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

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

Vitocrossal 100_Termodinamik_TR.indd   1 30.05.17   16:05



Editörden

  

Çinli bilim insanları, geçen Kasım ayında Güneş'in 
nükleer füzyon sürecini taklit eden ve bir tür 'Yapay 
Güneş' olarak tanımlanan  Experimental Advanced 
Superconducting Tokamak (EAST) reaktörünün de 
zor bir sürecin ardından elektron ısısında 100 milyon 
santigrat dereceye ulaştığını açıklamışlardı. Aynı bilim 
insanları, bir 'Yapay Güneş' inşasına daha hazırlanıyor-
lar. Mart ayında, Çin Ulusal Nükleer Kurumu yetkilisi 
Duan Xuru, yaptığı konuşmada 2019 senesi bitme-
den HL-2M Tokamak adı verilen 'Yapay Güneş'i çalış-
maya hazır hâle getirmek için mühendislerinin dur-
madan çalıştıklarını belirtti. "Yapay Güneş'in plazması 
çoğunluk olarak elektronlar ve iyonlardan oluşuyor," 
diyerek açıklamasını sürdüren Duan Xuru şunları ekle-
di: "Zaten elimizdeki Tokamak cihazları çekirdek plaz-
masında 100 milyon santigrat elektron ısısına ulaştı. 
İyon ısısında ulaştığımız rakam ise 50 milyon santigrat 
derece ve bu cihazlarda enerjiyi üreten şey iyondur." 
Duan Xuru'ya göre HL-2M Tokamak neredeyse 100 
milyon santigrat derecelik bir iyon ısısına sahip ola-
cak. Bu sayı gerçek Güneş'in iyon ısısının neredeyse 
7 katı. Eğer her şey beklendiği gibi giderse, HL-2M 
Tokamak gelecekte üretilecek nükleer füzyon reak-
törleri için bir başlangıç noktası görevi görerek temiz 
ve sınırsız enerji hayallerini gerçeğe dönüştürebilir.

in, 2022 yılında uzaya Dünya'yı aydınlatması-
nı planladığı bir yapay ay gönderecek. Şinhua 
ajansına ait habere göre ülkenin güneyinde 

bulunan Sıçuan eyaletinin Çıngdu kentinde Güneş'in 
ışığını Dünya'ya yansıtacak bir uydu geliştirilecek ve 
uydunun geliştirme aşaması 2020 yılına kadar ta-
mamlanmış olacak. 3 adet üretilmesi planlanan Yapay 
Ay uydularının uzaya gönderimi ise 2022’de gerçekle-
şecek. Kentteki Sistem Bilimi Araştırma Enstitüsü’nün 
Başkanı Vu Çunfıng tarafından yapılan açıklamada, 
gerçekleştirilen araştırma çerçevesinde yapay Ay’ın 
yörünge ayarı, açılma ve aydınlatma gibi kontrolleri-
nin 2020’de tamamlanacağı belirtildi. Vu, uyduya dev 
aynaların yerleştirileceğini ve bu uyduların 24 saat 
boyunca aydınlanma sunacağını açıkladı. Uydu ara-
cılığıyla Güneş’ten Dünya’ya yansıtılacak ışığın 3 bin 
600 ila 6 bin 400 kilometrekarelik alanı aydınlatacağını 
söyleyen Vu, gerçekleşecek ışımanın Ay ışığına kıyasla 
sekiz kat daha parlak olmasını beklediklerini ifade etti. 
Vu’ya göre, Dünya’dan 500 kilometre uzaklıktaki bir 
yörüngeye yerleştirilecek yapay Ay’ın ışık yoğunluğu 
ayarlanabilecek ve Dünya'dan yalnızca bir yıldız şek-
linde görülebilecek. Vu, Yapay Ay’ın 50 kilometrekare-
lik bir alanı aydınlatmak için kullanılması durumunda 
1.2 milyar yuan tutarında elektrik masrafından tasar-
ruf edilmesini sağlayacağını ve doğal afetler olması 
halinde yeryüzünde karanlıkta kalan kör noktaları da 
aydınlatabileceğini açıkladı. Bu hususta daha önce ça-
lışmalar yürüten Rusya, teknik aksaklıklar nedeniyle 
projesinde başarıya ulaştıramamıştı.

Ç

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Çin’in çılgın projeleri geliyor: “Yapay Ay” ve “Yapay Güneş” 
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TTMD 13. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı

T ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 13. 
Dönem Olağan Genel Kurul Toplan-

tısı, 23 Mart 2019 tarihinde TTMD üyele-
rinin katılımlarıyla Ankara Latanya Otel’de 
yapıldı. Açılışın ardından Genel Kurul Divan 
Başkanlığı’na Ethem Özbakır, yardımcılık-
larına Samet Uslu ve Gülmetan Atagün 
Savaş seçildi. Gündem maddelerinin karara 
bağlanmasından sonra, sırasıyla MÜKAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Esma Sarıaslan 
Divrikli, TOBB İklimlendirme Meclisi Başkanı 
Zeki Poyraz, İSKİD Başkan Vekili Ayk Didon-
yan, MTMD Yönetim Kurulu Başkanı İrfan 
Çelimli ve MMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Yener genel kurula hitaben birer 
konuşma yaptı. 
Genel Kurul’un açılış konuşmasını yapmak 
üzere kürsüye gelen TTMD 13. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kıl-
kış, yurtiçi ve yurtdışında dernek adına ger-
çekleştirilen çalışmalar hakkında kısa bilgi 
verdikten sonra, dönem içerisinde birlikte 
çalıştığı yönetim kurulu üyelerine teşekkür 
etti. Açılışın ardından geçilen 2019 Faaliyet 
Sunumunda TTMD Yönetim Kurulu Üyeleri; 
temsilcilikler, basın ve halkla ilişkiler, yayın 
ve sertifikalı eğitimler, MMO, sektörel der-
nekler ve kamu kurumları ile ilişkiler, Sem-
pozyum 2018, dış ilişkiler, komiteler, yeni 
web sitesi, üye yönetimi ve dijital arşiv yazı-
lımları, mali tablolar, stratejik plan ve son 
olarak performans değerlendirmesi konu 
başlıklarında birer sunum gerçekleştirdi. 
Faaliyet Raporu’nun okunmasının ardın-
dan 2018-2019 yılı Dernek ve İktisadi 
İşletme Bilanço, Gelir-Gider Tabloları ve 
Dernek Denetim Kurulu Raporu Genel 
Kurul’a sunuldu. Okunan raporların 
görüşülmesinin ardından, 2018-2019 yılı 
Yönetim Kurulu çalışmaları, Genel Kurul 
tarafından oybirliği ile ibra edildi. Dernek 
Tüzüğü’nün bazı maddelerinde değişiklik 
yapılmasının görüşülmesi ve kabulünden 
sonra yeni yönetim kurulu seçimi için oy 
verme işlemine geçildi. Kurul üyelerini seç-
mek üzere yapılan oylama sonucunda, iki 
yıl süre ile görev alacak olan TTMD 14. 
Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri şu isim-
lerden oluştu: 

Yönetim	Kurulu	Üyeleri	(Asıl)
1. Prof. Dr. Birol Kılkış 
2. Ceren Ercan
3. Deniz Arzu Atik
4. Gökhan Ünlü
5. Hakan Kocaova
6. Haşim Alan
7. Dr. Kazım Beceren
8. Dr. Kemal Gani Bayraktar
9. Kemal Gökay
10. Meriç Sapçı
11. Merve Sabay
12. Sinan Soğancı
13. Tamer Şenyuva

TTMD 14. Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği 
ilk Yönetim Kurulu Toplantısıyla görev-
lilerini Kemal Gani Bayraktar (Yönetim 
Kurulu Başkanı), Meriç Sapçı (Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı), Kazım Bece-
ren (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), 
Tamer Şenyuva (Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı), Kemal Gökay (Muhasip Üye) 
ve Gökhan Ünlü (Genel Sekreter) olarak 
oybirliğiyle belirledi.



