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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

  

Türkiye’nin sıralamada en yüksek puanı alan üniversi-
teleri ve yerleştikleri sıra şöyle:  

Boğaziçi (234), 
ODTÜ (367), 
İTÜ (376), 
Bilkent (531) ve Hacettepe (531), 
Ankara Üniversitesi (597), 
İstanbul Üniversitesi (663), 
Koç Üniversitesi (703), 
YTÜ (763), 
Ege Üniversitesi (778), 
Çukurova Üniversitesi (826)… 

Haberin detaylarını bu sayımızda dergimizden okuya-
bilirsiniz. Eğitim konusunda da özetle “sınıfta kalmışız”. 

Neyse ki dünyanın gündemi biz değiliz. Zira onlar “Ya-
pay Zeka, Endüstri 4.0, Küresel Isınma ve İklim Deği-
şikliği ile Mücadele, hatta Uzay Turizmi” gibi mevzuları 
konuşuyorlar… 

Yeni yıl için bir dilek hakkımızı kullanıyoruz ve diliyoruz 
ki; küresel alanda aldığımız patent sayımız, Scientific 
Index’e giren makale sayımız artsın, ülkemiz  “yatırım 
cazibesi yüksek” ülkeler arasına girsin. 2019, daha güzel 
haberler paylaşacağımız daha iyi bir yıl olsun. 

Mutlu seneler… 

ep diyoruz ya “alem aya gidiyor” diye, merak et-
tik biz nereye gidiyormuşuz diye. Yanıtı, haber 
merkezimize ulaşan iki ayrı araştırma ortaya 

koyuyor. 

Birincisi dünyanın en yetenekli ülkeleri araştırması. 
Haber şöyle: “Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, 
dünyanın en yetenekli ülkelerini konu alan araştırmayı 
inceledi. PRNet’in International Institute for Manage-
ment (IMD) verilerinden ve medya yansımalarından 
derlediği bilgilere göre, Türkiye, 63 ülkenin yer aldığı 
yetenekli ülkeler sıralamasında 51’inci sıraya yerleşti. 
Türkiye’nin bu sıralamayla Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Suudi Arabistan, İsrail gibi ülkelerin gerisinde yer aldı-
ğı saptandı. Dünyanın en yetenekli işçilerinin İsviçre’de 
olduğu tespit edilirken, ikinci sırada Danimarka, üçün-
cü sırada ise Norveç yer aldı. Listenin son sırasına ise 
Venezuela yerleşti. Rapor, yatırım, geliştirme ve çeki-
cilik başlıklarında 3 kategoride incelenirken; ülkelerin 
işgüçleri ve verimlilik gibi başlıkları da değerlendirilen 
kriterler arasında yer aldı.” 

İkincisi ise elbette eğitim… Dünyanın en iyi üniversi-
telerini kapsayan araştırma. US News & World Report 
sitesinin hazırladığı “Dünyanın En İyi Üniversiteleri” sıra-
laması, Türkiye’deki üniversitelerin yerleştiği sıralamalar 
açısından hiç parlak değil. 75 ülkeden 1372 üniversite-
nin yer aldığı havuz içinden 1250 üniversite değerlen-
dirmeye alındı. Sıralamada ABD, Çin, Japonya ve Birleşik 
Krallık üniversiteleri üst sıralarda yer aldı. Türkiye'den 
sadece 27 üniversite sıralamada yer aldı. Türkiye’nin 
en iyi üniversitesi seçilen Boğaziçi Üniversitesi küresel 
sıralamada 234. oldu. 

H

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Gelecek değiştirilebilir…



İçindekiler /

Haberler

Söyleşi

Güncel

Özel Haber

6

50

54

46

42

Aralık 2018

10. Küresel 
Isınma Kurultayı 
Gerçekleştirildi

ISKAV Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner Yönet:
“İyi fikirlerin 
sektörümüze kazanç 
sağlayacak projelere 
dönüşebilmesi için 
ISKAV’ın düzenli 
bağışa ihtiyacı var”

Doğal Gaz Cihazları 
Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği 
25. Yılını Kutladı

Prestijli Projelerde 

ISK Sektörü

AYLIK BİLİMSEL 
TEKNİK SEKTÖR DERGİSİ

www.termodinamik.info

Sahibi
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

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

Genel Yayın Yönetmeni
Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Teknik Danışman
Mak. Müh. Coşkun Mançuhan

Yazı İşleri Müdürü
Nihan Kolçak
nihankolcak@dogayayin.com

Reklam Grup Başkanı
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com

Reklam Servisi
Bilgin Akcan
bilginakcan@dogayayin.com

Melih Büçge
melihbucge@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

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

Yayımlayan

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

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

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

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

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



  

62

58

72

Rapor

Advertorial

Ürün Tanıtımları

Türkiye İMSAD 
Kasım 2018 Sektör 
Raporu Açıklandı
Son bir yıllık ihracat 20 
milyar doları zorluyor

“Aldağ A.Ş. İSKİD 
Genel Kuruluna 
Hazırlanıyor”

• AVenS’ten Portatif Nem Alıcı Vortice DEUMIDO NG
• Baymak Tam Yoğuşmalı Kombi Ailesi
• Doğu İklimlendirme’den FOUR HOME Ev Tipi 
 Isı Geri Kazanım Cihazları

										REKLAM	DİZİNİ	

 ÖK AIRONN

 19 AIRPLUS

 17 ALARKO CARRIER

 1 ALDAĞ

 13 ALP

 73-75 ATILIM

 ÖKİ BAYMAK

 39 BELIMO

 31 BOREAS

 61 CALEFFİ

 9 CIAT

 AKİ ÇUKUROVA

 80 DAIKIN

 29 DOĞU

 35 DUYAR

 71 EBITT

 79 EVENTUUM

 27 FORM

 41 FRİTERM

 65-67 İMBAT

 33 KARYER

 15 MAKTEK

 45 NUHAY

 23 ODE

 49 PITRE/SMITKA

 37 REFKAR

 12  RESTERM

 57 SENTEZ KLİMA

 66 SEYAD

 11 STANDART

 53 TANPERA

 25 ÜNTES

 2 VIESSMANN

 7 WAVIN

 AK WILO

68 Çeviri

Tarama Teknolojisi 
Üç Boyutlu 
Tasarıma Detay 
Katıyor

343220



Haberler

I SKAV Genel Kurulu; 26 Kasım 2018 
tarihinde YTÜ Makine Fakültesi 

Dekanlık Binası Prof. Dr. Şerafettin Oydaşık 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Mütevelli üye-
lerin katılımıyla gerçekleşen Genel Kurul, 
Mütevelli Heyet Başkanı Ersin Gökbudak 
tarafından açıldı. Ardından Vakıf Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Duruk konuşma-
sında şunları söyledi: “Ülkemizin şu anda 
büyük bir kriz yaşamakta olduğu açıktır. 
Önümüzdeki dönem, ekonomik daralma 
dönemidir. Kriz sektörümüzde ister iste-
mez bazı firmalarımızı etkilemiş, bazıları 
küçülmüş, bazıları ise ne yazık ki çalışma-
larını sonlandırmaktadır. Bu üzüntü verici 
durumda yöneticilere düşen görev, gele-
ceğe hazırlanmaktır. Firmalarımız eğitim 
ve araştırmaya önem vermeli ve mevcut 
yapılarını koruyup geleceğe hazırlanma-
lıdır. Örgütlenme ve eğitim faaliyetlerini 
artırıp kurumsallaşmayı sağlamamız gere-
kir.” Duruk, ISKAV’ın bir dernek olmayıp 21 
aktif mütevelli şirketi ve dernek, kooperatif 
temsilcilerden oluştuğunu belirterek “Vak-
fımızın tüm sektörü bir arada tutan önemli 
bir harç olduğuna inanıyorum. Bu nedenle 
vakıfların ancak bağışlarla desteklenmesi 
halinde işlevlerini yapabileceği açıktır. Sür-
dürülebilir bir vakıf için danışma kurulumuz 
devamlı gelir kaynağı olacak aktiviteleri 
hayata geçirmek için toplantılar yapmak-
tadır. Kendilerine çalışmalarından ve des-
teklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Vak-
fımızın stratejik gelişimini sağlamak için 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalış-
malarımızı başlatan vakfımızın eski başkanı 
sevgili dostum merhum Vural Eroğlu’nu 
saygıyla anıyorum” dedi. Duruk, vakfın yeni 
yönetim kurulu yapısının daha başarılı bir 

çalışma içinde olacağını belirterek “2018-
2019 çalışma döneminin sektörümüze 
başarı getirmesini diliyorum” diye konuştu. 
Ardından komisyon başkanları komisyon-
ların çalışmaları hakkında vakıf üyelerini 
bilgilendirdi. Prof. Dr. Nilüfer Eğrican’ın 
uzun bir aradan sonra katıldığı toplan-
tıda 2019 yılı çalışma programı, bütçesi, 
bütçe yönetmeliği ve personel yönetmeliği 
onaya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi. 
Toplantı önümüzdeki üç yıl için yeni yöne-
tim ve denetim kurullarının seçimi ile son 
buldu. Yeni dönem için oybirliğiyle seçilen 
yeni yönetim kurulu, Taner Yönet baş-
kanlığında sektörün önemli isimlerinden 
oluştu. Taner Yönet, konuşmasında özetle 
şu bilgileri verdi: “Yeni üç yıllık dönemde 
oylarınız için teşekkür ederim. Hepimizin 
içinden geçmekte olduğu zor bir dönemde 
bu görevi aldım. Ancak zorluklar gelip 
geçicidir, çalışmalar devam ettirilmelidir. 
Vakıf konusunu daha çok vurgulamamız 
gerektiğine inanarak bu göreve başlayan 

bir ekibiz. Bir vakfın temel gelirinin bağışlar 
olması gerekiyor. Ancak genelde gördü-
ğüm şu ki, ISKAV’a bağış yapmak pek çok 
firmanın üst düzey yöneticilerinin aklına 
gelmiyor. Bunu yaygınlaştırmalı ve başka 
bağış kanalları açmak durumundayız. TAD 
Sertifikasyon, F-Gaz Projesi gibi program-
lardan gelir elde etmeye devam edeceğiz. 
Projeleri hiç aksatmadan yürütürken, hatta 
yenileri üzerinde çalışırken, bağış konu-
sunu ve bir vakıf olduğumuzu unutmadan 
sürekli gündeme getirmemiz, yeni bağış 
kanalları bulmamız gerekiyor.”

ISKAV	Yeni	Yönetim	Kurulu	şu	
isimlerden	oluştu:

Taner Yönet-Başkan
Sarven Çilingiroğlu (TTMD)
Ahmet Gökşin (ISISO)
Ayça Eroğlu (Systemair HSK)
Cem Savcı (İSKİD)
Turgay Karakuş (SOSİAD)
Nurettin Özdemir (Makro Teknik)
İsmet Mura (MTMD)
Metin Duruk (Friterm)

ISKAV’ın 8. Dönem Başkanı Taner Yönet Oldu
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Haberler

İ SKİD, İstanbul 
Okan Üniver-

sitesi Uluslararası 
Ticaret Bölümünün 
düzenlediği, çeşitli 
sektörlerden başarılı 
ihracatçı işadamla-
rının ağırlandığı, 
“Rengarenk Dış 
Ticaret Etkinlikleri” 
başlığı altında yapı-
lan etkinliğe Bölüm 
Başkanı Dr. Öğretim 
Üyesi Ayşenur Topçuoğlu’nun daveti üze-
rine konuşmacı olarak katılım sağladı. Okan 
Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü 
öğrencileri, 13 Kasım 2018 Salı günü 
Okan Üniversitesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen etkinlikte iklimlendirme sek-
törünün dış ticaret tecrübeleri hakkında 
bilgi edinme fırsatını buldu. Seminerde 
İSKİD Eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci 
Şahin ve Dış Satım Komisyon Başkanı 
Ayk Serdar Didonyan, uluslararası ticaret 
konulu sunumlarıyla tecrübelerini paylaştı. 
Naci Şahin sunumunda; genel müdürlük 

görevini yürüttüğü Friterm firmasının kısa 
geçmişinden ve başarılı özgeçmişindeki 
önemli adımlarından, ihracattaki başa-
rılı çalışmalarından, Avrupa Eurovent 
Derneği’nin dış ticaretteki öneminden 
bahsetti. Ayk Serdar Didonyan, İSKİD faa-
liyetlerini ve uluslararası ticaretteki önemini 
anlattığı sunumunun ardından öğrencilere 
iş hayatı hakkında tavsiyeler vererek öğren-
cilerin sorularını cevapladı. Katkılarından 
dolayı Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Mustafa Turhan tarafından Naci Şahin ve 
Ayk Serdar Didonyan’a plaketleri takdim 

edildi. Etkinlik; öğrenciler, öğretim üyeleri 
ve konuşmacıların toplu fotoğraf çekimi 
ile son buldu.

İSKİD, Okan Üniversitesi Öğrencileri ile Buluştu

ile mücadele yöntemleri’  konusu ile ilgili 
birçok seminer-eğitim planlıyoruz. Çünkü 
Lejyonella yönetilebilir bir risktir” denildi.

Caleffi İş Geliştirme Müdürü Ceren Ercan, TTMD Adana’da 
Lejyonella ile Mücadeleyi Anlattı

"L ejyonella nedir ve mücadele yön-
temleri nelerdir” isimli seminer, 

5 Kasım 2018 tarihinde Adana’da 
TTMD’nin ev sahipliği ile düzenlendi. 
Doğal ve yapay olarak tasarlanmış su 
sistemleri ile havalandırma sistemleri için 
kullanılan durgun sularda çoğalabilen, 
geniş sıcaklık, PH değerlerinde yaşaya-
bilen bir bakteri türü olan Legionella, 
insan sağlığına zarar veriyor ve ölüm-
cül sonuçlara sebep olabiliyor. Etkinliğe 
eğitmen olarak katılan Caleffi İş Geliş-
tirme Müdürü Ceren Ercan, lejyonella 
bakterisi hakkında genel bilgilendirme 
ile birlikte yönetmelikte buna dair nelerin 
olduğundan, çeşitli dezenfeksiyon yön-
temlerinden ayrıntılı bir şekilde bahsetti. 
Birçok profesyonelin katıldığı ve katılımın 
yüksek oranda olduğu seminerde konu, 

büyük ilgi ve merakla karşılandı. Caleffi 
Türkiye tarafından yapılan açıklamada, 
“Caleffi olarak gelecekte de ‘lejyonella 
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Haberler

İ klimlendirme sektörünün en önemli 
projelerinden biri olan Uluslararası 

Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme 
ve Soğutma Test ve Analiz Laboratuvarı 
(EHİS LAB) 2020 yılında Tire Organize 
Sanayi Bölgesi’nde iklimlendirme sanayi-
cisine hizmet vermeye başlayacak. 
Proje yürütücülüğünü Ege Soğutma Sana-
yicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD)’nin 
yaptığı ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 
tarafından desteklenen EHİS LAB projesi 
için yapılan mutabakat toplantısında proje 
ortakları; İklimlendirme Sanayi İhracatçı-
ları Birliği (İSİB), Ege Bölgesi Sanayi Odası 
(EBSO), Ege Üniversitesi (EÜ), Tire Orga-
nize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) ve işletme şir-
keti olan EHİS LAB A.Ş. olarak açıklandı. 
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
Semerci, iklimlendirme sektörünün labo-
ratuvar projesini heyecanla beklediğini 
söyleyerek, 2019 yılı başında İZKA ile 
anlaşmanın imzalanacağını, 2020 yılında 
uluslararası test ve analiz laboratuvarını 
yerli ve yabancı iklimlendirme sanayici-
sinin hizmetine açacaklarını ifade etti. 
EHİS LAB’da Türkiye’nin üretiminde 
lider olduğu fan coiller, klima santral-
leri, soğuk oda cihazları, split klima, 
soğuk ve donuk vitrin teşhir reyonları ve 
su soğutma gruplarının test edilebilece-
ğini belirten Semerci, “EHİS LAB, iklim-
lendirme sektöründeki haksız rekabetin 
önlenmesi ve etkin piyasa denetiminin 
sağlanmasına yönelik katkı sağlayacak. 
Sektörün uluslararası rekabet yeteneğini 
geliştirecek. Sektör firmalarının bağımsız 
kalite, performans, test ve analiz beklenti-
lerini karşılayarak ihraç pazarlarında kolay 
kabullerini sağlayacak. Ar-Ge ve yenilik-
çilik çalışmaları için ortam oluşturacak. 
Sektörün rekabetçilik seviyesini artırarak, 
uluslararası alanda kaliteli ürünler üreten 
itibarlı bir isme sahip olmasını sağlayacak” 
diye konuştu. İklimlendirme Sanayi İhra-
catçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Şanal 1100 üyesi ile Türkiye 
ihracatının önemli aktörlerinden biri olan 
İSİB’in EHİS LAB projesine başından beri 
destek verdiğini ve proje ortağı olduğunu 
ifade ederek, laboratuvarın iklimlendirme 

İklimlendirme Sektörü EHİS LAB için Gün Sayıyor

ihracatçısının uluslararası pazarlarda 
rekabet üstünlüğü sağlamasında önemli 
bir rol alacağını vurguladı. EHİS LAB’ın 
uluslararası akredite bir tesis olacağına 
dikkat çeken Şanal, iklimlendirme ürünle-
rinin Türkiye’de test ve analiz edilebilecek 
olmasının Türkiye açısından da önemli bir 
eksiğin giderilmesini sağlayacağını vur-
guladı. Şanal, laboratuvarın 2020 yılında 
devreye alınması için her kesimin destek 
vermesi gerektiğini söyledi.  
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim 
Kurulu Üyesi Metin Akdaş da iklimlen-
dirme sanayisinin bölgede yoğun ve aktif 
bir rol aldığını ifade ederek, “Ülkemiz 
ve sektörümüzün güçlü olabilmesi için 
üretim ve ihracat yapmamız şart. Son 
dönemlerde ne kadar kırılgan bir yapıya 
sahip olduğumuzu gördük. Bu nedenle 
katma değerli üretime yönelmemiz gere-
kiyor, bu çerçevede EBSO olarak EHİS LAB 
projesinin ortağı olduk ve her zaman des-
tek olacağız” dedi. 
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları 
Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Taner Yönet EHİS LAB’ın sektörde düzen-
leyici bir rol üstleneceğini söyleyerek, 
“Sektörümüzdeki haksız rekabete engel 
olunacak, içimizdeki çürük elmaları ayık-
layacak. Laboratuvar bağımsız bir yapıda 
olacak ve yanlış beyanlarda bulunmanın 
önüne geçecek. Sektörümüz ürünlerinin 
daha kaliteli olmasını ve yurtdışında daha 
iyi konumlarda olmamızı sağlayacak. Sür-
dürülebilir rekabetin önünü açacak. Bizler 

iklimlendirme sanayicisi olarak yurtdışın-
daki laboratuvarlarda ürünlerimizi test 
ettirmek zorundayız. Bu da ülkemiz için 
büyük miktarda döviz kaybı demek. Labo-
ratuvarımız hayata geçtiğinde ülkemize 
döviz kazandıracak” dedi. 
Isıtma Soğutma Klima Araştırmaları Vakfı 
(ISKAV) Başkanı Metin Duruk bu projenin 
hayata geçmesi ile birlikte bölgede yoğun 
bir talep ile karşılaşacaklarını söyleyerek 
EHİS LAB’ın, bölgede önemli bir güç ola-
cağını ifade etti. İklimlendirme sektörü-
nün bugün Avrupa’nın üretim merkezi 
konumunda olduğunu belirten Duruk, 
EHİS LAB’ın sürdürülebilir bir sanayi geli-
şimi için de önemli bir nokta olacağını 
söyledi. Duruk, ISKAV olarak projeye her 
türlü desteği vermeye hazır olduklarını 
belirtti. 
Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) 
Müdürü Galip Kılınç, EHİS LAB projesinin 
TOSBİ için de heyecan verici olduğunu 
söyleyerek böyle bir yatırımın bölgede 
düşünülmesinin önemli olduğunu ifade 
etti. Kılınç projenin hayata geçmesi için 
ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini 
vurguladı. 
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Planlama ve 
Programlama Koordinasyon Birim Başkanı 
Dr. Saygın Can Oğuz ise, İZKA’nın sürdü-
rülebilir bir büyüme için çalıştığını söyleye-
rek, ‘Güdümlü Proje’ler kapsamında des-
tek verdikleri EHİS LAB projesinin toplam 
maliyetinin yüzde 75’ini karşılayacaklarını 
ifade etti.
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Resterm Endüstriyel Isıtma Ekipmanları
Girne Mh. Irmaklar Sk. Küçükyalı İş Merkezi

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

info@resterm.com   www.resterm.com

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

KANAL TİP &
SANTRAL TİP
ELEKTRİKLİ

ISITICILAR

Haberler

Honeywell Home Ürünleri Artık 
Resideo Bünyesinde

Dinamik Isı Yeni Adresinde

H

D

oneywell International, geçen yıl konutlara yönelik 
faaliyet gösteren iş kollarının ve zayıf akım ürün-

lerinin dağıtımını yapan ADI firmasının bağımsız bir 
çatı altında toplanarak şirketten ayrılacağını açıklamıştı. 
Yaklaşık bir yıllık yoğun hazırlık süreci sonunda Resideo 
adlı şirket çatısı altında toplanan iş kolları 29 Ekim iti-
barıyla faaliyetlerini bağımsız olarak yürütmeye başladı. 
Merkezi ABD’nin Austin şehrine taşınacak yeni şirketin 
hisseleri New York borsasında REZI koduyla işlem gör-
meye başladı. 
Resideo’nun tüm dünyada yaklaşık 13 bin çalışanı ve 4.5 
milyar USD satış geliri bulunuyor. Honeywell ile yapılan 
uzun vadeli lisans anlaşması uyarınca Resideo, müşteri-
lerine ürünlerini Honeywell Home markası ile ulaştırmaya 
devam edecek. Şirket adı İngilizce ev anlamına gelen 
“Residence” ve kale anlamına gelen “Presidio” kelimele-
rinin birleşiminden oluşan Resideo, odak noktasını evler 
ve içlerinde yaşayan insanların hayatlarını daha konforlu, 
güvenli ve rahat kılmak olarak belirlemiş. Tüm dünyada 
110 bini aşkın profesyonel taahhüt firmasıyla, 3 binden 
fazla bayiyle, bin 200 orijinal ekipman üreticisiyle, pera-
kende zincirleri ve online mağazayla çalışan Resideo, glo-
bal anlamda yükselen bir trend olan akıllı evlere ulaşma 
sürecini ev sahipleri için kolaylaştırmayı hedefliyor. Bugün 
itibarıyla 4.7 milyondan fazla ev kullanıcısı Resideo’nun 
internete bağlı akıllı ürünlerini kullanarak evlerinde olan 
biteni takip edebiliyor, kontrol edebiliyor ve gereken 
durumlarda alarmlarla haberdar ediliyor. Türkiye’de de 
satış, pazarlama ve operasyon ekipleriyle hizmete devam 
edecek Resideo portföyünde konutlara yönelik mekanik 
tesisat, yakma kontrol, akıllı ısıtma, kontrol ve güvenlik 
ürünleri bulunuyor.

inamik Isı Makina Yalıtım Malz. San. ve Tic. A.Ş., üç 
farklı lokasyonda faaliyet gösterirken, operasyonel 

verimliliğini artırmak ve daha iyi hizmet vermek adına 1 
Ocak 2019 itibarıyla, 1203/4 Sokak No:1/A Yenişehir-
İzmir adresindeki perakende satış mağazasını kapatma, 
genel müdürlük, mali işler ve üretim birimlerini İbni Melek 
Mahallesi 3. Yol No:20 Tire Organize Sanayi Bölgesi Tire-
İzmir adresine taşıma kararı aldı. 
Depo ve satış ekibi ise, Egemenlik Mah.6106/4 Sokak 
No:4 Dökümcüler Sanayi Sitesi Işıkkent Bornova-İzmir 
adresinde konuşlanacak.
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Duyar Vana Bayileriyle Kahvaltıda Buluştu

uyar Vana, geleneksel hale getir-
diği bayi toplantısını bu yıl da Yıldız 

Teknik Üniversitesi Hisar Tesisleri’nde 20 
Kasım’da gerçekleştirdi. 100’ü aşkın bayi 
temsilcisinin katıldığı kahvaltılı etkinlikte 
Duyar Vana ekibi ve bayileri bir araya geldi. 
Kahvaltı ile başlayan etkinliğin devamında 
2018 yılı değerlendirmeleri yapılırken 2019 
yılı hedefleri hakkında bilgi verildi, katılım-
cılar Duyar Vana tanıtım filmini de izleme 
imkânı buldu. 
Toplantının açılış konuşmasını Duyar Vana 
İş Geliştirme Müdürü Mehmet Çim gerçek-
leştirdi. Yerli üretimi gerçekleştirilen Akış 
Anahtarı ürünü hakkında bilgiler veren Çim, 

