeyle, “Gelin geleceği birlikte yarata-
lım” diyerek bitirdi. 
TTMD 2018 Çalıştayı’na destek veren 
Aldağ firması adına İcra Kurulu Baş-
kanı Rebii Dağoğlu; dijitalleşmeye ve 
geleceğe yönelik süreçleri yakalamanın 
önemine dikkat çekti. Dağoğlu, sektö-
rün nerede olduğunu ve nereye gittiğini 
bilmesi gerektiğini, bunun da ancak far-
kındalık sayesinde olabileceğini söyledi. 
Son dönemde TTMD’ye destek ver-
mekten mutluluk duyduklarını ileten 
Rebii Dağoğlu, STK’ların içinde birebir 
aktif ve etkin olarak katkı sağlamaya 
devam edeceklerini belirtti. 
Nesneler in İnterneti  (IoT) 
Komisyonu’nun bir araya gelme süreci 
ve çalışmaları hakkında bir sunum 
yapan Komisyon Sekreteri Seçil Kızan-
lık İskender, kuruluş amaçlarının kav-
ramları netleştirmek ve farkındalığı 
artırarak sektörümüzü elimizde tutmak 
olduğunu söyledi. İskender, komisyon 
olarak hedeflerinin sektörün ilgilileri ile 
beraber teorik ve pratik bilgiler derleyip 
eğitimler vermek ve tesisat sektöründe 
IoT çözümleri üzerine hizmetler sağla-

Sarven Çilingiroğlu

Yalçın Katmer

Rebii Dağoğlu

Prof. Dr. Macit Toksoy

Seçil Kızanlık İskender

Dr. Ziya Haktan Karadeniz



Çalıştay

tal Proje” başlıklı bir sunum yaptı. 3 
boyutlu tasarlanmış bir projenin temel 
mühendislik bilgileri ve doğrularının 
sorgulanmadığını söyleyen Orhan Gür-
son, dijitalleşmenin böyle bir sakıncası 
olabileceğini ancak ileride sistemler 
geliştikçe bu hataların engellenebi-
leceğini belirtti. Tasarım hesap prog-
ramlarının avantaj ve dezavantajlarını 
kıyaslayan Gürson, akıllı çizimler ve 3 
boyutlu tasarımlar hakkında görüşle-
rini aktardıktan sonra gelecekte mimar 
ve mühendislerin iş bulma konusunda 
sıkıntı yaşayabileceğine değindi. Bu 
oturumun ardından IoT Komisyonu 
Başkanı Nevroz Karakuş kısa bir sunum 
yaparak Çalıştay’ın işleyişi hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi. Karakuş, 
Çalıştay’da serbest çağrışım ve tüm 
fikirlere açık olduklarını, bu sayede 
günün sonunda yol haritasını belirle-
yeceklerini iletti. Sunumun ardından 
Çalıştay katılımcıları 2 salonda 7 ayrı 
masaya dağılarak, IoT Komisyonu üye-
lerinin moderatörlüğünde kendilerine 
verilen sorular üzerinde görüşlerini 
ilettiler.

Öğleden sonra geçilen ilk oturumda 
“Akıllı Üretim ve Akıllı Binalar” konu 
başlıklı sunumunda Murat Kurtlar, hızlı 

tayı ikinci günüde ilk olarak davetli 
konuşmacı Serdar Kuzuloğlu, "Dijital-
leşmeye Giriş" başlıklı sunumunda, tek-
nolojinin hayatımıza giriş hızına dikkat 
çekerek insanların bu sürece ne kadar 
çabuk adapte olduğunu anlattı. Evlerde 
kullanılan otomasyon sistemleri ve yeni 
teknolojiler, yapay zekalı iklimlendirme 
kontrol ünitelerinin tarihi hakkında 
bilgiler veren Kuzuloğlu, tesisat sektö-
rünü yakından ilgilendiren gelişmeleri 
anlattı. 3 Boyutlu yazıcılar ile neredeyse 
24 saatte bir ev inşa edilebildiğini söy-
leyen Serdar Kuzuloğlu, zaman içinde 
maliyetlerin düştüğünü ve bu tarz evlere 
erişimin daha kolay hale geleceğini vur-
guladı. Kuzuloğlu, yapı denetiminde 
bile basit robot araçların şantiye içinde 
gezerek kontrol sağladığını ve bu sayede 
takvim, bütçe, plan gibi aşamaları takip 
edebilecek teknolojilerin üretildiğini 
belirterek bunun ciddi anlamda insan 
tasarrufu anlamına geldiğini aktardı. 
Konuşmacı son olarak değişimin çok 
hızlı ilerlediğini ve 10 sene sonrasını 
hayal etmekte zorlandığını söyledi. 

Aranın ardından geçilen ikinci otu-
rumda Orhan Gürson tasarımcıların 
gözünden son 30 yıldan nereden nereye 
gelindiğini anlatan “Akıllı Tasarım Diji-

değişen dünyada mega trendler hak-
kında bilgiler aktardıktan sonra yapay 
zeka, bulut depolama, blockchain ve 
IoT network sistemlerine değindi. Diji-
tal transformasyonda şehirler için akıllı 
çözümler ve şehir planlamayı anlatan 
Kurtlar, enerji alanındaki uygulama-
lar sayesinde belirli oranlarda tasarruf 
sağlanabildiğine dikkat çekti. Sunumun 
ardından Çalıştay katılımcıları tekrar 
masalara dağılarak Çalıştay’ın sorularını 
yanıtlamaya devam ettiler.

İkinci günün sonunda yapılan değerlen-
dirme oturumunda, Komisyon Başkanı 
Nevroz Karakuş tüm Çalıştay katılım-
cılarından gelen geri bildirimler doğ-
rultusunda bir değerlendirme sunumu 
yaptı. Karakuş, toplanan bu verilerin 
daha detaylı şekilde incelenerek ilerle-
yen zamanda detaylı bir Çalıştay raporu 
hazırlanacağını söyledi. Çalıştay’ın 
kapanış konuşmasını yapan TTMD 
Yönetim Kurulu Başkanı Birol Kılkış 
ise, Çalıştay’ın son derece başarılı geçti-
ğini belirterek tüm komisyon üyelerine 
ve katılımcılara teşekkür etti. 

TTMD 2018 Çalıştayı’nda son gün 
profesyonel rehber eşliğinde Şirince ve 
Efes Antik Kenti turu yapıldı.
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Hayatın Her Anında
Yanınızdayız
Siz bilmeseniz de yaşamın keyifle sürdüğü her tesiste, iklimlendirmeye ihtiyaç 
duyulan her alanda, tüm sistemlerle uyumlu ürünlerimizle hep yanınızdayız.

Avrupa’nın HVAC alanındaki en geniş ürün yelpazesine sahip olan markası 
olarak; otopark, konut, alışveriş merkezi, ofis, spor merkezi gibi sosyal 
alanlardaki yaşam kalitesini arttırmak, sağlığınızı korumak ve konfor alanınızı 
genişletmek için çalışıyoruz.

www.systemair.com.tr
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“MMO, Etkin Üye, Güçlü Oda  
 Mottosuyla Yenileniyor”

MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri 
İbrahim M. Tataroğlu:

Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi , “Etkin Üye, Güçlü Oda” felsefesi ile yepyeni bir 

kimliğe bürünüyor. “Birlikte Üretiyoruz, Birlikte Yönetiyoruz!” sloganıyla yola çıkan Oda’nın yeni 

faaliyetleri ve hedefleri oldukça dikkat çekici. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri, MMO İstanbul Şubesi 

Yönetim Kurulu Sekreteri İbrahim M. Tataroğlu Termodinamik okurlarıyla paylaştı… 
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“Makina	Mobil	Uygulama”	ile	
üyelerimiz	çok	daha	aktif

Şube Yönetim Kurulu faaliyetlerimizi ve 
hedeflerimizi oluştururken, üyelerimizin 
daha etkin olmasını, hem odamızı hem 
de üyelerimizi gelişecek teknolojileri 
ve sistemleri kullanmayı öncelik olarak 
belirledik. Bir süredir üzerinde çalıştığı-
mız “Makina Mobil Uygulama” projemiz, 
yeniliklerimizden biri. Üzerinde titizlikle 
çalıştığımız bu portalda bugün üyelerimi-
zin kendi profil bilgilerini güncellemeleri, 
eğitimlere ve etkinliklere kayıt yaptıra-
bilmeleri ve daha da önemlisi eğitim ve 
etkinlik talebinde bulunabilmeleri müm-
kün. Bu konuyu önemsiyoruz çünkü üye-
lerimizin, sadece Odamızın hazırladığı 
eğitim faaliyetlerine katılmakla kalma-
yıp, yeni teknolojiler, sistemler hakkında 
bilgi talep etmeleri, hem onları hem de 
Odamızı geliştirecek, her anlamda fayda 
yaratacaktır. Zira bilginin edinilmesi ve 
paylaşılması, gelişimin önünü açacak en 
önemli faktördür. 
“Makina Mobil Uygulama” portalının 
detaylarına geri dönersek; portal üzerin-
den iş ilanlarını takip etmek ve iş başvu-
rusunda bulunmak mümkün. Dergileri 
ve haberleri takip etmek, Makina TV 
tarafından hazırlanan içeriklere eriş-
mek, elektronik kartvizit modülü ile yeni 
tanışılan meslektaşlarla iletişim halinde 
olmak, aidat ödemek veya aidat muafiyet 
başvurusunda bulunmak gibi işlemler de 
sistem üzerinden yapılabilecekler ara-
sında. Üyelerimiz, bu portal üzerinden 
Yönetim Kurulu, Başkan, Sekreter, İdari 
Personel ve Oda departmanlarına mesajla 
görüş, öneri, şikayet ve taleplerini de ile-
tebilirler. “Makina Mobil Uygulama”, 
mevcut hali ile tüm bu faaliyetlere izin 
veriyor fakat biz, bunun yeterli olduğunu 
düşünmüyoruz. Dolayısıyla da bu por-
talı geliştirerek birtakım ek özellikler de 
kazandırmak istiyoruz. Mesela öğrenci-
ler için bazı değişiklikler hedefliyoruz. 
Öğrencilerin üyelik başvurularını online 
olarak yapabilmesi, barınma, yeme-içme 
ve ulaşım imkanlarına kavuşabilmesi, 
üniversiteler hakkında bilgilere, ders not-

larına, mesleki yayınlara online olarak 
ulaşabilmesi, mesleki, sosyal ve kültürel 
faaliyetleri takip edebilmesini TMMOB 
Öğrenci Yurdu’na online başvuru yapa-
bilmesi hedefliyoruz.  Elbette bunlara 
ek olarak Makina Mobil Uygulama’yı 
geliştirmek için üyelerimizin, öğrenci 
kardeşlerimizin önerilerini bizlerle pay-
laşması da çok önemli. Görüş ve öneri 
bildirmek isteyenlerin istanbul@mmo.
org.tr adresinden bizlere ulaşmaları bizi 
çok mutlu edecektir. 