Wavin Chemidro
CONNECT TO BETTER

 
 
 

Komple sistem çözümü 
Tasarım desteği
Taleplere göre farklı paket opsiyonları

Nerede olursanız olun 
Sentio akıllı telefon 
uygulaması ile konfor 
şartlarınızı siz belirleyin. kontrol sende!

ile



Haberler

8 TERMODİNAMİK • NİSAN 2019

TÜYAK Eğitim Seminerlerinin Beşincisi “İş Güvenliği ve Yangın 
Korunumu” Konusuyla Yapıldı

T ÜYAK Türkiye Yangından Korunma 
ve Eğitim Vakfı/Yangından Korunma 

Derneği’nin 2016-2017 döneminde başla-
yan ve ilk günden bu yana yangın korunum 
sektörünün nabzını tutan, pazara hareket-
lilik getiren, bilgi paylaşımını artıran eğitim 
seminerleri üçüncü yılında devam ediyor. 
2018-2019 dönemi eğitim seminerlerinin 
beşincisi, “İş Güvenliği ve Yangın Koru-
numu” konusuyla, 16 Mart 2019 tarihinde 
Kozyatağı Hilton Otel’de düzenlendi. Otu-
rum başkanlığını TÜYAK’ın geçmiş dönem 
yönetim kurulu başkanlarından Yangın 
Risk Danışmanı Cemal Kozacı’nın yaptığı 
seminerde A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 
Makine Mühendisi Memet Gültek “Yangın 
Risk Değerlendirmesinde Sahada Karşılaşı-
lan Sorunlar”, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 
Makine Mühendisi Kemal Üçüncü ise “İş 
Güvenliği Mevzuatında Yangından Korun-
manın Yeri, İş Güvenliği Uzmanlarının Bu 
Konuda Yeterlilik ve Sorumlulukları” baş-
lıklı birer sunum yaptı. Gültek sunumunda 
iş güvenliği uzmanlarının yangın güvenliği 
konusunda sahada nelerle karşılaştıkları ve 
riskleri nasıl yönettikleri hakkında katılım-
cıları bilgilendirdi. Gültek özetle şunları 
söyledi: “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
(İSGK) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk 
Değerlendirme Yönetmeliği ilgili maddeleri 
gereği; küçük ve orta ölçekli işyerlerinde, 
toplanma amaçlı binalarda, konutlarda ve 
ofislerde yürütülecek risk değerlendirmesi 
faaliyeti iş güvenliği uzmanlarının temel 
görevlerindendir. Yangın tehlikesinin oluş-
turacağı zararın ve etkilerinin değerlendiril-
mesi sürecinde farklı disiplinlerden mezun 
iş güvenliği uzmanlarının mevzuat kap-
samında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. 
Hem dünyada hem Türkiye’de sanayileşme 
ve teknolojik gelişmelere paralel olarak 
günlük yaşantımızın önemli ihtiyaçlarını 
karşılayan işyerlerinde, çok çeşitli üretim 
dallarının bir arada olduğu organize sanayi 
bölgelerinde, toplanma amaçlı binalarda, 
konutlarda ve ofislerde kullanılan makine, 
araç ve gereçlerin çeşitli olması, üretimde 
ve günlük yaşantımızda kullanılan çeşitli 
maddelerin olması, bu alanda çalışan iş 

yerlerinin orta ve küçük işletmeler 
olması, organize sanayi bölge-
leri ve çeşitli sektörlerde çalışma 
hayatını ve çalışanı riske yönel-
ten nedenlerdir. İşte bu nedenle 
günümüzde gerek sanayileşmiş 
gerekse sanayileşmekte olan ülke-
lerde ‘konfor ve güvenlik’ önem 
kazandıkça yeni teknolojiler geliş-
tirilmekte ve çalışma hayatına iliş-
kin çeşitli sorunlar artmaktadır. Bu sorun-
ların önlenmesi ve çözümü için Türkiye’de 
4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İSGK 
gereği çıkarılan yönetmelikler ve kontrol 
listeleri ile Binaların Yangından Korun-
ması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) ve 
çeşitli ulusal (TSE) standartlar/uluslararası 
standartlar, rehber, kılavuzlar, TMMOB 
meslek odaları ve TÜYAK’ın çeşitli yayınları 
gereği teknik-idari ve hukuki düzenlemeler 
getirilmiştir. İSGK’nin 4. Maddesine göre 
işveren genel yükümlülüğünü risk değer-
lendirmesi yaparak veya yaptırarak yerine 
getirecektir. İş Güvenliği Uzmanı olarak 
kendimize koyduğumuz, ‘sıfır iş kazası’, 
‘sıfır yangın’, ‘sıfır patlama’ hedefimizde 
muvaffak olmamız, tamamen binalarda 
yaşayanların/işyerlerinde çalışanların şahsi 
tutum ve davranışlarına bağlıdır.” 
Seminerin ikinci bölümünde yaptığı inte-
raktif sunumda Kemal Üçüncü, detaylı ola-
rak iş güvenliği uzmanlarının yangından 
korunma konusunda ne kadar yeterli ve 
sorumlu olduklarına değinerek iş güvenliği 
profesyonellerinin yangından korunma 
ile ilgili karşılaştıkları sorunlar, mevzuat, 
eğitim, sorumluluklar ve pratikte yaşanan 
zorluklar hakkında bilgi verdi. Üçüncü, 
yurtdışında yangın konusunun başlı 
başına bir bilim dalı olduğunu söyleye-
rek “Yurtdışında çok uzun yıllardır yangın 
önleme, yangından korunma konularında 
bir yıllık akademik programlar, haftada 60 
saatlik ders programları var. Bu eğitimlerin 
sonunda yangın güvenlik uzmanı veya 
yangın sorumlusu sertifikaları veriliyor. 
Türkiye’de ise 2012 yılında İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu çıktı. Ancak konunun 
çok iyi uygulandığını söyleyemeyiz. İş Sağ-

lığı ve Güvenliği (İSG) sektöründe birçok 
dernek faaliyet gösteriyor, amaç İSG pro-
fesyonellerinin haklarını korumak. Çünkü 
ülkemizde 25 bin aktif iş güvenliği uzmanı, 
14 bin aktif işyeri hekimi, 2 bin 500 ortak 
sağlık güvenlik birimi, 80 kadar sivil toplum 
kuruluşu ve 200 üniversitede İSG prog-
ramı var. Yangın eğitimleri, yangından 
korunum ve İSG konusunda eğiticilerin 
eğitimleri, yangınla mücadele eğitimleri, 
yangın söndürme eğitimleri düzenleniyor 
ama bize yangın önleme eğitimi gerekli. 
Çünkü ne yazık ki ülkemizde iş kazaları 
yükselişte. Yangın istatistikleri veren birkaç 
büyükşehir belediyesi dışında belediye yok. 
Bu bilgiler paylaşılmazsa yaşanan olaylar-
dan nasıl ders çıkaracağız? Bu yüzden bu 
bilgilerin paylaşılması gerekiyor. Üzülerek 
söylüyorum ki ülkemiz iş kazaları konu-
sunda Avrupa’da 1. sırada yer alıyor. 2018 
Kimya Mühendisleri Odası Araştırması ve 
2017 SGK İstatistiğine göre; Türkiye’de 
en az 385 endüstriyel yangın, en az 51 
endüstriyel patlama oluyor ve bu yangın ve 
patlamalar sonucunda 104 ölüm vakasıyla 
karşı karşıya kalıyoruz. Her yıl ortalama 
500 fabrika yanıyor. Almanya’da yapılan 
bir araştırmaya göre ise yanan fabrikala-
rın yüzde 70’i ne yazık ki toparlanamıyor. 
İşte bu sebeple yangın sigortası ve yangın 
sigortacılığı konusu gerçekten çok önemli. 
Yangın sigortası konusunda Türkiye, OECD 
ülkeleri arasında son sıralarda yer alıyor. 
Ülkemizde yangın sigortacılığı gelişmedi, 
bu konunun önüne geçilmeli ve sigorta 
bilinci oluşturulmalı” diye konuştu. Soru-
cevap kısmının ardından seminer, oturum 
başkanı ve konuşmacılara teşekkür plaketi 
takdimi ile son buldu.
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anatlı borulu ısı değiştirici ürün 
gamında 2018 yılında ihracat ödülü 

alan Friterm, ihracat pazarını genişletmeye 
devam ediyor. Hamon D’Hondt firmasıyla 
güç santralleri, veri merkezleri, yenilene-
bilir enerji ve proses soğutma alanı ile 
birlikte hava koşullandırma amaçlı yüksek 
kaliteli ürünlerin mühendislik çözümleri-
nin müşteriyle buluşmasına dayanan kap-
samlı partnerlik anlaşması 26 Şubat 2019 
Salı günü Friterm Tuzla Merkez Ofisinde 
imzalandı. 
İki taraf için de orta ve uzun dönem 
stratejilerine uygun bu işbirliği sayesinde 
daha fazla müşteriye ulaşılarak yüksek 
deneyim gerektiren projelerin tamam-
lanması hedefleniyor. Friterm Yurtdışı 
Satış Müdürü Oktay İnce konuya ilişkin 
yaptığı açıklamada, “Müşteri ve çözüm 
ortaklarımızla kurduğumuz güvene 

K

Friterm, Yeni İş Ortağı Hamon D’Hondt ile İhracat Pazarını 
Genişletmeye Hazırlanıyor

dayalı iş birliktelikleri bizim hedeflerimizi 
gerçekleştirmemizde kilit rol oynuyor. 
2018 yılında ihracat Kanatlı Borulu Isı 
Değiştirici ürün gamında ödülü almayı 
başardık. Friterm olarak bu sene kuru-
luşumuzun 40. yılındayız. Geçirdiğimiz 
bu süreçte ihracattaki başarımızı güçlü 
mühendislik kadromuzla, ihtiyaçları en 
ince detaylarına kadar irdeleyerek müş-
teriye özel geliştirdiğimiz çözümlerimize 
borçluyuz. Sunduğumuz hizmetle müşte-
rimizin üründen sağlayacağı faydanın en 
yüksek seviyelere ulaşmasını sağlıyoruz. 
Son yıllarda yurtdışı satışta yakaladığımız 
yukarı yönlü trendi sürdürüyoruz. Geçir-
diğimiz her yeni yılda gösterdiğimiz satış 

performans ile bir önceki yılda ulaştığımız 
satış rakamlarını büyütmekte ve çalıştı-
ğımız ülke sayısını artırmaktayız. İhracat 
satışlarımızın genel satışlarımızdaki oranı 
oldukça yüksek değerlere ulaştı. Gelişmiş 
ülkelerde yaptığımız dış satış müşterile-
rinin beklentileri oldukça üst seviyede. 
Özelikle güçlü yazılım desteği ve ürün kali-
tesinde standartların sürekli yükseltilmesi 
taleplerinin yanıt bulabilmesi için gelişimi 
sürekli kılmak Friterm için esastır” dedi.
Geçen yıl kuru soğutucu ürünleri Eurovent 
tarafından sertifikalandırılan Friterm, Dilo-
vası Makine OSB’de yer alan yeni üretim 
tesisiyle de BREEAM very good seviyesinde 
sertifikalandırılmıştı.