“Bu ürünü dünyada belgeli halde üreten 4. 
marka olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. 
Mehmet Çim özellikle Amerika bölgesinde 
çok kullanılan Riser Manifold ürünü hak-
kında da detaylı bilgiler sundu. Riser Mani-
fold ürününün en büyük avantajının montaj 
kolaylığı olduğunu da belirten Çim, “Sizler-
den gelen talep üzerine bu sene itibarıyla 
seviye ölçüm sensörlerini de fiyat listesine 
ve kataloglara ekledik” diye konuştu. Çim 
konuşmasının sonunda 2018 yıl sonu ve 
2019 yılında katılım sağlanan fuarlara da 
bayileri davet etti. 
Çim’in konuşmasının ardından Duyar Vana 
Türkiye Ülke Müdürü Hüseyin Utku Aksoy, 
2018 yılında 2017 yılına göre yurtiçi satış-
larda cirosal anlamda yüzde 15’lik büyüme 
kaydedildiğini ifade etti. Aksoy ayrıca 
Türkiye genelinde Antalya ve Marmara 3. 
bölge olarak 2 yeni satış bölgesinin de oluş-
turulduğunu belirtti. 2019 yılı hedefleri-
nin cirosal anlamda yüzde 20’lik büyüme 
olduğunu, bunu iş ortakları olan bayile-
riyle başarabileceklerine inandığını ifade 
eden Hüseyin Utku Aksoy, Akış Anahtarı 
ürününe ek olarak Duyar Pompa şirketinin 
de kurulduğunu ve pompa ürünleriyle bir-
likte yangın grubu ürünlerinin paket olarak 
sunulabileceğini söyledi. Aksoy konuşma-
sında 2018 yılında aktif edilen Salesforce 
CRM projesinden ve Duyar B2B (duyarbayi.
com) projesinden de bahsetti. 
Aksoy’un ardından Duyar Vana Genel 
Müdürü Faruk Çizmecioğlu, Duyar bayi-
leri ve çalışanlarının bir aile olduğunu ve 

Duyar bayilerinin tekrar bir araya geldiğin-
den mutluluk duyduğunu ifade etti. Çiz-
mecioğlu konuşmasında dünya ve Türkiye 
inşaat sektöründeki büyümelerden bahse-
derken, aynı şekilde yangın sektöründe de 
önemli büyümelerin geçmişte olduğunu 
ve gelecekte de olacağını ifade etti. Çiz-
mecioğlu 2018 yılındaki konut satışlarında 
seçim öncesinde ciddi artışların olduğunu 
fakat son aylarda bir önceki yıla göre daha 
düşük satışların gerçekleştiğini belirtti. Çiz-
mecioğlu ayrıca yıllık toplama bakıldığında 
2017 yılının gerisinde kalınmadığının da 
altını çizdi. Asya-Pasifik ve Afrika ülkele-
rinin inşaat sektöründe lokomotif sahalar 
olacağını ifade eden Çizmecioğlu, 2019-
2020 yıllarında bu alandaki faaliyetlerin 
yurtdışı pazar büyümesine yüzde 7 oranda 
etki edeceğini belirtti. 2019-2020 yılları 
arasında dünya pazarının da büyümesiyle 
Duyar’ın ihracat pazar payını artırmak 
istediğini ve sektördeki lider konumunu 
korumayı hedeflediğini belirten Faruk Çiz-
mecioğlu, bu doğrultuda ülke bazında 
satış ofisleri/temsilcilikleri, bölgelere özel 

ürünlerin geliştirileceğini, yeni ürünlerin 
belgelendirme ve sertifikasyon çalışmaları-
nın hızla tamamlanacağını ve yatay büyüme 
stratejisini devam ettireceklerini ifade ede-
rek konuşmasını tamamladı. 
Toplantının son konuşmacısı Duyar Vana 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Duyar, 
konuşmasında Duyar ailesinin geçmişte 
neler yaptığı ve gelecekte neler yapacağı 
konusunda bilgi verdi. Duyar, Türkiye’nin 
ihracat gelişiminin sürekli arttığını ve 2023 
hedeflerinin 500 milyar $ olacağını bek-
lediklerini açıklarken Duyar Vana’nın bu 
pazardan aldığı payın yüzde 5 civarlarında 
olmasını beklediğini ifade etti. Duyar ayrıca 
2018 yılında yeni yatırımlar ve ortaklıklar 
sayesinde Duyar Pompa ve Hidrofor Sis-
temleri şirketi ile Akış Anahtarı ürünün üre-
tileceği Step Sensör Otomasyon ve Makine 
şirketinin kurulduğunu açıkladı. Bu yatırım 
stratejisiyle sektörde tamamlayıcı ürünleri 
de bir araya getirdiklerini ifade eden Ömer 
Duyar, “Bugün geldiğimiz noktada 8 ayrı 
tesiste vana ve türevlerinin üretimini gerçek-
leştiriyoruz” dedi. Amerika’nın New York 
şehrinde yer alan depodan ürünlerin müşte-
rilere gönderildiğini belirten Duyar, sprink-
lerin ilk kez üretildiği Amerika’ya, sprinkler 
üreterek Türkiye’den sattıklarını ifade etti. 
Ömer Duyar, İtalyanlar ile ortak kurulan TİS 
Duyar firmasının Çin ve İngiltere’ye büyük 
yarıçaplı vana ürünlerini satmasının guru-
runu yaşadıklarını belirterek konuşmasını 
tamamladı. Toplantının sonunda ise bayi-
lere ciro ödülleri takdim edildi.

D
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TTMD’den Deplasmanlı Havalandırma Sistemleri Semineri

T ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 
(TTMD) İzmir Temsilciliği tarafın-

dan düzenlenen, 2018-2019 dönemi 
2. semineri 17 Kasım 2018 tarihinde, 
“Deplasmanlı Havalandırma Sistemleri” 
konusunda gerçekleştirildi. 
MMO İzmir Tepekule Kongre Merkezi 
Ege Salonu’nda düzenlenen etkinliğe 
konuşmacı olarak Makine Mühendisi 
Mehmet Oskay katıldı, seminer oturum 
başkanlığını ise Makine Mühendisi Orhan 
Gürson yaptı. Seminere, ısıl konfor para-
metrelerini anlatarak başlayan Mehmet 
Oskay, daha sonra deplasmanlı üfleme 
menfez seçimi ve türleri hakkında bil-
giler verdi. Deplasmanlı havalandırma 
sistemlerinin avantaj ve dezavantajları 
hakkında detaylı bilgiler aktaran Oskay, 
seminerin son bölümünde katılımcılar-

dan gelen soruları yanıtladı. Seminer, 
Oskay ve Gürson’a teşekkür belgesi tak-
dimiyle son buldu.
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www.maktek.com.tr0850 441 42 00

KIŞ SICAKLARI
BAŞLIYOR!

Maktek Borulu Radyant Isıtıcı Sistemleri, kafeler, spor 
salonları ve bir çok endüstriyel alanlarda işletmelerin 
havasını değiştirecek çözümler sunar.

Krom / Alüminize Boru Seçeneği

Uzun Kullanım ÖmrüGeniş ve yüksek tavanlı mekanlar için “I tipi” Cafe ve Restoranlar için “U tipi”

Fabrika Teknik Destek Hizmeti
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İklimlendirme Sektörü BIM Çalıştayı için Toplandı

İ SKİD, MTMD ve TTMD üyelerini bir 
araya getiren İklimlendirme Sektörü 

BIM Çalıştayı 100’ün üzerinde katılımcı ile 
7-8 Aralık tarihinde Şile Gardens Otel’de 
gerçekleşti. İSKİD’in organizasyonuyla çalış-
malarını yürüten MTMD, TTMD, İSİB’in de 
içinde yer aldığı BIM Çalışma Grubu, BIM 
Çalıştayı ile hedeflediği misyonunu ve viz-
yonunu tamamladı. 
Çalıştay ile 2016 yılında “BIM sürecinin 
artan önemi doğrultusunda iklimlendirme 
sektörünün eylem planının oluşturulması 
ve hayata geçirilmesi için koordinasyonun 
sağlanması” misyonu ve “İklimlendirme 
sektörü paydaşlarının, rekabet gücünü 
artırmak ve ulusal kaynakların etkin ve 
verimli kullanılması amacıyla dünyada 
bina tasarım, yapım ve işletmesinde geli-
şen trendler doğrultusunda BIM sürecine 
geçmesi” vizyonu ile başlatılan çalışmalar, 
misyon ve vizyonunu başarıyla tamamladı. 
İki buçuk yıl süren çalışmalarda ülkemizde 
BIM bilinci oluşturularak somut adımlar 
atılması sağlandı. Gerçekleştirilen örnek 
uygulamalar gelecekte sektörün BIM’e 
geçiş sürecinde de rehberlik edecek.
Çalıştay, BIM bileşenlerini bir seminerde 
buluşturarak konuya ilginin ve bilincin oluş-
turulması, farkındalık yaratılması, konunun 
tartışılması ve harekete geçilmesi için aksi-
yon alınması planıyla kurgulandı. İki gün 
süren çalıştay programının ilk gününde 
konuya ilişkin tüm bilgiler aktarılırken ikinci 
gününde bu bilgiler ışığında iklimlendirme 
sektörü BIM’e geçiş yol haritasının çizilmesi 
hedeflendi.
Çalıştayın ilk gününde ülkemizde BIM’in 
durumu ve bugüne kadar yapılanlar değer-

lendirilirken İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Taner Yönet, BIM Çalışma Grubu Baş-
kanı Ozan Atasoy, Akım Mühendislik’ten 
Süleyman Akım, Doxa 87’den İbrahim 
Utku Başyazıcı BIM’in ülkemiz için önemi, 
ülkemizdeki durumunu ve BIM Raporunu 
anlatan sunumlar gerçekleştirdi. Daha 
sonra sektörel derneklerin bu konuda 
çalışmalarının anlatılması için İSKİD URGE 
Projesi kapsamındaki BIM Danışmanlık faa-
liyetlerini anlatmak üzere Serkan Elibollar, 
TTMD bünyesinde çalışmaları anlatmak 
üzere Sarven Çilingiroğlu ve MTMD çalış-
malarını anlatmak üzere İbrahim Biner 
sektörel yaklaşımlarını aktardı. Günün ilk 
yarısında BIM sürecinde Türkiye iklimlen-
dirme sektörünün durumu hakkında bil-
giler verilirken, öğleden sonraki bölümde 
dünyadaki gelişmeler hakkında Procs 
firmasından Daniel Kazado, EUROVENT 
Prodbim’den Erick Melquiond ve Building 
Smart hakkında bilgi vermek üzere TAV 
İnşaat Mühendislik ve Tasarım’dan Ahmet 
Çıtıpıtıoğlu sunumlarıyla BIM sürecine 
geniş mercekten bakış sağladı. Sponsor 
firmalardan Autodesk adına sunumunu 
yapan Tuğba Başer, BIM ile elde edilecek 
fırsatlar ve dijital pazarlamaya değinirken, 

GMD MOSKAY Proje’den Mehmet Oskay 
ve Orhan Gürson BIM sürecine geçiş uygu-
lama örneklerini ve tecrübelerini paylaştı. 
Programın sonunda İSKİD URGE projesi 
BIM Danışmanlık desteği kapsamında BIM 
sürecine geçişi sağlayan firmalardan biri 
olan Karyer’den Manuel Togaç ve Aldağ 
firmasından Metin Uğuz sunumlarında 
firma tecrübelerini paylaştı. BIM Çalışma 
Grubu Üyesi Zeki Özen, sektörün BIM süre-
cine geçişte ISKAV’da oluşturulacak BIM 
Danışma Merkezi ve BIM kütüphanesinin 
müjdesini verdi.
Akşam geç saatlere kadar süren etkinliğin 
ilk gün programında semineri ilgiyle izleyen 
katılımcılar, programdan memnun ayrıldık-
larını belirterek teşekkürlerini iletti. Çalış-
taya iklimlendirme sektöründen tasarım-
cılar, uygulamacılar ve üreticilerin yanı sıra 
IMSAD temsilcileri ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı yetkilileri de katılarak sürece dahil 
edildi. Sektörde BIM konusunda yapılan en 
geniş kapsamlı olan ve yoğun katılımcı ile 
gerçekleşen etkinlik, konuya önem veren 
firmaların sponsorlukları ile gerçekleşti.
Programın ikinci gününde tasarımcılar, 
üreticiler ve uygulamacılar tarafından ayrı 
çalışma grupları içinde meslek gruplarının 
strateji ve eylem planları belirlenerek sektö-
rün yol haritası çizildi. Hazırlanacak çalıştay 
raporunun, sektörle, basınla ve ilgili bakan-
lıklarla paylaşılarak en kısa sürede eyleme 
geçme kararı alındı. BIM’e geçiş sürecinde 
ortak ve eşgüdümlü hareket etme kararı 
alan sektör temsilcileri ile ISKAV bünyesinde 
yapılması planlanan BIM Danışmanlık Hiz-
metleri ve BIM Kütüphanesi için sektörün 
tam desteği alındı.
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Haberler

Friterm, ‘Enerji ve Proses Soğutma Eğitimi’nde İş Ortaklarıyla 
Bir Araya Geldi

F

F

riterm, 15 Kasım’da düzenlediği 
‘Enerji ve Proses Soğutma Eğitimi’nde 

iş ortaklarıyla bir araya geldi. Friterm Tuzla 
Fabrikası’nda başlayan eğitim, Friterm’in 
son teknoloji ile donatılmış, sürdürülebilir 
bir çevre ve gelecek göz önünde bulundu-
rularak tasarlanmış ve BREAAM tarafından 
çok iyi seviyesinde sertifikalandırılmış Dilo-
vası Makine İhtisas OSB’de bulunan 58,5 
dönümlük kapalı alanı olan yeni fabrika-
sında düzenlenen teknik geziyle devam etti. 
Katılımcıların, Friterm ürünlerinin üretim 
süreçleri, teknolojisi, özel proje ürünlerinin 
tasarım ve üretim aşamalarıyla ilgili detaylı 
bilgi edinme fırsatı yakaladığı teknik gezinin 
ardından eğitim sunumlarına Divan İstan-
bul Asia’da devam edildi. Friterm Genel 
Müdürü Naci Şahin’in Friterm’in geçen ay 
aldığı kuru soğutucu Eurovent sertifikası ve 
sertifikasyon süreciyle ilgili bilgiler paylaştığı 
sunumunun ardından, Friterm Yurtiçi Satış 
Şefi Sinan Aydın kuru-slak soğutucuların 
kullanım alanları ve malzeme yapılarıyla 
ilgili bilgiler aktardı. Friterm Ar-Ge ekibi 
tarafından kuru-ıslak soğutucuların tasarım 
esasları, kullanım amaçlarıyla ilgili detaylı 
bilgiler paylaşıldı. Eğitimin olabildiğince 
interaktif olmasına özen gösterilirken, katı-
lımcıların soruları cevaplandı, iş ortaklarının 
beklentileri ve sorunları masaya yatırılarak, 

bu doğrultuda yapılan çalış-
malar ve geliştirilen ürün-
ler hakkında detaylı bilgi 
verildi. Friterm’in dijital-
leşme süreci, FPS ürün seçim 
programının son versiyonu 
6.2 ve program esaslarıyla 
ilgili detaylı bilgilendirme-
lerin yapılmasıyla devam 
eden eğitim, fasıl eşliğinde 
bir akşam yemeğiyle son 
buldu. Eğitimle ilgili görüşlerini bildiren 
Friterm İş Geliştirme Müdürü Hayati Can, 
“Müşterilerimizle bir araya gelip karşılıklı 
etkileşimde bulunarak sektörün ilkeli geli-
şimine katkıyı esas alan Friterm olarak her 

Friterm Müzik Kulübü’nden Tuzla Kültür 
Merkezi’nde Konser

riterm Sosyal Etkinlik Komisyonu / 
Müzik Kulübü, dördüncü konserini 

3 Kasım 2018 Cumartesi günü Tuzla Kül-
tür Merkezi’nde düzenledi. Etkinliğin ilk 
bölümünde Friterm Müzik Kulübü, koro 
ve solo olarak bilinen birçok parçayı ses-
lendirdi. Sunuculuğunu Özlem Sağanak’ın 
yaptığı konser, ikinci bölümde konuk 
sanatçı Filiz Can’ın konseri ile devam etti.

zaman önceliğimiz olan etik kurallar ve 
sürdürülebilir çevre çerçevesinde fikir alış-
verişinde bulunduğumuz oldukça yararlı 
bir eğitim oldu. Katılan tüm iş ortaklarımıza 
teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Irak Hvac Expo 25-27 Nisan’da Kapılarını Üçüncü Kez Açıyor

I rak Hvac Expo, Atılım Fuarcılık ve 
Elan Expo işbirliği ile, 25-27 Nisan 

tarihleri arasında Irak/ Bağdat'ta düzen-
lenecek. 
Bir önceki Irak Hvac Expo 11 farklı ülke-
den, sektörün öncüsü 83 firmanın katılı-
mıyla tamamlandı; birçok katılımcı, yeni 
iş ortaklıkları ve yatırımlar yapma şansı 
elde etti. 
Irak Hvac Expo; Türkiye, Irak, Birleşik Arap 
Emirlikleri, İngiltere, İtalya, Amerika, Bel-
çika, Ürdün, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin 
katılımıyla gerçekleşti ve 9 bin 700 ziya-
retçiyle tamamlandı. Geçen dönemlerde 
ana sponsorluğunu Samsung firmasının 
üstlendiği Hvac Expo’ya, Hexacorp, Car-

rier, Toshiba, Saffin-Beko, Harun Group-
Arçelik, Türk DemirDöküm, Mitsubishi, 
Al Sard Trading, Doğu İklimlendirme, 
Tekso, Ferroli, Robur gibi sektörün en 
prestijli firmaları katılım sağladı. Irak’ın ilk 
ve tek ihtisas fuarı olma özelliğini taşıyan 
Hvac Expo, birçok büyük markayı aynı 
platformda profesyonel ziyaretçiler ve 
yerel yönetimlerle buluşturmayı başardı. 
Atılım Fuarcılık ve Elan Expo’nun çalış-
maları neticesinde fuar süresince 390 
profesyonel ikili görüşme gerçekleştirildi.
Irak’ta inşaat ve taahhüt sektörü hızlı bir 
büyüme döneminde. Günümüz şartla-
rına uymayan ya da tahrip edilmiş yapı-
lar yeniden inşa ediliyor ve sektör bu 

bağlamda birçok yan sektörü de paralel 
olarak besliyor. Irak’ta yürütülen başlıca 
altyapı yatırımları, su temini projeleri, 
atıksu arıtma tesisi, ısıtma ve soğutma sis-
temleri, elektrik santrali, hastane, okul ve 
konut inşaatı, kara yolu, hava yolu, köprü 
ve liman inşaatı alanlarında yoğunlaşıyor. 
Irak’ta yeniden inşa, onarım ve inşaat 
projelerinin sayısındaki artış ve tahminlere 
göre bu alanda gerekli yatırım tutarının 
100 milyar Amerikan Doları civarında 
olması, çimento başta olmak üzere inşaat 
malzemelerine ve ilgili iş makineleri ve 
ekipman pazarının bu tür projelerle önü-
müzdeki yıllarda sürekli dinamik kalacağı 
öngörülüyor.
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Haberler

Danfoss, Bölgesel Enerji Sistemi Çalışmaları Kapsamında Ziyaretlerini 
Sürdürüyor
D anfoss, bölgesel ısıtma çalışmaları 

kapsamında 20 Kasım’da AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı, Çevre, Şehir ve 
Kültür Başkanı, Samsun Milletvekili Çiğdem 
Karaaslan’ı ve AK Parti Ankara Milletvekili 
Nevzat Ceylan’ı ziyaret etti. Danimarka 
İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjøt ve 
beraberindeki heyetin de katıldığı ziyarette 
Danfoss İş Geliştirme ve Satış Müdürü 
Necati Murat Erdoğan, Danfoss Türkiye’yi 
temsil etti. Ziyarette, ülkemizin yerli ve milli 
enerji stratejisinin önemli bir adımı olarak 
nitelendirilen Bölgesel Enerji Sistemlerin-
den, bu konuda yapılan çalışmalardan 
söz edildi ve bilgi alışverişinde bulunuldu. 
Danfoss’un bu anlamda Türkiye’de geliş-
tirdiği projelerle Türkiye ekonomisine sağ-
ladığı katkının da altının çizildiği ziyaret, 
tarafların geleceğe dair iyi dilekleri ile son 
buldu. Konuya ilişkin Çiğdem Karaaslan, 
şahsi Twitter hesabı üzerinden, “Çevre 
dostu enerji konusunda sürdürdüğümüz 

çalışmalar kapsamında gerçekleştirdiği-
miz Danimarka ziyaretimizin ardından 
Danimarka’nın İstanbul Başkonsolosu 

D

D

Danfoss, Bölgesel Isıtmada Dijitalleşme için OE3i ApS’yi Satın Aldı

Danfoss’un Adana Seminerine Yoğun İlgi

anfoss, Danimarkalı OE3i ApS fir-
masını satın aldı. OE3i ApS firması, 

enerji planlaması ve optimizasyonu ala-
nında öncü konuma sahip, yenilikçi yazı-
lım, hizmet geliştiricisi ve sağlayıcısı olarak 
biliniyor. Yapılan anlaşmaya, tesis yöne-
timi, yük tahmini ve sıcaklık optimizasyonu 
alanlarında kendini kanıtlamış ve Bölgesel 
Isıtma Tesisleri (DHU) ile Kombine Isı ve 
Enerji Santrallerinin (CHP) ısı ve enerji üre-

anfoss, 6 Kasım 2018 tarihinde She-
raton Grand Adana Oteli’nde semi-

ner düzenledi. Soğutma sistemleri özelinde 
düzenlenen seminer, beklenenden iki kat 
fazla katılımla Adana ile birlikte Gazian-
tep, Şanlıurfa ve çevre illerden yoğun ilgi 
gördü. Danfoss Türkiye Soğutma Sistemleri, 
Danfoss Teknik Destek ve Eğitim Müdürü 
Adnan Güney’in önderliğinde düzenlenen 
seminerde, soğutma sistemleri ile ilgili bil-
giler paylaşıldı. Programın ilk bölümünde 

timini optimize etmelerine destek olmak 
üzere geliştirilmiş yazılım çözümleri de 
dahil edildi. Bu teknoloji kazanımı saye-
sinde Danfoss, bölgesel enerji sektöründe 
halihazırda güçlü olan piyasa konumunu 
daha da geliştirecek ve bu alandaki dijital 
yolculuğunu destekleyecek. Satın alma 
sürecinin tamamlanmasıyla birlikte şirket, 
Danfoss Bölgesel Enerji Bölümü bünyesine 
dahil olacak.

termostatik genleşme valfi uygulamaları, 
kullanım ipuçları ve uygulama hataları ile 
ilgili püf noktalar üzerinde duruldu. Ayrıca 
solenoid valfler, kurulum püf noktaları, 
gözetleme camları ve filtre kurutucular 
genel hatlarıyla anlatıldı. Basınç ve sıcaklık 
prosestatları ile kartuş basınç switchleri 
konularına da değinilen seminerin ikinci 
bölümünde ise Danfoss MTZ / NTZ herme-
tik kompresörler ele alındı. Serilerin teknik 
özellikleri paylaşılması ardından Danfoss 

hermetik kompresör teknolojisi tasarımın-
daki kritik noktalar katılımcılarla paylaşıldı. 
Tekli ve merkezi sistem uygulamaları ile ilgili 
tavsiyeler verildi.