“Online	Proje	Denetimi”	ile	
proje	hatalarını	hızlı	ve	kolayca	
düzeltmek	mümkün	

Yeni çalışmalarımız arasında “Online 
Proje Denetimi” de mevcut. Bu kap-
samda üyelerimiz tasarladıkları projeleri 
çevrimiçi olarak gönderiyor ve çok hızlı 
bir şekilde Oda onayından geçirerek 
sicil durum belgesine doğrudan ulaşa-
biliyor. Proje hatalarında hızlı ve kolay 
düzeltmeler sağlayabiliyor. Projelerinin 
onay süreci tamamlandığında karekodlu 
sicil durum belgesini ve proje etiketini 
kendi yazıcılarından çıktı alabiliyor. Ser-
best müşavir mühendislik yapan mes-
lektaşlarımız ‘Büro Tescil Başvurusu ve 
Yenileme’ süreçlerini tamamen çevrimiçi 
olarak yapabiliyor ve kolayca büro tescil-
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geçen gün yeniliyoruz. Uygulamadaki 
“Tüm Etkinlikler” bölümünden, katılmak 
istenen atölye için kayıt yaptırabilmek 
de mümkün. 

Eğitim,	MMO	için	her	zaman	
öncelikli	konudur

MMO olarak eğitim, her zaman en çok 
önem verdiğimiz konulardan biri. Eği-
tim olmadan gelişim mümkün değil. 
Hele günümüzde bilgiye erişim bu denli 
kolayken eğitimden uzak kalınması bizce 
kabul edilemez. Bu nedenle Oda olarak 
birtakım eğitim hedefleri belirledik. Bu 
hedeflerimiz arasında şu başlıklar yer alı-
yor: Üyelerimiz için bilgisayar destekli 
tasarım ve analiz mühendis yetiştirme 
programlarının oluşturulması, meslek 
alanlarımızı kapsayan, üyelerimizin ihti-
yacı olan ana konu başlıklarında (Enerji, 
Endüstri, Mekanik Tesisat v.s) modüler 
eğitim programlarının düzenlenmesi, 
mevcut seminerlerimizi revize ederek, 
kısa-orta vadeli sertifika programları-
nın planlanması, meslek alanımıza giren 
konularda, üye ve firmaların taleplerine 
göre şekillenebilen yerinde eğitim hiz-
metlerinin geliştirilmesi. Yine eğitim 
merkezlerimizi etkin olarak kullanarak 
mühendis yetkilendirme eğitimlerinin 
içerikleri geliştirilerek sayılarının ve 
çeşitlerinin artırılması, mekanik tesisat, 
yangın tesisatı, kaynak ve asansör alanları 
ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimle-
rin, Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim 
Merkezi’nde gerçekleştirilmesi, Asansör, 
Şantiye Mühendisliği, Endüstri 4.0 ve 
Dijital Dönüşüm, Otomotiv alanlarında 
eğitim akademileri kurulması da hedef-
lerimiz arasında yer alıyor. 

VR	Destekli	Eğitimlerimiz	Başladı

Teknolojik yenilikleri eğitim faaliyetle-
rimizde kullanmak da önem verdiğimiz 
konular arasında. 14 Eylül 2018 tarihinde 
Anadolu Yakası Eğitim Merkezi’nde 
verilen Asansör Yetkili Servis Teknik 
Sorumlusu eğitiminde ilk kez sanal ger-
çeklik gölükleri (VR teknolojisi) kulla-

lerini gerçekleştirebiliyor. “Online Proje 
Denetimi” kapsamında önümüzdeki 
süreçte üyelerimiz projelerini "e-imza" 
ile imzalayabilecek. Ayrıca  “Online 
Proje Denetimi” uygulaması belediye-
lere açılacak. Bu sayede belediye onay 
süreçlerinin hızlandırılması sağlanacak. 
İstanbul'daki tüm belediyelere öncülük 
edilecek ve belediyelerin ‘Proje Kont-
rol ve Takip’ sistemlerini online ortama 
taşıması için gerekli teknolojik altyapı 
desteği sunulacak. Üyelerimiz eğer ister-
lerse projelerinin son halini MMO Bulut 
sistemi içinde iki yıl süreyle tutabilecek.

Günlük	iş	toplantıları	ve	
çalışmaları	için	“Makina	
Fabrika”ya	Bekleriz	

Bir başka yeni uygulamamız “Makina 
Fabrika”. Bu uygulama ile üyelerimiz, 
günlük iş toplantılarını ve çalışmalarını 
ücretsiz olarak “Makina Fabrika”da ger-
çekleştirebilecek. Meslektaşlarıyla fikir 
alışverişinde bulunabilecekleri bir alana 
sahip olacak. Ortak çalışma ofisimiz 
sayesinde yeni bağlantılar kurabilecek. 
Bu alanlardan hem Oda üyelerimiz hem 
de öğrenci üyelerimiz faydalanabilecek, 
Oda ile ilişkilerini güçlendirebilecek. Şişli 
temsilciliğimizde başlattığımız “Makina 
Fabrika”yı üyelerimizin talepleri ve ihti-
yaçları doğrultusunda diğer temsilcilik-
lerimize de yaymayı hedefliyoruz. Açı-

lan ve açılması planlanan ortak çalışma 
ofislerimizin birer kuluçka merkezi 
haline gelmeleri için projeler üreteceğiz. 
Deneyimli meslektaşlarımızın, mesleğe 
yeni atılan üyelerimiz ve öğrenci üyele-
rimize deneyim aktaracağı etkinlikleri 
programlayacağız. Makina Fabrika'nın iş 
ve meslek alanı olmasının yanında; aynı 
zamanda bir sosyalleşme alanı olması da 
hedeflerimiz arasında. 

“Makina	120	dk	Atölyeleri”	
üyelerimizden	büyük	ilgi	görüyor

MMO olarak, meslektaşlarımızın ihti-
yaçları doğrultusunda ve onlarla birlikte 
faaliyetler yürütecek bir çalışma anlayışı 
oluşturmak adına, üyelerimizin odamı-
zın bütün faaliyetlerinde aktif rol alması 
hedefiyle “120 dk Gelişim ve Tanışma 
Atölyeleri”ni hayata geçirdik. Emekli, 
çalışan, kadın, öğrenci, kamu çalışanı gibi 
farklı alanlara hitap eden, Odamıza bağlı 
temel mühendislik alanlarını kapsayan, 
firma buluşmaları, mühendislik dışı söy-
leşiler, teknik söyleşiler, insan kaynakları, 
kişisel gelişim ve mesleki gelişim, sosyal 
etkinlikler kategorilerini kapsayan atölye 
konularını ele alıyoruz ve üyelerimiz için 
ücretsiz düzenleniyoruz. “120 Dakika 
Gelişim ve Tanışma Atölyeleri”ni, şube-
mize bağlı 6 temsilcilik bölgemizde ger-
çekleştiriyoruz. Gelen talepleri değerlen-
diriyor ve atölyelerimizin içeriğini her 
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nıldı. 360° görünüm imkanı sunan sanal 
gerçeklik gözlükleri, içeriklerin anlaşıl-
ması açısından büyük kolaylık sağlıyor. 

AKDER	ile	ortak	çalışma	
protokolü	imzaladık

Akışkan Gücü Derneği (AKDER) ile 
MMO arasında Hidrolik ve Pnömatik 
projelerinin kayıt altına alınması konu-
sunda ortak çalışma kararı alındı. Bu 
amaçla da AKDER ile MMO arasında 
21 Haziran 2018 tarihinde bir “Ortak 
Çalışma Protokolü” imzalandı. Sektörü-
müz açısından büyük öneme haiz pro-
tokol, hak sahiplerinin belirlenmesinde 
ispat kolaylığı sağlanması ve mali haklara 
ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edi-
lebilmesini sağlayacak. 

Üyelerimize	hukuki	destek	de	
sağlıyoruz

MMO olarak kamu ve özel sektörde 
çalışan üyelerimizin mesleki görevlerini 
yerine getirirken karşılaştıkları zorluk-
lar ve özlük hakları açısından da önemli 
sorunlar yaşadıklarının farkındayız. Bu 
konuyla ilgili de üyelerimize yardımcı 
oluyoruz. Mühendislik mesleğini ger-
çekleştirirken karşılaştıkları sorunlar 
hakkında hukuki destek almak isteyen 
üyelerimiz için MMO İstanbul Şubesi 
Hukuk Bürosu’nu hatırlatmak isterim. 
Üyelerimizin, Salı ve Perşembe günleri 
14.00-18.00 saatleri arasında avukat 
görüşmeleri yapmaları ve Makina Mobil 
uygulaması üzerinden de Hukuk Birimi-
mizle iletişime geçmeleri mümkün. 

EUR-ING	Belgesi	için	Başvurular	
TMMOB’ye

TMMOB, Türkiye’de EUR-ING 
(Avrupa Mühendisi) Belgesi başvurula-
rını almaya da başladı. FEANI, (Avrupa 
Ulusal Mühendislik Birlikleri Fede-
rasyonu), 34 Avrupa ülkesinden ulusal 
mühendislik birliklerini aynı çatı altında 
toplayan bir federasyondur. FEANI, 
bünyesinde yer alan 350 ulusal birlikle 
3.5-4 milyon mühendisi temsil ediyor. 
FEANI, Avrupa’da mühendislik mesle-
ğini ortak değerler çerçevesinde birleştir-
menin yanı sıra mühendislik nitelikleri-
nin karşılıklı tanınmasını ve mühendis-
lerin toplumdaki pozisyonunu, rolünü ve 
sorumluluğunu güçlendirmeyi amaçlıyor. 
FEANI’ye üye ülkelerde Ulusal İzleme 
Komiteleri oluşturuluyor. Ülkemizde 
Ulusal İzleme Komitesi TMMOB’dir. 
Ulusal izleme komitelerinin görevleri, 
EUR-ING Belgesi için başvuru yapan 
mühendislerin başvurusunu Avrupa 
İzleme Komitesi’ne göndermeden önce, 
eğitim geçmişini ve mühendislik deneyi-
mini kontrol etmek ve değerlendirmek, 
Avrupa Komitesi’ni ülkedeki mühen-
dislik eğitiminin yapısı ve mühendislik 
programları konularında bilgilendirmek 
ve FEANI Avrupa Mühendislik Eğitimi 
Veri Tabanı’nda (EEED) yer alan okullar 
ve programlar konusundaki değişiklikleri 
takip etmek ve bu konuda FEANI’yi 
bilgilendirmek şeklinde özetlenebilir. 
EUR-ING Belgesi, FEANI tarafından 
sağlanan bir hizmettir ve belge sahibi 

kişiye, üye ülkeler içinde Avrupa Mühen-
disi olarak adlandırılma hakkı veriyor. 
EUR-ING Belgesi; Türkiye’de dört yıl-
lık eğitimin ardından iki yıllık yüksek 
lisans ve iki yıllık mühendislik deneyimi 
ya da dört yıllık eğitimin ardından üç 
yıllık mühendislik deneyimi gerektiri-
yor. Özel bir durum olarak da, başvuru 
yapmak isteyen mühendis, en az 15 yıllık 
kanıtlanabilir mühendislik deneyimine 
sahipse, bitirdiği program veri tabanına 
dahil değilse bile başvuruda bulunabi-
liyor. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak 
isteyen üyelerimiz, www.tmmob.org.tr 
adresini ziyaret edebilirler.  