Standart Pompa, Yeşilyurt Demir Çelik’i Ağırladı

T ürkiye’nin ilk 500 kuruluşu ara-
sında daima üst sıralarda yer 

alan Yeşilyurt Demir Çelik’in çalışan-
ları, 7-8 Mart tarihleri arasında Stan-
dart Pompa’nın fabrikasını ziyaret 
etti. Gelen konuklara Standart Aka-
demi kapsamında “Teknik Pompa ve 
Tesisat” eğitimi verildi ve ayrıca mon-
taj ve demontaj atölyesi gerçekleşti-
rildi. Yararlı paylaşımlara sahne olan 
ziyarette, demir çelik  tesislerinde kar-

şılaşılan problemler dinlendi ve etkin 
çözümler üretildi. 
Ziyaret esnasında demir-çelik endüs-
trisinde, yoğun şekilde endüstriyel 
pompa kullanıldığı belirtilerek, Stan-
dart Pompa’nın, ihtiyaca özel çözümler, 
enerji verimliliği, zor koşullara dayanım, 
hızlı servis ve yedek parça temini gibi 
endüstrinin büyük önem verdiği kriter-
leri daima yerine getirerek güvenilir bir iş 
ortağı olarak hizmet verdiği vurgulandı.
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“Enerji verimliliğimizi artıran yatırımlarımız devam edecek”

GF Hakan Plastik, Sıhhı Tesisat ve Tesisat Ustalarının Önemine Dikkat Çekiyor

G

G

F Hakan Plastik Operasyonlar Direk-
törü Kenan Aydoğdu, 2018 yılından 

bu yana sürdürülen tüm çalışmalarla toplam 
enerji tüketiminde %9,1 oranında tasarruf 
elde ettiklerini, bu tasarrufun enerji mali-
yetlerine pozitif yansıdığını, 2019 yılında 
da yatırımlara devam edeceklerini belirtti. 
Enerji maliyetlerinin yükseldiği son yıllarda, 
sanayicilerin maliyetleri kontrol altında tut-
ması açısından enerjiye yatırım yapmalarının 
bir gereklilik olduğunu ifade eden Kenan 
Aydoğdu, 2018 yılında başlattıkları proje-
lerle bu konuda önemli adımlar attıklarını 
söyledi. Aydoğdu, “GF Hakan Plastik olarak 
enerji tüketimi yaptığımız her alanda “daha 
merkezi, daha kontrollü, daha ölçülebilir, 
ihtiyaç kadar çalışan ve az enerji tüketen” bir 
sistemler bütünü yaratma çabası içerisinde-
yiz. Bunun için enerji tüketimini azaltma faa-
liyetlerimiz ve arayışlarımız aralıksız devam 
ediyor. Bu sebeple gerekli altyapı yatırımları 
yapılması, yatırımların performansının ölçül-
mesi ve takip edilmesi, çalışma ortam ve şart-
larını geliştirici faaliyetler, yapılan çalışmala-
rın tüm organizasyona yaygınlaştırılması ve 
tüm bu faaliyetlerin bütün içinde çalışma 
kültürünün bir parçasına dönüştürme iste-
ğimizle birlikte daha etkin bir enerji yönetimi 
isteği içindeyiz. Bir önceki yıla baktığımızda 
enerji maliyetlerinin yaklaşık %45 oranında 

F Hakan Plastik, insan sağlığı için 
en önemli konuların başında gelen 

sıhhi tesisat ve güvenli sistemler kurulma-
sının aktörleri tesisatçıların Dünya Tesisat 
Günü’nü unutmadı. GF Hakan Plastik Yur-
tiçi Satış Direktörü Murat Üçer, 11 Mart 
Dünya Tesisat Günü için yaptığı açıkla-
mada Dünya Tesisat Konseyi’nin 9 yıl önce 
başlattığı kutlamanın, sektörün gelişimi 
açısından dikkat çekici olduğunu söyledi.
Murat Üçer, “Temiz suyun bina içerisine 
sağlıklı bir şekilde ulaşmasını; pis suyun 
güven içinde bina dışına çıkarılmasını 
sağlayan sıhhi tesisat ve uygulamalarını 
yapan tesisat ustaları bizim için çok önemli.  
Konu, suyun doğru yönetilmesi olduğu için 
ehliyetli kişiler tarafından yapılması gere-
kiyor. GF Hakan Plastik olarak günümüz 
ihtiyaçlarına uygun, uluslararası normlara 

sahip ürünler geliştirip üretir-
ken aynı zamanda bu ürünlerin 
uygulamalarının da doğru yapıl-
ması konusunda çalışmalar yürü-
tüyoruz. Hem kendi bünyemizde 
hem de bayilerimizle sıhhi tesisat 
ustaları ile bir araya gelerek eği-
timler gerçekleştiriyoruz. Sağlıklı 
ve uzun tesisat ömrü için uygun 
boru ve donatım malzemeleri-
nin seçilmesi şart. Ürünlerin uygulaması 
ayrı bir uzmanlık alanı. Biz bu konuyu çok 
önemsiyoruz. Çünkü sunduğumuz ürün-
lerin performansı ve kalitesi, uygulamayı 
yapan tesisat ustalarının mahareti ile ken-
dini gösterebiliyor. Bu nedenle tesisatla 
ile ilgili tüm gerçek kahramanların Dünya 
Sıhhi Tesisat Günü’nü kutluyoruz” dedi. 
Bu yıl Mekanik Tesisatçılar Dünyası Der-

neği (MTDD) tarafından ikin-
cisi düzenlenen Dünya Tesi-
satçılar Günü etkinliğine de 
sponsor olduklarını ifade eden 
Murat Üçer, “Tesisatçılar için 
bu özel günde, biz de konuyu 
verdiğimiz önemi tekrar vur-
gulamak istedik. MTDD ile 
Sürmeli Otel’de düzenlenecek 
etkinlikte yer alacağız. Ayrıca 

geçtiğimiz yıl da 11 Mart Dünya Tesisat 
Günü’ne dikkat çekmek için gerçekleştir-
diğimiz bir küçük yarışmamız olmuştu. Bu 
yıl da Kral FM’de sponsoru olduğumuz 
Gönül Dostu Şener programında özellikle 
tesisatçıların katılımını beklediğimiz bir 
yarışmamız var. Tesisatçı arkadaşlarımıza 
sabah 07.00-09.00 arasında programı 
takip etmelerini öneririm” dedi.

arttığını görüyoruz. 
Bu nedenle enerji 
maliyetlerinin mevcut 
haliyle, tam yatırım 
yapma zamanı” dedi. 
2018 yılında yapılan 
çalışmalar hakkında 
bilgi veren Aydoğdu, 
“Silenta Extrüzyon 
sessiz boru hattı gibi 
yeni yatırımlarımızda, enerji kullanım sevi-
yesi en verimli motor ve grupları seçerek 
enerji verimliliği üzerinde duruyoruz. Enerji 
tüketimi izleme sistemi kurduk; bir PLC 
program yardımı ile anlık olarak ve geç-
mişe dönük data alabilecek şekilde soğutma 
suyu, basınçlı hava ve elektrik tüketimle-
rini izleyip olası dalgalanmaları takip edip 
önlemler alıyoruz. Özellikle Çerkezköy fabri-
kamızda enerji analizörleri yardımı ile elektrik 
tüketimini, iş merkezi bazlı izleme yapıp, 
tüketimleri kontrol edebiliyoruz. Yaptığımız 
başka bir çalışma da, tüm kompresörlerin 
convertörlü yapıya dönüştürülmesi oldu ki 
bu yapı, enerji ihtiyacına göre enerji üretimi 
sağlayan, paralel bir sistem olup kompresör-
lerin enerji tüketimlerini optimum seviyede 
tutmamızı sağlıyor. Ayrıca aydınlatma için 
yaptığımız led sistemlerine dönüş yatırımı 
ile toplam aydınlatma maliyetlerimizde 19% 

oranında iyileşme; verimliliği daha yüksek, 
frekans convertörlü vakum pompaları ile 
toplam vakum enerji tüketimini 49% ora-
nında azalttık” diye konuştu. Enerji tasar-
ruf programlarına 2018 yılı içinde 1 milyon 
TL üzerinde destekleyici yatırım yaptıkla-
rını belirten Kenan Aydoğdu, 2019’da da 
özellikle soğutma grupları ve sistemlerine 
yönelik tasarruf ve yatırımlara yönelmeyi 
planladıklarını kaydetti. Aydoğdu ayrıca, 
özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yatırım konusunda devlet teşviki ve yön-
lendirmesinin çok önemli olduğunu vur-
gulayarak, “Güneş enerjisi dönüşüm sis-
temleri-Solar System- sanırım bu anlamda 
özellikle endüstriyel ürün üreten kuruluşların 
yönlenebileceği bir alan gibi görünüyor. GF 
Hakan Plastik olarak biz de solar sistemleri 
araştırıyoruz, bu yönde çalışmalarımız var.  
Bu içerikteki devlet teşvikleri yatırımlarımıza 
hız verecektir” değerlendirmesinde bulundu.