Anette Galskjøt ve beraberindeki heyetle 
Genel Merkez’imizde bir araya geldik” 
açıklamasını paylaştı.
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Haberler

Üretim Sektörüne 'Kapasitematik' Dopingi

T ürkiye makine paza-
rının lider firmala-

rından Tezmaksan, kendi 
geliştirdiği bir yazılım ile 
makinelerin hem ömrünü 
hem de verimliliğini artı-
rıyor. Türk mühendisleri 
tarafından oluşturulan 
ve ‘Kapasitematik’ adını 
taşıyan sistem; firmaların 
makineleri uzaktan takip 
ederek anlık çalışma verilerini ve tarihsel 
istatistiksel verimlilik analizlerini kullanıcı 
ve işletme sahiplerine sunuyor. Kapasite-
matik uygulamasını makinelerinde kullanan 
işletme sahipleri, internet bulunan her yer-
den (cep telefonu ve tabletler dahil) uygu-
lamayı indirerek makinelerinin ne durumda 
olduğunu analiz edebiliyor. Kapasitematik 
ile makinenin çalışmaya ne zaman başla-
dığı, ortam sıcaklığı, ortamda bulunan nem 
oranı, parça üretimine dair kalite kontrol 
bilgileri, arıza durumları, makinenin ne 
kadar verimli kullanıldığı gibi bilgilere inter-
net üzerinden anında ulaşabilmek müm-
kün. Tüm bu analizler sonucunda işletmeler 
maliyet ve zamandan yüzde 25-30 arasında 
tasarruf edebiliyor. 

Maliyetler	düşecek,	kâr	artacak
Endüstri 4.0 dahilinde düşünülebilecek bu 
proje ile uzaktan erişim yaparak makinelerin 
anahtar öneme sahip verileri bir merkezde 
toplanıyor ve bu veriler rapora dönüştürülü-

yor. Uzaktan izleme ve verimlilik raporlama 
sistemi olan 'Kapasitematik' sayesinde CNC 
kullanıcıları ve işletmeler, mevcut makinele-
rini ölçebiliyor ve tarihsel trend analizlerini 
görebiliyor. Normal şartlarda bir işletme 
için hem maliyet hem de zaman açısından 
sorun olabilecek bu tür bir çalışmayı Kapa-
sitematik ile tek bir tuşla tamamlamak ve 
takip etmek mümkün. Tezmaksan Genel 
Müdürü Hakan Aydoğdu yaptığı açıkla-
mada “Tamamen bizim geliştirdiğimiz bu 
yazılım ile işletmeler ciddi tasarruf sağlıyor. 
Tasarrufun kritik öneme sahip olduğu şu 
dönemde işletmeler Kapasitamatik’e ciddi 
ilgi gösteriyor” dedi.

İnsan	odaklı	teknoloji
Kapasitematik ile sadece makinenin değil, 
makinenin kullanım verimlilik analizi de 
yapılabiliyor. Makine tam performansı ile 
kullanılıyor mu? Doğru takım kullanıyor 
mu? Hangi programlar kullanılıyor? Tüm 
bunlar, tablet, bilgisayar veya cep tele-

fonu üzerinden görülebiliyor. Dolayısıyla 
makinenin en doğru ve verimli şekilde kul-
lanılmasına olanak sağlayan Kapasitematik 
sayesinde işletmeler ciddi kâra geçiyor.

Devlet	yüzde	50	hibe	desteği	
veriyor
Tezmaksan Makina Genel Müdürü Hakan 
Aydoğdu verimlilik sağlayan Kapasitema-
tik yazılımına devletin destek verdiğini de 
belirterek “Teknoloji üreten veya ülke eko-
nomisine fayda sağlayacak şekilde bu tek-
nolojiyi kullanan firmaların, belli limitlerde 
desteklenmesi bir süredir hayatta olan bir 
konu. KOSGEB’in bu alandaki girişimini son 
derece doğru buluyorum. Biz de Kapasi-
tematik gibi bir yazılımı ülkeye kazandır-
dığımız için son derece gururluyuz. Şirket 
maliyetleri düşerken, hem üretici hem de 
ülkemiz kazanıyor. Kapasitematik’i kulla-
nan şirketlerin yüzde 50’ye kadar devlet-
ten hibe alabilmesi de bu tür yatırımların 
önünü açıyor” açıklaması yaptı. 

ODE Çalışanları Koruncuk Vakfı için Koştu

O DE Yalıtım’ın çalışanları, bu yıl 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi işti-

raki Spor İstanbul tarafından “Sağlık için 
koş” temasıyla düzenlenen Vodafone 40. 

İstanbul Maratonu’nda Türkiye Korun-
maya Muhtaç Çocuklar Vakfı (Koruncuk 
Vakfı) yararına koştu. Maratona toplam 
18 çalışanın gönüllü olarak katıldığını ve 
Koruncuk adına bağış topladığını söyleyen 
ODE Yalıtım Pazarlama Direktörü Ceylin 
Akdemir şöyle konuştu: “Koruncuk Vakfı, 
1979 yılından bu yana korunmaya muhtaç 
çocukların bir aile ortamında sağlıklı geliş-
meleri, eğitim ve öğretim görmeleri, kişisel 
yeteneklerini geliştirmeleri, geleceğe hazır 
ve topluma faydalı birer birey olmaları 

için çalışıyor. Biz de gönüllülük esasıyla 
maratona katılan çalışanlarımızla bera-
ber Koruncuk adına bağış toplamaktan 
ve çocuklarımızın geleceği için koşmaktan 
gurur duyduk. Türkiye’nin çok daha aydın-
lık bir geleceğe iyi eğitimli çocuklarıyla ula-
şabileceğine inanan, sosyal sorumluluğun 
ise, dünyanın kurumsal birer vatandaşı 
olan şirketlerin artık en önemli önceliği 
olması gerektiğini düşünen bir firma ola-
rak, çocukların geleceğine katkı sağlaya-
bilmekten dolayı çok mutluyuz.”
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Haberler

Alarko Carrier, Sektördeki Bilgi Birikimini Öğrencilerle Paylaşıyor

A larko Carrier, üniversite-sanayi işbir-
liği kapsamında Trakya Üniversitesi 

Makina Mühendisliği Bölümü’nün 3. 
ve 4. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. 
Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Semiha Öztuna’nın önderliğinde 
gerçekleştirilen “Isıtmada Yoğuşma Tek-

nolojisi- Yeni ErP Yönetmeliği ve Değiş-
ken Devirli Sirkülasyon Pompaları” eğitimi 
kapsamında Alarko Carrier Isıtma Ürün 
Müdürü Erkan Mutlu; 21 Nisan 2018 
tarihinde yürürlüğe giren ErP Yönetmeliği, 
kapsamı ve etkileri ile ısıtmada yoğuşma 
teknolojisi, Alarko Aldens yoğuşmalı 

kazanların teknik özellikleri, kaskad 
çalışma teknolojisi ve montaj bilgileri 
hakkında bilgi verdi. 
Su Basınçlandırma Ürün Müdürü Cüneyt 
Bulca da sirkülasyon pompalarında değiş-
ken devir teknolojisi hakkında katılımcı-
lara bir sunum yaptı.

A

A

Alarko Carrier, Yeni Nesil HVAC Ürünlerini Sektör Profesyonellerinin 
Beğenisine Sundu

Alarko Carrier’dan Pakistan’da Enerji Verimliliğine Destek

larko Carrier, pazara sunduğu yeni 
Carrier 39HQ klima santrali ürün-

lerini tanıtmak üzere Alarko Holding’in 
Ortaköy’deki binasında HVAC proje bürosu 
yetkililerine yönelik bir toplantı düzenledi. 
Toplantının açılış konuşmalarını Alarko Car-
rier Genel Müdür Yardımcısı İsmet Gençer 
ve İş Geliştirme Müdürü Oğuz Aydoğdu 
yaptı. Ürün Müdürü Volkan Arslan’ın 39HQ 
Carrier klima santralleri hakkındaki sunumu-
nun ardından Teknik Destek Müdürü Evren 
Burcu Çakır ve ekibi de çeşitli uygulamalar 
için farklı klima santrali seçimlerini ger-
çekleştirdi. Etkinliğe 30’ün üzerinde proje 
bürosu sahibi ve çalışanı katıldı. Toplantında 
detaylı bilgisi verilen Carrier 39HQ yüksek 
segment klima santralleri tamamen esnek 
tasarımlarıyla 122 farklı kesitte seçilebiliyor, 

larko Carrier, Pakistan’ın Lahor ken-
tinde 3. defa düzenlenen Yenilene-

bilir Enerji ve Enerji Verimliliği Konferans 
ve Fuarı’na katıldı. Tüm Asya ülkelerinden 
ziyaretçileri ağırlayan fuarda Alarko Carrier, 
Onursal Konuşmacı olarak yer aldı. REAP 
(Renewable & Alternative Energy Associa-
tion of Pakistan) tarafından organize edilen 
fuarda düzenlenen Yenilenebilir Enerjiler 
ve Enerji Verimliliği Konferansı’na   Alarko 
Carrier Su Basınçlandırma Sistemleri Ürün 
Müdürü Emin Cüneyt Bulca, sektör pro-
fesyonellerine dalgıç pompa konusunda 
sunum yaptı. Bulca, güneş enerjili sistem-
lerde VFD (Variable Frequacy Driver) ile 
birlikte kullanılan dalgıç pompaların uzun 
ömürlü kullanımı konusunda katılımcıları 
bilgilendirdi. Bulca ülke genelinde tercih 

uygulamaya göre istenen tüm fonksiyon ve 
özelliklerde üretilebiliyor. Seçim programı 
üzerinden Eurovent enerji sınıfı, Ecodesign 

edilen Alarko dalgıç pompaların teknik 
özellikleri ve güneş panelleriyle birlikte kul-
lanımında dikkat edilmesi gerekenleri katı-
lımcılarla detaylı bir şekilde paylaştı. Pompa 

uyumluluğu, SFP değeri görülebiliyor ve 
psikrometrik diyagramlar, fan eğrileri, Auto-
cad ve Revit dosyaları alınabiliyor.

ömrü ve enerji verimliliği konusunda sektör 
profesyonellerinin büyük beğenisini topla-
yan sunum, gelen talepler doğrultusunda 
ülkenin başkenti İslamabad’da tekrarlandı.
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Haberler

Honeywell Entegre Bina Yönetimi Teknoloji Günü Düzenlendi

TESİDER, 2. Yılını Kutladı

H

T

oneywell Entegre Bina Yönetimi 
Teknoloji Günü, 1 Kasım’da Sakıp 

Sabancı Müzesi The Seed Restaurant’ta 
düzenlendi. Honeywell’in entegre bina-
lara özel ürünleri, yazılımları ve siber 
güvenlik konularının ele alındığı etkin-
likte; Honeywell’in yangın, güvenlik ve 
bina otomasyonu çözümlerinin entegras-
yonu, enerji izleme, yönetim ve raporlama 
ile ilgili güncel teknolojileri de paylaşıldı. 
200’ü aşkın sektör profesyonelini ve fikir 
önderlerini bir araya getiren Honeywell 
Entegre Binalar Teknoloji Günü’nün açılış 
konuşmasını yapan Honeywell Güvenlik 
Çözümleri Türkiye ve Orta Asya Pazar-
lama Müdürü Zeynep Alaca, “Honeywell 
olarak 2018 yılı içinde özellikle proje 
danışmanlık firmaları, inşaat ve elektrik 
müteahhitlik firmaları ile daha fazla bir 
araya gelmek ve temas kuramadığımız 
firmalarla tanışmayı hedefliyorduk. Bu 
etkinlik sayesinde bu hedefimizi gerçek-
leştireceğimizi düşünüyoruz” dedi ve 

esisat Teknolojileri Eğitim ve Araş-
tırma Derneği (TESİDER) 2. yılını 27 

Kasım’da Elite World Asia Otel’de düzen-
lenen kokteylle kutladı. Tesisat sektö-
ründe faaliyet gösteren firmaların temsil-
cilerinin katıldığı ve sponsorluğunu Bosch 
Termoteknoloji’nin üstlendiği kokteylin açılış 

Honeywell’in aktif olduğu iş kolları, bu iş 
kollarında verdiği hizmetler ve Türkiye ve 
dünyadaki trendler hakkında katılımcılara 
bilgi verdi. Alaca’nın ardından Honeywell 
CentraLine Teknik Destek Mühendisi Eray 
Sözeri, BMS, Yangın&Güvenlik Çözümleri 
Entegrasyonu ve Sistem Altyapısı hakkında 
bir sunum yaptı. Sözeri’nin ardından Inn-
com Müşteri Yöneticisi Barbaros Tetik ve 

konuşmasını gerçekleştiren TESİDER Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yücel Yorulmaz, iki yıl 
boyunca TESİDER’in gerçekleştirdiği faaliyet-
leri anlattı. Yorulmaz, “TESİDER olarak 2018 
yılında tesisat alanında eğitim ve öğretim 
gören öğrencilere yönelik çok önemli çalış-
malar yaptık, bu çalışmaları gerçekleştirir-

CentraLine Müşteri Yöneticisi Serkan Işıklı, 
Otel Odası Yönetim Sistemleri&CentraLine 
Energy Vision Yazılımı konusunda katılım-
cıları bilgilendirdi. Kahve molasının ardın-
dan Honeywell’in başarı hikâyeleri, yan-
gın çözümleri portfolyosu, siber güvenlik 
çözümleri hakkında yapılan sunumlarla 
devam eden etkinlik, düzenlenen kokteyl 
ile sona erdi.

ken sektörde faaliyet gösteren firmalardan 
destekler aldık. TESİDER olarak görevimiz; 
tesisat ve tesisat teknolojileri sektöründe son 
teknolojileri ve bilgiyi kullanarak tesisatçılığı 
meslek edinen tüm sektör ilgililerine katma 
değer sağlamak, standart belirlemek, tek-
nik eğitimler vererek bunlarla birlikte sosyal 
sorumluluk projeleri oluşturmaktır. Tesisat 
ve tesisat teknolojileri sektöründe kullanılan 
tüm ürünlerin uygulamasını yaparak son 
kullanıcı olan müşterilerin memnuniyetinin 
sağlanmasında en önemli unsur olan tek-
nik personelin teknik, idari, insan ilişkisi, iş 
güvenliği hususlarında standartları belirlen-
miş ve tanımlı hizmetleri sunmalarını sağla-
yacak eğitim ve standartlara yönelik çalışma-
lar yapıyor ve yapmaya da devam edeceğiz” 
dedi. Yorulmaz’ın ardından Bosch Termo-
teknik Pazarlama Direktörü Ali Aktaş’ın ErP 
düzenlemesi hakkındaki sunumu, katılımcılar 
tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Kok-
teylde tesisat sektörüne katkı sağlayan firma 
ve akademisyenlere Altın Anahtar Ödülleri 
de takdim edildi.
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Alfa Laval’in Yeni Nesil Contalı Plakalı Eşanjörleri, Verimli ve Güvenilir 
Performansı Servis Kolaylığı ile Birleştiriyor

S ayısız şirket ve neredeyse tüm sek-
törlerde kullanılan contalı plakalı 

eşanjörlerin genel tasarımlarında son 30 
yılda çok az şey değiştiğini belirten Alfa 
Laval, müşterilere daha yüksek enerji 
verimliliği, güvenilirlik ve servis olanağı 
sunan yeni nesil ısı eşanjörlerinin lans-
manı ile artık bu durumu değiştirmeye 
hazır olduğunu duyurdu. Yeni ısı eşan-
jörleri serisi, yıllardır mevcut tasarım 
üzerinde çalışmalar yapan Alfa Laval 
mühendislerinin çabalarının sonucunda 
ortaya çıktı. Alfa Laval’de contalı plakalı 
eşanjörler Araştırma ve Geliştirme Bölüm 
Başkanı olan Carina Resare, konuyla ilgili 
şunları söylüyor: “Geliştirme süreci, tama-
men müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve geri 
bildirimlerine göre şekillendirildi. Bugün 
piyasadaki en modern endüstriyel plakalı 
eşanjör serisi olduğunu düşünüyoruz.”
Alfa Laval’in mühendisleri, endüstri-
yel contalı plakalı eşanjörleri yeniden 
tasarlama sürecinde müşterilere olabil-
diğince geniş bir uygulama yelpazesine 
sahip esnek çözümler sağlamaya çalıştı. 
Resare konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 
“Günümüzde sektör; bakımı kolay, güve-
nilir ve daha verimli ısı eşanjörleri talep 
ediyor. Müşterilerimizin birçoğu, çalışan 
güvenliğini artırmaya ve faaliyetlerinin 
çevresel etkilerini azaltmaya gittikçe daha 
fazla odaklanıyor. Biz de bu yeni nesil 
ısı eşanjörlerinde tam da bu hedefleri 
düşünerek bir dizi tasarım özelliği ekle-
dik” diyor. Bu özellikler arasında Alfa 

Laval’in eş zamanlı olarak sıvı akışını iyi-
leştiren ve tortu oluşumunu en aza indiren 
patentli CurveFlow™ dağıtım alanı var. 
Sonuç olarak termal verimlilikte elde edi-
len artış, daha kompakt bir ünitenin yanı 
sıra daha sürdürülebilir bir enerji kullanımı 
anlamına geliyor. Diğer özellikler arasında 
Alfa Laval’in sıkılaştırma ve çalıştırma sıra-
sında plakaları doğru konumda tutarak 
planlanmamış durma riskini azaltan beş 
noktalı hizalama sistemi bulunuyor. ClipG-
rip™ conta tasarımı ise contaların plaka-
lara güvenilir bir şekilde sabitlenmesini 
sağlayan bir başka örnek. Bunlar ve diğer 
özellikler, ısı eşanjörü kullanımdayken 
daha güvenilir bir performans sağlama-
nın yanı sıra servis sürecini daha kolay ve 

güvenli hale getirerek bakım maliyetlerini 
düşürüyor. Resare şöyle devam ediyor: 
“Ürünlerimize yenilikler getirip tamamen 
yeni bir şey yaratarak müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıktık 
ve bunu yaparak enerji verimliliğinde, 
mekanik güvenilirlikte ve servis olanakla-
rında yeni standartlar belirliyoruz.” Alfa 
Laval, önümüzdeki üç yıl içinde yeni nesil 
serisinden yeni contalı plakalı eşanjörleri 
piyasaya süreceğini belirtiyor. Yeni nesil 
serisine ait Alfa Laval T8, Alfa Laval T35 ve 
Alfa Laval T25 modellerinin lansmanları 
yapıldı. 2020’de ise Alfa Laval’in endüst-
riyel plakalı eşanjör serisinin tamamının, 
bu yüksek performanslı ürünler ailesinin 
parçası olacağı ifade ediliyor.

Y eni üretim kapasitesi ile Alfa Laval, 
Alfa Laval DuroShell kaynaklı ısı değiş-

tirici lansmanı için hazırlıklarına devam edi-
yor. Kaynaklı ısı değiştiriciler, uzun süredir 
yüksek talepli işler için geleneksel borulu 
tip ısı değiştiricilerinden daha iyi bir çözüm 
vadediyordu. Alfa Laval DuroShell ile bu 
vaat tam anlamıyla yerine getirildi. Sadece 
kompakt ve verimli olmakla kalmayıp aynı 
zamanda ağır çalışma koşullarına karşı da 

oldukça dirençli olan DuroShell, kaynaklı ısı 
değiştirici performansını bir üst seviyeye taşı-
yor. Alfa Laval’in Kaynaklı Isı Değiştirici Glo-
bal Satış Müdürü Franck Lhenry, “Alfa Laval 
DuroShell ile müşteriler, çevreye verilen zararı 
ve bakım ihtiyacını azaltırken, proseslerinde 
kayda değer verim artışı yaşadı. Ürün haberi 
yayılmaya devam ederken yüksek sayıdaki 
talepleri desteklemek adına üretimimizi artır-
mak için büyük yatırımlar yaptık” dedi

Alfa Laval Duroshell, Daha Akıllı Isı Değişimine Geçişe 
Yön Vermeye Hazır
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Haberler

Üntes, Proje Firmalarının Yetkililerini Kahramankazan ve Saray’daki 
Fabrikalarında Ağırladı

Ü ntes, 12 proje firmasının yetkilile-
rini 19-20 Ekim tarihleri arasında 

Kahramankazan ve Saray’daki fabrikala-
rında ağırladı. 
Fabrika ziyaretlerinde proje firmaları-
nın yetkililerine ürün grupları, üretim 
teknolojileri, kalite standartları ve ürün-
lere ait sertifikasyon içerikleri ile ilgili 
bilgiler aktarıldı. İstanbul Bölge Müdürü 
Hakan Dönmez, İş Geliştirme Sorum-
lusu Kerem Gürbüz ve Satış Sorumlusu 
Bülent Akkoç’un da eşlik ettiği gezide 
proje firmalarının yetkilileri üretim saha-
larının yanı sıra Üntes Performans Test 
Laboratuvarı ve Araştırma Merkezini de 
görme fırsatı buldu. Üntes’in Ankara 
Saray’da bulunan soğutma grupları ve ısı 
pompası sistemleri fabrikasına da ziya-
rette bulunan yetkililer, bu fabrikada 
bulunan Soğutma Grupları Performans 
Test Laboratuvarı’nda incelemelerde 
bulundu. Müşteri odaklı çalışma felse-
fesiyle üretimde üst düzey kaliteye önem 
verdiklerini belirten Üntes ekibi, labora-
tuvarları sayesinde üretimi tamamlanan 
cihazlarının, devreye alma sırasındaki 
tüm riskleri ortadan kaldırdığını, ger-
çek çalışma koşullarında ünitenin nasıl 

işleyeceğini ve sert çalışma koşullarında 
ünite limitlerinin önceden tespit edildi-
ğini, böylelikle müşterilere daha kaliteli 
hizmet sunulduğunu yetkililere aktardı. 
Ziyaret sırasında yapılan bir teste de eşlik 
eden yetkililer, Üntes’in 1.050 kW A 
sınıfı cihazının tüm şartlarını önceden 
görme fırsatı buldu.