“Suat	Sezai	Gürü	Uygulamalı	
Eğitim	Merkezi”	üyelerimizin	
hizmetinde

Çağımız bilim ve teknoloji çağı ama 
ülkemizde ne yazık ki eğitim bilim ve 
teknoloji konuları yeterince önemsen-
miyor. Mesleki bilgiler 10 yıl içinde 
neredeyse ömrünü tamamlıyor ve kul-
lanılamaz hale geliyor. Bu nedenle ömür 
boyu eğitim ve mesleki eğitim büyük 
önem taşıyor.  Odamız İstanbul Şubesi, 
bu bilinçle Suat Sezai Gürü Uygulamalı 
Eğitim Merkezi’nin açılışını 8 Nisan 
2017 tarihinde Tuzla’da gerçekleştirdi. 
Merkezde, kaynak teorik ve pratik eği-
timleri, yangın tesisatı projelendirme ve 
uygulama eğitimleri, makina bakım eği-
timleri, ısıtma soğutma ve havalandırma 
uygulamalı eğitimleri, asansör uygulama 
eğitimleri verilecek. 
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Gündem

zamanların rekoru yeniden kırıldı. Ayrıca 
tarihteki en yüksek Ekim ayı ihracatına 
ulaşıldı. 

Son	12	aylık	dönemde	ihracat	
166,8	milyar	dolar	oldu

Son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 7,9 

Ekim Ayında Tüm Zamanların 
İhracat Rekoruna İmza Atıldı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Ekim ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artışla 

15,7 milyar dolar oldu. Böylece tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rekoruna imza atıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Cumhuriyetimizin 95. yılında; hayata geçen İstanbul 

Havalimanından sonra, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değerini yakalayarak ülkemize bir hediye de bizler 

verdik! Yeni bir rekora huzurlarınızda tekrar imza atmanın gururunu yaşıyoruz. 2018 yılı beklediğimiz gibi rekorlar 

yılı oluyor. Haziran ve Ağustos ayları haricinde her ay kendi içinde bir rekorla geldi. Tüm ihracatçılarımızı kutluyor 

ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

lımıyla, Adana’da gerçekleştirilen basın 
toplantısıyla açıklandı. 
Buna göre Ekim’de ihracat geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 13,1 artışla 
15,7 milyar dolara yükseldi. Böylece 
2018 Mart ayında gerçekleştirilen 15.5 
milyar dolarlık ihracat rakamının üze-
rine çıkıldı ve ihracatta aylık bazda tüm 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Ekim ayı ihracat verileri, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Adana 

Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyük-
şehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 
TİM Başkanı İsmail Gülle, ADASO 
Başkanı Zeki Kıvanç ve AKİB Koor-
dinatör Başkanı Ali Uğur Ateş’in katı-
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Gündem

artışla 166,8 milyar dolar oldu. İlk 10 
ayda ise ihracat yüzde 7,6 artışla 138,8 
milyar dolara çıktı. İhracat rakamla-
rını değerlendiren Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle 
“İhracatta yeni bir rekora huzurlarınızda 
tekrar imza atmanın gururunu yaşıyo-
ruz. 2018 yılı beklediğimiz gibi rekorlar 
yılı oluyor. Haziran ve Ağustos ayları 
haricinde her ay kendi içinde bir rekorla 
geldi. Tüm ihracatçılarımızı kutluyor ve 
başarılarının devamını diliyorum” dedi. 

İhracatın	ithalatı	karşılama	oranı	
20	yıllık	zirvesinde

Ekim ayında ihracatımız 15,7 milyar 
dolar olurken, ithalatımız 16,3 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. Buna göre ihra-
catımızın ithalatı karşılama oranı son 20 
yılın zirvesine çıkarak yüzde 96,7 oldu. 

Miktar	bazında	artış	devam	
ediyor

Ekim ayında ihracat miktarı, 2017 
yılının aynı dönemine göre yüzde 25,1 
artışla 12,6 milyon tona yükseldi. 2018 
Ekim ayı şimdiye kadar miktar bazında 
en çok ihracat gerçekleştirilen ikinci ay 
oldu.

Otomotiv	liderliğini	koruyor

Ekim ayında en fazla ihracatı yine oto-
motiv sektörü yaptı. Sektörün Ekim ayı 
ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 11,1 artarak 2,9 milyar dolar 
oldu. Otomotiv sektörünü 1,6 milyar 
dolarla kimyevi maddeler, 1,6 milyar 
dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sek-
törleri takip etti. 

Çelik	sektörünün	Uzakdoğu	
rüzgarı	esmeye	devam	ediyor

Uzakdoğu pazarına açılımı ile dikkat 
çeken çelik sektörümüz Hong Kong, 
Singapur ve Filipinler başta olmak 
üzere, Uzakdoğu ülkelerine olan ihra-
catını Ekim ayında yüzde 262 artırırken, 

toplam ihracatını da yüzde 46,9 artırarak 
en fazla artış yakalayan ikinci sektörü-
müz oldu.

AB’ye	ihracatımız	yüzde	13,6	
artarken	toplam	ihracatımızdaki	
payı	yüzde	50,4	oldu

Ülke gruplarına göre ihracatımızda, 
AB’ye ihracatımız yüzde 13,6 artarak, 
7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. AB’yi 
2,3 milyar dolar ile Ortadoğu ülkeleri ve 
1,3 milyar dolar ile Afrika ülkeleri izledi. 

En	güçlü	pazar	Almanya

Ekim’de en fazla ihracat yapılan ilk 
ülke 1,5 milyar dolar ile Almanya oldu. 
Almanya'yı 1,1 milyar dolar ile Birleşik 
Krallık, 879 milyon dolar ile İtalya ve 853 
milyon dolar ile Irak izledi. 159 ülkeye 
ve bölgeye ihracat artarken, 70 ülke ve 
bölgeye ihracat azaldı. 

İhracatını	en	fazla	artıran	ilimiz	
Kastamonu

Ekim ayında 53 il ihracatını artırırken, 
28’inde ihracat azaldı. En çok ihracat 
gerçekleştiren iller sırası ile 6,9 mil-
yar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla 
Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa, 884 
milyon dolarla İzmir, 706 milyon dolarla 
Ankara olurken, Kastamonu ihracatını 5 
kat artırarak 26 milyon dolarla en fazla 
artış gösteren il oldu. 

İhracat	ailemize	1611	yeni	
firmamız	eklendi

Ekim ayında 37 bin 409 firmamız ihracat 
yaparken, bin 611 firma ilk kez ihracat 
yaparak ihracat camiasına katıldı. 

Gülle:	“TL	ile	ihracatı	
sürdürülebilir	kılmalıyız”

Ticarette TL kullanımına özel bir önem 
atfettiklerini belirten İsmail Gülle, “Bu 
dönemde, Türk Lirasının uluslararası 
ticarette kullanımını artırabilmemiz çok 

önemli. 2009 yılından beri TL ile tica-
rette güzel bir ivme yakaladık. Bu artışı 
sürdürülebilir kılmalıyız. Ekim ayında 
180 ülkeye 5,3 milyar TL tutarında ihra-
cat Türk Lirası ile yapıldı” dedi.

“Atatürk	Havalimanı’nın	
fuar	alanı	olması	ihracatı	
destekleyecek”

Yeni açılan İstanbul Havalimanı’nın 
ihracat açısından önemine de değinen 
İsmail Gülle şunları söyledi: “Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, Cumhuriyetimi-
zin 95. yıl dönümünde açılışını gerçek-
leştirdiği İstanbul Havalimanı Türkiye'yi 
doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde 
dünyanın en önemli transit merkezle-
rinden biri haline getirecek bir potansiyel 
taşıyor. İstanbul Havalimanı'nın hitap 
ettiği bu geniş alanda, toplam 60 ülke 
ve 20 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi 
bulunuyor. 1,6 milyon metrekarelik lojis-
tik alanı ve 5,5 ton kargo kapasitesi ile 
de İstanbul Havalimanı'nın, ticaretimiz 
başta olmak üzere tüm ülkemize faydalı 
olmasını temenni ediyorum. İnanıyorum 
ki bu kapasite, bizlerin ihracat yolunda 
yeni rekorlar kırmasına büyük fayda sağ-
layacaktır. Cumhurbaşkanımıza ‘Atatürk 
Havalimanı’nın kapalı alanlarını fuar 
alanı haline getireceğiz’ açıklaması ile 
ihracat ailesine verdiği destekten dolayı 
şükranlarımızı sunarız. Böylelikle yeni 
fuar alanı ihracatta yeni rekorlara imza 
atılmasında önemli bir kapı olacaktır” 
dedi.
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Yazan: Robert Waters
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Çeviri

Sanal Gerçeklik (VR) dendiğinde 
insanların aklına ilk olarak bilgisayar 
oyunları ve kullanıcıların yüzleri-

nin büyük bir kısmını kapatan üç boyutlu 
gözlükler gelmektedir. Bu algı artık değiş-
mektedir. VR dünyası birçok endüstriyi 
etkileyecek ve değiştirecek yeni uygulama-
larla patlama yapmak üzeredir. 
VR sadece oyun oynamak için değildir. 
VR gerçek amacı gelişmek olan bir araçtır. 
Tabii ki tesisat, ısıtma ve mekanik endüst-
rileri bu kapsamın dışında kalmayacaktır. 
Bu VR devriminin bir parçası olacaklarını 
bekleyebilirsiniz.  
VR devrimini görmeyi bekleyebileceğimiz 
ilk alanlardan biri yeni jenerasyon çalışan-
ların eğitilmesi alanıdır. 

VR ve Artırılmış Gerçeklik (AR) çalı-
şan eğitiminde akıl almaz derecede 
verimli olduğunu kanıtlamaktadır. Bir-
çok farklı endüstri gibi tesisat ve ısıtma 
endüstrileri de VR eğitimini kullanmaya 
başlamıştır. 
VR ve AR; kullanıcının farklı bir ger-
çekliği deneyim etmesini sağlamak veya 
gerçek dünya görüşünü arttırmak için 
özel gözlükler ve kulaklıklar kullanan 
bilgisayar teknolojileridir. Yakın bir 
zamana dek, VR/AR teknolojileri bilgi-
sayar oyunu endüstrisine mahsus olarak 
görülmekte idi. Ekipmanlar pahalıydı ve 
çok az sayıda uygulamada kullanılıyor-
lardı. Hızla gelişmekte olan teknolojiye 
artan ilgi ile bu durum değişmektedir. 

Üreticiler kulaklıkların ve gözlüklerin 
maliyetini azaltırken, VR/AR için birçok 
farklı endüstride gözle görülür büyük-
lükte iş potansiyeli geliştirilmiştir. 
VR ve AR’nin özellikle üretim, lojistik 
ve beceriye dayalı meslekler gibi endüst-
rilerde faydalı olma potansiyeli vardır. 
AR’nin holografik görüntüleri kullanı-
cının gerçekteki gördüklerinin üzerine 
koyma becerisi, “pratik” iş yapan çalışan-
ların eğitiminde çok değerli olduğunu 
kanıtlamıştır. 
Bu becerinin, mekanik endüstri için 
kesinlikle etkileri vardır. Yaşlanan iş gücü, 
birçok yeni çalışanın eğitime ihtiyacı ola-
cağı anlamına gelmektedir. 