Bina Tekniğinde Güven Veren Çözüm Ortağınız

Sirkülasyon Sistemlerinde 
Yüksek Enerji Verimliliği 

Atıksu & Drenaj Sistemlerinde 
Çeşitlilik ve Yüksek Kalite

Frekans Kontrollü Hidrofor Sistemleri ile 
Konforda Süreklilik

Yangın Pompasında 
Yüksek Standartlar

GF Hakan Plastik, Sıhhı Tesisat ve Tesisat Ustalarının Önemine Dikkat Çekiyor
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T MMOB Makina Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi tarafından 17-20 Nisan 

2019 tarihlerinde 14. kez düzenlenecek 
olan Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve 
Teskon+Sodex Fuarı öncesinde MMO Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde bir basın top-
lantısı gerçekleşti. Toplantıda, Teskon 2019’a 
ilişkin bilgi veren MMO İzmir Şubesi Başkanı 
Yüksel Yaşartekin, Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi Teskon’un ve kongreye paralel olarak 
gerçekleşecek fuarın 14’üncüsünün iki yıldan 
bu yana devam eden hazırlıklarında artık son 
aşamaya gelindiğini belirterek, “17-20 Nisan 
2019 tarihleri arasında MMO Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi’nin ev sahipliği yapacağı 
‘Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek’ ana 
temasına sahip 14. Teskon ve buna paralel ola-
rak gerçekleşecek Sodex fuarı ile yine binlerce 
kişiyi ağırlamaya hazırlanıyoruz” dedi.
Bu yıl kongrenin ana teması olarak belirle-
nen “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” 
konusunun büyük büyük önem taşıdığını ve 
sektörü yakından ilgilendirdiğini ifade eden 
Yaşartekin, “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve 
Gelecek ana temasının içini kongremizde 
doldurabilmek amacıyla farklı platformlarda 
konunun işlenmesini amaçladık ve bu sayede 
kamuoyunun dikkatini bu yöne çekmek istedik. 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, 
tesisat mühendisliği alanında faaliyet gösteren 
meslektaşlarımız başta olmak üzere ilgili disip-
linin tüm taraflarını Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleşecek 14. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex Fua-
rına katılmaya davet ediyoruz” diye konuştu.
Teskon 2019 Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Ali Güngör ise, tesisat mühendisliği alanında 
çalışan mühendislerin, bilim insanlarının, sana-

yicilerin ve diğer meslek disiplinlerinin bir araya 
gelerek bilgi alışverişinde bulunmalarının ve 
son bilimsel araştırma sonuçları ile teknolojik 
gelişmeleri izlemelerinin olanağını sağlayan 
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin, 
bir kez daha alanında en yaygın katılımlı ulu-
sal platform olarak konuklarını ağırlamaya 
hazırlandığını belirtti. Güngör, “Kongrenin 
diğer bir amacı da gelişen teknolojiyi yakala-
mak. Sektörümüz böyle bir etkinliği bekliyor. 
Umarım sektörümüz için faydalı bir etkinliği 
gerçekleştireceğiz. Bu kongremizde çok uzun 
yılların birikimi olarak sektörümüzde kulla-
nılan terminolojileri öğrenmek ve yeni ortak 
kullanımlara ulaşmak amacıyla ‘İklimlendirme 
terimleri sözlüğü’ çalışmasını başlattık. Kongre 
sürecinde ilk basımı tüm sektörle paylaşılacak, 
gelen öneri ve katkılarla sürekli geliştirilecek bir 
sözlük sektörümüze kazandırılacaktır” diyerek 

tesisat mühendisliği disiplininin bütün ilgilile-
rini kongre ve fuara katılmaya davet etti.
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. Sodeks 
Fuarları Direktörü Toros Utku da 2 yılda bir 
düzenlenen Teskon+Sodex Fuarı’nın, bu sene 
de sektör açısından güzel bir katılımcı ilgisi ile 
karşılaştığını ve yaklaşık 1800 m² alanda ısıtma, 
soğutma, havalandırma, yalıtım, pompa ve 
vana sektörlerinde faaliyet gösteren 100’e 
yakın firmanın fuarda bir araya geleceğini ifade 
ederek, “Fuara katılacak olan değerli firmaları-
mız, sunacakları yenilikçi ürün ve çözümlerini, 
sektöre dair son gelişmeleri, 4 gün süresince 
sektör profesyoneli ziyaretçilerimize tanıtma, 
yeni işbirlikleri gerçekleştirme imkânını bula-
caklar. Her iki yılda bir olduğu gibi bu sene de, 
üretim ve kullanım açısından ısıtma, soğutma, 
havalandırma sektörlerinin bölgedeki kalbi 
olan İzmir’e yakışan bir etkinlik olacak” dedi.

Teskon 2019, 17-20 Nisan’da İzmir’de
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Haberler

S oğutma Sanayii İş Adamları 
Derneği’nin (SOSİAD) sosyal ortak 

olarak yer aldığı REAL Alternatives 4 LIFE 
Projesi kapsamında, yanıcı/tutuşucu soğu-
tucu akışkanlar ve karbondioksit soğutma 
sistemlerine ilişkin 12-14 Mart 2019 tarih-
lerinde Friterm Akademi’de eğitici eğitim-
leri düzenlendi. Eğitimlerde Dr. Kadir İsa 
Alternatif Soğutkanlar, Kıvanç Aslantaş ise 
Tutuşucu Akışkanlar konusunda bilgi verdi. 
Üç gün süren eğitimlerin ikinci gününde 
düzenlenen toplantıda Real Alternatives 4 
LIFE Proje Koordinatörü proje ortak kuru-
luşu IOR’dan (Institute of Refrigeration) 
Raluca Sisiu, katılımcılara proje hakkında 
detaylı bilgiler verdi. Sisiu, “AB F-Gaz 
Yönetmeliği, yüksek GWP’ye sahip HFC 
alternatiflerinin daha yaygın bir şekilde 
benimsenmesini teşvik ediyor. Endüstriyel 
kuruluşlar; amonyak, hidrokarbon, karbon-
dioksit ve düşük tutuşucu maddeler gibi 
alternatiflerin güvenli kullanımı hakkında 
bilgi sağlamaya yardımcı olmak üzere 
REAL Alternatives öğrenme programında 
bir araya geliyor. REAL Alternatives 4 LIFE, 
Avrupa çapında düşük GWP’li alternatif-
lerden HFO’lar, R32, hidrokarbon, kar-
bondioksit ve amonyak için eğitimde iyi 
uygulamalar ile emniyetli, verimli, güvenilir 
ve uygun maliyetle kullanılmasını teşvik 
ediyor. Farkındalık, deneyim ve bilgi seviye-
sini artırarak, yaygın şekilde kullanılmasının 
önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyor. 
Proje ayrıca, önemli ulusal, AB ve küresel 
çevre zirvelerinde, konferanslarda ve etkin-
liklerde yer alarak düşük GWP’li soğutucu 
akışkanlar için eğitimin yaygınlaştırılması 
konusunda faaliyet gösteriyor. Projenin 
bir parçası olarak geliştirilen kaynaklar, 
yenilikçi karma öğrenim (e-öğrenme, yüz 
yüze eğitim için dokümanlar, pratik uygu-
lamalar, değerlendirmeler ve e-kütüphane) 
imkânı sunuyor. Program, tüm Avrupa’da 
alternatif soğutucu akışkanlar hakkında 
sektörün bilgi ve uzmanlığını bir araya 
getiriyor. REAL Alternatives, başarılı bir 
şekilde tamamlanan ve soğutucu akışkan-
ların kontrol altında tutulması amacına 
hizmet eden REAL Skills Europe & REAL 

Zero projesinin üzerine inşa edilmiştir 
(Soğutucu Akışkanlar, Emisyonlar ve Sıfır 
Sızıntı). Avrupa çapında ortak bir konsor-
siyum tarafından hazırlanan ve AB tara-
fından eş finansmanı sağlanan projede, 
eğitim ve meslek enstitüleri ile işveren 
temsilcisi kurumlar da yer alıyor. İşveren-
ler, üreticiler, sektörel dernekler ve meslek 
enstitülerinden oluşan sektör paydaşları; 
öğrenim materyallerine katkıda bulunmuş, 
içerik konusunda tavsiyelerde bulunmuş, 
pilot çalışmalara yardımcı olmuş ve geliş-
tirilen programı desteklemişlerdir. Ücret-
siz, çok dilli öğrenim materyalleri 2015 
yılında kullanıma açılmış ve 2018’de revize 
edilmiştir. Bireysel gelişim veya sınıf orta-
mında eğitim materyalleri olarak kullanı-
labilirler. E-öğrenme; elektronik araçlar, 
mevcut kaynaklardan elde edilen kapsamlı 
bir kütüphane, E-kütüphane de yüzden 
fazla yararlı sektörel kaynak içerir” dedi. 
Sisiu’nun ardından ATF İtalyan Soğutma 
Teknisyenler Birliği’nden Marino Bassi ise 
yanıcı/tutuşucu soğutucu akışkanlar ve kar-
bondioksit soğutma sistemleri eğitimle-
riyle ilgili teknik bilgiler verdi, Avrupa’daki 
düzenlemeler ve gelişmeleri katılımcılarla 
paylaştı. Toplantıya Friterm ve Türkiye 
iklimlendirme sektörü sivil toplum kuru-
luşları adına katılan Metin Duruk konuş-
masında şunları söyledi: “Türkiye iklim-
lendirme sektörü çok örgütlü bir sektör 
ve bu örgütlerden biri olan SOSİAD çok 