P

Panasonic, Avrupa'da Aquarea Isı Pompası Üretim Hattı ile 
HVAC Üretimine Başladı

anasonic Corporation, Avrupa paza-
rındaki iklimlendirme faaliyetlerini 

geliştirme amacıyla Ekim 2018’de Çek 
Cumhuriyeti, Pilsen’de ev tipi ısı pompası 
üretimine başladığını açıkladı. 
Panasonic, Malezya’daki klima fabrikasın-
dan Avrupa’ya havadan suya ısı pompa-
ları ihraç ediyordu. Yeni üretim tesisinin 
Panasonic’e, bölgedeki konutlarda enerji 
verimli ısıtma ve soğutma için artan talebi 
karşılamak üzere daha iyi bir kapasite sun-
duğu ifade ediliyor. Avrupa’daki Panaso-
nic müşterileri için kısa mesafeli taşımacılık 
bağlantıları sayesinde Aquarea ısı pom-

pasının teslimat sürelerinin düşürüleceği, 
bunun da Malezya’dan gerçekleşen uzun 
mesafeli ürün sevkiyatının çevresel etkileri-
nin azaltılmasına katkıda bulunacağı belirti-
liyor. Panasonic Aquarea’nın, 2010 yılından 
bu yana güvenilirliği, sadeliği ve yeniliği ile 
Avrupa'da havadan suya ısı pompaları stan-
dardını belirlediği ifade ediliyor. Bir üretim 
hattıyla başlayan yeni fabrika, Panasonic’in 
orta vadeli planına göre, yıllık olarak 40.000 
Aquarea ünitesine ulaşmak için üretimi 
sürekli artıracak ve Aquarea’nın ana fab-
rikalarından biri haline gelecek. Panasonic 
Appliances Air-Conditioning Europe Genel 

Müdürü Enrique Vilamitjana konuyla ilgili, 
“Bu yeni tesis ve Avrupa’da bize sağladığı 
kapasite ile gurur duyuyoruz. Aquarea ısı 
pompası ürünlerimize olan talepteki yıllık 
büyümeyi görüyoruz ve Avrupa’ya olan 
talebi karşılamayı dört gözle bekliyoruz” 
dedi. 
Yeni üretim hattının, Avrupa pazarının 
ihtiyaçlarını karşılamak için Aquarea üreti-
mini artıracağı ve Panasonic müşterileri için 
daha enerji verimli bir gelecek sağlayacağı 
belirtiliyor. Panasonic ısıtma & soğutma 
ürünleri, Türkiye’de Res Enerji Sistemleri 
A.Ş. distribütörlüğünde sunuluyor.
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V
Vaillant, Türk-Alman Enerji Forumu’nda Deneyimlerini Paylaştı

aillant, Türk-Alman Enerji 
Forumu’nda HVAC sistemlerinde 

önemi her geçen gün artan yenilenebilir 
enerjiye dikkat çekti. Ankara’da gerçek-
leştirilen Türk-Alman Enerji Forumu’nda 
yenilenebilir enerjilerin HVAC (Isıtma, 
havalandırma ve iklimlendirme) sistemle-
rinde kullanılması ile ilgili konularda görüş 
paylaşılması, engellerin ortaya koyulması 
ve fırsatların değerlendirilmesi konulu 
çalışma grubu oluşturuldu. Forum’un 
Enerji Altyapısı ve Sektör başlıklı Çalışma 
Grubu’nda söz alan Vaillant Group Türkiye 
Ürün Yönetimi Müdürü Ahmet Bozgeyik, 
ısıtma ve soğutmada yenilenebilir enerji 
kullanımındaki fırsatlar ve engeller üzerine 
bir sunum yaptı. Yenilenebilir enerjinin 

rüzgar, güneş, su gibi enerji kaynakla-
rından sağlandığını vurgulayan Bozgeyik, 
fosil kullanımının azaltılmasının, çevreyi 
korumanın ve   ekonomik olarak kalkın-
manın önemine dikkat çekti. Yenilenebilir 
termal teknolojilerin konvansiyonel enerji 
kullanımını azaltmak için güvenli, temiz ve 
maliyet-etkin çözümler sunduğunu belir-
ten Bozgeyik, bu teknolojilerin solar ter-
mal, biomass ve jeotermal sistemler ile ısı 
pompalarında kullanıldığını belirtti. Ahmet 
Bozgeyik sunumunda ayrıca yenilenebilir 
enerjilerin HVAC sistemlerinde kullanılan 
ve en çok karşılaşılan uygulamaları olan 
ısı pompası ve solar sıcak su sistemlerinin 
çeşitleri, özellikleri ve bu ürünlerin birlikte 
kullanılmasıyla oluşturulan melez sistem-

lerle ilgili bilgi verdi. Vaillant’ın ısı pom-
paları ve yenilenebilir enerji kaynaklarına   
verdiği önemin her geçen gün arttığını 
belirten Bozgeyik sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Yenilenebilir enerji sistemleri her geçen 
gün HVAC sistemlerinde daha fazla önem 
kazanıyor. Bu sistemlerin yaygınlaşması 
için hem üretici hem de kullanıcı özelinde 
uygulanacak teşvik sistemleri önem arz 
ediyor. Uzun vadede yenilenebilir enerji 
ürünleri ile ilgili ülke stratejimizin belir-
lenmesi üreticileri bu alana sevk edecek, 
rekabetçi maliyetlerde yenilenebilir enerji 
ürünlerinin üretilmesi ve son kullanıcı 
bazında işletme maliyetlerinin de azaltıl-
ması doğa dostu temiz enerjinin yaygın-
laşmasını sağlayacaktır” dedi.

Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, Vaillant Group’un Kurum 
Kültürünü Anlattı

D ale Carnegie Akademi tarafından 
kurum kültürünün önemi konusunda 

farkındalık yaratmak ve güncel yaklaşımları 
ortaya koymak amacıyla düzenlenen Kurum 
Kültürü Zirvesi’nde fark yaratan, sürdürüle-
bilir ve sağlıklı organizasyonlar için ‘Kurum 
Kültürü’nün rolü masaya yatırıldı. 14 Kasım 
2018 tarihinde gerçekleştirilen zirveye katı-
lan Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper 
Avdel, ‘kurum kültürü’nün bir şirketin yazılı 
olmayan kurallar bütünü olduğunu söyledi. 
Vaillant Group’un kurum kültürünü şirketin 
değerlerinin oluşturduğunu belirten Avdel, 
“Vaillant Group’un değerleri; girişimcilik, 
dürüstlük, güven ve tutku olmak üzere 4 ana 
başlıktan oluşuyor” dedi. Zirve kapsamında 

düzenlenen “Başarıyı Getiren 
Kültür Hangisi?” başlıklı panele 
konuşmacı olarak katılan Alper 
Avdel, “Vaillant Group olarak 
yardımsever, düzen odaklı bir 
kültürüz. 140 yıllık bir başarı 
öyküsü olan, prosedürleri, 
kuralları olan bir şirketiz. Takım çalışmasını iyi 
yapmak, iletişimi, güveni sağlamak ve aidiyeti 
yüksek olmak bizim kültürümüzün en önemli 
parçaları. Amaca yönelik ve sonuç odaklı yak-
laşımın Vaillant Group’un ruhuna en uygun 
kültür olduğunu düşünüyorum” dedi. Kurum 
kültüründe en büyük hedefin departmanlar 
arasındaki işbirliğini sağlamak olduğunu vur-
gulayan Avdel, “Memnun etmek istediğimiz 

Merve Keskin Turan, Viking Türkiye Satış Temsilcisi Oldu

V iking Türkiye satış temsilcisi görevine 
Merve Keskin Turan getirildi. 2005 

yılında Yön Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. 
firmasında profesyonel iş hayatına başla-
yan Turan, bu firmada 4,5 yıl çalışarak aynı 
zamanda Eskişehir Anadolu Üniversitesi 
Sosyal Bilimler bölümünden mezun oldu, 
2010 yılında ise (MCS) TYCO Yangın Koru-
num Sistemleri A.Ş. firmasında çalışmaya 
başlayarak yangın sektörüne adım attı. 
Sırasıyla müşteri hizmetleri danışmanı ve iç 

satış sorumlusu görevlerini üstlenen Turan, 
Tyco Fire firmasında yaklaşık 9 yıl çalıştık-
tan sonra 1 Ekim 2018 tarihinde sektörün 
önde gelen yangın söndürme sistemleri 
üretici firmalarından olan Viking’de satış 
temsilcisi görevine başladı. Turan konuya 
ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Ağırlıklı 
olarak endüstriyel projelerde hizmet veren 
Viking, yangın alanında öncü ve özel ürün-
lere sahip üretici bir markadır. Yangından 
korunma sistemlerinin günümüzde ne 

kadar önemli 
olduğunu, sis-
tem tasarım 
ve kriterlerine 
uygun olarak 
inşa edilmesi 
gerektiğini ve 
bu anlamda sistemlerimizin önemini anla-
tarak müşterilere ulaşma ve projelerinde 
‘Çözüm Ortağı’ olarak yola devam etmek 
amacıyla ilerlemek gurur verici” dedi.

müşteri artık sadece ürüne, 
servise, teknik verilere değil, 
deneyimin bütününe bakıyor. 
Stratejinin, liderliğin ve kül-
türün uyumlu olduğu ortam 
başarıyı getirir” diye konuştu. 
Vaillant Group’ta birey değil 

ekiplere önem verildiğine dikkat çeken Avdel, 
şirkette bireysel değil, ekiplere ve takımlara 
mal olmuş başarının alkışlandığını ve takdir 
gördüğünü belirtti. Kurumların uzun vadeli, 
sürdürülebilir ve verimli olabilmeleri için bir 
kurum kültürünün şart olduğunu ifade eden 
Alper Avdel, “Kültür, kurumlarda değerleri, 
davranışları ve beklentileri ortaya koyar. 
Başarının anahtarıdır” ifadelerini kullandı.
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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



Haberler

B

Baymak, Bayileriyle Tasarruflu ve Çevreci Ürünlerini Türkiye’nin Her 
Noktasına Ulaştırıyor

aymak, bayi ağını büyütmeye 
devam ediyor. 2018 yılının 10 

ayında 138 yeni bayiyi bünyesine katan 
Baymak son olarak Tunceli, Adana, Mar-
din ve Bingöl’de 4 yeni bayinin açılışını 
gerçekleştirdi. 
Baymak, 2019 yılında aktif olarak doğal-
gaz kullanımına geçiş yapacak olan 
Tunceli’yi, çevreci ve tasarruflu ürünlerle 
tanıştıracak. Adana, Mardin ve Bingöl’de 
ise aynı hızda çalışmalarına devam edecek. 
Baymak’ın Tunceli’deki tek Orange Store 
olma özelliği taşıyan bayisi Germ Enerji 
yoğun katılım ile açıldı. Daha önce yakıt 
olarak ağırlıklı kömür kullanan Tunceli 
halkını temiz enerji ile buluşturmak iste-
yen Germ Enerji, doğalgaz kullanımının 
yaygınlaştırılması için doğalgaz taahhüdü 
yapma projesini hayata geçirdi. Açılışta 
konuşan Germ Enerji Kurucusu Çağdaş 
Söylemez, Avrupa teknolojisini Türkiye’ye 
taşıyan Baymak’ın yoğuşma teknolojisine 
sahip kombi ve kazanları başta olmak 
üzere çevreci ürünlerini Orange Store’da 
kullanıcılar ile buluşturacaklarını dile 

getirdi. Baymak adına açılışa katılan Tür-
kiye Bayi Kanalı Satış Müdürü Çetin Bitirgiç 
ise “Yatırımlarımıza hız kesmeden devam 
ediyoruz. Orange Store konseptinde açılan 
bayimiz Germ Enerji Tunceli’deki tek Bay-
mak bayisi olma özelliği taşıyor. Yenilene-
bilir enerjinin temiz bir çevre için öneminin 

farkındayız. Bunun yanı sıra tüketicinin hak 
ettiği kaliteli hizmet için Baymak olarak 
Türkiye’nin her noktasındaki teknik servis 
ve bayilerimize eğitimler veriyoruz” dedi. 
Adana ve Bingöl’de de açılışları gerçekle-
şen bayilerle, Baymak’ın Türkiye genelin-
deki Orange Store sayısı 31’e ulaştı.

Teknik Lise Öğrencileri Baymak Akademi’de Uygulamalı Eğitimini 
Tamamladı

İ klimlendirme sektöründe sahada 
ihtiyaç duyulan eksikliklerin gideril-

mesi amacıyla kurulan Baymak Akademi; 
Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ve Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı. 
Eğitim kapsamında 120 öğrenci, ilk olarak 
Tepeören’de bulunan Baymak tesislerinde 
tüm üretim aşamasını inceledi. Teoride 
öğrendikleri bilgileri Akademi’de uygu-
lamalı olarak hayata geçirme fırsatı yaka-
layan öğrencilere, Baymak Satış Sonrası 
Hizmetler Müdür Yardımcısı Mustafa Boz-
kurt ve Baymak Ürün Grup Müdürü Rıdvan 
Öksüz üretim bandı ve ürünler hakkında 
detaylı bilgi verdi. Baymak Akademi’de 
gerçekleşen eğitimin ikinci aşamasında 
teknik liselerin tesisat bölümü öğrenci-
lerine Premix yanma teknolojisi, kombi 

bakımı, güneş kolektörü, 
ısı pompası ve tesisat sis-
temleri hakkında uygula-
malı eğitim verildi. Diğer 
yandan elektrik bölümü 
öğrencileri ise kendi alan-
larına uygun şekilde bu 
sistemlerin elektrik tesi-
satı ve kullanımı konu-
sundaki eğitimleri uygu-
lamalı şekilde tamamladı. 
Öğrencilerin eğitimiyle 
yakından ilgilenen Baymak 
Satış Sonrası Hizmetler Müdür Yardımcısı 
Mustafa Bozkurt, sahada ihtiyaç duyulan 
kaliteli hizmet anlayışı için okullarda verilen 
eğitimin önemi ve gerekliliği kapsamında 
öğrencileri bilgilendirdi. İçerisinde ısıtma 
grubundan su grubuna kadar 54 adet ürün, 
9 adet otomasyon ve 5 tesisat bağlantı 

ünitesiyle birlikte  68 parçalık bir otomas-
yon sistemi bulunan Baymak Akademi, 
öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. 
Okulda aldıkları eğitimi Baymak’ın uzman 
ekibi ile uygulamalı bir şekilde test eden 
öğrenciler, sertifikalarını alarak eğitimlerini 
tamamladı.

32 TERMODİNAMİK • ARALIK 2018





Haberler

Boğaziçi, Türkiye’nin En İyi Küresel Üniversitesi Seçildi

U S News & World Report sitesinin 
hazırladığı “Dünyanın En İyi Üniver-

siteleri” sıralaması açıklandı. Boğaziçi Üni-
versitesi, küresel sıralamada 234. olurken 
58.3 skoruyla Türkiye’nin en iyi üniversitesi 
seçildi. Otuz yıldan bu yana gerçekleşen ve 
araştırma ağırlıklı kriterlerden oluşturulan 
US World & News Report listesinde bu yıl 
Türkiye’den değerlemeye alınan 27 üniver-
site bulunuyor. Asya üniversiteleri arasında 
değerlemeye alınan 393 üniversite arasında 
29. en iyi üniversite olarak sıralanan Boğa-
ziçi Üniversitesi, dünyada Fizik alanında 66. 
sırada yer aldı. 75 ülkeden 1372 üniversite-
nin yer aldığı havuz içinden değerlendiril-
meye alınan 1250 üniversite sıralamada en 
fazla sayıda yer alan ABD üniversitelerini, 
Çin (137), Japonya ve Birleşik Krallık (66) 
üniversiteleri izledi. Türkiye'den 27 üniver-
site sıralamada yer aldı. Türkiye’nin sırala-
mada en yüksek puanı alan üniversiteleri ve 
sıralamaları şöyle: 

1. Boğaziçi (234)

2. ODTÜ (367)

3. İTÜ (376)

4. Bilkent (531) ve Hacettepe (531)

5. Ankara Üniversitesi (597)

6. İstanbul Üniversitesi (663)

7. Koç Üniversitesi (703)

8. YTÜ (763)

9. Ege Üniversitesi (778)

10. Çukurova Üniversitesi (826)
Clarivate Analytics INcites’ın analizleriyle 
belirlenen üniversitelerin öncelikli olarak 
araştırma performanslarına göre değerlen-
dirildiği sıralamada kullanılan 13 değerlen-

dirme ölçütü ve ağırlıkları ise şöyle:
Global araştırma saygınlığı (%12.5)
Bölgesel araştırma saygınlığı (%12.5), 
Yayınlar(%10), 
Kitaplar (%2.5), 
Konferans bildirileri (%2.5), 
Normalize edilmiş atıf etkisi (%10), 
Toplam atıflar (%7.5), 
En çok atıf alanlar arasında %10’a giren 
yayın sayısı(%12.5), 
En çok atıf alanlar arasında %10’a giren 
yayın oranı (%10), 
Uluslararası işbirlikleri (%5), 
Uluslararası işbirlikleri sonucu çıkan yayınlar 
(%5), 
En çok atıf alanlar arasında %1’e giren yayın 
sayısı (%5) 
En çok atıf alanlar arasında %1’a giren yayın 
oranı (%5)
US News & World Report “2019 Dünyanın 
En İyi Üniversiteleri” sıralaması hakkında 

ayrıntılı bilgi için: https://www.usnews.
com/education/best-global-universities/
turkey

TLC Klima Bayrak Mağazası İstanbul’da Açıldı
LC Klima San. ve Tic. A.Ş., Türkiye 
temsilcisi olduğu GREE Electric 

App.’ın geniş ürün gamını içeren bayrak 
mağaza projesini İstanbul’da hayat geçirdi. 
Tüm Türkiye’de 300’e yakın yetkili satıcı/
servis ve satış noktasına sahip TLC Klima’nın 
açtığı bayrak mağaza duvar tipi splitten 
VRF sistem klimaya kadar tüm GREE ürün 
gamını içermesi ile farklılaşıyor. Firma tara-
fından yapılan açıklamada, “Klima ihtiyacı 
olan bireysel kullanıcıdan, sistem satın 

alması yapacak yatırımcıya kadar her müş-
terinin ürünleri yakından inceleyip görebile-
ceği mağazada duvar tipi split klima serileri, 
multi klima sistemleri, ticari tip klimalar, 
salon tipi klimalar, VRF sistem klimalar, ısı 
pompası ve kontrol sistemleri sergileniyor. 
Mekân kurgusu ürünlerin biçim ve nite-
liklerine göre tasarlanmış mağaza projesi, 
farklılaşan sergileme birimleri ve marka 
temasından aldığı ilhamla müşteri etki-
leşimini artırmayı hedefliyor. Teşhir ala-
nının tasarımı, duvar yüzeyleri üzerinde 
sergilenmesi planlanan klima grupları ile 
gerek tasarımı, gerekse teknolojik yönüyle 
diğer ürünlerden ayrılan silindirik formdaki 
salon tipi klimaların yerleşim kurgusu üze-
rinden oluşturuldu. Farklı yapıdaki ürün-
lerin merkezde tutulması ile orta ada ayrı 
bir iç vitrine dönüştürüldü. Split klimala-
rın özellikleri ve teknik detayları, altlarında 
bulunan panolarda grafik bir dille açıkla-
nırken ürünlerle ilgili daha detaylı bilgiler 

için sergileme elemanlarının bir parçası 
olarak tasarlanan tabletlere yer verildi. TLC 
Klima’nın ana hedefi olan ‘her yerde herkes 
için ısıtma ve soğutma’ temasından ilham 
alınarak tasarlanan bayrak mağaza GREE 
Teknolojisini kullanıcılar ile buluşturacak” 
ifadelerine yer verildi.
TLC Klima Bayrak Mağaza: Şerifali Mah. Tur-
gut Özal Bulvarı (Hatboyu Cd) Royal Plaza 
No:120/A PK:34775 Ümraniye/İstanbul

T
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DemirDöküm Tüketici ve Doğa Dostu Doğalgaz Teknolojilerini Tanıttı

D oğalgaz sektörü Adana ve 
Eskişehir’de düzenlenen iki büyük 

etkinlikle bir araya geldi. DemirDöküm’ün 
sponsor olduğu “Doğalgaz İç Tesisat 
Buluşmaları”nda doğalgaz ve enerji sek-
törünün bugünü ve yarını görüşüldü. 
Doğalgaz iç piyasasındaki teknolojik geliş-
meler, verimli ve güvenli kullanımı, yeni 
nesil ürünler, sisteler, verimlilik, tasarruf 
ve tüketicilerdeki farkındalığı konularının 
ele alındığı etkinlikler 500'ün üzerinde 
sektör profesyonelini buluşturdu. Sür-
dürülebilir enerji, sürdürülebilir ekonomi, 
Türkiye’de gerçekleştirilen doğalgaz yatı-
rımları, doğalgazın tüketicilere ve doğaya 
sağladığı katma değer konularının ala-
nında uzman konuşmacılarla değerlen-
dirildiği etkinliklerde DemirDöküm Satış 
Direktörü Ufuk Atan, Enerji İlişkili Ürünler 
(ErP) Yönetmeliği ile birlikte ısıtma sektö-

ründeki yenilikler, sağladığı katma değeri 
katılımcılarla paylaştı. Adana’da düzenle-
nen etkinlikte DemirDöküm Adana Bölge 
Servis Müdürü Aşkın Özabdal, Eskişehir’de 

düzenlenen etkinlikte ise DemirDöküm 
Ankara Satış Sonrası Hizmetler Müdürü 
Alper Menemencioğlu güvenli tesisat 
yapımı için montaj kurallarını anlattı.

D

D

DemirDöküm, Pazarlama ve Finans Zirvesi’nde Gençlerle Buluştu

Türkiye’nin En Prestijli İki Reklam Ödülü DemirDöküm’e

emirDöküm, İTÜ Yatırım Kulübü 
tarafından bu yıl 7’nci kez düzen-

lenen “Pazarlama ve Finans Zirvesi”ne 
katıldı. Alanlarında uzman isimlerin 
pazarlama ve finans konularında dene-
yimlerini paylaştığı zirvede, DemirDöküm 
Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna 
konuşmacı olarak yer aldı. Gençlere iş 

emirDöküm’ün doğru seçimleriyle 
ömür boyu süren bir mutluluğun 

sırrını yakalayan çiftlerin bağlılık, aşk ve 
yardımlaşma ile dolu yaşam hikayelerini 
yansıttığı “Doğru Seçim Bir Ömür Sürer” 
reklam kampanyası, pazarlama dünyasının 
en prestijli iki ödülü Kristal Elma ve Felis’e 
layık görüldü. Kompüter imzasını taşıyan 
kampanya; ilk olarak Reklamcılar Derneği 
tarafından bu yıl 30’uncu kez düzenlenen 
ve 2013 yılından beri dünyanın en önemli 
pazarlama ve iletişim ustalarını konuk 
eden Kristal Elma Ödülleri’nde ‘Online 
Film/Kurumsal İmaj’ kategorisinde Gümüş 

hayatında başarı yolu için tavsiyelerde 
bulunan Erdem Ertuna, hayatı planlama, 
ekip çalışması, disiplin ve her alanda fark 
yaratmanın yollarını gençlerle paylaştı. 
Pazarlama ve finans alanında Türkiye’de 
yapılan en büyük öğrenci etkinliği olarak 
dikkat çeken zirvede Ertuna, satış ve pazar-
lamanın altın kurallarına değindi.

Elma ödülüne layık görüldü. Yönetmen 
koltuğunda Özgür Balcı’nın yer aldığı kam-
panya; geçen günlerde MediaCat dergisi 
tarafından pazarlama iletişimi alanında bu 
yıl 13'üncü kez dağıtılan Felis Ödülleri’nde 
Dayanıklı Tüketim Malları “İnternet Filmleri 
Kategorisi”nde Felis ödülü kazandı. ‘Demir-
Döküm, 64 yıldır doğru seçim’ sloganıyla 
yayımlanan reklam filmleri, DemirDöküm’ün 
dijital dönüşüm stratejisi kapsamında; 
müşteri profili ve tüketici trendleri göz 
önünde bulundurularak dijital mecralar 
özelinde hazırlandı. DemirDöküm, sektör-
lerden bağımsız bir kategori olan ‘Online 

Film/Kurumsal İmaj’ kategorisinde layık 
görüldüğü Gümüş Elma ödülünü sadece 
iklimlendirme sektörü değil, tüm sektörler 
arasından galip gelerek elde etti.
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COOLING & HEAT TRANSFER EQUIPMENT

Evaporatörler

Kondenserler

Deniz Suyu Soğutmalı Kondenserler

Yağ Soğutma Eşanjörleri

Müşteri Odaklı Çözümler

www.refkar.com

facebook.com/refkarheattransfer 

www.refkar.com

facebook.com/

instagram.com/refkar

ISI TRANSFER 
CİHAZLARI

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

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



Haberler

Luftsis A.Ş. Antalya’da Seminer Verdi

L UFT marka klima cihazları ve BLYGOLD 
korozyon önleme sistemlerine ait tanı-

tım semineri, Luftsis A.Ş. tarafından Antalya 
Makine Mühendisleri Odası’nda 22 Kasım 
2018 tarihinde düzenlendi. 
65 misafirin ve Luftsis A.Ş. Antalya bölge 
bayi-partner firmalarının katılımı ile ger-
çekleştirilen seminerde Luftsis A.Ş. Genel 
Müdürü Uğur Darcan tarafından; LUFT klima 
santralleri, chiller, fan coil ve VRF sistemle-
rinin tanıtımı, BLYGOLD korozyon önleme 
sistemlerinin genel tanıtımı ile kaplama sis-
temlerinin klima cihazları üzerindeki ekono-
mik etkileri, korozyon ve kirliliğin batarya 
kapasiteleri üzerindeki etkisi, kaplamaların 
iklimlendirmede mikrobiyolojik üremenin 
azaltılmasına faydaları konusunda detaylı 
bilgilendirme yapıldı. Seminerin son bölü-
münde mikro seramik kürecikli yeni nesil 

sıvı izolasyonların tanıtımı yapıldı, tesisat ve 
inşaat sektöründeki kullanım alanları anla-
tıldı. LUFT marka klima santrallerinin tekno-
lojik avantajları ve IOT (Nesnelerin İnterneti) 
sistemi LUFT donanım ve IOT platformlarının 
tanıtımı gerçekleştirildi.