Sanal Gerçeklik... Eğitim 
için yeni bir keşif sahası
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Çeviri

Endüstri	Büyümesi

Bu endüstrideki potansiyel, 2017’de Las 
Vegas’ta Düzenlenen Consumer Electro-
nics Show’da açılan 800 sergiden 271’inin 
VR/AR endüstrisi ile ilgili olması ile iyice 
ortaya çıkmıştır. Başlıklar, uygulamalar ve 
oyun konsolları sunan Google, Facebook, 
Samsung ve Sony gibi şirketlerle beraber 
bilgisayar oyun endüstrisi hala bu sektö-
rün büyük bir kısmını oluşturmaktadır. 
VR teknolojisinin en eski liderlerinden 
biri olan Oculus Rift, 2014 yılında Face-
book tarafından 2 milyar dolara satın 
alınmıştır. Samsung günümüze kadar 
Gear VR mobil başlıklardan 5 milyondan 
fazla satmıştır ve endüstrinin içindekiler 
VR başlık piyasasının 2020’ye kadar 52 
milyon hacmine ulaşacağını öngörmek-
tedirler. 
Fakat VR sadece oyun endüstrisi için 
değildir. Bu yeni araç birçok farklı endüstri 
tarafından keşfedilmektedir. Tıptan, 
mühendisliğe hatta otomotive kadar VR 
dünyayı akılalmaz derecede görsel ve aktif 
uygulamalı bir şekilde modelleyebilir. 
Birçok şirket VR’nin gerçek dünyanın 
neredeyse kopyasını yapabilme kabiliyeti 
sayesinde aktif uygulamalı eğitim verme-
nin en ekonomik yolu olduğunu görmeye 
başlamıştır. VR eğitimleri aktif uygulama 
ile öğrenme gerektiren eğitimlerde; iki 
boyutlu sınıf eğitimlerinden çok daha 
etkili olduğunu kanıtlamıştır. 
Birçok şirket bu üç boyutlu deneyimin 
faydalarını ve potansiyelini gördüğün-
den VR eğitimlerini tercih etmektedir. 
Walmart Black Friday’deki kalabalıklara 
hazırlıklı olmak için, müşteri hizmetleri 
eğitimlerinde veya bir mağazadaki acil 
durumlar ile nasıl başa çıkılacağı konu-
sundaki eğitimlerde çalışanlarını VR 
kullanarak eğitmektedir. UPS, kargo 
aracı kullanımı, paket teslimatı ve sürücü 
güvenliğinin temelleri gibi eğitimlerde 
çalışanlarını VR kullanarak eğitmekte-
dir. Houston’daki Training Center of Air 
Conditioning and Heating, öğrencilerine 
havalandırma ve ısıtma konusundaki eği-
timlerinde VR deneyimi sunmaktadır. 
Çok daha fazla öğrenciye ulaşabilme 

amacıyla, HVAC eLearning ürünleri; 
HVAC laboratuvarının ve fiziksel oku-
lun simülasyonu bulunan tam kapsamlı 
bir teknisyen kursunu da kapsamaktadır.   
Maple Ridge, British Columbia’da bulu-
nan Pitt Meadows Plumbing şirketi, 
yeni yetiştirdiği elemanlarını eğitimde 
ve çalışma ortamında bir adım öne geçir-
mek için AR teknolojisini kullanmakta-
dır. Pitt Meadows Plumbing şirketinin 
sahibi Steve Robinson başarıda mesleki 
eğitimin önemine inanmaktadır ve şirke-
tinde birçok yeni eleman çalıştırmaktadır. 
Robinson mesleki eğitimin çok önemli 
olduğuna inanmaktadır çünkü çalışan ile 
mesleği arasındaki ilişkiyi mesleki eği-
timin şekillendirdiğini düşünmektedir. 
“İnovasyonun organizasyonumuzda çok 
önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. 
Bizim genç insanları bize geldikleri temel 
düşünce prosesleri içerisinde eğitmemizi 
mümkün kılıyor. Burada yaptıklarımı-
zın çoğu bilgisayar altyapılı. Yeni jene-
rasyon eski tip teknik çizimlere nazaran 
resimlerle çok daha iyi anlayabiliyor” 
diyor Robinson. “Tabi ki teknik çizimler 
önemsiz değil fakat öğrencilerin yaratmak 
istediklerinin üç boyutlu bir resmini gör-
meleri daha hızlı öğrenmelerini mümkün 
kıldığının farkına vardık”

Pitt Meadows’un genç yetenekleri, üze-
rinde çalıştıkları projenin üç boyutlu 
CAD çizimini yapabilen bir VR baş-
lık kullanıyorlar. Bu gerçek boyutlarına 
uygun ve üç boyutlu imaj, gerçek boru-
lama sistemi ve bileşenler üzerine sanal 
olarak konularak sisteme uyumluluğu 
kontrol ediliyor. Bu sayede tüm kompo-
nentlerin yerleşimini ve askıların nerelere 
konacağının işaretlenmesi gibi işlemleri 
çok hızlı bir şekilde yapabiliyorlar. Ayrıca, 

proje üzerinde çalışırlarken yaptıkları işin 
farklı açılardan bakılabilinmesi için dön-
dürülebilen küçük bir üç boyutlu mode-
lini oluşturabiliyorlar. 
“Başlıklar tekrar tekrar çizimlere gidip 
gelmeyi ortadan kaldırıp, modelin çalış-
tıkları yere getirilmesi ile büyük bir 
zaman tasarrufu sağlamamızda yardımcı 
oldu” diyor formen Philip Robinson. “Bu 
sayede yeni elemanlarımız teknolojiyi 
erkenden alıyorlar ve tesisat ve ısıtma 
sistemlerinin prensipleri konusunda daha 
büyük bir bilgi ve tecrübeye erişiyorlar.  
“Pitt Meadows her zaman yeniyi ve yeni-
likçi şeyleri yapmaya çalışır ve bu eğitimi 
de bize ileriye gitmekte avantaj sağlaya-
cağını düşündüğümüz için başlattık.” diye 
ekliyor Robinson. 
Peki VR/AR geleneksel sınıf eğitiminin 
sonu anlamına mı gelmektedir? Muhte-
melen bu sorunun cevabı hayır olacaktır 
çünkü insandan insana eğitimin yerini 
doldurmak neredeyse imkânsızdır. Yine 
de, VR/AR kullanan eğitimler gelecekte 
çok daha fazla aşina olacağımız güçlü ve 
etkin bir eğitim aracı olarak karşımıza 
çıkacaktır. Dünya geleneksel işlerimizi 
yapma şeklimizi değiştiren şaşırtıcı 
büyüklükteki bir dizi yeni teknik inovas-
yonları deneyim etmeye devam etmek-
tedir. Mekanik endüstri de bu değişim-
lerden haberdardır. VR/AR bilgisayar 
teknolojisinden mekanik üstlenicilerin 
dünyasına geçişin diğer bir örneğidir. 

Sanal	Gerçeklik	ile	Artırılmış	
Gerçeklik	Arasındaki	Farklar	
Nelerdir?

Sanal Gerçeklik (VR) üç boyutlu ve tama-
men sanal bir dünya yaratan bir bilgisayar 
teknolojisidir. Bir VR başlığı kafanızı ve 
gözlerinizi kapatarak sizi fiziksel olarak 
bulunduğunuz mahalden görsel olarak 
tamamen ayırır. Görüntüler gözlerinize 
iki küçük lens tarafından gönderilir. VR 
ayrıca daha gerçekçi görüntüler, sesler 
ve diğer duyusalları oluşturabilmek için 
kulaklık, eldiven ve vücut sensörleri gibi 
ekipmanlar kullanarak kullanıcının sanal 
veya hayali ortamdaki fiziksel varlığını 
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simüle edebilir. VR ayrıca içerisinde bir-
den çok büyük ekranın olduğu özel olarak 
tasarlanmış odalar vasıtasıyla da yaratı-
labilir. VR sayesinde Grand Canyon’da 
yürüyüşe çıkabilir, Louvre Müzesini 
turlayabilir, bir filmi parçasıymışçasına 
izleyebilir ve koltuğunuzdan ayrılmadan 
kendinizi bir bilgisayar oyununun içeri-
sinde bulabilirsiniz.  
Artırılmış Gerçeklik (AR) hayali bir 
dünya yaratmak ile ilgili değil, fakat 
gerçek hayatı çoğaltmaktır. AR, bilgi-
sayar tarafından oluşturulan sanal obje-
lerin veya grafiklerin kullanıcının ger-
çek hayat ortamına yerleştirerek, gerçek 
hayat şartlarını iyileştirir, zenginleştirir 
veya genişletir. AR’de transparan göz-
lükler veya başlıklar kullandığından sizi 
bulunduğunuz mahalden ayırmaz fakat 
görüntülerin sizin görüş alanınıza yan-
sıtılmasına imkan verir. Birçok endüstri, 
AR’nin bilgi paylaşımı ve eğitim için 
sağladığı imkanlar konusunda ilgisini 
arttırmaktadır. 
VR / AR dönüşümüne hazır olan endüst-
riler
Perakende satış: VR/AR herhangi bir şey 
satan tüm şirketlerin ürünlerinin tanıtı-
mını tamamen farklı bir yoldan yapmasını 
mümkün kılar. Sonsuz raf hacmi olan, 
satışta olan tüm ceketleri, gömlekleri 
veya ayakkabıları deneyebileceğiniz sanal 
bir giyim mağazası içerisinde yürüdü-
ğünüzü farz edin. Birleşik Devletler’de 

Çeviri

bulunan Lowe’s Home Improvement 
mağazasında, müşteriler istedikleri ban-
yoyu veya mutfağı tasarlayıp daha sonra 
VR kullanarak bitmiş mahal içerisinde 
gezinti yapabiliyorlar. Avrupa’daki bazı 
Audi bayileri müşterilerine yeni Audi’le-
rini yapılandırmaları için VR başlıkları 
kullandırıyor ve gerçek zamanlı olarak 
hayallerindeki arabayı sanal olarak dene-
yim etmelerine izin veriyor. Alışveriş artık 
eskisi gibi olmayacak.   
Emlakçılık ve İnşaat: VR emlakçıların 
mülkleri olası sahiplerine lokasyona ve 
mahalleye tam bir sanal maruziyet ile 
gerçekçi bir şekilde göstermeyi müm-
kün kılmaktadır. AR mimarların dijital 
modelleme yapmasına ve bu modellerin 
içerisinde gerçek boyutta mobilyalar ve 
armatürleri yerleştirip nasıl göründük-
lerini kontrol etmelerini mümkün kılar.  
Turizm tanıtımı: Bir VR başlığı ile ken-
dini dünya üzerinde herhangi bir yere 
veya ötesine taşıyarak üç boyutlu bir 
deneyim yaşayabilirsiniz. “Destination 
BC”, British Columbia’da turizmi art-
tırmak için bir ismi “Wild Within” olan 
VR deneyimi geliştirmiştir. İzleyiciler bir 
yağmur ormanı içerisinde seyahat ede-
bilmekte veya bir dağa tırmanabilmek-
tedirler. 
Bilgisayar Oyunları, Medya ve Eğlence: 
Bilgisayar oyunlarından Hollywood film-
lerine, haber kaynaklarına kadar VR/AR 
bilgilendirmek ve eğlendirmek için bir-

çok yeni ve heyecanlı yollar sunmaktadır. 
The New York Times VR destekli hikaye 
anlatımına başlayarak, yeni uygulamaları 
NYTVR uygulaması yoluyla sıkılıkla yeni 
görsel hikayeler yayınlamaktadır. Film 
yapımcıları seyirci deneyimini zenginleş-
tirmek için bilgisayar oyunları ile anlatı 
sanatları arasındaki çizgiyi belirsizleşti-
ren değişik yolları denemektedir. Bu VR 
hikâyelerini yakalamak için üretilmiş yeni 
kameralar, bu çalışmaları yüklemek ve 
canlı yayınlamak için yapılmış araçların 
sayısı artmaktadır. 
Kanuni Yaptırımlar ve Ordu: VR katı-
lımcıları sanal tehlikeli durumlar içeri-
sine sokarak reaksiyonlarını, karar verme 
kabiliyetlerini ve plan farkındalığını test 
etmeye imkân verir. Polis memurları ve 
ordu personeline çatışma yönetim tek-
nikleri, vücut dili ve tehdit işaretlerini 
okumayı öğretirler. 
İnsan Kaynakları ve İşe Alma: Birçok 
endüstri işe alım çabalarını zenginleştir-
mek için VR’i kullanmaktadır. VR şir-
kete üç boyutlu bir ortamda yetenekleri 
değerlendirmek ve gözlemlemek için 
imkân sunar. İşe başvuran aday için ise, 
başvurduğu organizasyonun bir parçası 
olup olmak istemediğini değerlendirecek 
bir imkân sunar. 