önemli bir görev üstleniyor. SOSİAD, AB 
ile birlikte ülkemiz soğutma sektörü için 
çok önemli bir proje yürütüyor. Bu projenin 
doğa ve çevre açısından önemi büyük. 
Çünkü doğa ve çevre elimizden kayıyor, şu 
anda sınıra gelmiş durumdayız. Dünya 1,5 
derece ısındığı anda kıyamet kopar, bunun 
geri dönüşü de imkânsız hale geliyor. İklim 
değişikliği verileri dünyanın kıyamete çok 
yaklaştığını ne yazık ki gözler önüne seri-
yor. Çocuklarımıza çok kötü bir dünya bıra-
kıyoruz. Bunun mutlaka önüne geçmemiz 
gerekiyor. Amonyak, karbondioksit gibi 
yanıcı gazlarla yapılacak soğutma çalışma-
ları, doğaya dost sanayinin kurulması için 
önemli bir adım olacaktır. Bizler doğaya 
dost sanayiyi kurmazsak, yalnızca tüketme 
üzerine geleceğimizi kurarsak, çocukları-
mıza çok kötü bir gelecek bırakmış ola-
cağız. O yüzden SOSİAD’ın da içinde yer 
aldığı bu çalışmalar çok önemli.” Duruk’un 
ardından SOSİAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Turgay Karakuş, “SOSİAD Yönetim 
Kurulu olarak sektör içi eğitimlere büyük 
önem veriyoruz. Derneğimiz soğutma 
sektöründe etkin birçok kurumla birlikte 
eğitim ve seminer faaliyetleri yürütüyor. 
Soğutma alanında alternatif gazların kul-
lanımı hem çevresel etkiler açısından hem 
de ticari bağlamda büyük önem taşıyor. 
Bu anlamda bu eğitimi başarılı bir şekilde 
tamamlayıp devamının sağlanmasını 
hedefliyoruz. Derneğimiz adına bu pro-

Real Alternatives 4 LIFE Projesi Eğitimleri, SOSİAD İşbirliğiyle Friterm 
Akademi’de Gerçekleştirildi
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jenin gerçekleştirilmesi için katkı koyan ve 
ev sahipliği yapan Friterm’e çok teşekkür 
ederim” diye konuştu. Son olarak Eurovent 
Başkanı Naci Şahin ise, “Geçen yıl Mayıs 
ayından itibaren İSKİD’i temsilen Eurovent 
Derneği’nde başkanlık görevini sürdürüyo-
rum. Takriben 8 yıldır Eurovent Yönetim 
Kurulu’nda yer alıyorum. Türkiye’den ilk 
başkan olmam, ülkemizde de büyük yankı 
uyandırdı. Avrupa, çevre ve yeni gaz alter-
natifleri konusunda öncü. Biz de Avrupa 
normlarını takip eden bir ülkeyiz. Eurovent 
de bu konularda görüşü alınan bir dernek. 

Çünkü Eurovent, Avrupa’daki tüm ülkelerin 
üretici derneklerinin federasyonu gibi çalı-
şan bir dernek olduğundan, içinde diğer 
birçok sivil toplum kuruluşundan farklı 
olarak hem kobileri hem de büyük firma-
ları barındırması sebebiyle daha tarafsız 
bir görüş verebileceği düşünülen bir yapı. 
Bu anlamda Avrupa Komisyonu nezdinde 
görüşlerine değer veriliyor. Özellikle gerek 
hidrokarbonlar gerek karbondioksit nokta-
sında bu eğitimlerin düzenlenmesini çok 
faydalı buluyorum, bunun için SOSİAD’a 
teşekkür ediyorum. Yeni gaz alternatifleri 

ve doğal akışkanlar konusunda iyi eğitilmiş 
olmamız gerekiyor, çünkü bunlar yetkinlik 
gerektiren konular. Bu eğitimlere katılıp 
sertifika kazanmak çok önemli. Ayrıca bu 
sertifika Avrupa nezdinde de geçerli. Bu 
sertifikayı kazanan mühendis ve teknisyen-
lerimiz, Avrupa’nın herhangi bir yerinde bir 
projede görev alabilir” dedi. Eurovent’in iki 
yılda bir düzenlediği Eurovent Summit’in 
2020 yılının Eylül ayında Antalya’da yapıla-
cağını sözlerine ekleyen Şahin, Türkiye’nin 
yükselen trendini devam ettirmek için çalış-
tıklarını vurguladı. 

B elimo Türkiye’nin kuruluşundan beri 
Genel Müdürlük görevini sürdüren 

Yalçın Katmer, Nisan ayı itibarıyla Avrupa 
Bölgesi Satış ve Pazarlama Departmanının 
Yöneticiliği görevine getirildi. İklimlen-
dirme sektöründe dünyanın lider, motor, 
kontrol vanası ve sensör üreticilerinden 
olan Belimo, İsviçre Zürih’te bulunan 
Avrupa organizasyonundan Avrupa’nın 
yanı sıra Ortadoğu, Afrika ve Kafkaslar’a 
hizmet veriyor. Kurulduğu günden bu 
yana, iklimlendirme sektörüne yaptığı 
yenilikler ile yön vermeye devam eden 
Belimo, toplam cirosu olan 642.4 milyon 
CHF’nin yaklaşık yarısını bu coğrafyada 
gerçekleştiriyor.

Belimo’dan Yalçın 
Katmer’e Üst Düzey 
Görev

T ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 
İzmir Temsilciliği tarafından düzen-

lenen, 2018-2019 Dönemi 5. Semi-
neri 30.03.2019 tarihinde, “Hava & Hava 
Isı-Enerji Geri Kazanımında Seçim Kriterleri 
ve Eşanjör Tipi Seçimi” konusunda gerçek-
leştirildi. MMO İzmir Tepekule Kongre Mer-
kezi  Ege Salonu’ndaki etkinliğe, konuşmacı 
olarak  Mak. Müh. Müjdat Şahan katılırken 
Seminer Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Macit 
Toksoy yaptı.
Seminere, “Temel IGK-EGK Eşanjör Tipleri”ni 
anlatarak başlayan Müjdat Şahan, daha 
sonra Regüperatif IGK Eşanjör tipleri, 
Rejeneratif IGK Eşanjör tipleri,  Toplam 
Isı Reküperatörleri-Membran, Toplam Isı 
Rejeneratörleri-Accubloc, IGK Eşanjörlerinin 
kasetlenmesi, IGK Hücrelerinin Kombinas-
yonları, IGK Uygulaması İç-Dış Kaçakları ve 
Çapraz kirlenme ve önlemleri hakkında  bil-
giler verdi. “Hava & Hava Isı-Enerji Geri 
Kazanımında Seçim Kriterleri” ve “Eşanjör 
Tipi Seçimi ve Uygulama Örnekleri” hak-
kında geniş bilgiler aktaran Müjdat Şahan, 

son bölümde katılımcılardan gelen soru-
ları yanıtladı. Seminer, Mak.  Müh. Müjdat 
Şahan ve Prof. Dr. Macit Toksoy’a teşekkür 
belgesi takdimiyle son buldu.

TTMD'den "Hava & Hava Isı-Enerji 
Geri Kazanımında Seçim Kriterleri ve Eşanjör 
Tipi Seçimi" Semineri
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T ürkiye’nin dört bir yanında kurduğu 
biyokütle enerji santralleriyle atıktan 

enerji elde edilmesini sağlayan Mimsan 
Grup, yurtdışı atağına kalktı. Mimsan Grup, 
Orta Asya ülkelerinde faaliyet göstermek 
üzere, bölgenin merkezi bir konuma sahip 
ülkesi Özbekistan’da Mimsan Central Asia 
adlı bir şirket kurdu. Faaliyete başlayan 
şirket bayi ve teknik servis teşkilatı oluş-
turma çalışmalarını sürdürüyor. Mimsan 
Central Asia, kuruluşunun hemen ardın-
dan Özbekistan’da bir fabrika yatırımı yap-
maya karar verdi. Özbekistan’ın başkenti 
Taşkent’te 40 bin metrekare alanda, 10 
milyon dolar yatırımla kurulacak tesiste 
400 kişi istihdam edilmesi planlanıyor. 

Teknoloji	ve	yatırım	işbirliği	
anlaşması	imzalandı
Özbekistan yönetiminin daveti üzerine bu 
ülkeye gelme kararı alan Mimsan Grup’un 
gerçekleştireceği yatırımın çerçeve anlaş-
ması da Taşkent’te düzenlenen bir törenle, 
Özbekistan Şehircilik Bakanlığı, İnşaat Bina 
Hizmetlerinden Sorumlu Bakan Yardım-
cısı Camalov Ğofir Arıbcanoviç ile Mimsan 
Grup CEO’su Hacı Ahmet İlhan tarafın-
dan imzalandı. Mimsan Grup söz konusu 
anlaşma kapsamında, ısı cihazları ve termik 
enerji ekipmanları konusunda Özbekistan’a 
teknoloji transferi, yatırım ve üretim konu-
larında sorumluluk üstlendi. Özbekistan 
Şehircilik Bakanlığı da, Mimsan Central 
Asia’ya ülkedeki yatırımı için, gerekli dev-
let desteklerinin sağlanması taahhüdünde 
bulundu. Anlaşma ile, başkent Taşkent 
başta olmak üzere, Özbekistan’daki şehir-
lerin ısıtma altyapısının Mimsan Central 
Asia tarafından yenilenmesinin önü açılmış 
bulunuyor. 