Warmhaus’un Kombisi Minerwa, Design Turkey Üstün Tasarım 
Ödülü’ne Layık Görüldü

W armhaus, tasarımı ve yazılımı tama-
men kendisine ait olan Minerwa 

kombi ile Türkiye’nin en değerli markala-
rının yer aldığı Design Week Turkey kap-
samında dağıtılan yapı bileşenleri kate-
gorisinde “Design Turkey Üstün Tasarım 
Ödülü”ne layık görüldü. 
İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen törende Warmhaus Genel 
Müdürü M. Kağan Turan ve Warm-
haus ekibi “Design Turkey Üstün Tasa-
rım Ödülü”nü Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Başkanı (TİM) İsmail Gülle’nin elinden 
aldı. Kazandıkları ödülle ilgili konuşan 
Turan, uluslararası arenada iF Design 
Award 2018’de kazandıkları ödülle elde 
ettikleri başarıyı ulusal alanda da sür-
dürmekten dolayı çok mutlu oldukla-
rını belirtti. Ar-Ge’si, dizaynı ve yazılımı 
tamamen Warmhaus Ar-Ge ekibine ait 
olan dünyanın en küçük kombisi ile bir 
kez daha gururlandıklarını vurgulayarak 
tüm Ar-Ge ekibine teşekkür etti. Turan, 
“Kazandığımız ‘Design Turkey Üstün 
Tasarım Ödülü’ ile tasarımı bir kez daha 

onaylanan dünyanın en küçük kombisi 
Minerwa cam ön yüzeyi ve dokunmatik 
ekranının güçlendirdiği şık, estetik tasa-
rımının yanı sıra; 24 kW kapasitesi, ErP 
Direktiflerine uyumlu olması gibi teknik 
özellikleri ile de dikkat çekiyor. Warm-
haus olarak iklimlendirme sektöründe 
20 yılı aşkın tecrübemizle 30’dan fazla 
ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Önü-
müzdeki dönemde büyümemizi artıracak 
ve ödüllerimize yenilerini ekleyeceğiz” 
dedi.

38 TERMODİNAMİK • ARALIK 2018



Belimo sensörleri ile cihazlarınız optimum şartlarda 
çalışır ve hava kalitesi uygun düzeylerde tutulur.

Belimo Turkey Otomasyon A.Ş, info@belimo.com.tr; www.belimo.com.tr

Nasıl bir hava soluduğunuzun 
farkında mısınız?
Yaşam alanlarınızda kötü hava 
kalitesine izin vermeyin!

Belimoʹnun CO2 ve VOC sensörleri ile hava kalitesini ölçerek konfor ve 

enerji tasarrufunu aynı anda sağlayabilirsiniz. 

Siz de yaşam alanlarınız için bir adım atıp Belimo temsilciniz ile iletişime geçebilirsiniz.



Haberler

Viessmann, Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yatırımcılarıyla Buluştu

D eutsche Messe A.G’nin, 1-5 Nisan 
2019 tarihlerinde Almanya’nın Han-

nover şehrinde düzenleyeceği, Uluslararası 
Sanayi ve Endüstriyel Teknoloji Fuarı Han-
nover Messe 2019, temel odak noktası olan 

“Entegre Endüstri-Endüstriyel Zeka” ile üre-
tim ve enerji sistemlerinin sayısallaştırılmasına 
yönelik en yeni vizyonlara ve teknolojilere 

kapsamlı bir bakış açısı sağlamaya hazırlanıyor. 
Hannover Messe; akıllı sensörler, akıllı sürücü 
sistemleri, modüler üretim, otomatik lojistik 
sistemleri ve akıllı imalat için bütünsel çözüm-
lere odaklanacak. Yapay zeka teknolojilerinin 
kullanılacağı enerji sistemlerinin “Entegre 
Enerji” başlığı altında ele alınacağı, 90’ı aşkın 
konferans ve foruma ev sahipliği yapacak.

Hannover Messe 2019, 'Entegre Endüstri-Endüstriyel Zeka'ya Odaklanıyor

V iessmann, Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi firmalarına yönelik Sanayide 

Enerji Verimliliği ve Uygulamaları Konfe-
ransı düzenledi. Gebze Organize Sanayi 
Bölgesi konferans salonunda gerçekleş-
tirilen etkinlik kapsamında, sanayi bölge-
lerinde yenilenebilir enerji kullanımının 
sağladığı faydalara dikkat çekildi.
Konferansın açılış konuşmasını yapan 
Viessmann İstanbul Anadolu Bölge 
Müdürü Soydan Sak, Viessmann’ın faali-
yetlerinden bahsederek başladığı konuş-
masında fotovoltaik sistemlerin ve ısı 
pompalarının büyüyen bir pazar olduğuna 
dikkat çekti. Viessmann olarak bu konuda 
Ar-Ge çalışmalarına ciddi yatırım yaptık-
larını belirten Sak, fotovoltaik sistemle-
rinde çeşitli ürün gamına sahip olduklarını 
belirtti. Dünyada yenilenebilir enerjinin 
gelişimine değinen Sak, Türkiye’nin de 
bu konuya çok önem verdiğini söyleyerek 
şöyle devam etti: “Türkiye’de bu anlamda 
çok ciddi yol katedildi. Verilen destekler 
sayesinde 2023 yılı için belirlenen hedefe 

2017 yılında ulaşıldı. Böyle olunca çıta 
artırıldı ve önümüzdeki 10 yıl içinde 10 
bin MW rüzgâr, 10 bin MW güneş enerjisi 
yatırımı hedeflendi. Bu hedefe de ulaşıla-
cağını ümit ediyoruz” dedi.
Fotovoltaik teknolojiler konusunda sunum 
yapan Viessmann Proje Mühendisi Burak 
Bulut, Viessmann’ın hikayesinin ısıyla 
başladığına ancak artan enerji ihtiyacıyla 
birlikte Viessmann’ın enerji alanında atı-
lımlar yaptığına dikkat çekti. Konuşma-
sında yenilenebilir enerjinin öneminden 
ve özellikle güneş enerjisinin maliyet avan-
tajından bahseden Bulut, Gebze Organize 
Sanayi Bölgesi için yaptığı amortisman 
hesabını ve yatırım maliyetlerini katılım-
cılarla paylaştı.
Fotovoltaik Teknolojileri Uygulamaları 
başlıklı bir sunum gerçekleştiren Sunvital 
Satış Müdürü Oğuz Toraman, Sunvital 
hakkında bilgi vererek başladığı konuş-
masında sanayi bölgelerinde güneş ener-
jisi kullanımının karbon salımına yarattığı 
olumlu etkiden bahsetti. Firma kapsa-

mında projesi tamamlanan santrallerden 
örnek veren Toraman, özellikle Marmara 
Bölgesi'nin çatı uygulamaları konusunda 
önemli olduğunun altını çizdi. Konuşma-
sına örnek santrallerin üretim analizle-
rine ilişkin verilerle devam eden Toraman, 
Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne yönelik 
olarak hazırlanan üretim analizi simülas-
yonunu katılımcılarla paylaştı.
Konferans, Viessmann Proje Mühendisi 
Mustafa Sarı’nın buhar kazanları ve Viess-
mann Ürün Müdürü Ekim Utkan Gerek’in 
ısı pompaları sunumuyla sona erdi.

V iessmann İzmir bölge bayileri 2-4 
Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçek-

leşen bir geziyle hem havada, hem karada 
heyecan dolu anlar yaşadı. 
Geziye katılan İzmir bölge bayileri, ilk gün 
katıldıkları helikopter gezisinde şehri kuş-
bakışı görme deneyimini yaşadılar. Aynı 
günün akşamında katılımcılar için İstanbul 
Boğazı’nda keyifli bir tekne turu organize 
edildi. 2. günün programında tam günlük 

Porsche Drive etkinliği vardı. Sabahın erken 
saatlerinde İstanbul Park’ın içindeki Porsche 
Experience Center’a giden grup, burada 
aldıkları sürüş eğitiminin ardından takımlara 
ayrılarak, tam gün sürecek sürüş keyfi için 
piste indiler. 
Eğitmenler eşliğinde, çeşitli parkurlarda Pors-
che marka araçları deneyimleyen katılımcılar, 
ayrıca spor arabaları pistte kullanmanın ver-
diği adrenalini yaşadılar.

Viessmann Bayileri Pistte

40 TERMODİNAMİK • ARALIK 2018



ADYABATİK SOĞUTMA 
SİSTEMLERİ
Friterm kuru soğutucu ve kondenserlerde
enerji ve su kayıplarından tasarruf sağlayan, 
makine verimliliğini artıran Cool Pad 
Adyabatik Soğutma Sistemleri kullanarak 
sağlıklı ve çevreci ürünler sunar.

Evaporatif Soğutma Petekli 
(Cool pad) Sistemi

Ağ Üzeri (Ecomesh) 
Spreyleme Sistemi

Doğrudan
Spreyleme Sistemi

Merkez/ Fabrika 1:
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sokak
No:10  X-12  Özel Parsel Tuzla 34957 İstanbul / TÜRKİYE
Fabrika 2:
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde 17. Sokak
No:1 Demirciler Köyü Dilovası 41455 Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: +90 216 394 12 82 (pbx)  Faks: +90 216 394 12 87
info@friterm.com    www.friterm.comfacebook.com/friterm linkedin.com/company/fritermtwitter.com/friterm

Adyabatik Termodinamik Dergisi 19,5x27 ilan.indd   1 24/07/18   13:49



FORM

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

 
DOĞU İKLİMLENDİRME

Ü

Mercedes Hoşdere Tesisleri 
Yeni Yemekhane Binası

retime 1995 yılında başlayan Mercedes Benz Hoşdere 
Otobüs Fabrikası toplam 360 bin m2’lik arsa üzerinde 

127 bin m2’lik kapalı alanda üretim yapıyor. 2016 yılında 
başlayan yeni yemekhane projesi, 2018 yılının ikinci yarısın-
da tamamlandı ve Mercedes Benz en son teknoloji ile kuru-
lan yeni yemekhanesine geçti. Mercedes yönetimi yeni ye-
mekhane projesinde Doğu marka davlumbazları tercih etti. 
Pişirme alanlarında, Doğu İklimlendirme mutfak havalandır-
ması departmanının 2016 yılında TÜBİTAK destekli araştırma 
projesi ile geliştirdiği kendinden yıkamalı davlumbazlar kul-
lanıldı. Otomasyon sistemi ile kontrol edilen davlumbazlar, 
günlük veya haftalık programlanabiliyor ve kısa, orta, uzun 
yıkama programı ile davlumbaz ve filtrelerini sürekli temiz 
tutabiliyor. Bu davlumbazların en önemli avantajı, yangın 
tehlikesinin önüne geçmesi. Yıkamalı davlumbazlar aynı 
zamanda çift cidarlı yapısıyla egzoz işlevini yerine getirir-
ken, mutfağa taze hava üfleyerek enerji tasarrufu da yapı-
yor. Projenin bulaşıkhane bölümlerinde ise kanal ve fanlara 
buhar geçişini engelleyen yapısıyla yoğuşmalı davlumbazlar 
ile çözüm sunuldu. 6 yoğuşmalı ve 8 kendinden yıkamalı 
davlumbazın kullanıldığı projede 100 m2 davlumbazdan 
yaklaşık 120 bin m3/h egzoz havası atılıyor. Projede yüksek 
performanslı davlumbazlar sayesinde ortalama 50 bin m3/h 
egzoz debisinden tasarruf edildi.

 
BOREAS A.Ş.

P

Martin Dow Karachi 
Üretim Tesisi

akistan’ın ilaç endüstrisindeki devlerinden Martin 
Dow, hijyen koşullarının en üst düzeyde talep edildiği 

ilaç üretim tesisi için BOREAS’ın hijyenik klima santrallerini 
tercih etti. 1995’te Pakistan’da kurulan, 1.000’in üzerinde 
personeli bulunan ve 60’ın üzerinde ilaç markasına sahip, 
cGMP (current Good Manufacturing Practices) sertifika-
lı üretim yapan Martin Dow’un sadece Pakistan’da 6 ilaç 
üretim tesisi bulunuyor. Kapasite aralıkları 2.500-13.800 
m3/h olan BOREAS hijyenik klima santralleri, Martin Dow’un 
yüksek hijyen şartları gerektiren Karachi tesisinin iklimlen-
dirme koşullarını karşılayacak. TÜV SÜD sertifikası bulunan 
BOREAS Hijyenik Klima Santralleri, hijyen belgelendirmesi 
için VDI 6022 ve DIN 1946-4 standartlarına uygun olarak 
yapılan testler sonucunda, gereklerini fazlasıyla karşılıyor. 
Gerek ürün yapısal özellikleri gerekse sızdırmazlık (L1) ve 
ısı köprüsüzlük (TB1) değerlerinin her iki standardında da 
gerekliliklerinin üzerinde sonuçlar veriyor.

DAIKIN

B

Selenium Retro
ugüne kadar 
Türk iye’n in 

en önemli ‘Yeşil Bi-
na’larına verdiği da-
nışmanlık hizmetleri 
ve çevreci ürünleriy-
le katkıda bulunan 
Daikin Türkiye, Aş-
çıoğlu İnşaat tara-
fından hayata geçirilen Selenium Retro ofis projesinde de 
yer aldı. Selenium Retro, LEED sertifikası kriterlerinin değer-
lendirilmesi sonucu 60 puan toplayarak “Gold” sertifikası 
almaya hak kazandı. Daikin Türkiye, projelendirme süreci 
boyunca cihaz seçimi ve yerleşimi konusunda danışmanlık 
sağlayarak, binanın iklimlendirme kriterlerinde en yüksek pu-
anları almasında aktif bir rol oynadı. Proje için yüksek verimli 
HVAC ve bina otomasyon sistemlerinin sürdürülebilirliği için 
VRV mucidi Daikin, çözüm ortağı olarak seçildi. Daikin’in 
çevre dostu cihazları ve çözümleri LEED sertifikasına 22 puan 
katkı sağlayarak Selenium Retro’yu “Gold” seviyesine taşıdı. 
Daikin, bu projede Daikin patentli VRT teknolojisi, I-Touch 
Manager bina yönetim sistemi, iç ünitelerin enerji verimlili-
ğini en üst düzeye taşıyan DC fan motoru ve dairesel atışlı 
kaset tipi iç ünitelerindeki 360° hava üfleme gibi özellikler 
taşıyan ürünleriyle yer aldı.
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FORM

 

ALDAĞ A.Ş.

T

TÜRK YTONG A.Ş. 
Dilovası Tesisi

ÜRK YTONG A.Ş.’nin, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 
bulunan Gebze V. Kimya İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi’nde (GEBKİM) yapılan 500 bin metreküp kapa-
siteli, 50 milyon euro yatırım hacmine sahip dev tesisi, 
dünyanın en modern ve yeşil sertifikalı fabrikaları arasına 
katılacak. En ileri teknoloji ve mühendislik birikimlerinin 
kullanılacağı, dünyanın en büyük Ytong fabrikası olan Di-
lovası tesisi, tasarım ve inşaat süreci uluslararası ölçme ve 
değerlendirme metodolojisi “BREEAM Kriterleri”ne uygun 
olacak şekilde tasarlandı. Enerji verimliliğinin maksimum 
oranda gözetildiği proje için ALDAĞ A.Ş.; 1.000 - 11.500 
m3/h kapasite aralığında, verimliliği yüzde 60’ın üzerine 
çıkaran ısı geri kazanım özellikli, rotorlu, motor verimlilik 
sınıfı IE3 olan ve karışım hücreli otomasyonlu klima san-
tralleri, otomasyonlu, plakalı ısı geri kazanım üniteli mut-
fak davlumbaz santrali ve otomasyonlu sığınak santrali 
üretti. Yüksek enerji verimliliğine sahip ALDAĞ A.Ş. cihaz-
ları, yeşil sertifika hedefi doğrultusunda inşa edilen bu te-
sis için önemli ölçüde katma değer üretecek.

FORM

F

Dentaydın
orm VRF Sistemleri San. 
Tic. A.Ş.’nin Türkiye’de-

ki tek yetkili distribütörü oldu-
ğu Mitsubishi Heavy Industries 
VRF klimalar,  yüksek verimlili-
ği ve geniş ürün seçenekleriyle 
otel, iş merkezi, rezidans, ko-
nut, hastane, okul projelerin-
de tercih ediliyor. Yaklaşık 12 
bin metrekare alanda kurulu 
İstanbul Aydın Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi Hastanesi 
Dentaydın ve yine aynı bina-
da hizmet veren Bil Koleji’nde 
tüm alanların iklimlendirilmesi için toplam soğutma kapa-
sitesi 357 kW olan 9 adet VRF KX dış ünite ve 114 adet 4 
yöne üflemeli kaset tip iç ünite ve ince kanallı tip iç ünite kli-
ma cihazı kullanılıyor. Sistem ısıtma veya soğutma yapabilen 
Heat Pump olarak tasarlandı. Projede kullanılan Mitsubishi 
Heavy Industries VRF klima sistemleri; dış ünite grubunun, 
birden fazla bağımsız noktaya hitap eden iç ünitelere bağ-
lanmasıyla her yaşam alanının arzu edilen ısıtma, soğutma 
ve havalandırma konfor şartlarını sağlıyor. Inverter tekno-
lojisine sahip dış üniteler ile kısmi kullanımlarda minimum 
elektrik tüketimiyle istenilen konfor daha hızlı bir şekilde 
elde ediliyor. Fosil yakıtlı ısıtma cihazlarına göre düşük CO2 
salımıyla çevreye ve kolay kullanımıyla da kullanıcıya dost 
bir teknoloji sunan Mitsubishi Heavy VRF sistemleri, tüm 
soğutma, ısıtma ihtiyaçlarını karşılıyor.

ATLANTİK GRUP

O

ODTÜ Teknokent
DTÜ Teknokent, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının deste-
ğiyle Türkiye'yi geleceğin teknolojileriyle buluşturma iddiasıyla 

yeni bir merkez oluşturdu. Ar-Ge ve yazılım teknolojilerine odak-
lanmış bir ihtisas teknoparkı niteliğindeki Bilişim İnovasyon Merke-
zi; araştırmacı, bilişim profesyoneli, öğrenci ve vatandaşların kolay 
erişebileceği bir proje oldu. Proje su kaynaklı ısı pompası, kule ve 
kazan sistemine göre tasarlandı. Aynı anda farklı zonlardaki ofislere 
hitap eden ısı pompalarının bir kısmı ısıtmaya, diğerleri de soğutma-
ya çalıştığında birbirlerine ısı transferi yapabiliyor. Bu dönemlerde kule ve kazan devreye ya çok az giriyor ya da hiç çalışmıyor. Aynı 
anda ısıtma ve soğutma ihtiyacı ne kadar uzun süreli ise bu sistemin verimi de o kadar yüksek oluyor. Üst Mühendislik firmasının 
mekanik yükleniciliğini yaptığı ODTÜ Teknokent projesinde Atlantik Grup’un distribütörlüğünü yaptığı roof top, su kaynaklı ısı 
pompaları ve soğutma kuleleri tercih edildi. Projede 4 adet karışım havalı roof top, 2 adet açık tip su soğutma kulesi, 300 adet 
su kaynaklı ısı pompası cihazı kullanılmış olup toplam soğutma kapasitesi 3000 kW’dır. Mita soğutma kuleleri cam takviyeli pol-
yester (CTP) malzemelerden imal edilerek paslanmaya karşı dayanıklıdır ve yüksek verimli fanlarıyla düşük enerji tüketerek hem 
kullanıcılara daha ekonomik çözümler sunar hem de çevre dostudur. Projede kullanılan Atlantik- Airwell marka ısı pompalarında 
10.5 kW soğutma kapasitesine kadar ses seviyesi 45-49 dB(A)’dır. Tüm arıza bilgileri ve su sıcaklıkları termostat ekranı üzerinden 
görülebilir. Bu sayede arıza tespit ve çözüm kolaylığı sağlar. Isı pompalarında otomatik fan hızında çalışma özelliği bulunur. 
Fan hızı kapasiteye göre artıp azalabilir. Bu sayede sabit devirli ısı pompalarına göre ortalama yüzde 15 daha az enerji tüketir.
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FORM

 
İMBAT

E

Eskişehir Fuar ve Kongre 
Merkezi, Eskişehir Ticaret Odası

 
PA-FLEX KAUÇUK

A

Adıyaman Hükümet Konağı
dıyaman’da yapımı süren hükümet konağı projesinde 
Pa-Flex Kauçuk marka levha ve boru ürünleri tercih 

edildi. Eski DSİ’nin bulunduğu alana yapılan hükümet binası 
ve il özel idare binası projesi, 53 bin 335 metrekare alanda 
3 bina yapılacak, yanlardaki iki bina bodrum artı zemin artı 
4 katlı olacak. Ortadaki bina ise bodrum artı zemin artı 3 
katlı olacak. Binaların 2019 yılında bitirilmesi amaçlanıyor.

 
ÇUKUROVA ISI

E
İstanbul Havalimanı

ndüstriyel ve ticari ısıtma sistemlerinin 20.000’e yak-
laşan referansı ve 30 yıla yaklaşan tecrübesiyle öncü 

şirketlerinden Çukurova Isı, dünyanın en büyük havalimanı 
olan İstanbul Havalimanı’nda tercih edilmenin gururunu 
yaşıyor. Çukurova Isı’nın yüksek verimli borulu radyant ısı-
tıcıları, endüstriyel tip gaz yakıtlı (ısıtmalı) hava perdeleri 
ve radyal fanlı kanal tipi sıcak hava üreteçleri bu büyük 
projede tercih edildi. Türkiye’nin en büyük projesinde yer 
almanın haklı mutluluğunu yaşadıklarını belirten Pazarla-
ma Müdürü Osman Ünlü, “Dünyanın en büyük havacılık 
merkezlerinden biri olacak İstanbul Havalimanı’nda, sundu-
ğumuz yüksek verimli cihazlarımız tercih edilmiştir. Yüksek 
enerji tasarrufu sağlayan ürünlerimiz, bayrak taşıyıcımız Türk 
Hava Yolları’nın bakım hangarlarının ısıtılması için kullanıl-
mıştır. Sistemlerinin kurulum işini başarıyla tamamlamanın 

ve Sayın Cumhurbaşka-
nımızın ülkemizin zafer 
anıtı olarak nitelediği bu 
projenin bir parçası ve 
çözüm ortağı olmaktan 
gurur duymaktayız. Bu 
vesileyle projede emeği 
geçen bütün arkadaşla-
rımıza teşekkür ederim” 
şeklinde konuştu.

skişehir Ticaret Odası’nın fuarcılık ve kongre turizmi-
ne katkı sağlayacak önemli yatırımı, Eskişehir Fuar ve 

Kongre Merkezi’nin iklimlendirmesi için İmbat İklimlendirme 
ve Soğutma Sistemleri seçildi. Tam donanımlı, 750 kişi kapa-
siteli bir oditoryum ile 100, 50 ve 25 kişi kapasiteli beş farklı 
toplantı salonunun yer aldığı kompleksin çeşitli alanlarında 
sağlıklı ve ideal koşullarda bir iklim sunmak için verimliliği ile 
ön plana çıkan İmbat çatı tipi paket klima santralleri tercih 
edildi. Proje kapsamında 96,1 kW soğutma, 103 kW do-
ğalgazlı ısıtma kapasitesinde, 19.100 m3/h vantilatör debili 
aksiyal power egzoz fanlı, İmbat’ın AC Plug Fanlı MODBUS 
Bina Yönetim Sistemine uyumlu 16 adet çatı tipi kliması yer 
aldı. Yüksek verimlilik odaklı Ar-Ge çalışmalarıyla geliştiri-
len 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 
klimalarda çevreci akışkan R410a gazı kullanılıyor.