Kaynak: https://www.hpacmag.com/
features/virtual-reality-new-frontier-
training/
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biçimde büyüyor. On yılda altı etkinliği 
organize ettik, bu yıl, Chillventa için 
bir kilometre taşı oldu; ilk kez 1.000 
katılımcı kuruluş sınırı aşıldı” sözleriyle 
dile getirdi.
NürnbergMesse Yönetim Kurulu Üyesi 
Richard Krowoza, fuara yönelik şunları 
söyledi: “Chillventa'daki katılımcıların 
ve ziyaretçilerin uluslararası menşei, 
küresel erişimin ne denli etkin oldu-
ğunu yansıtıyor. Katılımcıların yaklaşık 

Almanya’nın Nürnberg kentinde 
16-18 Ekim 2018 tarihleri ara-
sında yapılan Chillventa Ulusla-

rarası Soğutma, Klima, Havalandırma ve 
Isı Pompaları Fuarı, bu yıl yeni bir rekora 
imza atarak 45 ülkeden 1019 katılımcı 
kuruluşu bir araya getirdi. Katılımcı firma 
sayısında bir önceki fuara göre yüzde 4, 
kullanılan stant alanında yüzde 2’lik bir 
büyüme kaydeden fuara Türkiye’den 58 
kuruluş katıldı.  
Küresel profesyoneller, fuarın başlamasın-
dan bir gün önce, 15 Ekim’de Chillventa 
Kongre programı çerçevesinde bilgi ve 
görüş alışverişinde bulunmak üzere bir 
araya geldi. Bu bir günlük yoğun program, 
katılımcıların sektördeki en son gelişmeleri 
derinlemesine ele almalarına fırsat verdi.
Chillventa Fuarı Direktörü Daniela 
Heinkel, bu yılki fuardan duyduğu mem-
nuniyeti; “Chillventa, etkileyici ve hızlı 

üçte ikisi ve beklenen 32.000 ticari ziya-
retçinin yüzde 60'ı Almanya dışından 
geldi. Bu, Chillventa'nın Almanca konu-
şulan dünyada ve ötesindeki endüstri için 
ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. 
Chillventa'nın uluslararası boyutu, top-
lam altı ülkeden sunumlar düzenleyen 
uluslararası pavyonlarla da görülebiliyor. 
Güney Kore, Tayland, Çek Cumhuriyeti, 
Türkiye ve ABD'nin yanı sıra Çin, fuara 
milli katılım gösteren ülkeler. Hem fuar 

Fuar

Chillventa Fuarı, 45 Ülkeden 1019 
Katılımcı Kuruluşu Bir Araya Getirdi
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hem de konferans IoT üzerinde yoğun-
laştı. Chillventa, geniş ürün ve hizmet 
yelpazesiyle, soğutma, klima, havalan-
dırma ve ısı pompaları için bileşenler, 
sistemler ve uygulamalar ile sektöre 
genel bir bakış sunuyor. Bu yılki sergi 
ve kongre, nesnelerin interneti, soğutma 
tesisleri için IT güvenliği, Ulusal Emis-
yon Koruma Yasası (BImSchV) kapsa-
mında 42. Yönetmeliğin uygulanması, 
mevcut iklim hedefleri, eko tasarımı, geri 
kazanım ve soğutucuların iyileştirilmesi 
gibi konulara odaklandı. F-Gaz Yönet-
meliği, kontroller yoluyla verimlilik, ısı 
transferinde yenilik, veri merkezlerinin 
iklimlendirilmesi, ısı geri kazanımı ve 
soğuk su için sistem çözümleri ele alınan 
konular arasındaydı.”

Dört	kategoride	düzenlenen	
Chillventa	AWARD	2018	
Sahiplerini	Buldu

NürnbergMesse ve Bauverlag, Chill-
venta Fuarının ilk gününde Chillventa 
AWARD ödüllerini kazananlara takdim 
etti. Chillventa ödülleri, dört katego-
ride verildi: “Büyük Ölçekli Soğutma”, 
“Ticari Soğutma”, “Klima Sistemleri” ve 
“Isı Pompaları”.
Bu yıl bir kez daha, birçok üst düzey 
başvuru, jürinin her kategoride seçim 

yapabilmesini zorlaştırdı. Jüri, başvurula-
rın değerlendirilmesinde bir dizi hususu 
göz önünde bulundurdu: Chillventa’nın 
“Uzmanları Bir Araya Getirir” sloga-
nına, projede yer alan tarafların ortaklık 
temelinde planlama ve işbirliğine öncelik 
verildi, ardından “planlama direktiflerinin 
uygulanması”, “işlevsellik”, “inovasyon 
derinliği” ile “maliyet uygunluğu ve işle-
tim” kriterleri gözetildi. Her kategoride, 
kazananların bu alanların her birinde 
puan kazanması gerekiyordu. 

Büyük	Ölçekli	Soğutma	
Kategorisi:	Duschl	Ingenieure	
GmbH	&	Co.	KG,	firmasının	
projesi:	“Ecoform	Multifol	için	
film	ekstrüzyon	işlemlerinde	
soğutma	sistemi”

Rosenheim merkezli şirket Duschl 
Ingenieure, Ecoform Multifol için yeni 
soğutma sistemi tasarladı. Tasarım aşa-
masında, müşterinin üretim ve mühen-
dislik departmanları ile tasarım ofisi 
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dikkate alındı. Sanayide kullanılan 
benzer sistemlerle karşılaştırıldığında, 
standart bileşenlerin daha iyi birlikte 
çalışmasına odaklanan iyileştirme-
lerin çoğu, nispeten düşük bir mali-
yetle, yüzde 70 oranında güç tasar-
rufu sağlayabildi. Kurgulanan sistem; 
Engie Refrigeration’un eş kapasitede 
iki soğutma cihazına bölünmüş, 2920 
kW güç üreten bir soğutma üretim ve 
dağıtım sistemidir. Her makine, man-
yetik yataklarda serbestçe dönen dört 
verimli, yağsız turbo kompresör kulla-
narak çalışır. Soğutma cihazları, düşük 

arasında, ana teknik komponentleri, dönü-
şümün gerekli işlem tanımlarını belirle-
yebilmek için dinamik bir ilişki kuruldu. 
Müşteri ile görüş alışverişleri neticesinde, 
üretim ve iklimlendirme birimlerinin her 
biri için merkezi olmayan bir besleme sis-
teminden, çok daha verimli bir merkezi 
soğutma sistemine geçme kararı alındı. 
Projede, tüm kilit sistem komponentleri-
nin tek tek yüksek düzeyde verimliliğini 
sağlamak için sistemlerdeki tüm paramet-
relerin ve tesis bileşenlerinin optimizas-
yonu hedeflendi. Her bir optimizasyon 
aşamasında, genel sistem üzerindeki etki 

sera gazı potansiyeline (GWP 7) sahip, 
R1234ze soğutucusunu kullanmaktadır. 
Dağıtım sistemi, film ekstrüzyon ünite-
lerine, havalandırma sistemlerindeki ser-
pantinlere, hava soğutucularının sirkülas-
yonu ve kontrol panelleri için soğutmayı 
sağlamaktadır. Müşterinin çalıştırmak 
için mümkün olan en yüksek sıcaklık 
aralığı araştırılmış ve 10-16 ˚C’lik pra-
tik bir sıcaklık dağılımı belirlenmiştir. 
Normal 6-12 ˚C’ye kıyasla, bu durum, 
besleme boru hatlarından daha az kayıp, 
daha yüksek bir serbest soğutma oranı 
ve soğutma makinelerinin kendileri için 
daha yüksek verimlilik seviyelerini sağ-
lamaktadır. Yaklaşık 15 m³ kapasiteli 
bir soğuk ara-depolama ünitesi, gerekli 
depolamayı sağlamaktadır. 
Soğutma cihazlarının yeniden soğu-
tulmasında, ısı geri kazanımı yapılıyor, 
Evapco’nun her biri 14 fanlı (toplam 
güç kapasitesi 4.200 kW) kuru tip dört 
ısı eşanjörü kullanılıyor. Soğutma sis-
temi Mayıs 2017’de işletmeye alındı ve 
Temmuz 2017 itibarıyla düzenli olarak 
ölçümleniyor.

Klima	Sistemleri	Kategorisi:	
Premero	Immobilien	GmbH	
şirketinin	projesi:	“Hotel	
Nordport	Plaza”	

2018’de Norderstedt’te Hamburg Hava-
limanı yakınlarında açılan yeni dört yıl-
dızlı Nordport Plaza Hotel, sıradışı görü-
nümüne ek olarak benzersiz bir enerji 
stratejisine de sahip. Bina hizmetleri 
stratejileri, tasarımcı, Premero Immobi-
lien GmbH & Co. KG tarafından plan-
landı ve uygulandı; ana tedarikçi Daikin 
Airconditioning Germany GmbH; bina 
hizmetleri ve montaj firması, Leipzig 
Climatech Leipzig Montage GmbH ve 
otel sahipleri, otelin enerji stratejisi için 
esas olarak yenilenebilir enerji kaynak-
larını kullanmak ve CO2 emisyonlarını 
en aza indirmek istiyordu. Enerji strate-
jisinin en önemli özelliği, tüm ısıtma ve 
soğutma ihtiyaçlarının jeotermal enerji 
kullanılarak karşılanmasıdır. Bir ısı kay-
nağı olarak açılan jeotermal kuyular 261 
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kW güç sağlamaktadır ve 435 kW’lık bir 
ısı kapasitesine sahiptir. Mümkün olan en 
düşük enerji kayıpları ile ihtiyaç duyulan 
her yerde gerekli ısıtma veya soğutmayı 
sağlamak için otel, ısı geri kazanımlı 
üç borulu bir sistem kullanır. Bu direkt 
buharlaşmalı/yoğuşmalı sistem, en iyi 
çevresel dengeyi sağlayabilmek üzere 
soğutucu akışkan olarak R410A kullan-
maktadır (elektrik ve soğutmanın sağ-
lanması sürecinde toplam CO2 salımları 
açısından). Havalandırma, otelin çatısına 
monte edilen sekiz adet havalandırma 
ekipmanı ile sağlanmaktadır. Sistem 
saatte 60.450 m3 hava sirkülasyonu sağ-
lamaktadır. Otel odalarının ısıtma ve 
iklimlendirilmesi için her kat için ayrı, 
ısı geri kazanım özellikli, su soğutmalı, 
jeotermal sisteme bağlı VRF ısı pompası 
kullanılmaktadır. 
Planlama sürecinde, ilgili disiplinleri 
sürece dahil etmek, uygulanacak tekno-
loji konusunda erken bir aşamada ortak 
bir karara varmayı mümkün kılmakta ve 
böylece amaç ve istenen sonuç, başlan-
gıçtan beri tanımlanabilmektedir. Enerji 
verimliliği ve karbon nötrlüğü beklenti-
lerini doğrulamak amacıyla, otel projesi 
Fraunhofer Enstitüsü tarafından on yıldır 
izlenmektedir.