İlhan:	“Teknoloji	ve	yatırım	
getiriyoruz”
Mimsan Grup CEO’su Hacı Ahmet İlhan, 
törende yaptığı konuşmada Özbekler ve 
Türkler’in aynı tarih ve kültürden geldikle-
rini vurgulayarak, iki ülke arasındaki eko-
nomik ilişkilerin de, güçlü tarihi ve kültürel 
ilişkileri yansıtacak bir canlılık içine girdiğini 
belirtti. İlhan, “Biz buraya malzeme satıp, 
sadece para alıp gitmeye gelmedik.  Biz bu 

ülkeye ve yönetimine güvendik. Bu ülkeye 
teknoloji getirmeye, insanına ve toprağına 
yatırım yapmaya geldik” dedi. Hacı Ahmet 
İlhan, Mimsan Grup olarak Özbekistan’da 
kuracakları altyapıyla, bu ülkenin yanı sıra 
Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, 
Kırgızistan, Tacikistan ve Afganistan’a da 
hizmet vereceklerini vurguladı. İlhan, ken-
dilerine gösterilen ilgi nedeniyle Özbekistan 
Şehircilik Bakanlığı ile tüm devlet yetkilile-
rine teşekkür etti. 

Özbekistan’ın	enerji	kaynaklarını	
çeşitlendirecek
Mimsan, Özbekistan’da şehir ısıtma alt-
yapılarının yenilenmesinin yanı sıra enerji 
kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunda 
aktif sorumluluk üstlenecek. Bu kapsamda 
şehir çöpünden enerji elde edilmesi konu-
sunda geliştirdiği teknolojiyi Özbekistan’a 
taşıyacak. Mimsan Grup CEO’su Hacı 
Ahmet İlhan, Malatya’da kurdukları ve 
şehir çöpünden enerji elde eden tesi-
sin, dünyada 5 ayrı teknolojiyi aynı anda 
kullanan ilk biyokütle tesisi olduğunu 
belirterek, bu teknolojiyi Özbekistan hal-
kının da hizmetine sunacaklarını belirtti. 
Ahmet ilhan; Özbekistan’ın Zengin kömür 
yataklarını çevreci teknolojileri ile enerjiye 
dönüştürme potansiyellerinden de bah-
setti. Özbekistan’da Alman, Rus, Çinli ve 
Koreli şirketlerden oluşan güçlü rakipleri 
olduğunu ifade eden İlhan, “Kendimize 
güveniyoruz. Teknolojik üstünlüklerimizi 
ispatlamaya kararlıyız” diye konuştu. Mim-
san Grup’un geliştirdiği ısı ve enerji tekno-

Orta Asya Şehirleri Mimsan Grup Teknolojisi ile Isınacak

lojilerinin, Özbekistan’a enerji verimliliği 
konusunda da büyük katkılar sağlaması 
bekleniyor. Hacı Ahmet İlhan, Mimsan’ın 
geliştirdiği verimlilik teknolojilerinin 
Özbekistan’da enerji maliyetlerini yüzde 50 
azaltmasını mümkün gördüklerini belirtti.  

I sıtma Soğutma Klima Araştırma ve 
Eğitim Vakfı (ISKAV), 18 Mart 2019 

Pazartesi gününden itibaren yeni adre-
sinde çalışmalarını sürdürüyor. 
Vakfın yeni adresi şöyle:
Ömer Avni Mahallesi, 
İzim Apt., No: 15, Daire 11-12, 
Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya Sok. 
Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul

ISKAV Yeni Adresinde
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A irplus, yakın zamanda yaptığı 
yatırımlar ve yenilenmiş kurumsal 

kimlik uygulamalarıyla HVAC sektöründe 
11. yaşını kutluyor. Airplus İklimlendirme 
Teknolojileri Genel Müdürü Kubilay Çiftci 
konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “11. 
yaşımızı kutladığımız bugünlerde, hem 
fiziksel çalışma ortamımızda hem de ruhu-
muzu yansıtan kurumsal kimlik uygulama-
larımızda yenilikler yaptık. HVAC sektörün-
deki 2. on yılımız için logomuzu yeniledik. 
Yeni logomuzda 'P' harfini oluşturan '+' 
simgesinin, marka ismimizi ve markamı-
zın müşterilerimize vadettiği artı değeri 
simgelemesini istedik. Fiziksel çalışma ve 
üretim ortamımızı tamamen değiştirdik ve 
hem idari personelimizi hem de üretimimizi 
yeni yaptığımız yatırımla, İstanbul Anadolu 
yakası, Yavuz Sultan Selim köprüsü güzar-
gahında, Sırapınar mahallesi, Hüseyinli-Şile 
gişe çıkışındaki 9.000 metrekarelik yeni 
tesisimize taşıdık. Toplam 9.000 metre-
karelik alanın 6.700 m2’si kapalı alan ve 
2.300 m2 açık alan. Kapalı alanda 1.150 
m2’lik 2 katlı İdari Bölüm ve 200 m2’lik 
ar-ge, ür-ge, üretim, stok bölümleri mev-
cut. İdari bölümde, kalifiye işgücünün 
sürekliliği ve dış kaynak kullanımlı Satış 
Sonrası Hizmet (servis ağı) konularında 
kaliteyi daim kılmak amacıyla (özellikle 
yurtdışı projelerde yerleşik servis hizmeti 
talepleri sebebiyle) geniş bir konferans 
salonu oluşturduk. Burada adaylara teorik 
eğitimler vermeyi ve mevcut kaynaklara 
da tazeleme eğitimi vererek bilgileri gün-
cellemeyi ve hizmet kalitesinin sürekliliğini 
sağlamayı hedefliyoruz. Teorik eğitimlerin 
ardından, showroom bölümünde ürünleri 
tanıtıyoruz. Bu sayede üretim kapasite-

mizi 3 katına çıkardık, projelere daha hızlı 
cevap verebiliyoruz. Yeni fabrikamızda çalı-
şanların konforu, mutluluğu ile üretimde 
kalitenin sürekliliği ve verimliliğe odakla-
nılan bir mimari tasarım kullandık. Tüm 
departmanların çalışanlarının ürünlere olan 
ilgisini artırmak, ortak amacı hissetmelerini 
sağlamak için yönetim bölümlerinin yanı 
sıra ortak alanlardan da üretim alanının 
izlenebilmesini sağladık. Ürün yelpazemiz 
yine oldukça geniş: Yeni fabrikamızda da 
Klima Santrali, DX Bataryalı Klima Santrali, 
Hijyenik Tip Paket Klima Santrali ve Çatı 
Tipi Paket Klima Santrali (rooftop), Fan 
Coil üniteleri, Havuz Nem Alma Santralleri, 
Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı, Tavan 
Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı, DX Bataryalı 
Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazı, Dik Tip 
Isı Geri Kazanım Cihazı, Sıcak Hava Apareyi, 
Hücreli Fanlar, Hücreli Vantilatör, Sığınak 
Fanı, Davlumbaz Santrali, Şaft Damperi, 
Yer Konvektörü, Dikdörtgen Kanal Tipi Fan, 
Kanal Tipi Isıtıcı, Aksiyal Jet Fan ve HEPA 
Filtre Kutusu üretimi yapılmaya devam 
edip, geçmiş 11 senedir olduğu gibi, yur-
tiçi ve yurtdışında pazarın ihtiyaç duyduğu 
yenilikçi ürünler tasarlayıp üretiyoruz. 
Yeni üretim alanımızda 12 adet montaj 
hattı bulunuyor. Yine 2019 içinde yapaca-
ğımız yatırımlardan biri de mevcut makina 
filomuza ekleyeceğimiz bir adet punç bir 
adet fiber lazer makinası olacak.  Montaj 
hattı adedimizin artması elbette kalifiye 
personel ihtiyacımızı artırıyor. Bununla ilgili 
de hazırlıklarımız tamam. Üretim, satış, 
satış sonrası hizmetler ekibi ve teknik kadro 
ile HVAC için Tek Noktadan Tedarik ve Satış 
Sonrası Hizmet sunmaya devam ediyoruz. 
Airplus olarak iç pazarda bayilik ağı ile satış 
yapmıyor, doğrudan hizmet vermeyi tercih 