ARMACELL YALITIM

N

World Medicine
orm Mekanik, World Medicine projesinin ısı yalıtımı 
için Armacell Yalıtım’ın elastomerik kauçuk ürün-

lerini seçti. Yapıların iklimlendirme tesisatlarında Arma-
cell Yalıtım’ın geniş ürün gamı; kaliteli ısı yalıtım özelli-
ği, güçlü su buhar difüzyon direnci ve tam bir yoğuşma 
kontrolü sağlaması ile tercih ediliyor. Armacell Yalıtım’ın 
elastomerik kauçuk ürünleri enerji maliyetlerini de düşü-
rüyor. World Medicine İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., World 
Medicine Kurumsal Grubu’na bağlı olarak 2011 yılında 
Türkiye’de faaliyete başladı, çeşitli terapötik kategorilerde 
ilaçlar üretiyor ve geliştiriyor. İdari ofisi, Ar-Ge laboratuvarı 
ve üretim tesislerinden biri İstanbul’da diğeri Çerkezköy’de 
olup 270’ten fazla profesyonel çalışanı barındırıyor.
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10. Küresel Isınma Kurultayı 
Gerçekleştirildi
Ekonomi Gazetecileri Derneği 

(EGD), X. Küresel Isınma 
Kurultayı’nı 22 Kasım 2018 

Perşembe günü İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) Odakule Meclis Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirdi.
Etkinlikte konuşan İSO Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Çevre İhtisas Kurul-
ları Başkanı Mustafa Tacir, sanayicilerin 
çevre ile ilişkisi ve çevre duyarlılığı gibi 
kavramlar Türkiye’de gündem değil-
ken İSO olarak bu alanda bir farkın-
dalık yaratmak için bünyesinde Çevre 
Şubesi’ni kuran ilk oda olduklarını 
söyledi.
Çevre konusuna yıllardır özel bir önem 
verdiklerini ve vermeye devam ettikle-
rini dile getiren Tacir, bu alanda ver-
dikleri Enerji Verimliliği Ödülleri’nden 
bahsetti.

seviyeyi sağlayamayacağını söylediğini 
aktardı.
Bilimin, daha fazla önlem alınması 
yönünde alarm verdiğini vurgulayan 
Tacir, “Kayıtsızlığın açtığı çukurları 
kapatmanın maliyeti çok ağır olacak. 
Hemen harekete geçilmemesi daha 
fazla kuraklık, daha fazla sel, yükselen 
denizler, daha fazla iklim göçmeni, daha 
fazla kıtlık demek. Bu tehlike çanları 
2018 Küresel Riskler Raporu’nda açıkça 
ortaya konulmuştur” diye konuştu. 
Bundan on yıl önce ilk beş riskten biri 
olmayan iklim değişikliğinin bugün ilk 
beş riskten üçünü kapsadığı bilgisini 
veren Tacir, birinci sırada ekstrem hava 
olaylarının, ikinci sırada doğal afetle-
rin, beşinci sırada iklim değişikliğine  
uyum ve adaptasyonun bulunduğunu 
anlattı.

Tacir, dünyanın iklim açısından çok 
kritik bir eşikte olduğunu belirterek, 
“İklimler değişiyor ve bizler sanayiden, 
ulaşıma, şehirleşmeden, enerjiye, tarım-
dan, atık yönetimine kadar hayatımızın 
her alanında bu gerçeği hissediyoruz” 
dedi.
Bireysel, toplumsal veya büyük-küçük 
denilmeden atılan her adımın çok 
kıymetli olduğunu vurgulayan Tacir, 
“Ancak iklim değişikliği ile mücadelede 
güçlü politik kararlara ihtiyaç olduğu da 
aşikar” diye konuştu.
Tacir, BM tarafından açıklanan son 
raporun “iklim değişikliği konusunda 
bilim adamları ile politika yapıcılar 
arasındaki uçurumun gittikçe arttığını” 
gösterdiğini belirterek, bugün bilimin 
kendilerine en iyi ihtimalle dahi Paris’te 
verilen sözlerin 1,5 derecelik kritik 
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doğru bildiklerini tüm dünyaya anlat-
mak ve değişen çağa ve gereklerine 
ayak uydurmak zorunda olduklarını dile 
getiren Tacir, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Sanayi yapımızı yeşile çevirmek, yeşil 
işler oluşturmak sanayicimizi küresel 
tehditlerden korurken yeni düzende 
güçlü bir aktör olmasını sağlayacaktır. 
Yeni kanuni düzenlemelerle daha çekici 
hale gelen Ar-Ge süreçlerimizin bile 
iklim değişikliği ile mücadeleye katkı 
vermesi gerekmektedir. Çünkü bilim ve 
teknoloji, sanayimizin kaynak ve enerji 
verimliliğini başarmasında kilit nok-
tadır. Düşük karbon merkezli yeni bir 
ekonomi ve kalkınma modelinin şekil-
lendiği günümüzde; firmaların beklenen 
değişime hızlı, verimli ve maliyet-etkin 
bir çerçevede uyum sağlaması için iş 
dünyasında öncelikli olarak yeterli far-
kındalığın oluşması sağlanmalıdır.”

“İklim	değişikliğinden	daha	fazla	
kaçamayız”

EGD Yönetim Kurulu Başkanı Celal 
Toprak, kurultayın bu yıl onuncusunu 
düzenlediklerini anımsatarak, 11 yıldır 
küresel ısınmayla ilgili çalışma yaptık-
larını söyledi. Türkiye’de 11 yıldır bu 
işi sürdürmenin önemli olduğunu dile 
getiren Toprak, bunu sürdürürken ilgili 
tüm STK’ların, kurum ve kuruluşla-
rın görüşlerini aldıklarını, kolektif aklı 
ortaya çıkarma gayretinde olduklarını, 
bu problemin herkesin sorunu olduğunu 
vurguladı.
Toprak, iklim değişikliğinin adım adım 

oluşturabildiğini söyleyen Tacir, yaşanan 
ekstrem hava olaylarının üretimlerin 
durmasına, buna bağlı tüm tedarik zin-
cirinin etkilenmesine sebep olabildiğini 
anlattı.

“Topyekûn	önlemler	yeni	
fırsatların	doğmasını	
sağlayacak”

Tacir, iklim değişikliğinin sebepleri ile 
mücadele devam ederken aynı zamanda 
değişen iklim şartlarına uyum sağlama 
noktasında da adım atılması gerektiğini 
vurguladı.
İklim değişikliğinin beklenen etkilerine 
hükümetlerin, özel sektörün ve top-
lumun her bir bireyinin hazır olması 
gerektiğini vurgulayan Tacir, “Topyekûn 
önlemler risklerin azaltılmasına olanak 
sağlarken yeni fırsatların doğmasına da 
sebep olacaktır” dedi.
Paris İklim Anlaşması’na taraf olmak, 

“İnsan	kaynaklı	ve	doğal	afetler	
karşısında	11	bin	can	kaybı”

Tacir, bu durumun şaşırtıcı olmadığını 
belirterek, “2017’de insan kaynaklı ve 
doğal afetler sebebiyle yaşamını yiti-
renlerin sayısı 11 binden fazlayken, 
dünyanın bu afetler karşısında ödediği 
ekonomik bedel ise 337 milyar dolar 
oldu” şeklinde konuştu. İklim değişik-
liğinin baş sorumlusu olarak fosil enerji 
kaynaklarının gösterildiğini dile getiren 
Tacir, çözüm nedir sorusuna “yenile-
nebilir enerji” cevabının verildiğini 
söyledi. Tacir, yeşil ekonomiye geçişin 
ayak sesleri duyulsa da istenilen ve 
beklenilen hızda olmadığını belirterek 
şu ifadeleri kullandı: “Bugün gelişmiş 
yirmi ülkenin enerjisinin yüzde 82’si 
hâlâ fosil yakıtlardan temin edilmekte. 
Rüzgar ve güneş enerjisinin maliyeti 
dünya çapında giderek azalıyor. Bu tek-
nolojilerin 2020 itibarıyla fosil yakıtlarla 
aynı maliyet seviyesine, hatta daha ucuza 
gelebileceği söyleniyor. Endüstri 4.0 çok 
değil, 10 yıl içinde önemli yol katedecek 
ve önemli sonuçlarından biri de enerji-
nin daha verimli kullanılmasına imkân 
verecek olması. Özetle, iklim değişikliği 
ile savaşımızı teknoloji ile kazanacağız.”
Kuraklığın, biyoçeşitliliğin bozulma-
sının, iklim özelliklerinin değişimi-
nin ayrımı etkilerken gıda fiyatlarında 
yaşanan artışların zincirleme olarak 
diğer ürünlerin fiyatlarının yükselişini 
tetiklediğini ve enflasyonist bir baskı 
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geldiğini belirterek, “O kadar hızlı geli-
yor ki bu değişiklikten daha fazla kaçma 
çaremiz yok. İklim değişikliğine karşı 
önlem almazsak çocuklarımız çok kötü 
bir dünyada yaşayacaklar ve bunun 
hesabını bize soracaklar” dedi.
Farkındalık olması için bu konuyu 11 
yıldır kamuoyunun gündemine taşı-
mak için çalıştıklarını aktaran Toprak, 
bugüne kadarki etkinliklere 300 gaze-
tecinin katıldığını bildirdi. Toprak, “Biz 
farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. 
Önce medyanın sonra da kamuoyunun 
bu konudaki duyarlılığını artırmak ve 
bir tık yukarıya çekmek için çalışmala-
rımız katkı sunduysa bu durum bizim 
için büyük önem taşır” diye konuştu.

“Türkiye,	güneş	ve	rüzgar	
enerjisinde	büyük	fırsatlar	
barındırıyor”

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi 
Direktörü Değer Saygın, sera gazı 
salımlarının üçte ikisinin enerji sek-
töründen geldiğini belirterek, burada 
yapılacak ufak bir değişimin iklim deği-
şikliğiyle mücadeleye sunacağı katkıdan 
bahsetti.
Yenilenebilir enerjinin maliyetlerinin 
azaldığını ve verimliliğinin arttığını dile 
getiren Saygın, enerji dönüşümünün 
arkasındaki itici güçlerden bazılarının 
iklim değişikliği ve hava kirliliği oldu-

Ekonomi Şefi Canan Eraslan, Yeni-
birlik gazetesi yazarı Serpin Alparslan 
konuşma gerçekleştirdi.
Kurultay’ın ikinci oturumu ise “İklim 
Değişikliği Ekonomiye Nasıl Etki 
Ediyor?” başlığıyla Anadolu Ajansı 
(AA) Finans Haberleri Editör Yar-
dımcısı ve EGD Başkan Yardımcısı 
Hasan Arslan’ın moderatörlüğünde 
yapıldı. Oturumda Austrotherm Tür-
kiye Genel Müdürü Özgür Kaan 
Alioğlu, Teksan Jeneratör Pazarlama 
Direktörü Zafer Mutlu, ORGE Elekt-
rik Taahhüt Üst Yöneticisi (CEO) 
Nevhan Gündüz ve ÇEVKO Genel 
Sekreteri Mete İmer görüşlerini pay-
laştı.
Günün son oturumu ise EGD Baş-
kanı Celal Toprak’ın yönetiminde 
gerçekleştirildi. “Hepimiz Türetici 
Olabilir miyiz?” başlığıyla gerçekle-
şen oturumda Bangladeş’in İstanbul 
Başkonsolosu Muhammed Monirul 
İslam, İstanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Doğanay Tolunay ve PAGÇEV Genel 
Müdürü Yağmur Cengiz konuştu. 
Son oturumda çok sayıda sivil top-
lum örgütü önderi söz alarak iklim 
değişikliğine ilişkin görüşlerini pay-
laştı. 10. Küresel Isınma Kurultayı’nın 
ardından sonuç bildirgesi hazırlanarak 
ilgili kurum ve kuruluşlara iletileceği 
bildirildi.

ğunu anlattı. Saygın, enerji verimliliğini 
artırma konusunda tüketicilere de ciddi 
görevler düştüğünü söyleyerek, küresel 
anlamda yenilenebilir enerjide kat edi-
len mesafeden bahsetti.
Elektrik sektöründe enerji dönüşümü-
nün çok iyi ve hızlı ilerlediğini aktaran 
Saygın, Türkiye’nin ise güneş yatırımla-
rında çok iyi noktada olduğunu söyledi.
Saygın, Türkiye’nin hem güneş hem de 
rüzgar enerjisinde dünya fiyatlarının 
altında olduğunu belirterek, “Jeoter-
malde ise kurulu güç açısından dünyada 
ilk 5’teyiz. Gelecek yılın başında rüzgar 
ve güneşte yeni YEKA’lar açıklanacak” 
dedi. Enerji dönüşümünün sadece iklim 
değişikliği açısından değil, ekonomik ve 
sosyal açıdan da ciddi faydalar sağla-
dığını dile getiren Saygın, Türkiye’nin 
güneş ve rüzgar enerjisinde elinde çok 
büyük fırsatlar olduğunu vurguladı.

Kurultay	kapsamında	üç	ayrı	
oturum	gerçekleştirildi

Kurultay kapsamında ÇEVKO Baş-
kanvekili Fügen Soykut başkanlı-
ğında “İklim Değişikliği Hayatımızı 
Nasıl Etkiliyor ve Döngüsel Eko-
nomi Çözümü” başlıklı oturum ger-
çekleşti. Oturumda Dünya gazetesi 
yazarı Didem Eryar Ünlü, yazar Meral 
Tamer, Yeni Şafak gazetesi Ekonomi 
Editörü Mine Acar, Türkiye gazetesi 
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Konvansiyonel B2B pazarlama 
iletişimi yönetiminde olduğu 
gibi “yeni nesil dijital pazarlama 
iletişimi”nde de fark yaratan 

“faydalı iletişim” ortamları yine 
DSYG’de…

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

“faydalı iletişim” ortamları yine DSYG’de…

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

 E-Posta Pazarlama
 Haber Bültenleri
	 Haber	Portalları
	 FlipAd	Uygulaması
	 Mobil	ve	Tablet	Uygulamaları
 Sosyal Medya
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Sert poliüretanın (PUR) genleştirilmesinde 
kullanılan HYDROTEC su bazlı bir teknolojidir 
ve tüm Avrupa Standartları ile uyumludur.

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

daha sızdırmaz
daha mukavim
daha güvenilir
daha estetik



Söyleşi

50 TERMODİNAMİK • ARALIK 2018

“İyi fikirlerin sektörümüze 
kazanç sağlayacak projelere 
dönüşebilmesi için ISKAV’ın 
düzenli bağışa ihtiyacı var”

ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet:

Isıtma Soğutma Klima Eğitim ve Araştırma Vakfı (ISKAV) Genel Kurulu, 26 Kasım 2018 tarihinde YTÜ Makine 

Fakültesi Dekanlık Binası’nda gerçekleştirildi. Vakfın 8. Dönem Başkanı ise sektörümüzün yakından tanıdığı 

bir isim oldu; Taner Yönet. Yönet, ISKAV’ın yeni dönem faaliyetleri ile ilgili bilgileri Termodinamik okurları ile 

paylaştı.
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Sektörümüz,	ISKAV’ın	bir	vakıf	
olduğunu	hatırlamalı…

ISKAV yeni Yönetim Kurulu oluştu ama 
henüz toplanmadı. Dolayısıyla söyleşi-
mizde paylaşacağım görüşler şahsıma 
aittir, öncelikle bunun altını çizmek 
isterim. Yıllardır sektörün, derneklerin 
ve Vakfın içindeyim. Dolayısıyla, eksik-
likler ve olması gerekenler ile ilgili birta-
kım fikirlerim var. Her şeyden önce işe 
ISKAV’ın bir “vakıf ” olduğunu hatır-
latarak başlamak istiyorum. Çünkü bu, 
sektörümüzce unutuluyor. Vakıfların en 
önemli gelir kaynağı bağışlardır. TEMA, 
LÖSEV, Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi 
vakıfların gelirlerini yüzde 90’lar civa-
rında bağışlar oluşturur. ISKAV’ın büt-
çesinde beklenen bağış oranı ise yüzde 
10 civarında. Bu şekilde ISKAV’ın sür-
dürülebilir bir yapıda olması zorlaşıyor. 
Sektörümüzün Vakfımızı desteklemesi, 
ona sahip çıkması önemli. Belki sektör 
mensuplarına hatırlatılmadığı için bağış 
konusu unutuluyor olabilir. Bu kanaat-
ten hareketle yeni dönemde ISKAV’ın 
sektörümüzden bağış beklediğini hatır-
latacak çalışmalar yapmayı planlıyoruz. 
Şahsen her sene yıl sonuna doğru bazı 
vakıflar belirler ve o vakıflara bağışta 
bulunurum. Ben bile bugüne kadar 
ISKAV’a hiç bağış yapmadığımı fark 
ettim. Bunun özel bir sebebi yok; aklıma 
gelmedi diyebilirim. ISKAV da bunu hiç 
hatırlatmadı. İşte bu nedenle, bağış yap-
mak isteyenlere ISKAV’ı hatırlatacak, 
ISKAV’ın bir vakıf olduğunu ve bağışa 
ihtiyacı olduğunu hatırlatacak çalışma-
lar yapmamız gerekiyor. ISKAV’ın şu 
an aktif mütevelli sayısı 21. Bir vakfın 
faaliyetlerinin tüm giderlerini 21 müte-
vellinin üzerine yıkmak, mütevellileri 
zora sokuyor. ISKAV ile işbirliği içinde 
olan tüm kardeş derneklerin üyeleri-
nin de Vakfımızı desteklemesi gerek. 
Bugüne kadar bu tür duyurular yapıl-
madığından olsa gerek, bağış oranı çok 
düşük. ISKAV’ın ayni ya da nakdi her 
türlü bağışa ihtiyacı var. Belli bir raka-
mın üzerindeki bağışçılarımızı ve etkin-

konusunu, düzenleyeceğimiz etkinlikte 
de dile getireceğiz.

ISKAV	için	yeni	fikirler…

Dernekler bir ur-ge proje oluşturup 
bakanlıktan bir destek kanalı buluyor 
ve projenin yüzde 75’ini devlet, yüzde 
25’ini ise katılan firmalar karşılıyor. Bu 
ur-ge projeleri katma değeri çok yük-
sek olduğu için herkes açısından fayda 
yaratan faaliyetler oluyor. Gelgelelim, 
vakıfların ur-ge şansı ne yazık ki yok. 
Çünkü bu konularda vakıflar için devlet 
desteği neredeyse yok. Belki devletin 
ilgili kurumları ile görüşülüp bu konuda 
vakıfların da belli oranlarda desteklen-
mesi konusunu gündeme getirmeliyiz.  
Tüm sektörümüzün Vakfımızın çalışma-
larından haberdar olabilmesi için daha 
dışa dönük bir yapıya bürünmemiz ve 
Vakfın faaliyetlerini farklı kanallar kul-
lanarak duyurmamız gerekiyor. Ayrıca 
ISKAV’ın web sitesinin güncellenmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Web sitemizi 
yenilemek de 2019’da gündeme getir-
mek istediğim konular arasında. Web 
sitemizde banner alanları olmalı. Siteye 
girildiğinde kredi kartı ile çok kolay bir 

liklerimize sponsor olan firmalarımızı 
ISKAV’ın web sitesinde duyurabiliriz.  
Yapacağımız çağrılar bağış oranını 
artırır mı; onu öngöremiyorum ama ne 
olursa olsun, hiç olmamasından iyidir. 
ISKAV, 22. yılına girdi. Önümüzdeki 
yıl, tüm sektör derneklerini davet ede-
ceğimiz bir buluşma koordine edeceğiz. 
Derneklerin çoğu mütevelli durumunda. 
Pek çok dernek yurtiçi/yurtdışı bağlı 
olduğu ya da üyesi olduğu diğer dernek 
veya kuruluşlara yıllık aidatlarını ödüyor. 
Sektörün koordinasyonunu üstlenen bir 
vakfa bağış yapmayı da bir alışkanlık 
haline getirmesi gerek. 2019’da, herke-
sin bütçesinden ISKAV’a pay ayırması 

ISKAV’ın bir vakıf 
olduğunu ve bağışa 

ihtiyacı olduğunu 
hatırlatacak 
çalışmalar 

yapmamız gerekiyor
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öğrencileri de belirleyip firmalarla görü-
şerek, firmaların öğrencilere doğrudan 
burs vermesini sağlıyor. Sektörün en 
çok ihtiyaç hissettiği kalifiye ara eleman 
açığını kapatabilmek için de ISKAV 
koordinatörlüğünde ve derneklerimizin 
büyük katkılarıyla İBB ile İSMEK pro-
jesi olarak İklimlendirme Okulu açıldı. 
Bu da çok önemli bir proje. Vakıf içinde 
bazı eğitim ve araştırma faaliyetlerimiz 
oluyor. Zaten ISKAV’ın açılımı; Isıtma 
Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim 
Vakfı’dır. Bu eğitim faaliyetleri içinde 
yer alan uzun soluklu ve en ciddi çalışma 
konularımızdan biri de TAD (Test, Ayar 
ve Dengeleme). İklimlendirme sektö-
ründe farklı disiplinleri ilgilendiren 
ortak konular üzerinde çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. TAD Sertifikasyon prog-
ramı da hem tasarımcıları hem üretici-
leri hem de uygulamacıları ilgilendiren 
çok önemli bir konu. TAD için yola ilk 
çıkışımızdan bugüne kadar yaklaşık on 
yıl geçti. Amerika’da NEBB ile uyum-
landırılabilir mi diye faaliyetler başladı. 
Ardından onların kitabı tercüme edilip 
bastırıldı. Sonra Türkiye’de bir chapter 
oluşturmak üzere görüşmeler başladı 
fakat Amerikalılar pek istekli davran-
mayınca biz de bilgi birikimimizi ve 
ihtiyaçlarımızı değerlendirip kendi 
programımızı oluşturma kararı aldık. 
Sonuçta bir müfredat oluşturduk, eğitim 
programları hazırladık. Sertifikaların 
nasıl verileceği ve nasıl denetleneceği 
konularında çalışmalarımızı tamam-
ladık. ISKAV’da şu anda çalışan dört 
profesyonel, bir de dışarıdan danışman 
hocamız bulunuyor. Bu tür çalışmalar 
gerçekten uzun zaman alıyor ve oldukça 
da masraflı oluyor. Bugün bir üyemiz 
süper bir proje fikriyle gelse, o projenin 
detaylarının oluşturulması, hayata geç-
mesi ve kazanç getirecek hale gelmesi 
-tecrübeli bir ekip olsak bile- birkaç 
yıldan önce mümkün olmuyor. Hem 
zaman hem de para gerektiriyor. Dola-
yısıyla iyi fikirlerin kazanç sağlayacak 
projelere dönüşebilmesi için ISKAV’ın 
düzenli bağışlara ihtiyacı var.

şekilde bağış yapılabilmesi sağlanmalı. 
Bunun da altyapısını oluşturacağız. 