Isı	Pompası	Kategorisi:	Athoka	
GmbH’nin	projesi:	“Büthe	
Ailesinin	Yeni	Konutu”	

Projede, Büthe Ailesinin yeni müstakil 
konutu için belirlenen hedef; ısıtma ve 
kullanım suyu açısından yıl boyunca 
konfor koşullarının sağlanabilmesinin 
yanı sıra binanın enerji ve çevre dostu 
olmasını mümkün kılmaktı. Bu nedenle, 
yüksek bir enerji verimliliği seviyesi, tasa-
rımın önemli bir faktörü oldu. 
Alman bina verimliliği standardı 55, daha 
uzun vadede düşük işletme maliyetlerinin 
sağlanması için bir kriter olarak kabul 
edildi. Tasarım ve sistem mühendisliğini 
üstlenen Herten’den Athoka GmbH, ısı 
pompası teknolojisini birkaç yıldır kul-
lanıyor. Bu projenin bir özel yanı, yerden 
ısıtma ve kullanım sıcak suyu üretimi için 

R32 akışkanını kullanan, Almanya’nın 
ilk havadan-suya ısı pompasının kurul-
masıydı.
Üç çekici tasarımlı ünitesi olan multi-
split havadan-havaya ısı pompası, kış 
bahçesinde, oturma odalarında ve yatak 
odalarında klima konforu sağlamaktadır. 
Geseke’nin Pedotherm GmbH şirketi, 
yerden ısıtma sisteminden ve ısı geri 
kazanımlı, kontrollü oda havalandırma-
sının tasarım ve sistem mühendisliğinden 
sorumluydu. Bu müstakil evin özellikleri, 
mevsim değişikliklerinde (veya gerekirse 
kış bahçesi için tüm yıl boyunca) panel 
ısıtma ve hızlı hava ısıtıcı kombinasyonu, 
yaşam ve uyku alanlarında aktif soğutma 
ve nem alma fonksiyonu bulunması, ısı 
geri kazanımı yaparak, döşemeden ısıtma 
ve oda kontrolleri ile havalandırma sağ-
lanmasıydı.
Müteahhitler ve mal sahipleri projenin 
her aşamasında sürekli iletişimde kaldılar. 
Bu, tasarımda birçok talebin ve tercihin 
erken aşamada projeye aktarılmasını ve 
verimli bir şekilde uygulanmasını müm-
kün kıldı. 
Panel ısıtma, entegre havalandırma sis-
temleri ve soğutma, AC ve ısıtma tekno-
lojileri alanlarında kurulu ağ ortaklarıyla 
uzun yıllara dayanan işbirliği sayesinde, 
Almanya'da ilk kez bir R32 ısı pompası 
projesi hayata geçirilebildi.

Ticari	Soğutma	Kategorisi:	
Compact	Kältetechnik	GmbH’nin	
projesi:	“Biotest	Next	Level”

Dreieich, Hesse’de bulunan ilaç üreticisi 
Biotest AG, üretimini genişletme planı-
nın bir parçası olarak yeni soğutma tesi-
sine ihtiyaç duyuyordu. Müşteri, sadece 
doğal soğutucu akışkanların kullanılma-
sını istiyordu. Donmuş depolama için 
30 kW olmak üzere, sıcaklık kontrolü, 
sıcak hava perdeleri ve ön soğutma için 
toplam 100 kW’lık bir sisteme ihtiyaç 
vardı. İlaç üretiminin ‘hassas bölgesi’nde, 
tüm cihazlar yüzde 100’lük bir kapa-
site fazlalığı ile seçiliyordu. Almanya’nın 
Enerji Tasarruf Yönetmeliği (EnEV 
2015), Yenilenebilir Enerji Kanunu, 

2009/125 / EC sayılı Ecodesign Direktifi 
ve F-Gaz Yönetmeliği’nin en son gerek-
liliklerinin sağlanması, tasarımı etkileyen 
temel şartlardı. Langen’den KKR Kälte-
KlimaReinraumtechnik GmbH, çeşitli 
işletim seçeneklerini tartışmak için Dres-
den merkezli sistem tedarikçisi Com-
pakt Kältetechnik GmbH ile planlama 
sürecinin ilk aşamalarında birlikte çalıştı.
Depolama alanlarında doğrudan genleş-
meli, -35 ˚C’lik bir ortam sıcaklığı üre-
ten dört CO2 soğutkanlı dört entegre 
ünite kullanıldı. Kademeli soğutma -8 
˚C’de soğutma salamurası kullanılarak 
sağlandı. Salamurayı üretmek için bir 
soğutucu olarak propanlı sekiz soğuk 
su seti kullanıldı. Sekiz cihaz ve sekiz 
devrenin her biri için küçük soğutucu 
akışkan dolum bölümleri bulunuyordu. 
Propan cihazları bina içinde olduğundan, 
soğuk su setleri ve muhafazaları sürekli 
çalışan egzoz sistemine bağlanmakta ve 
gaz uyarı sistemi ile izlenmektedir. Tüm 
propan soğuk su setleri çalıştığı için, bu 
sıcaklık seviyesinde CO2 tertibatları ve 
diğer soğutulmuş üniteler için güvenilir 
soğutma sağlamak amacıyla, 308 kW’lık 
bir soğutma kapasitesi ile -2 / -8 ˚C’deki 
salamura kullanılabilmektedir. Diğer iki 
propan soğuk su seti ile sıcaklık kontrol 
bölgeleri için -9 / -15 ˚C’lik bir sıcaklık 
seviyesinde salamura sağlar. Bu cihazlar 
yedekli çalışacak bir şekilde yapılandırıl-
mıştır. Propan soğuk su setlerinden gelen 
atık ısının tamamı, dondurucu evaporatör 
buzunun çözülmesi için ılık salamura 
üretmekte kullanılır ve fazla atık ısı, lokal 
ısı eşanjörleri vasıtasıyla bir su-glikol 
ayırma devresi kullanılarak salamura su 
devresini besler. Isı transferini verimli bir 
şekilde sağlamak için bir dizi ısı eşanjörü 
sisteme dahil edilmiştir.
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alanını gezerek bizlere destek verdi” 
diye konuştu. İSİB’in fuar alanında 
yaptığı reklam çalışmalarının da ilgi 
çektiğini belirten Çınar, hedeflerinin 

İklimlendirme	Sanayicileri	
Chillventa’dan	Memnun	Ayrıldı

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği 
Şube Müdürü Ümit Çınar, Chillventa’da 
bu sene dünya çapından katılımcı rekoru 
olduğunu ifade ederek, Türkiye’den de 
58 firmanın fuarda yer aldığını belirtti. 
Fuarda 45 ülkeden 1019 katılımcı oldu-
ğunu ve aynı zamanda 125 ülkeden 35 
bin profesyonel ziyaretçi ve 302 kongre 
katılımcısı ile bir rekor kırıldığını belirten 
Çınar, “Chillventa Fuarı soğutma ve klima 
sistemleri sektöründe uzmanlaşmış bir 
organizasyon. Fuara ülkemizden de güzel 
bir ilgi oldu. 9’u milli katılım olmak üzere 
58 firmamız ürünlerini ve faaliyetlerini 
tanıtma imkânı buldu. Gerek bireysel 
gerekse milli katılım olarak yer alan firma-
larımız fuardan memnun ayrıldı. İSİB ola-
rak da firmalarımızı ziyaret ederek yanla-
rında olduk. Konsolos yardımcımız da fuar 

gerek tanıtım faaliyetleri gerekse milli 
katılımlar ile gelecekte üyelerine yönelik 
daha etkin ve hedefe odaklı çalışmalar 
yapmak olduğunu sözlerine ekledi.

Fuarda ayrıca Türk HVAC sektörünü 
yurtdışında tanıtmak amacıyla DSYG 
tarafından yılda bir kez İngilizce olarak 
hazırlanan hvac&r Turkey dergisi de 
Uluslararası Basın Standında ziyaretçiler 
ve katılımcılar ile buluştu.

Fuar

Adana Teknik Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.
AKE
Albaksan Otomat San. ve Tic. A.Ş.
Aldağ Isıtma Soğutma Klima San. ve Tic. A.Ş. 
Alkatherm
Anadolu Bakır Alaşımları San ve Tic. Ltd. Şti. 
Ares Makina Ltd. Şti. 
Asa Kaynak ve Metal A.Ş.
ATM Beyaz Eşya Parçaları San. ve Tic. Ltd.
Azak Soğutma San. Ltd. Şti. 
Bahçıvan Elektrik Motor San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Buzçelik Buzdolabı San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cantaş İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri Sanayi A.Ş. 
Cantek Soğutma Sist. Paz. Taah. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Cenk A.Ş.
DRC Cooling
Eleks Dış Tic. A.Ş. 
EMF Motor
Erdemler Soğutma Isıtma Klima Tes. İnş. Makina San. ve Tic. A.Ş.
Flammasstek Teknik Montaj San. ve Tic. A.Ş. 
Frigoblock Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Friterm Termik Cihaz. San. ve Tic. A.Ş. 
Gemak Genel Soğ. Mak. San. Tic. Ltd. Şti. 
Gökçeler İç ve Dış Tic. Soğ. Sist. A.Ş. 
Güven Soğutma Üniteleri San. Tic. Ltd. Şti.
Hacı Ayvaz End. Mam. San. ve Tic. A.Ş. 
IBS Isıtma Soğutma Hav. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
ICM Enerji ve Soğutma Teknolojileri
İpek End. Soğutma Sistemleri 

İSİB İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği
İSKİD İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği
İmamoğlu Soğutma Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Karyer Isı Transfer Evap. San. Tic. Ltd. Şti. 
KLSPLAST Plastik Profil Enj. San. Tic. Şti.
Konveyör Beyaz Eşya ve Oto. Yan San. Tic. A.Ş. 
Kuzu Flex Metal Hortum San. Tic. A.Ş.    
Niba Su Soğutma Kuleleri San. ve Tic. A.Ş. 
Otte Endüstriyel İzolasyon
Panda Aluminium Foil Inc. Co.
PFI Ortadoğu Endüstriyel Kapılar ve 
Otomasyon Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Polaref Soğutma Sistemleri İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Refkar Soğutma ve Isı Transfer Cihazları San. Tic. Ltd. Şti. 
Refriglass
Sağlam Kalıp Mak. San. ve Tic.
Sarbuz Soğ. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Savaşlar Tes. Taah. Tic. Ltd. Şti.
SOSİAD Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği
Termokar Isıt. Soğ. Klima Cih. San. Tic. A.Ş. 
Tes Elektrik Bağlantı Elemanları
Thermoway Termik Cih. ve Mak. San. A.Ş. 
Tork Bağlantı Elemanları Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.   
Üntes Isıtma Klima Soğutma San. Tic. A.Ş. 
Valfsan Dış Ticaret Kolektif Şti. 
Ventas Isıtma Soğutma Enerji Sistemleri İnş. San. Tic. A.Ş.
Vibroser
Volt Elektrik Motor San. ve Tic. A.Ş.
Yüksel Teknik Soğ. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Fuara	Katılan	Türk	Firmalar
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oreas, korozyona yüksek direnç 
gösteren yapısı, güçlü çelik iskeleti 

ile dayanımı üst seviyede yeni nesil bir 
klima santralı.