Airplus 11. Yaşını Yeni Yatırımları ile Kutluyor

ediyoruz. Ancak dış pazarlarda (örneğin 
Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Balkan 
ülkeleri gibi farklı iklimlere sahip ülkelerde) 
sağlam iş ortakları ile çalışmayı, kültürel 
farklılıkları elimine etmek, yerel olmanın 
da avantajını yakalamak amacıyla yeğliyor, 
yeni pazarlara girerken bu konudaki part-
ner araştımalarımızı titizlikle yürütüyoruz. 
Türkiye iklimlendirme sektörü olarak ihra-
catta rekabetçi hale geldik, tüketici bilin-
cinin artması ile ‘konforlu yaşam’ koşulları 
aranan 'alt limit' oldu, bu elbette iç Pazar 
açısından bir fırsat, fakat yeterli değil zira 
yaşanan ekonomik dalgalanmalar ima-
latçılar için ihracatı vazgeçilmez yapıyor. 
Bununla birlikte yabancı para birimlerin-
deki ani yükselişler, ürünlerimizde kullan-
dığımız ana komponentlerin maliyetinin 
aşırı atmasına sebep oluyor. İnşaat sek-
törüne verilen desteğin yeterli olmadığı 
ve sektörün daralma trendinde olduğu 
gözönüne alındığında kolaylıkla söylene-
bilir ki ülkemizin sanayi ağırlıklı gelişmesi 
tercih edilmeli, özellikle imalat sanayinin 
milli gelir içindeki payı arttırılmalıdır. Bu 
sağlandığında dış pazarlara daha çok ve 
sürekli şekilde ürün satılarak ülkeye sürekli, 
güvenilir döviz girişi sağlanabilir, bu da 
doğal olarak diğer sektörleri ve inşaat sek-
törünü canlı tutar. Maalesef, şimdiye kadar 
inşaat sektörüne yapılan suni pompala-
malarla ancak buraya kadar gelinebilmiş, 
henüz bahsettiğim ana hedefe ulaşmamız 
mümkün olmamıştır. İnşaat sektöründeki 
daralma elbette sadece iç pazarda aktif 
olan imalat firmalarını derinden yaralamış, 
Airplus gibi iç ve dış pazarı birlikte hedefle-
yen, stratejik olarak yumurtaları tek sepette 
toplamayan firmaları ise göreceli olarak 
olumsuz yönde etkilemiştir.”
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V

B

aillant, müşterilerine değer yaratma 
yolundaki çalışmalarına devam edi-

yor. Sosyal medya kampanyaları ve dijital 
uygulamalar ile adından söz ettiren Vaillant 
yeni sosyal medya kampanyası Kombi Avcı-
ları ile müşterilerine satış sonrasında da des-
tek veriyor, yaşadıkları sorunları çözmeyi ve 
kafalarındaki soru işaretlerine cevap bulmayı 
hedefliyor. Bu kapsamda müşterilerinin bek-
lentilerini öğrenip onlara en kusursuz hiz-
meti verebilmek adına GfK ile yaptığı Kombi 
Kullanıcısı Müşteri Memnuniyeti ve Satın 
Alma Yolculuğu anket sonuçlarını baz alan 
Vaillant,  ısıtma soğutma kullanıcılarını ürün 
ve markadan beklentilerine göre 4 gruba 
ayırdı. Kombi Avcıları ile her bir grubun 
beklentilerine ve önem verdikleri noktalara 
değinen Vaillant bu yeni iletişim kanalı ile 
Mart-Nisan ayları boyunca müşterilerine 
“Nelere önem verdiğini biliyoruz. Aradığın 
her şey Vaillant’ta var” diyor. Müşterile-
rine ‘Kombininmucidi.com’ adresindeki 
‘Kombi Avcıları’ başlığı altında bulunan 4 
ayrı özel kategoride eğlenceli animasyon 
ve videolar ile ulaşan Vaillant, videolarda 4 
araştırma grubunun da beklentilerini dile 
getirip bunların karşılığı olarak Vaillant’ın 
onlara neler sunduğunu anlatıyor. Sitede 
ve sosyal medyada yer alan kısa testi çözen 
kullanıcılar hangi profile yakın olduklarını 

itzer Türkiye mümessili Totem 
A.Ş. tarafından bu yıl 8.’si düzen-

lenen teknik eğitim semineri Schaufler 
Akademi’de gerçekleştirildi. 11-13 Mart 
tarihleri arasında Rottenburg Almanya’da 
yapılan eğitim, Türkiye’de soğutma ve 
iklimlendirme alanında faaliyet gösteren 
birçok üretici ve servis firmasını bir araya 
getirdi. Her biri kendi alanında uzman eği-
timciler tarafından, Bitzer’in tüm dünyada 
sektöre yön veren inovatif ürünleri ve sek-
törün son trendleri hakkında teknik eği-
timler verildi. Katılımcılar üç gün boyunca 
hem teorik hem de pratik eğitim gördü. 
Kompresörler ve elektronik ürünlerin yanı 
sıra bu seneki eğitimde yenilik olarak shell 
and tube ısı değiştirici serisi ve ACP amon-

da bu testin sonucuna göre 
öğrenebiliyor. Test sonucundan 
çıkan ya da seçmiş olduğu gru-
bun videosu ile karşılanan müş-
teriye ısıtma, tasarruf gibi sıkça 
sorulan soruların yanıtlarına, 
kullanım tavsiyelerine, Vaillant 
ürünleri hakkında genel bilgilere 
ulaşabilecek. Kampanya kap-
samında ayrıca müşterilere ücretsiz keşif 
olanağı da sunuluyor. Vaillant müşterileri, 
ayrıca hazırlanan blog sayfasında da tüm 
yıl boyunca tasarruf tüyoları, teknik bilgiler, 
tavsiyeler ve Vaillant’tan haberlere ulaşabi-
lecek. Müşteriler gerek web sayfasından, 
gerek ‘kombininmucidi’ adresinden gerekse 

yaklı kompresör grupları tanıtıldı. Eğitimin 
ardından Rottenburg’da bulunan vidalı 
kompresör fabrikası ziyaret edildi. 
Katılımcılar Bitzer’in kalitesine yön veren 
yalın üretim teknikleri ve üretim aşamaları 

Vaillant Türkiye’den “Kombi Avcıları” Kampanyası

Bitzer Ürün Eğitimi ve Fabrika Gezisi Almanya’da Yapıldı

kampanya için hazırlanan web sayfasından 
çok kısa bir formu doldurarak ücretsiz keşif 
olanağından da faydalanabilecek.  

‘Müşterimizle	her	etkileşimde	
fayda	ve	değer	yaratıyoruz’	
Vaillant Türkiye Pazarlama Direktörü Hazım 
Bumin konuyla ilgili olarak şunları söyledi:  
“Müşterimizle her etkileşimde fayda ve 
değer yaratmaya odaklanıyoruz. Vaillant 
Türkiye olarak 27 yıldır ‘Müşterilerini ve Pay-
daşlarını dinle. Her zaman bilgi birikimini 
genişlet’ vizyonuyla hareket ediyor ve her 

an müşterimizin 'of' dediği 
anları nasıl ortadan kaldı-
rabileceğimiz, 'oh' dediği 
anları nasıl artırabileceği-
miz üzerine kafa yoruyo-
ruz. Bu projemiz ile müşte-
rilerimize ürün, fiyat, özel-
lik iletişimi yapmak yerine 
onların yaşadığı sorunlara 
ya da kafalarındaki soru 

işaretlerine çözüm bulmak istedik. İnternet 
üzerinde en çok arama yapılan ısıtma ile 
ilgili sorulara güvenilir bir kaynaktan doyu-
rucu yanıtlar vermeyi hedefledik. Bu yöntem 
ile satın alma yolculuğunun çok erken nok-
talarında müşterileri Vaillant bilgi ve tecrü-
besi ile buluşturma imkanını yakaladık.” 

hakkında detaylı bilgi sahibi olma şan-
sını yakaladı. Teknik eğitim programının 
ardından katılımcılar sertifikalarını aldı ve 
düzenlenen sosyal etkinliklerde keyifli vakit 
geçirdi.
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T ürkiye’de Toshiba klimaların dis-
tribütörlüğünü yürüten Alarko 

Carrier, 2018 yılında hafif ticari klimalar 
segmentindeki başarısından ötürü “EMEA 
Bölgesi-En İyi Satış Büyümesi” ödülünü 
almaya hak kazandı. 
Malta’da düzenlenen ve Toshiba’nın 
farklı ülkelerdeki organizasyonlarından 
temsilcilerin katıldığı EMEA Bölgesi 
(Avrupa, Ortadoğu, Afrika) Distribütör-
ler Toplantısı’nda verilen ödülü Alarko 
Carrier Bireysel Ticari Klimalar Ürün Yöne-
ticisi Dilara Çayır aldı. Toshiba kalitesi 
ile Alarko uzmanlığını birleştirerek yıl-
lardır hafif ticari klima alanında faaliyet 
yürüttüklerini dile getiren Dilara Çayır, 
“Ürünlerimizin kullanıcılarımıza iyi birer 
deneyim sunması için gösterdiğimiz yük-

sek gayret ve bunun sonucunda gelen 
başarının Toshiba tarafından ödüllendi-
rilmesi bizi çok sevindirdi. Maksimum 
kullanıcı memnuniyeti, Alarko Carrier’da 
her zaman birinci önceliğimiz oldu. Başa-

rımızda, sektördeki birikimimizin yanı sıra, 
uzun ömürlü, kaliteli, verimli ürünlerimizi 
tercih eden ticari işbirliklerinin de katkısı 
büyük, emeği geçen herkese çok teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Alarko Carrier, Toshiba Tarafından “EMEA Bölgesi-En İyi Satış 
Büyümesi” Ödülünü Aldı

“Enerji’nin Kadınları” 8 Mart’ta Buluştu

Y enilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü 
Türk Kadınları (Turkish Women in 

Renewables and Energy; TWRE) Grubu 
üyeleri, Dünya Kadınlar Günü için 8 
Mart’ta İstanbul’da düzenlenen özel bir 
programda bir araya geldi. Sektörel Fuar-
cılık - ICCI 25. Uluslararası Enerji ve Çevre 
Fuarı ve Konferansı sponsorluğunda 
Richmond İstanbul Otel'de gerçekleştiri-
len toplantıda, başta yenilenebilir enerji 
alanından olmak üzere enerji ve altyapı 
sektöründen 100’e yakın kadın bir araya 
geldi. TWRE Yenilenebilir Enerji ve Enerji 
Sektörü Türk Kadınları Grubu tarafın-
dan düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar günü özel toplantısında “enerji 
sektöründe kadın çalışanların varlığını 
her kademede daha da artırmak” hedefi 
ön plana çıktı.