Sektörel	BIM	kütüphanesi	için	
çalışmalarımıza	başlıyoruz

Sektörümüzü geleceğe hazırlamak 
gerekli. İSKİD’de ve diğer sektör der-
neklerinde başlayan BIM konusundaki 
faaliyetler çok önemli. ISKAV da artık 
bu konunun ete kemiğe bürünmesi için 
faaliyetlerini hızlandıracak. İSKİD’in 
114 üye sayısının yüzde 70’ten fazlası 
KOBİ. KOBİ’lerin zamanları ve kay-
nakları sınırlı. BIM faaliyetleri, üretilen 
her cihazın/ürünün, tüm teknik özellik-
lerinin yüklü olduğu bir kütüphane oluş-
turulmasını ve tasarımcıların tek tıkla 
bu kütüphaneye erişip projeye uygun 
cihazı seçebilmesini sağlamayı da kapsı-
yor. Yani, mesela mekanik tasarım yapan 
kişi, bir cihaz seçecekse, ürünün ihtiyacı 
karşılayıp karşılamayacağını, tasarıma 
uygun olup olmadığını bu kütüphane-
deki bilgilerle anlayabilmeli. KOBİ’lerin 
de bu programdan faydalanabilmesi için 
ISKAV içinde bir atölye oluşturuluyor. 
Yeterli güçte bilgisayar yapısı olan, bu 
konuyu bilen kişi/firmalarla bir protokol 
yapılıp bu kütüphaneye bilgi yüklemek 
üzere çalışılacak. Böylece firmaların 
bu ihtiyacı karşılanacak ve ISKAV da 

gelir elde edebilecek. Bu kütüphanenin 
oluşturulması, işletilmesi ve tanıtılması 
için çalışmalarımızı planlıyoruz. İSKİD, 
DOSİDER, SOSİAD, POMSAD gibi 
derneklerin faaliyet alanları farklı. Her 
derneğin kendi BIM kütüphanesini 
oluşturması, bir tasarımcının, farklı 
ürün grupları için bu derneklerin her 
birinin web sitesine tek tek girmesini 
gerektirir ki bu da zaman kaybına neden 
olur. ISKAV burada bir koordinatör 
görevi üstlenip tüm sektör adına tek bir 
kütüphane oluşturulması ve işletilme-
sini sağlayacak. Bu yapı oluşturulurken 
tüm sektör işin içine dahil edilecek. Bu 
sayede diğer derneklere de katkıları ora-
nında pay verilmesi sağlanabilir. 
ISKAV her yıl protokol yaptığı üniver-
sitelerle işbirliği içinde burs verilecek 
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Mustafa Ali Akman’ın yanı sıra akade-
misyenler, iş dünyası temsilcileri, sektör 
sivil toplum kuruluşları ve basın men-
supları geniş katılım sağladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, DOSİDER’in kamu-özel sek-
tör işbirliğinin en güzel örneklerinden 
olduğunu, sektörün sağlıklı bir şekilde 
gelişmesi için yıllardır çalıştığını, DOSİ-
DER üyelerinin doğrudan yatırımla 
ülkeye birçok tesis kazandırdığını ve 8 

Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri 
ve İş Adamları Derneği 
25. Yılını Kutladı

Grand İstanbul Levent Otel’de gerçek-
leştirilen 25. Yıl Kuruluş Yıldönümüne 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz, İSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçı-
van, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Poli-
tikalar Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hatice 
Karahan, GAZBİR Başkanı Yaşar Ars-
lan, İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan 
Sılkım ve GAZMER Genel Müdürü 

Kurulduğu 1993 yılından bu yana, 
ülkemizde doğalgaz sektörü-
nün gelişmesi için hizmet veren 

Türk doğalgaz sektörünün en önemli 
yerli ve yabancı sanayi ve ticari kuru-
luşlarını bünyesinde bulunduran, ısıtma 
sektörünün yüzde 95’ini kapsayan ve 29 
firmanın çatı kuruluşu olan Doğal Gaz 
Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları 
Derneği (DOSİDER), 25. yılını kutladı.
8 Aralık 2018’de İstanbul Wyndham 
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Ar-Ge Merkezi ile son teknoloji cihazlar 
üretmeye odaklandığını ifade etti. Dön-
mez, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir 
gaz piyasasının oluşması için yatırımcıla-
rın teşvik edilmesi ve beraberinde meslek 
örgütlerinin katkı sağlamasının kendileri 
için son derece önemli olduğunu söyledi. 
DOSİDER üyelerinin yaklaşık 8 milyar 
TL iç piyasa ve 1 milyar ABD Dolarını 
aşan ihracat ile Türkiye ekonomisine 
kazanç sağladığı, 20 bin doğrudan ve 
200 bin kişiye de dolaylı istihdam olanağı 
yarattığı ve imalatı ve ihracatı gerçek-
leştiren üyelerinin büyük bir kısmının, 
yurtdışından Türkiye’ye gelen doğrudan 
yatırımlar olduğu ifade edildi.
Türkiye’de bugün gaz piyasasının ayakla-
rının tam olarak yere bastığını dile geti-
ren Fatih Dönmez, burada son 15-16 
yılda dağıtım sektörüne yapılan 24 mil-
yar liradan daha fazla altyapı yatırımı ve 
hukuki düzenlemelerin payının da büyük 
olduğunu belirtti.
Türkiye son 10 yılda yüzde 5-6 büyürken, 
gaz sektörünün bunun iki katı büyüdü-
ğünü hatırlatan Dönmez, “Böylece sek-
törümüze yurtiçi ve dışı yatırımcılarını 
bir kez daha davet ediyoruz. Türkiye; 
büyüyen ekonomisi, lojistik altyapısı, 

iyi yetişmiş insan gücü ve her sektörde 
büyüyen pazarlarıyla işlerini büyütmek 
ve dünyaya açılmak isteyenlere sayısız 
fırsat sunuyor. Türkiye, bölge coğrafya-
sının en istikrarlı, ekonomik olarak en 
güçlü ve diplomatik olarak nüfus alanı 
en geniş ülkesidir. Böylesi bir dönemde 
Türkiye, yatırımcılar için her zaman 
öngörülebilir gelecek sunmaya ve güvenli 
bir liman olmaya devam edecektir. Bu 
bölgede Türkiye’nin istemediği hiçbir 

enerji projesi hayata geçemez. Türkiye’yi 
enerji teknolojilerinde de merkez yap-
maya kararlıyız. Piyasanın, serbest ve 
rekabetçi olmasına yönelik desteğimiz 
devam edecek, Ar-Ge ve teknoloji des-
teğimizi de artıracağız” dedi.
DOSİDER Başkanı Ömer Cihad Var-
dan; doğalgazın verildiği yerlerde güvenli 
ve doğru bir şekilde tüketilmesinde, 
daha verimli cihazlarla, daha ekono-
mik ve konforlu çözümlere ulaşmasında 
Türkiye’ye 25 yıldır hizmet ettiklerini 
belirterek, “Eğer bugün, yılsonu itiba-
rıyla 81 ilimizde ve birçok ilçemizde, 
yaklaşık 15 milyon aboneyle, 55 milyar 
metreküpü aşan hacimde doğalgaz tüke-
tilebiliyorsa, bunda bu süreci kararlılıkla 
sürdüren yöneticilerimizin büyük emeği 
ve katkısı vardır” dedi.
Doğalgaz piyasasına yönelik genel 
değerlendirme yaparak, doğalgaz dağı-
tım şirketlerinden beklentiler ve dağı-
tım hizmetlerine yönelik uyarılara deği-
nen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 

TERMODİNAMİK • ARALIK 2018 55



  

Güncel

giren ErP yönetmelikleri çerçevesinde, 
birçok ürün grubunda artık sadece “daha 
verimli” cihazların piyasada satılabile-
ceğini ifade eden Ömer Cihad Vardan, 
“Doğalgazın nerdeyse tamamına yakınını 
ithal ettiğimizi düşünerek tüketicilere 
daha çevreci, daha verimli, daha teknolo-
jik, kullanımı kolay ürün sunmaya devam 
edeceğiz. Hatta 8 üye firmamızın onaylı 
Ar-Ge Merkezleri sektörde yerlileşme 
adına önemli adımlar atmaktadır” dedi. 

25.	Yılın	Onuruna	Mesleki	Eğitim	
Projesi	

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapı-
lan protokol kapsamında, 25 ildeki 25 
Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde 
“Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme” 
alanına ait atölye ve laboratuvarlara eği-
tim seti desteğinin söz konusu olduğu 
ifade edilerek Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez’in talimatıyla bu 
sayının 30 il ve 30 okula çıkarıldığı ifade 
edildi.
Ayrıca “Tesisat Teknolojisi ve İklim-
lendirme” alanında eğitim yapılan okul-
lardaki teknik öğretmenlere de sektör 
tarafından mesleki gelişim eğitim desteği 
verilerek bu okulların “Tesisat Teknolo-
jisi ve İklimlendirme” alanından mezun 
olan öğrencilerin istihdamlarına destek 
sağlanacağı vurgulandı.
Özellikle yeni teknolojilere erişimi daha 
sınırlı olan il ve ilçelerdeki okullara 
verilmesi planlanan setlerde hedefin 90 
öğretmen ve 3 bine yakın öğrenciye eği-
tim desteği vermek olduğu ifade edilerek, 
hem sektöre daha bilinçli eleman yetiş-
mesini sağlayabilmek hem de öğrencileri 
öncelikli olarak üye firma işletmelerinde 
istihdam etmenin amaçlandığı belirtildi.  
Toplantı sonlanırken çeyrek asırlık bu 
yolculukta emeği geçen ve doğalgaz 
sanayi sektörünün gelişmesine katkı 
sağlayan eski başkanlara, kurucu genel 
sekreter ile DOSİDER’in iş paydaş-
ları EPDK, İGDAŞ, GAZBİR ve 
GAZMER’e şükranların ifadesi ve kuru-
luş yıldönümü anısına teşekkür plaketleri 
takdim edildi.

Rakamlarla Türk doğalgaz sektörünün  
panoramasının çizildiği toplantıda, 2 
milyon adedi aşan kombi üretimiyle, 
22 milyon metreyi aşan panel radya-
tör imalatıyla ve 5 milyon adedi aşan 
doğal gaz sayaç ve ekipmanları ima-
latıyla Türkiye’nin, Avrupa’nın üretim 
merkezi konumuna ulaştığı belirtildi. 
Ülkemizdeki ısıtma sektörünün yüzde 
95’ini temsil eden DOSİDER üyeleri-
nin; kombi, doğalgaz sayacı panel rad-
yatörün üretiminin yanı sıra doğalgazla 
çalışan hemen her türlü kazan, çok çeşitli 
amaçlara hizmet eden brülör ve farklı 
kategorilerde radyant ısıtma sisteminin 
üretim ve ithalatını yaptığı vurgulandı. 
Ayrıca 2018 yılında, üretimi yapılan 1 
milyon kombinin (üretimin yüzde 50’si) 
ve 10 milyon metre panel radyatörün 
(üretimin yüzde 45’i) ihraç edildiği vur-
gulandı.  

Dünya	doğalgaz	piyasası	ve	
Türkiye	gerçekleriyle	uyumlu	
hedeflerimiz	var

Türkiye’nin gelişmesi, kentsel dönüşüm 
sürecinin hızla devam etmesi, sektördeki 
eski ürünlerin yeni teknolojik ürünlerle 
değişimi nedeniyle “değişim pazarının” 
oluşması ve zaman içinde bu pazarın 
büyümesi, doğalgaz kullanımının başta 
Çin olmak üzere, dünyanın birçok ülke-
sinde artmasının değerlendirildiği top-
lantıda DOSİDER’in tüm bu gelişme-
lere entegre olduğu ifade edildi.   
Doğalgaz ithal eden bir ülke olduğumuz 
için verimliliğin çok büyük önem taşı-
dığını ve 2018 yılının başında yürürlüğe 

“Doğalgaz ihtiyacımızı dışarıdan kar-
şılıyoruz. Dolayısıyla doğalgazın tasar-
ruflu ve güvenli kullanımını çok önemli 
buluyoruz. EPDK olarak lisans verdiği-
miz doğalgaz dağıtım şirketleri şebeke 
yatırımları yapıyor, doğalgazın vatan-
daşlarımızın evlerine, iş yerlerine ulaş-
masını sağlıyor. Bu noktadan sonra da 
tüketicilerimizin yaptırdıkları iç tesisat-
lar siz DOSİDER üyelerinin “uluslara-
rası standartlara uygun” cihazlarında son 
buluyor. Yani bir makinenin çarkları gibi 
görev yaparak vatandaşlarımıza doğal-
gaz konforunu ve rahatlığını sağlıyoruz. 
Vatandaşımızın nihai memnuniyetinde 
dağıtım şirketlerinin ve DOSİDER üye-
lerinin sorumluluğunu çok önemsiyoruz” 
dedi.
Doğalgaz dağıtım şirketleri çalışmaları 
ve genel talepleri hakkında bilgi veren 
GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, “DOSİ-
DER, Ar-Ge, standardizasyon, tanıtım 
ve uluslararası ilişkiler gibi önemli görev-
ler üstlenmiştir” dedi.

25	yıl	önce	ithal	ediyorduk,	şimdi	
Avrupa’nın	üretim	üssü	olduk
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“Aldağ A.Ş. İSKİD Genel   Kuruluna Hazırlanıyor”

ldağ A. Ş., Genel Müdürlük koltuğuna Doruk Oflaz oturdu. Şirketin eski bir çalışanı 

olarak “yuvaya” geri dönmek, Oflaz için olduğu kadar Aldağ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı 

Rebii Dağoğlu için de memnuniyet verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Zira 

Oflaz, Aldağ A.Ş.’yi ailesi gibi görüyor, Dağoğlu ise Oflaz’ı “şirket çıkarlarını daima 

kendi çıkarlarının üstünde tutan” bir dost olarak tanımlıyor. Faaliyetlerine son sürat devam eden 

Aldağ’daki bu gelişmenin detayları ve sektörel Sivil Toplum Kuruluşlarındaki (STK) seçim süreçleri ile 

ilgili Rebii Dağoğlu ve Doruk Oflaz ile görüştük…

A



ADVERTORIAL

Rebii	Dağoğlu:	
“Aldağ	A.Ş.’de	şirketin	
kazanabilmesi	için	sektörün	
kazanması	gerektiği	görüşü	
hakimdir”

Bildiğiniz üzere Ozan Atasoy ile yaklaşık 
on aylık bir çalışma sürecimiz oldu ve bu 
süreçte Ozan Bey’in en büyük şanssızlığı, 
göreve atandığı gün çok yüksek süratle 
giden bir arabanın yardımcı pilot kol-
tuğuna oturması oldu. Aslında biz daha 
düşük vitesle ilerlerken aramıza katılmış 
olsaydı, adaptasyon sürecini daha kolay 
atlatabilirdi. Ozan Bey, artık profesyonel 
olarak aramızda yok, ancak elbette ki dostluğumuz bakidir. Bundan sonraki iş 

yaşamında da çok başarılı olacağına ina-
nıyor ve kendisine Aldağ A.Ş.’de bulun-
duğu süredeki hizmetlerinden ötürü 
teşekkür ediyorum. 
Yakın zaman önce, bildiğiniz üzere 
Aldağ A.Ş. Genel Müdürlük görevini 
Sayın Doruk Oflaz devraldı. Doruk Bey, 
aslında şirketimizin eski çalışanlarından. 
Aldağ’a Bölgeler Koordinatörlüğü göre-
viyle geri geldi. Hedefimizde bölgele-
rin toplam satış içindeki performansını 
yükseltmek vardı. Kısa zamanda ciddi 
başarılar elde edildi.Tabii Doruk Bey’in 
Aldağ’da yetişmiş olması ve  uzun yıl-
lar Aldağ A.Ş. Ankara Bölge Müdürü 
olarak görev yapması, dolayısıyla ken-
disinin firmanın iç yapısını iyi biliyor 
olması ciddi bir avantajdı. Doruk Bey 
Aldağ’da uzun süre bulunmuş ve daha 
sonrasında bir süre farklı firmalarda görev 
alarak, Aldağ’a dışarıdan bakabilmiş bir 
profesyonel.  Aldağ A.Ş. ise bugüne kadar 
işe alımlarda genellikle gençlere fırsat 
vermeyi, onları yetiştirmeyi amaçlamış 

bir şirkettir. Son dönemdeki hızlı büyüme 
ivmemize paralel olarak farklı şirketler-
den çok sayıda arkadaşımızı bünyemize 
kattık. Genel Müdür olarak seçtiğimiz 
kişinin kurum kültürümüze sahip olması, 
hem aramıza yeni katılanlarla, hem eski 
personelimizle iletişim kurması ve bu iki 
grup arasında köprü görevini üstlenebil-
mesi gerekiyordu. Bu anlamda da Doruk 
Oflaz, tam aradığımız isimdi. Doruk 
Bey, daima şirketin menfaatlerini kendi 
menfaatlerinden önde gören, “şirketim 
kazanırsa ben de kazanırım” bakış açısına 
sahip bir arkadaşımızdır. Aldağ A.Ş.’de 
ise şirketin kazanabilmesi için sektörün 
kazanması gerektiği görüşü hakimdir. Bu 
bağlamda şirketimizin ve Doruk Bey’in 
“iş hayatı” kavramına bakışı ortak. 

Doruk	Oflaz:	
“Aldağ’ı	İSKİD	bünyesinde	temsil	
etmekten	büyük	onur		ve	gurur	
duyacağım”

1976 Ankara doğumluyum.1993’te 
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“Aldağ A.Ş. İSKİD Genel   Kuruluna Hazırlanıyor”



TED Ankara Koleji’nden, 1997 yılında 
da ODTÜ Makine Mühendisliği’nden 
mezun oldum. Mezun olur olmaz anne-
min bir tanıdığı vasıtasıyla Aldağ’a iş 
görüşmesine geldim. Tabii o zaman 
çok tecrübesizdim, üniversiteden yeni 
mezun olmuştum. Aldağ’da Tevfik Akan-
naç ile görüşmüştüm. Tevfik Bey bana o 
dönemde Ankara için bir bölge müdürü 
aradıklarını, benim de bu görev için çok 
tecrübesiz olduğumu, ancak özgüvenimi 
beğendiğini söyleyerek bana bir fırsat 
vereceğini belirtti. Nitekim hemen bölge 
müdürlüğüne atanmadım, ancak üç ay 
gibi kısa bir sürede gösterdiğim perfor-
mans sonucu, Ankara Bölge Müdürü ola-
rak atandım. O gün Aldağ, bana güvenip 
ciddi bir sorumluluk verdi. Ben de bunun 
altında kalmamak için daima çok çalıştım 
ve o güvene layık olmak istedim. Aldağ’da 
çalıştığım o dönemde evlendim, mas-
ter yaptım, dolayısıyla Aldağ hayatımda 
daima vardı. Masterdan sonra askere git-
tim. Askerlik sürecinde de yerime kim-
seyi almak istemediler. Askerden dön-
düğümde Ankara operasyonlarımız ana 
bayimize devrolmuştu. Ben de Aldağ’dan 
kopmamak için dört yıl kadar o dönem 
ana bayimiz olan Damla Ltd. Şti.’de 
çalıştım. Aldağ’ı o zamanlar profesyonel 
kadrolar yönetiyordu ve Dağoğlu ailesi, 
çok fazla işin içinde değildi. Bu nedenle 
çok agresif bir yapısı yoktu. Strateji ola-

rak daha statik bir şekilde mevcudiyeti 
korumayı benimsemiş bir yapı vardı. Ben 
2005’in sonunda Tevfik Bey ile konuşup 
müsaade istedim. Dedim ki “ben bura-
daki misyonumu tamamladım, artık 
körelmeye doğru gidiyorum. Biraz farklı 
yerlerde çalışmak, pazarı daha iyi analiz 
etmek istiyorum. Elbette ne zaman iste-
seniz geri gelirim”. Tevfik Bey ve Dağoğlu 
ailesinin de onayı ile buradan ayrıldım. 
Başka yapılar, başka sektörler gördüm. 
İyi de oldu, çünkü oralarda edindiğim 
tecrübeleri bugün Aldağ’a aktarıyorum. 
Bu süreçte beş yıl kadar enerji ile ilgili bir 
aile şirketimiz vardı; orada çalıştım. Daha 
sonra Rebii Bey’in davetiyle geri geldim. 
Aldağ, son yıllarda Dağoğlu ailesinin 
daha çok işin içine girmesiyle hedeflerini 
yükseltti, daha agresif bir yapıya büründü. 
Yani statik bir durumdan oldukça dina-
mik bir duruma geçti. Pazar koşullarına 
ayak uydurabilmek için; olması gerektiği 
gibi davranan bir şirket haline geldi. Ben 
de kişilik olarak çok dinamik biriyim. 
Şirket içinde bile yerimde oturmayı çok 
sevmem. Bu bağlamda Rebii Bey’le çok 
fazla ortak özelliğimiz var. Doğal olarak 
Aldağ bu yeni süreçte, benim hep içinde 
olmayı arzuladığım sürekli gelişen ve 
evrilen bir yapıya kavuştu. Bu yüzden 
yeniden Aldağ ailesinde olmaktan mut-
luyum; böyle bir şirketin genel müdürü 
olmaktan da çok büyük onur ve gurur 

ADVERTORIAL

duyuyorum. Bu şirketi İSKİD bünye-
sinde de aynı duygularla temsil edeceğim. 

Rebii	Dağoğlu:	
Aldağ	A.Ş.’nin	İSKİD	Yönetim	
Kurulu	Adayı:	“Doruk	Oflaz”

STK’lar, sürdürülebilir demokrasi anla-
yışının ve sürdürülebilir kalkınmanın 
olmazsa olmazı, toplumsal ilerleme-
nin mihenk taşıdır. Aldağ, STK’larda 
oldukça etkin şekilde yer alıyor. Özellikle 
kaynak aktarımı ve İSKİD’deki komisyon 
çalışmalarına doğrudan katılım konu-
sunda çok aktif rol oynadık. Şahsen ben 
arkadaşlarımın İSKİD’deki tüm faaliyet-
lerini, katıldıkları etkinliklerde ne kadar 
faal olduklarını bire bir denetledim ve 
onları hep teşvik ettim. Çünkü sivil top-
lum kuruluşlarında aldığımız görevler ve 
şirketi temsil etme yetimiz, sektörümüz 
ve ülkemiz adına değer yaratmak anla-
mına geliyor. Aldağ, Türkiye iklimlen-
dirme sektörünün ilk imalat yatırımını 
gerçekletirdiğinden ‘bütün hikayenin’ 
başladığı yer… İSKİD’in de kurucu fir-
maları arasındadır. Sektörün bugünlere 
gelmesinde bu derece etkili olmuş bir 
firmanın, İSKİD Yönetim Kurulu’nda 
olmaması düşünülemez. Bu nedenle 
Ocak 2019’da gerçekleştirilecek İSKİD 
Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu’na 
bir aday gösterme kararı aldık. Adayımız, 
Genel Müdürümüz Sayın Doruk Oflaz 
olacak. Doruk Bey’in 52 yıllık mazisiyle 
sektörün en köklü firmalarından birinin 
genel müdürü olması ve sahip olduğu 20 
yıllık  sektör tecrübesi, İSKİD Yönetim 
Kurulu adaylığı için yeterli bir referans 
olacaktır. İSKİD Yönetim Kurulu’nun her 
bir üyesi -seçilmesi halinde Doruk Bey 
de- sektörün ortak menfaatleri için faa-
liyet gösterecektir. ALDAĞ A.Ş. olarak  
henüz kendisinin ismini Onur Kurulu’na 
bildirmedik, Doruk Bey adaylık başvu-
rusunu Genel Kurul’da doğrudan Divan 
Başkanlığına yapacak. 2019 yılı Genel 
Kurulu’nun İSKİD ve tüm sektörümüz 
adına hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyor, seçilecek yeni yönetim kuruluna 
görev süresi boyunca başarılar diliyorum.
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Türkiye İMSAD 
Kasım 2018 Sektör Raporu 
Açıklandı
Son bir yıllık ihracat 20 milyar doları zorluyor
Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. 

‘Türkiye İMSAD Kasım 2018 Sektör Raporu’nda; iç pazarda süren daralmanın etkisiyle ihracatta sıçrama yaşandığı 

belirtildi. Raporda, inşaat malzemeleri ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 arttığı ve böylece Eylül 

2017- Eylül 2018 aralığında yıllık ihracatın 20 milyar dolar seviyesine yaklaştığı vurgulandı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sana-
yicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD)’nin, sektörün çatı 

kuruluşu olarak hazırladığı ‘Kasım 2018 
Sektör Raporu’nda şu tespitler yer aldı: 

İnşaat sektörü 2018 yılının ikinci çeyrek 
döneminden itibaren önce talep yeter-
sizliği ile karşılaştı. Ardından yükselen 
maliyetler ve enflasyon ile artan döviz 
kurları ve faizler sonucu mali açıdan 

sıkışmaya başladı. İnşaat sektöründe 
mevcut işler azalırken, yeni alınan inşaat 
siparişlerinde de gerileme yaşandığı 
görüldü. Bu gelişmelerle, inşaat sektö-
ründe hem yeni iş yapma isteği hem de 
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aşılması için yeni finansman modelle-
rinin uygulanması hedefleniyor. İnşaat 
sektörünü mali açıdan rahatlatacak 
finansman modelleri inşaat malzemeleri 
sanayisi için de önem taşıyor. Sanayinin 
talebi inşaat sektöründen geliyor ve mali 
açıdan inşaat sektöründe bir iyileşme 
sağlanmadan sağlıklı ve yeterli bir mal-
zeme talebinin oluşması beklenmiyor. 
 
İnşaat	malzemesi	sanayi	üretimi	
yüzde	3,4	geriledi

2018 yılı Eylül ayında inşaat malzemesi 
ortalama sanayi üretimi 2017 yılı Eylül 
ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Üretimdeki 
gerilemede iç talepteki daralma etkili 
oldu. İç piyasa koşullarının bozulması 
ile iç talebin gerilemeye başlaması üre-
timi olumsuz etkiledi. Geçen yıl Eylül 
ayında çalışma gün sayısının daha az 
olmasına rağmen bu gerileme yaşandı. 
Böylece Ağustos ayından sonra Eylül 
ayında da üretim düştü. Eylül ayında iç 
talebin hızla yavaşlaması ve alınan sipa-
rişlerdeki düşüş, önümüzdeki aylarda 
da üretimin zayıf kalacağı endişesini 
yarattı. İç talepteki küçülmeye karşın 
ihracat üretim artışını desteklemeye 
devam etti. 2018 yılı Eylül ayında 23 
alt sektörden 7’sinde üretim geçen yılın 

ayında Güven Endeksi 2,7 puan daha 
düştü. Ekonomide ve diğer sektörlerde 
görülen göreceli toparlanmaya karşın 
inşaat sektörü Güven Endeksi’nde geri-
leme sürüyor. Gerilemede inşaat sek-
töründeki sorunlar belirleyici olmaya 
devam ediyor. Sektörde önemli ölçüde 
talep ve finansman sorunları sürüyor. 
 