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

Yüksek verimli 
ısı geri kazanımı 
ile üstün enerji 
verimliliği

Biçin tasarlandı

ısı köprüsüzlük
mükemmel

Konfor şartlarını
kontrol altında 
tutan otomasyon 
sistemleri

İstanbul Ofisi: Tel:  +90 (212) 502 38 10-13  Ankara Ofisi: Tel: +90 (312) 384 88 00   İzmir Ofisi: Tel: +90 (232) 281 32 81  
Fabrika: Karaağaç Mah. Yiğit Türk Cad. No: 28 Büyükçekmece / İstanbul • Tel: +90 (212) 608 17 17  
e-posta: info@boreasclima.com   www.boreasclima.com
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Isı eşanjörleri, ortamlar arasında doğ-
rudan temas olmaksızın ısı değişimi 
sağlamak üzere tasarlanmıştır. Alümin-

yum ve bakır, yüksek iletkenlik sınıfında 
olduklarından bu amaca uygun malzeme-
lerdir. Likitten havaya ısı aktaran standart 
ısı eşanjörleri bakır borulu ve alüminyum 
kanatlı olarak üretilir. Bu tasarımın muh-
temel bir zaafı bakır ile alüminyum ara-
sındaki birleşme yeridir. Kanatlar bakır 
boruyla boşluk bırakmadan veya organik 
katmanlar ya da korozif ürünlerin müda-
halesi olmadan sıkı bir şekilde birleştirildiği 
müddetçe ısı transferi optimum düzeyde 
olacaktır.
Isı eşanjörlerinin kaplama yoluyla korun-
ması, metal yüzeylere organik kaplamalar 
uygulamak suretiyle gerçekleşir. Farklı sis-
temler iki tipe ayrılabilir: Ön kaplama ve 
sonradan kaplama.
Ön kaplamalı alüminyum kanatların üretil-
mesinden önce alüminyum levhalara uygu-
lanan ince bir organik (genellikle vinil veya 
epoksi) katmandan oluşur. Kesme, bükme 
ve montaj işlemlerinden sonra, bakır boru 
ile alüminyum kanat arasında bir organik 
katman olacaktır. Bu ön kaplama katmanı-
nın ısı eşanjörü kapasitesinde %10-15 ara-
sında değişen oranda kayıba sebep olduğu 

Derleyen: Uğur Darcan
LUFTSIS Klima Sistemleri A.Ş.

Teknik

Standart yüzey hızında (3 m/sn) basınç düşümündekiartış: Başlangıçtaki basınç 
düşümünün %5’i

Standart yüzey hızında (3 m/sn) termal dayanımdaki azalma: Başlangıçtaki 
dayanımın %2’si

Kaplama Sistemlerinin 
Isı Eşanjörleri Üzerindeki 
Termal Etkisi
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Teknik

kabul edilir. Sonradan kaplama sistemleri 
ısı eşanjörü üretildikten sonra uygulanan 
bir organik katmandan oluşur. Organik 
bir katman bakır-alüminyum bağlantısını 
ve geriye kalan metalleri mühürler.

Blygold sonradan kaplama sistemlerinin 
başlangıçtaki ısı transfer kapasitesi üze-
rindeki etkisi bu çalışmada özetlenmiştir.

Test

Üç tip ısı eşanjörünün basınç düşümü ve 
termal dayanımı, Blygold PoluAl işlemi 
uygulanmadan önce ve uygulandıktan 
sonra ölçülmüştür.

Isı	eşanjörü	1	(PoluAl)
Tip : Panjurlu kanat (7 eleman)
Kalınlık : 1 sıra, ± 2 cm
FPI  : 15
Boru : 3/8" (0,95 cm), bakır

Isı	eşanjörü	2	(PoluAl)
Tip : Kalıptan çıkarılan spiral boru-
lar, panjurlu kanat
Kalınlık : 4 sıra, ± 18 cm
FPI  : 11
Boru : 1 " (2,54 cm), bakır

Isı	eşanjörü	3	(PoluAl)
Tip : Panjurlu kanatlar
Kalınlık : 3 sıra, ± 7 cm
FPI  : 14
Boru : 3/8" (0,95 cm), bakır
Bir tip ısı eşanjörü Blygold Plus Tropic 
ürünü ile işlem görmeden önce ve gör-
dükten sonra test edilmiştir.

Isı	eşanjörü	4	(Tropic)
Tip : Panjurlu kanat (7 eleman)
Kalınlık : 1 sıra, ± 2 cm
FPI : 15
Boru : 3/8" (0,95 cm), bakır

Sonuçlar

Isı	eşanjörü	1	(PoluAl)
Tip : Panjurlu kanat (7 eleman)
Kalınlık : 1 sıra, ± 2 cm
FPI  : 15
Boru : 3/8" (0,95 cm), bakır

Standart yüzey hızında (3 m/sn) basınç düşümündeki artış: Başlangıçtaki basınç 
düşümünün %5’i

Isı	eşanjörü	2	(PoluAl)
Tip : Kalıptan çıkarılan spiral boru-
lar, panjurlu kanat
Kalınlık : 4 sıra, ± 18 cm
FPI  : 11

Boru : 1 " (2,54 cm), bakır

Isı	eşanjörü	3	(PoluAl)
Tip : Panjurlu kanatlar
Kalınlık : 3 sıra, ± 7 cm

Standart yüzey hızında (3 m/sn) termal dayanımdaki artış: Başlangıçtaki dayanımın %2’si

Standart yüzey hızında (206 m/dak) basınç düşümündeki artış: Başlangıçtaki basınç 
düşümünün %8’i (PoluAl ürünü ile işlem)
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FPI : 14
Boru : 3/8" (0,95 cm), bakır

Isı	eşanjörü	4	(Tropic)
Tip : Panjurlu kanat (7 eleman)
Kalınlık : 1 sıra, ± 2 cm
FPI : 15
Boru : 3/8" (0,95 cm), bakır

Sonuçlar

•	 Blygold kaplamalar ısı eşanjörü 
kapasitesi üzerinde hafif bir etkiye 
sahiptir.

•	 3 m/sn yüzey hızında basınç 
düşümündeki ortalama artış %5’tir

•	 3 m/sn yüzey hızında termal 
dayanımdaki ortalama artış %3’tür

•	 Blygold Plus Tropic ürünü, Blygold 
PoluAl ürününe kıyasla daha yüksek 
bir etkiye sahiptir

•	 Kötü bakır alüminyum bağlantıları 
bulunan ısı eşanjörlerinin ısı transfer 
kapasitesinde ısı iletken Blygold 
kaplamalarıyla kaplandıktan sonra 
artış görülebilmektedir.

Referanslar

BIREF1.1 Charles. Manger., Corrosion pre-
vention by protective coatings (Koruyucu 
kaplamalar yoluyla korozyon önleme), Natio-
nal Association of Corrosion engineers, 1986
BIREF1.3 Mines de Douai, Resultats d'essais 
d'echangeurs ailetes, 07-11-1996
BIREF1.6 Carrier SA, corrosion test results 
of coils at Kure Beach (Kure Beach’deki ser-
pantinlerin korozyon testi sonuçları), Hazi-
ran 1994
BIREF1.8 Hudson/Shell test of Blygold 
corrosion resistance and capacity influence 
(Blygold korozyon dayanımı ve kapasite 
etkisi Hudson/Shell testi)
BIREF3.3 Lennox Industries inc. Post coat 
influence on heat exchange capacity (Sonra-
dan kaplamanın ısı eşanjörü kapasitesi üze-
rindeki etkisi), 27-032000, USA
BIREF3.4 Carrier SA ,dry performance 
comparison before and after coating (kap-
lamadan önce ve sonra kuru performans 
kıyaslaması). Şubat 1994.

Standart yüzey hızında (206 m/dak) termal dayanımdaki artış: Başlangıçtaki dayanımın 
%3’ü (PoluAl ürünü ile işlem)

Standart yüzey hızında (3 m/sn) basınç düşümündeki artış: Başlangıçtaki basınç 
düşümünün %9’u

Standart yüzey hızında (3 m/sn) termal dayanımdaki azalma: Başlangıçtaki dayanımın 
%7’si
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Ürün Tanıtımı

Yüksek temizlik standartlarını yakalaya-
cak bir ürün tasarlarken çeşitli bileşenle-
rin avantajlarını birleştirmek gerekiyordu. 
Ancak bu sayede çokça çözülmüş tortu 
içeren temizleme sistemlerinin hassas 
görevi yerine getirmesi mümkün olacaktı. 
Bu doğrultuda, bakım için insan müda-
halesinin gerekliliğini en aza indiren bir 
otomatik temizleme mekanizmasına 
sahip Kendinden Temizlemeli Manye-
tik Tortu Tutucu DIRTMAGCLEAN® 
geliştirildi. 

DIRTMAGCLEAN®’in	Faydaları

Yüksek verimli bir manyetik tortu ayırı-
cının sistemi tüm pisliklerden arındırma 
özelliği ile belirli aralıklarla kendini 
temizleyebilme özelliğini beraber sunar. 
Bunu önceden ayarlanmış bir prog-
rama göre belirli aralıklarla ve belirtilen 
tıkanma seviyesine ulaştığında otomatik 
olarak devreye girerek yapar. 
Caleffi, DIRTMAGCLEAN®’in, orta 
ve büyük iklim kontrol yapısına sahip 
merkezi ısıtma sistemlerinde oluşacak 
tüm tortu ve pisliklerin tamamen gide-
rilmesi için kullanılmasını tavsiye ediyor. 

Bu cihaz, büyük miktarlarda tortuyu orta 
akış hattının dışında bulunan toplama 
haznesine aktararak sıvıyı süzer. Son 
derece ince gözeneklere sahip filtresi 
sayesinde 2 µm üzerindeki tüm partikül-
leri devamlı olarak süzer ve aynı zamanda 
mekanik temizleme bileşenlerinin yüze-
yinde bulunan mıknatıslar ile de ferro-
manyetik tortuları ayırır. 
Bu kademeli doygunluğa rağmen basınç 
düşüşü değerlerini kabul edilebilir sevi-
yelerde tutar ve taşıyıcı ortamın her daim 
temiz olmasını garanti eder. 
Operasyon haznesi boşaltıldıktan sonra, 
iç filtreleme elemanları döner bir hare-
kete başlar ve yüksek hızdaki su jetleri 
ve fırçaları ile yüzeydeki tortuların gide-
rilmesi ve boşaltılan toplama haznesine 
düşmesi sağlanır. Bu işlemin son aşa-
masında, DIRTMAGCLEAN®, sistem 
basınç değerine ulaşılana kadar doldurma 
suyu ile doldurulur. 
Ayrıca bahsedilmesi gereken bir başka 
inovasyon ise, kendi kendini temizleyen 
manyetik tortu tutucunun, dahili dijital 
regülatör tarafından veya uzaktan BMS 
sistemi aracılığıyla MODBUS-RTU 
protokolü ile yönetilebilmesidir.

Son birkaç yılda ısıtma ve iklimlen-
dirme sistemlerinin yeniden enerji 
sınıflandırılması, uzun zamandır 

saklı kalan ancak her zaman var olan bir 
sorunu ortaya çıkardı: Korozyon ve yanlış 
sistem yönetiminin sebep olduğu tortular.
Doğada genelde demir kaynaklı olan bu 
tortular; yoğuşmalı kazanlar, değişken 
hız sirkülatörleri ve regülatör vanalar 
gibi sistemlerin verimliliğini artırmak 
için tasarlanan modern cihazları tıkayıp 
cihazlara ciddi anlamda hasar verebilir. 
Bu nedenle, kullanılan suyun kalitesi, en 
azından kurulu bileşenlerin performans 
seviyesi açısından geliştirilmelidir. Sis-
temin maksimum verimlilikte çalışmaya 
devam etmesinin ve işletme maliyetleri-
nin azaltılmasının tek yolu budur. Zaman 
içinde bazı verimli temizlik cihazları 
piyasaya sürülmüştür ancak genellikle 
bunların teknik sınırlamalar sebebiyle 
sadece belirli tip sistemlerde uygulan-
ması mümkündür. Örneğin verimli bir 
arındırma işleminde sadece büyük parça-
lar ayırılabilir ve cihaz sistem içerisinde 
belirgin ölçüde basınç düşmesine maruz 
kalır. Buna ek olarak, bu bileşen yüksek 
düzeyde tıkanmaya maruz kalacağından 
sık sık bakım ihtiyacı duyar. 
Tortu tutucular – tercihen mıknatıslı 
versiyonlar – daha az tıkanma yaşadığı 
ve küçük parçacıkları da tutabilmeleri 
sayesinde özellikle başarılı olmuşlardır. 
Ancak bu ürünler diğer süreçlerde yeterli 
olamamaktadır. 
İşte bu eksikliği gidermek, en son çıkar-
dığı su arıtma ürününü geliştirirken 
Caleffi’nin motivasyonu oldu.

Caleffi’den Kendinden Temizlemeli 
Manyetik Tortu Tutucu: 

DIRTMAGCLEAN®
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Ürün Tanıtımı

Merkezi ısıtma sistemleri için 
E.C.A. Ar-Ge Merkezi tara-
fından tasarlanan ve geliştiri-

len, yüzde 100 yerli sermaye ile üretilen 
Felis kazanlar, düşük atıkgaz emisyon 
değerleri ile çevreci ve Avrupa normla-
rını sağlayan yüksek verimli yoğuşmalı 
kazan sınıfında yer alıyor. Felis kazanlar 
yıllık emisyon değerleri ile en üst sınıf 
olan NOx 6 sınıf kategorisinde bulu-
nuyor. Ayrıca; 65-150 kW arası 4 farklı 
kapasite seçeneğiyle, 16 kazana kadar 
kaskad yapabilme imkânı ile yüksek 
kapasitelere cevap verebiliyor. Kompakt 
ve hafif olma özelliği ile montaj ve sev-
kiyat esnasında büyük kolaylıklar sağla-
yan Felis kazanlar, maksimum işletme 
basıncı 6 bar olması sayesinde yüksek 
binalarda kullanımı kolaylaştırıyor. 

E.C.A. Felis duvar tipi yoğuşmalı kazan-
ların, dış havaya duyarlı yeni nesil kon-
trol paneli ile optimum verimde çalış-
ması sağlanıyor. Türkçe menülü geniş 
LCD ekranlı kontrol paneli üzerinden 
saatlik, günlük, aylık programlama yapa-
bilme, hata parametrelerini görebilme, 
farklı sıcaklık devrelerini kontrol imkânı 

Tasarrufu ve Sessizliği Bir Arada 
Sunan E.C.A. Felis Yoğuşmalı 
Kazanlar

sunuyor. E.C.A. Felis duvar tipi yoğuş-
malı kazanlarda kullanılan paslanmaz 
çelik eşanjör sayesinde daha dayanıklı ve 
yüksek verim oranı elde ediliyor.
Felis serisi kazanların en önemli özelliği 
ise E.C.A. Ar-Ge mühendisleri tara-
fından geliştirilen entegre baca klapesi 

sayesinde daha küçük baca çapı ve düşük 
baca maliyeti ile tasarruf ve ilk yatırım 
avantajı sağlaması. Felis kazanlar yüzde 
19’a varan modülasyon oranı sayesinde, 
ihtiyaç yoğunluğuna göre gaz tüketim 
oranını ayarlayarak mevsim geçiş ayla-
rında büyük tasarruf sağlıyor.
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Ürün Tanıtımı

son derece basittir. Tüm ayarlamalar tek 
bir hareketle yapılabilir. Cihazla ilgili tüm 
parametrelerin ve bilgilerin alındığı LCD 
ekranlı kumanda paneli tam denetim sağ-
lar. Cihaz, bulunduğu ortamın kapasite 
ihtiyacına göre alev modülasyonu yapar, 
uzun vadede ekonomiktir. Yüksek kulla-

nım suyu performansı ile ön plana çıkan 
cihaz, tüm diğer Maktek kombiler gibi 
son derece sessiz çalışır. Montaj ve servis 
kolaylığı sağlayan özel iç yapısı ile avantajlı 
olan Epsilon ECO, 3 yıl fabrika garantili, 
10 yıl yedek parça bulundurma garantili 
olarak sunulur.

Maktek’in yeni yoğuşmalı 
kombi modeli Epsilon ECO, 
Nisan 2018’de yürürlüğe giren 

Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Direktifi  
(Energy Related Products- ErP) ile tam 
uyumlu. 
Tamamen dışa bağımlı olduğumuz doğal-
gazın en tasarruflu şekilde kullanılma-
sına olanak sağlayan cihaz, uzun kullanım 
ömrü ve gerçek yoğuşma özelliği ile kısa 
zamanda kendini amorti ediyor. 24 kW ve 
30 kW kapasitelerinde üretilen Epsilon 
ECO, ErP Yönetmeliğine göre A sınıfı 
ısıtma verimliliğine sahip. Enerji verimli 
ve ErP özellikli pompası sayesinde tesisat 
ihtiyaçlarına göre pompa hızı ayarlanır, 
cihazın sarf ettiği elektrikten tasarruf sağ-
lanır. Düşük su basıncında bile sabit ısıda 
sıcak su deneyimi yaşatan Epsilon ECO, 
ayrıca bağlanacak dış hava sensörü yardı-
mıyla çeşitli konfor eğrilerinde kullanım 
imkânı sağlar. Epsilon ECO kombi, yük-
sek ve düşük gaz basınçları için emniyet 
sistemiyle üretilir. Ayrıca düşük (0,7 bar) 
ve yüksek (2,5 bar) su basınçlarında bile 
sorunsuz çalışır. Türbinli akış hız kon- 
trolü sayesinde değişken şebeke debile-
rinde dahi sabit sıcaklıkta kullanım suyu 
temini ile konfor süreklidir. Otomatik 
by pass sistemi ile tüm ısıtma tesisatı 
ve kombi yıllarca güvenle kullanılabilir. 
Kontrol düğmeli ön paneli ve kullanıcı 
dostu arayüzü ile gerçek LCD ekran kont-
rolü sağlayan cihazın ayar ve kontrolleri 

Maktek’ten Yeni Ürün: Epsilon 
ECO Yoğuşmalı Kombi
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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

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



Abone formu

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

ABONE SERVİSİ

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

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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

Soğutma Sistem 
Verimliliğinin 
Artırılması

“Hilti Türkiye 
yüzde 25 büyüme 
hedefliyor”

Makale

Elektrik Motorları 
ve Çeşitleri

mutlu yıllar
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Klima ve 
Havalandırma Ekipmanlarının 

Montaj, Servis ve 
Uygulama Tekniği Dergisi
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RÖPORTAJ

İmbat Yönetim Kurulu Başkanı

Kerim 
Gümrükçüler

Uluslararası Yangın ve 
Güvenlik Sempozyumu

TÜYAK 2017

Yapmanın Düşük 
Maliyetli Yolları

Binalarda 
Enerji Tasarrufu 

Mutlu Yıllar

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

4/4’lük
bir seçim

altyapısı
güçlü üretim

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

kolaylaştıran
yazılımlar

güçlü
Ar-Ge

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

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

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





www.caleffi.com

311 - 530 SERİSİ
Sistem güvenliğini önemsiyoruz, ihtiyaçlarınızı biliyoruz.
Emniyet ventillerimiz hammaddenin sıcak baskı aşamasından ürün son haline gelene kadar 
kendi tesislerimizde işlenir; her bir ürün tüm süreç boyunca kalite kontrolden geçerek üretilir. 

EMNİYET VENTİLLERİNDE 
BÜYÜK KAMPANYA

01.10.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında %30  
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www.bvnair.com

ARKASI
GELECEK

Üstün mühendislik gücü ve Ar-Ge faaliyetlerine verdiği önem sayesinde 
sektörde birçok ilke imza atan BVN, ''Ar-Ge Merkezi''ni kuruyor. 

Bu merkez ile katma değeri çok daha yüksek ürünler üretip hem 
yeni istihdam fırsatları sağlamayı, hem de elde ettiği bilgi birikimini 
Üniversite-Sanayi İşbirliği çerçevesinde eğitim çevreleri ile 
paylaşmayı planlıyor.

BVN AR-GE MERKEZi’Ni KURUYOR
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Tünel Havalandırması 
kazı aşamasında başlayan 
uzmanlıktır

www.aironn.com.tr

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

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

Tünel Duman
Egzoz Fanları

Metro
Fanları

Tünel Kazı 
Fanları

BAZI REFERANSLARIMIZ

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANİ TEM TÜNELLERİ

RİZE TÜNELLERİ

OVİT TÜNELLERİ

SABUNCUBELİ TÜNELLERİ

KUZEY MARMARA YOLU TÜNELLERİ

3. HAVALİMANI APRON ALTI TÜNELLERİ

IRAK SALAHADDİN TÜNELLERİ

AFGANİSTAN SALANG TÜNELİ

TOPÇAM TÜNELLERİ

ÇAKRAZ TÜNELLERİ

TÜRKiYE’NiN 
“TESCiLLi” 
GLOBAL 
MARKASI

www.bvnair.com

BVN, TURQUALITY 
KAPSAMI’NA 
ALINIYOR

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 315 - DIS

TERM
O

DİNAM
İK DERG

İSİ
www.term

odinam
ik.info

KASIM 2018  SAYI 315

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik

Ayda bir yayımlanır • Kasım 2018 • Yıl: 27 • Sayı: 315 • 14 TL.• ISSN:1302-8065 • www.termodinamik.info

112018  .
Eğitim için Yeni Bir 

Keşif Sahası

TTMD 2018 Çalıştayı

Kaplama Sistemlerinin 
Isı Eşanjörleri Üzerindeki 
Termal Etkisi

Chillventa 2018

Sanal Gerçeklik

MTMD Sektör 
Buluşması

SÖYLEŞİ
MMO İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu Sekreteri
İbrahim M. Tataroğlu