 
Yeni	finansman	modeli	arayışı

İnşaat sektöründe yurtiçi müteahhit-
ler kesiminde yaşanan mali sıkışıklığın 

kapasite azaldı ve bu durum alınan yapı 
ruhsatlarına da yansıdı. 2018 yılının ilk 
9 ayında alınan toplam yapı ruhsatları 
metrekare bazında yüzde 55,1 azalarak 
105,9 milyon metrekareye indi. Hem 
konut hem de konut dışı binalar için alı-
nan yapı ruhsatlarında düşüşün devam 
ettiği görüldü.  

Asıl	gerileme	konutlarda	yaşandı

Alınan yapı ruhsatlarındaki asıl geri-
leme konutlarda yaşandı. Konut piya-
sasında tamamlanmış stoklar ve mevcut 
devam eden işler nedeniyle azalan talep 
ile birlikte önemli bir birikim oluştu. 
Buna bağlı olarak ve finansman ala-
nında yaşanan sıkıntılar nedeniyle 2018 
yılının ilk 9 ayında alınan konut yapı 
ruhsatları, daire sayısı olarak yüzde 58,6 
düştü ve 485 bin 356’ya geriledi. Yılın 
son çeyreğinde de gerilemenin devam 
etmesi bekleniyor.        
 
İnşaat	Sektörü	Güven	Endeksi	ilk	
kez	50	puan	altına	indi

İnşaat Sektörü Güven Endeksi’nde 
Ağustos ve Eylül aylarında gerçekle-
şen sert düşüş sonrası gerileme, Ekim 
ve Kasım aylarında da sürdü. Böylece 
inşaat sektörü Güven Endeksinin ölçül-
meye başladığı 2010 yılından bu yana 
ilk kez 50 puanın altına geriledi. Kasım 
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sonraki en yüksek aylık ihracat gerçek-
leşti. Pazarlarda iyileşmelerin ihracat 
üzerindeki olumlu etkisi yeni yılın 
ikinci yarısında da sürdü. Ayrıca geçen 
yılın Eylül ayında çalışma gün sayısının 
eksik olması da aylık yüksek artışta baz 
etkisi yarattı.      

Yıllık	ihracat	19,9	milyar	dolara	
yükseldi				
        
2018 yılının ilk 9 ayında ihracat yüzde 
20,8 artarak 15,07 milyar dolara ulaştı. 
İhracatta kuvvetli artış Eylül ayında da 
sürdü ve 2017 Eylül-2018 Eylül ara-

Eylül ayına göre artarken 16 alt sek-
törde üretim geçen yılın Eylül ayına 
göre düştü. İnşaat malzemeleri sanayisi 
genelinde yılın ilk 9 ayında ise üretim 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
4,1 arttı. 

İhracat	yüzde	44	arttı					
        
İnşaat malzemeleri ihracatı Eylül 
ayında önemli bir sıçrama gösterdi ve 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 
artarak 1,82 milyar dolar olarak ger-
çekleşti. Eylül ayı artışında iç pazardaki 
daralma da etkili oldu. Mart ayından 

lığında yıllık ihracat 20 milyar dolara 
yaklaşarak 19,9 milyar dolar seviyesinde 
gerçekleşti. 2018 yılında ihracat yüksek 
performans göstermeye devam ediyor. 
Yakın ve komşu pazarlarda göreceli 
iyileşme ile AB pazarı ihracat artışına 
katkı veriyor. Ayrıca döviz kurlarındaki 
artışın da ihracatı desteklediği görü-
lüyor. 

Eylül	ayında	ithalat	yüzde	27	
geriledi															

İnşaat malzemeleri ithalatı yeni yıla artış 
ile başlamıştı. Ancak Haziran ayında 
ithalat ilk kez aylık bazda gerilemişti. 
İthalatta gerileme Ağustos ayında hız-
landı ve bu gerileme Eylül ayında geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 27 geriledi. 
Eylül ayı ithalatı 574 milyon dolar ile 
yılın en düşük ikinci aylık ithalatı oldu.
Yeni yılın ilk beş ayında ise inşaat mal-
zemeleri ithalatı yüzde 11 artmıştı. 
Ancak ithalat izleyen aylarda hızla-
nan bir gerileme eğilimine girdi. Eylül 
ayındaki yüksek gerileme ile birlikte 
ilk dokuz ayda gerçekleşen ithalat 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
3,5 geriledi. Böylece yıllık ithalat da 9 
milyar doların altına indi. Döviz kur-
larındaki önemli artış ve inşaat işle-
rindeki yavaşlama ithalatta daralmayı 
hızlandırdı.
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Reklamınız hedef kitlesine ulaşıyor mu? 
Sizi profesyonel okurlarla buluşturacak 
itibarlı sektörel yayınların adresi SEYAD’tır. 
Reklam verdiğiniz yayın kuruluşunun 
SEYAD üyesi olmasına dikkat edin ki,
reklam bütçeniz çöpe gitmesin.

veya
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sektörel yayınlar ulaştırır
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Yazan: David Burczyk/HPACEngineering
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Çeviri

Birkaç yıl önce, Arden Engineering 
Constructors şirketinin Bina Bilgi 
Modelleme (BIM) Müdürü Bill 

Cameron, mekanik, elektrik ve tesisat 
sistem (MEP) restorasyonları için teklif 
taleplerinin, yeni sistem kurulması için 
olanlara nazaran azımsanamayacak dere-
cede arttığını görmüştür. Şirketin konum-
sal verinin manüel toplanması için yeni-
likçi alternatifler bulmaya başlaması da bu 
zamana denk gelmektedir.  
İlk adım olarak, bu tip bir çalışma için 
inşaat öncesi koşulların doğru şekilde 
ortaya konması gereklidir. Örnek vermek 
gerekirse, HVAC sistemindeki boruları ve 

Tarama Teknolojisi Üç Boyutlu 
Tasarıma Detay Katıyor

Cambridge Massachusetts’te biyolojik kökenli tıbbi malzeme üretim tesisindeki bir 
restorasyon projesinde; Arden yüzeylerin, HVAC elemanlarının, objelerin ve kanalların 
üç boyutlu konumlarını almak için lazer tarayıcı kullanmıştır ve bu veriyi Autodesk BIM 
360 ile işlemiştir. Dört günde tamamlanması beklenen işi dört saat gibi kısa bir sürede 
bitirmiştir. 
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HVAC yüklenicileri geliştirilmiş üç boyutlu veri toplama hızı ve doğruluğu 
sayesinde rekabet avantajı kazanıyorlar.



Çeviri

kanalları taşıyan, yapı içerisinde tam ola-
rak konumlandırılmış sayısız askı, man-
şon ve diğer komponentler bulunmakta-
dır. Uygulanan (as-built) modelin amacı, 
mevcut koşulları ve yeniden tasarlanan 
sistemin etkilerini belirlemek için bir 
binadaki ilgili tüm MEP elemanlarının 
hassas ölçümlerini toplamaktır. Uygula-
nan (as-built) modelleri oluşturmak için 
geleneksel yöntem, ilgili binada bulunan 
tüm MEP elemanlarının tek tek ölçüm-
lerinin alınıp kaydedilmesidir. 
Bu süreci modernize etmek ve müşte-
rilerine daha iyi destek sunabilmek için 
Arden, üç boyutlu tarayıcılar ve bulut 
modelleme alternatifleri arasından 
Trimble TX6 tarayıcı ile Trimble Real-
Works tarama yazılımını seçti. 3D lazer 
tarayıcıyı seçmelerinin nedeni; sahada 
veri toplamayı hızlı ve verimli olarak 
yapabilmeyi mümkün kılan hız, kalite 
ve aralığı sağlamasıdır. 

Bir	biyolojik	kökenli	tıbbi	
malzeme üretim tesisinin 
restorasyonu
Üç boyutlu lazer tarayıcının benimsen-
mesinden beri, Arden “as-built” verilerin 
toplanması için lazer tarayıcı kullanmak-
tadır. Şirket yakın bir geçmişte Camb-
ridge Massachusetts’te bulunan küçük 
bir biyolojik kökenli tıbbi malzeme 
üretim tesisinin restorasyon projesini 
üstlenmiştir. Proje kapsamında HVAC, 
kontroller, dengeleme ve fabrikasyon 

çalışması ve çatıya asma kat eklenmesi 
bulunmaktaydı. Projenin birinci fazı 7,88 
acre’lik alanın kapsadığı dokuz binalı 
kampüs içinde bulunan 644.771 ft2’lik 
laboratuvar, ofis ve perakende satış ala-
nına hizmet edecek geçici buhar kazanı 
ve chiller kurulmasını içermekteydi. 
Ayrıca mevcuttaki alanın kanal sistemi-
nin yeniden modellenmesi ve bu sisteme 
projenin sıradaki fazını desteklemek için 
ek kanallar eklenmesini de içermekteydi. 
Projenin ikinci fazı ise soğutma suyu 
santralinin, yeni chiller’ların ve soğutma 
kulelerinin entegrasyonunu içermek-
teydi. 

As-built	değerlendirmesi:	HVAC	
ve	kanal	sistemi
Projenin as-built değerlendirmesinin 
doğru şekilde yapılabilmesi, ek MEP 
sistemlerinin uyumlu olmasını ve kuru-
luma hazır olmasını garanti altına almak 
adına çok önemlidir. Arden, yüzeyle-
rin, HVAC bileşenlerinin, objelerin ve 
kanalların hassas üç boyutlu konumlarını 
toplamak için 3D lazer tarayıcı kullan-
mıştır. Tarama işlemi dış ortamda ve iç 
ortamda 500k nokta/saniye tarama hızı 
ve 80 metre tarama aralığı ile gerçekleş-
tirilmiştir. Toplamda iç mahalde 20 adet, 
dış ortamda da 4 adet tarama işlemi 4 
saatlik bir periyotta yapılmıştır. Her bir 
tarama süresince, tarayıcı milyonlarca 
veri noktası (ayrıca nokta bulutu da deni-
lir) toplamıştır. 
 “3D tarayıcının en önemli faydaların-
dan biri yüksek hızlı tarama ve tutarlı 
doğruluk” diyor Cameron ve ekliyor:  
“As-built değerlendirme manüel olarak 
tamamlanmasının 4 gün veya 32 adam 
saat süreceğini öngördük. Trimble 3D 
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HVAC sistemindeki boruları ve kanalları taşıyan, yapı içerisinde tam olarak 
konumlandırılmış sayısız askı, manşon ve diğer komponentler bulunmaktadır.
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Medya takip ve raporlama ajansı 
PRNet’in UNESCO İstatistik Ens-
titüsü verilerinden ve medya yansı-

malarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin 
Ar-Ge’ye sadece 15,3 milyar dolar harcama yap-
tığı görüldü. Ülkelerin satın alma gücüne göre 
derlendiği araştırmada Türkiye, 15’in ci sırada yer 
aldı. İlk 10’a girerek Ar-Ge’ye yaptığı yatırım 
ile dikkat çeken ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
•	 Amerika Birleşik Devletleri 476,5 milyar 

dolar, 
•	 Çin 370,6 milyar dolar, 
•	 Japonya 170,6 milyar dolar, 
•	 Almanya 109 milyar dolar, 
•	 Güney Kore 73,2 milyar dolar, 
•	 Fransa 60,8 milyar dolar, 
•	 Hindistan 48,1 milyar dolar, 
•	 Birleşik Krallık 44,2 milyar dolar, 
•	 Brezilya 42,1 milyar dolar, 
•	 Rusya 39,8 milyar dolar.

Ülkemizde ar-ge harcamalarının neticeleri ne 
oldu, bu harcamalar patentli birer ürüne/hizmete 
dönüştü mü, kimler hangi konularda ar-ge yatı-
rımları yaptı, bu yatırımlar ülkemize hangi katma 
değeri sağladı, bilmiyorum. Ama işte size o ar-ge 

Klimalı Ayakkabı 
“Sevim” Seri Üretim 
için Destek Bekliyor

harcamalarına 
dahil olmayan 
ve bireysel bir 
çabanın çıktısı 
olan enteresan 
bir ürün haberi: 

“Malatya’da yaşayan ve boş zamanlarında baba-
sının ayakkabı dükkanında çalışan 25 yaşın-
daki üniversite öğrencisi Furkan Bozdağ, kli-
malı bir ayakkabı tasarladı. Yazın soğutan kışın 
ısıtan ayakkabı, yaklaşık 3 ayda tamamlanan 
bir proje. Ayakkabının içine konulan bataryalı 
devre sayesinde soğutma ve ısıtma sağlanıyor. 

Bozdağ ürününü şöyle anlatıyor: “Ayakkabının 
içindeki devre peltier ve bataryadan oluşuyor. 
Devreyi ters veya düz bağladığımız zaman pel-
tier soğutma ya da ısıtma işi yapıyor. Yazın sıcak-
larında peltier düz devre olduğu için dışarıdaki 
soğuğu alarak ayakkabının içine atıyor. Ayak-
kabının içindeki sıcağı da alarak dışarıya atıyor, 
eksi 9 dereceye kadar soğutabiliyor. Devreyi ters 
bağladığımızda da ayakkabının içini bu sefer 
60 dereceye kadar ısıtıyor. Ayakkabının içinde 
hava akımı sürekli var, içinde bakteri üremesi 
imkansız”. 

Tasarladığı ayakkabıya annesinin ismi olan 
‘Sevim’ adını veren Furkan Bozdağ, şarj edile-
bilen ayakkabıyı daha da geliştirerek seri üretime 
geçmek istediğini söylüyor...” 

Ne dersiniz? Tutar bence... TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com

www.acrefine.com
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Türkiye Pazarında...

Çarpıcı Tanışma Fiyatlarımız ve Benzersiz 
Ödeme Seçeneklerimizden Faydalanmak İçin 

Bizi Hemen Arayın

MERHABA TÜRKİYE

dergilerinize her yerden ulaşın...
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etkilerini belirlemek için kullanılmıştır. 
Lazer taraması sonrasında elde edilen 
nokta bulutu dönüştürüldükten sonra; 
Trimble SysQue (Autodesk add-on’u) 
kullanılarak üç boyutlu BIM modeli 
içerisine fabrikasyon seviyesinde veri 
eklenmiştir. Bu sayede Arden tasarımın, 
detaylandırma, fabrikasyon, üretim ve 
kurulum spesifikasyonları gibi gerçek 
hayattaki içerikleri kapsamasını sağla-
mıştır. Model, Revit vasıtasıyla görün-
tülendikten sonra Navisworks’e aktarıldı. 
Navisworks, modelleri, modelin çevre-
sini, bakış açılarını, kırmızı çizgileri ve 
ölçümleri içeren bir görüntüsünü aldı 
ve bunu restorasyonu üstlenen partiler 
arasındaki koordinasyonu sağlamakta 
kullandı.
“Binayı taradıktan sonra, bu bilgiyi pro-
jenin konstrüksyon müdürüne gönder-
dik” diyor Cameron ve ekliyor: “Tarayı-
cıdan aldığımız nokta bulutu ve yazılım 
bize projenin ikinci fazında nereye bak-
tığımızın açık bir resmini vermişti.”

İlişkilere	Doğru	Eğilim
Nokta bulutlarını modellenmiş 3D bile-

şenlere dönüştürme yetisi ile birlikte 
Trimble tarama teknolojisini kullan-
manın öncü HVAC ve MEP servis 
yüklenicisi olan Arden’in diğerlerinden 
ayrı tutulmasını sağladığını söylüyor 
Cameron. Ekip, müşterilerin karmaşık 
projelerinin üstesinden gelebilmekte ve 
hem zaman ve para kazandıran hem 
de endüstrinin en yüksek kalite stan-
dartlarını karşılayan yenilikçi çözümler 
sunmaktadır. 
“Biz endüstrinin safi dolar ve sentler-
den daha çok ilişkilere doğru bir eği-
lim gösterdiğini görüyoruz Müşteri-
ler, dengelemeyi de kapsayan, eksiksiz 
MEP hizmeti verdiğimizi, projedeki 
iş kapsamımızın diğer yüklenici par-
tileri ve projenin toplam maliyetini 
ne yönde etkilediğini bilmek istiyor-
lar. 3D tarayıcı ve yazılımı bize bunu 
yapmamızda yardımcı olmakta ve bizim 
BIM iş akışımıza uyum sağlamakta-
dır. Bu da büyük resmi görebildiğimiz 
için MEP ve mekanik servisler konu-
sunda müşterilere yardımcı olmaya çok 
daha fazla odaklanmamızın diğer bir 
sebebidiyor Cameron.”
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Ürün Tanıtımı

mek için şeffaf su haznesi, (2.5lt - 3.0lt) 
havada uçan tozlar için yıkanabilir toz 
filtresi ayrıca karbon filtresi kötü kokuları 
gidermeye yardımcı olur. Elektronik kon-
trol paneli cihazın üzerindedir. Santrifüj 
fanlar ünitenin arkasından nemli ortam 
havasını çeker, filtrelenmiş, arındırılmış 
ve nemi alınmış havayı, ünitenin üzerin-
den sirkülasyon sağlar. Küçük ergonomik 
boyutları kullanım kolaylığını, düşük 
enerji tüketimi enerji tasarrufunu, ayar-
lanabilir nem seviyesi (%40, %50, %60 
ve %70) istenen nemin alınmasını sağlar. 
Destek havalandırma fonksiyonu ile elbise 
kurutmanıza yardımcı olur (DEUMIDO 
NG 16 ve DEUMIDO NG 20), yüksek 

hız veya düşük hız seçeneği ile neme bağlı 
ihtiyaçları karşılar. Her cihazın model 
kodu ayrıca o gün içinde çekilen nemi 
gösterir (30˚C’de %80 RH’a göre).

Yüksek nem oranı, insanlar üzerinde 
ciddi sağlık sorunlarına neden 
olabiliyor. Ayrıca iç mekân nemi 

küflerin üreyip çoğalmasına, solunum 
problemlerine, eklem ve kemik ağrılarına, 
mobilya ve duvar hasarlarına sebep oluyor.
Vortice tarafından üretilen DEUMIDO 
NG, nemi kontrol ederek konforlu iç 
mekân havası ve neme bağlı sorunlardan 
korunmamızı sağlıyor. 3 farklı kapasite 
(DEUMIDO NG10, DEUMIDO 
NG16, DEUMIDO NG20) ölçü ağırlık 
ve performans olarak mekânın ihtiyaçla-
rını karşılıyor.
Gövde parlak yüksek kalite ABS plastik, 
kolay taşınabilir tekerlekli, su seviyesi izle-

AVenS’ten Portatif Nem Alıcı 
Vortice DEUMIDO NG
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Ürün Tanıtımı

kontrol edilebilen, akıllı kontrol sistemle-
riyle donatılan ürünleri de tüketicileriyle 
buluşturuyor. Hassas ısı ayarlama özelli-
ğine sahip olan akıllı oda termostatla-
rıyla kombiler uzaktan kontrol edilmenin 
yanı sıra gün içindeki ani hava durumu 
değişikliklerine göre günlük ve hafta-
lık olarak programlanabiliyor. Tüketici 
için tasarruf anlamına gelen bu ürünler 
de Baymak güvencesiyle pazarda yerini 
almaya devam ediyor. 
İklimlendirme sektöründe yenilenebilir 
enerji ve çevre dostu ürünleri tüketiciye 
sunan Baymak tam yoğuşmalı kombi 
modelleri arasında yer alan idee modeli, 
yüksek performansı, küçük, estetik tasa-
rımı ve ultra sessiz çalışma özelliği ile 
teknoloji ve estetiği bir araya getirdi. 
Pazarda bulunan standart kombilere göre, 
26 kg ve 54 cm yüksekliğiyle kompakt bir 
yapıya sahip olan idee, çok sayıda geliş-
miş fonksiyona sahip Opentherm kontrol 

cihazları ile hassas kontrol sağlarken, 38 
desibelle fısıltı kadar sessiz çalışıyor.
Avrupa teknolojisini Türkiye’ye taşıyan 
Baymak’ın tam yoğuşmalı kombi ailesi 
üyelerinden Novadens ve Novadens 
Extra modelleri ise premix yanma tek-
nolojisi ile yüksek oranda enerji tasar-
rufu sunuyor. Cold Burner Door (soğuk 
brülör kapak) teknolojisine sahip Nova-
dens serisi ile ısı kayıplarına karşı en üst 
seviyede verim elde ediliyor. Novadens 
Extra serisi kombilerde bulunan LCD 
kumanda paneli de kombileri uzaktan 
kontrol etme imkânı verirken, ortam 
ısısına duyarlı oda termostatı günlük ve 
haftalık programlamalar yapmayı sağ-
lıyor. 
Baymak kombi ailesinin Premix ve Cold 
Burner Door teknolojisiyle ısı kayıplarına 
karşı maksimum verim sağlayan üyesi 
Duotec kombi modeli ise geniş ön pane-
liyle kullanım kolaylığı sağlıyor.

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte 
ısınma, ev ve işyerleri için en 
önemli ihtiyaçlardan biri olmaya 

başladı. 
Türkiye’de son yıllarda enerji verimliliği 
ve tasarrufun ön plana çıkmasıyla birlikte 
tüketici için de daha az enerji harcayan ve 
çevreye zarar vermeyen yoğuşmalı kom-
biler ilk tercih haline geldi. Baymak ise 
5 yıldır Ar-Ge çalışmalarıyla yoğuşmalı 
kombi kullanımının teşvik edilmesi ve 
tüketicinin bilinçlenmesi için çalışmala-
rına devam ediyor. Avrupa teknolojisiyle 
donatılmış tam yoğuşmalı kombi ailesi ile 
bu kış ev ve işyerlerinde konforlu ısın-
mayı sağlayacak olan Baymak, yüzde 30 
enerji tasarrufuyla kullanıcıları yüksek 
faturalara karşı koruyacak. 
İklimlendirme sektöründe yaşanan geliş-
meler, teknolojik değişimler ve tüketici 
talepleriyle birlikte ürün gamını geniş-
letmeye devam eden Baymak, uzaktan 

Baymak Tam Yoğuşmalı 
Kombi Ailesi
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Doğu İklimlendirme tarafından 
konutlar için geliştirilen ev tipi 
ısı geri kazanım cihazı FOUR 

HOME, 2017 yılı içinde TÜV-SÜD 
tarafından yapılan testleri de geçerek 
Avrupa pazarına sunuldu. 
2018 yılı itibarıyla Türkiye pazarına 
da sunulan ürünün ilk kez 2018 ISK-
SODEX İstanbul fuarında lansmanı 
yapıldı. 
FOUR HOME Ev Tipi Isı Geri Kaza-
nım Cihazı, konutlarda havalandırma-
dan kaynaklanan enerji kayıplarının 

Doğu İklimlendirme’den 
FOUR HOME Ev Tipi Isı Geri 
Kazanım Cihazları

önüne geçmek amacıyla geliştirildi. 
İçerisinde bulunan yüksek verimli ısı 
eşanjörü sayesinde mahalden dışarı atı-
lan hava ile mahale girecek taze hava 
arasında ısı transferi gerçekleşerek 
enerji kayıpları minimize edilir. Stan-
dart bir evde kullanılabilecek boyut-
larda üretilen cihaz depo veya kiler gibi 
mekânlarda konumlandırılabilir. 
Cihaz üzerinde ısı transfer verimi yüzde 
94’lere varan karşıt akışlı ısı değiştiri-
ciler ve sessiz EC plug fanlar bulunur. 
Ayrıca taze hava tarafında G4 sınıfı 

panel filtre ve opsiyonel olarak sunulan 
F7 sınıfı torba filtre kullanılır. Free coo-
ling özelliği de bulunan cihaz 4 mevsim 
kullanım özelliğine sahip. Tak çalıştır 
mantığı ile geliştirilen ürünler ile diji-
tal kontrol paneli standart olarak gelir, 
donma koruması ve kablosuz kontrol 
ise opsiyonel olarak sunulur. 
ErP 2018 Direktifine uygun olarak üre-
tilen FOUR HOME cihazının tavan 
tipi modelinin üretimine 2018’in ikinci 
yarısından itibaren başlandı ve ilk ihra-
catı Rusya’ya yapıldı.

Tavan Tipi Evsel Isı Geri Kazanım CihazıDuvar Tipi Evsel Isı Geri Kazanım Cihazı
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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ÜÇ BOYUTLU TASARIMA
DETAY KATIYOR

Tarama Teknolojisi
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