“Kadının	enerjideki	varlığını	
artırmak	için	çalışacağız”
Toplantının açılış konuşmaları TWRE 
Kurucu Başkanı Sedef Budak ve TWRE 
İletişim Koordinatörü Feraye Gürel tara-
fından yapıldı. TWRE Kurucu Başkanı 
Sedef Budak, TWRE kadın platformu 
olarak önceliklerinin enerji sektöründeki 

kadın istihdamını artırmak ve bununla 
ilgili doğru bir iletişim ağı oluşturmak 
olduğunu belirtti. Üye sayısı 800’e yak-
laşan platformun enerji sektörü için çok 
verimli bir kadın çalışan veri tabanı oluş-
turduğunu dile getiren Budak, çok hızlı 
bir yapılanma içerisinde olduklarını ve 
uluslararası diğer kadın oluşumları ile iş 
birliklerine başladıklarını hatırlattı. Budak, 
bundan sonraki süreçte TWRE’nin büyü-
meye paralel olarak eğitim ve mentörlük 
faaliyetlerinin başlayacağını da sözlerine 
ekledi. ICCI ve PennWell Türkiye Genel 
Müdürü ve TWRE İletişim Koordinatörü 
Feraye Gürel de hedeflerinin, erkek çalı-
şan sayısının yüksek olduğu enerji sektö-
ründe kadın çalışan sayısını artırmak ve 
mühendislik formasyonu olan kadınların 
sektörde uzmanlıklarıyla ilgili noktalarda 
istihdam edilmesinin önünü açmak oldu-
ğunu belirterek “Kadın çalışanların dikey 
terfide daha çok tercih edilmelerini sağ-
lamayı da amaçlıyoruz” dedi. 

Katılımcı	ve	konuşmacıların	
tamamı	kadınlardan	oluştu
Üretim, çevre ve sürdürülebilir enerji baş-
lıklarının ele alındığı toplantıda Gama 

Enerji Varlık Ticaret Müdürü Aslıhan 
Dalgın “Enerji Ticareti ve Santral Opti-
mizasyonu” konusunda bilgi verirken, 
ARI-ES Enerji Ortağı ve Şehir Plancısı 
Sezen Fidan “Yenilenebilir Enerji Santral-
lerinde Proje Yönetimi” başlığı altında bir 
sunum yaptı. PROXIS Landscape kurucu 
ortağı Enise Burcu Derinboğaz, “Enerji-
nin Yenilenebilir Peyzajı ve Mimarlığı”, 
L'OCCITANE Türkiye Genel Müdürü Pınar 
Akçam ise “Sürdürülebilir Üretimde Enerji 
ve Doğal Kozmetik” konularında katılım-
cıları bilgilendirdi. 
Toplantıda, yaklaşan fuar ve kongrelere 
platform olarak katılma, kadın istihdamı 
ve sektörün genel durumu hakkında her-
kese açık ve kadınların konuşmacı olacağı 
oturumlar gerçekleştirilmesi için gerekli 
hazırlıkların başlanmasına karar verildi.
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İ klimlendirme sektörünün öncü firmalarından 
Form Şirketler Grubu, 47 yıldır temsilciliğini 

yaptığı Amerikan kökenli Dunham-Bush firması tara-
fından Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi distribü-
törleri toplantısında ödüle layık görüldü. 19 Mart 
2019’ta Dubai’de düzenlenen Dunham-Bush Orta-
doğu ve Kuzey Afrika bölgesi distribütörleri toplan-
tısına Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı 
Tunç Korun ve Form Endüstri Ürünleri Genel Müdürü 
Toni Timirci katıldı. Form Şirketler Grubu’nun iştirak-
lerinden Form Endüstri Ürünleri, Dunham-Bush’un 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi distribütörlerini 
bir araya getiren bu toplantıda 2018 yılında ger-
çekleştirdiği olağanüstü satış performansı ile ödüle 
layık görüldü. Dünya pazarının öncü firmalardan biri 
olan ve birçok ülkede faaliyet gösteren Amerikan 
kökenli Dunham-Bush, özellikle büyük kapasiteli vidalı 
soğutma grupları, santrifüj grupları ve buz depolama 
sistemleri bazında oteller, fabrikalar, iş merkezleri gibi 
mekanlara geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Dunham-
Bush su soğutmalı serisinde iki kompresörlü ve her bir 
kompresörü frekans kontrollü vidalıda 2.650 kW ve 
santrifüj soğutma grupları ile 14.000 kW‘a kadar tek 
cihazda istenilen kapasiteyi sağlayabiliyor. Bunların 
yanı sıra sahip olduğu Amerikan AHRI laboratuvar test 
belgeleri ile tüm modellerinde kapasite ve verimlilik 
garantisi güvencesi veriyor. Türkiye ve Ortadoğu’da 
Dunham-Bush kompresör revizyonu ve tamir etme 
yetkisine sahip tek yetkili firma olan Form Şirketler 
Grubu, sağladığı yurt içi, yurt dışı ve saha eğitimleriyle 
satış ve teknik ekiplerinin bilgilerini sürekli güncelle-
yerek bu başarının süregelmesini hedefliyor.

Form’a Dunham-Bush’tan 
Satış Ödülü
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U lus Yapı’nın Türkiye mümessili 
olduğu Acrefine Engineering, tesi-

sat sektörüne yeni bir özgün tasarımını 
daha sundu. Konuyla ilgili bilgi veren Ulus 
Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eren Kalafat, 

“Patentli dizaynı sayesinde benzerlerinden 
çok daha uygun fiyatlarla Ulus Yapı stok-
larından hemen temin edilebilen ASI-V 
modeli sismik izolatörler, Türkiye’de üre-
tilip İngiltere’de bağımsız ve UKAS akre-
ditasyonlu laboratuvarlarda test edildi ve 
sertifikalandırıldı. Standart olarak 1” ve 2” 

statik çökme değerlerinde ve 7 ila 825 kg 
arası kapasitelerde stoklarda her an mev-
cut olan bu izolatörler, talep halinde daha 
yüksek statik çökme değerlerinde ve yük 
kapasitelerinde de üretilebiliyor. ASI-V 
modeli sismik izolatörler, özellikle pompa 
ve fan gibi ekipmanların titreşim yalıtı-
mında çok pratik ve son derece ekono-
mik çözümler sunuyor. ASI-V izolatörleri 
alternatifleri arasında en iyi fiyat garanti-
siyle SismikMarket.com’dan hemen temin 
edebilirsiniz” dedi.

Eren Kalafat: “Acrefine ASI-V Model sismik izolatörler, titreşim 
yalıtımında en iyi fiyat garantisi sunuyor”

G eliştirdiği yenilikçi pompa sistem-
leriyle, enerji verimliliği ve su tasar-

rufu konusunda sektörüne öncülük yapan 
Wilo'nun, Atlas dergisi ile birlikte düzen-
lediği "Su için Yürüyoruz" etkinliği 9 Mart 
Cumartesi günü Kırklareli’nin Vize ilçesine 
bağlı Balkaya Köyü’nün çevresinde gerçek-
leşti. Yürüyüşe, İstanbul’dan hareket ederek 
Balkaya Köyü’nde buluşan doğaseverler, 
Wilo Türkiye çalışanları, Atlas dergisi ekibi 
ve çok sayıda gazeteci katıldı. Yürüyüşçüler, 
rehber eşliğinde yörenin doğa değerlerini ve 
su varlığı açısından taşıdığı önemi keşfetme 
fırsatı yakaladı.

“Suya	hep	birlikte	sahip	
çıkmalıyız”
Doğa yürüyüşü öncesinde bir konuşma 
yapan Wilo Türkiye Genel Müdürü Ercü-
ment Yalçın şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi 

iklim değişikliğinin etkilerini her geçen yıl 
daha sancılı bir şekilde yaşıyoruz. İklim deği-
şikliği ile gelen kuraklık sorunu su kaynakla-
rını tehdit ediyor. Bununla birlikte düzensiz 
yapılaşma, aşırı nüfus artışı, sera gazların-
daki artış dünyayı daha ‘susuz’ bir yer haline 
getiriyor. Araştırmalar 2040 yılında dünya-
nın beşte birinin su sıkıntısı yaşayacağını 
gösteriyor. Su sıkıntısı çekmesi muhtemel 
olan 33 ülke arasında Türkiye 27'inci sırada 
yer alıyor. Dünya tarım alanlarının önemli 
bir bölümü çölleşme tehlikesi altında. Bu 
sebeple Wilo Türkiye olarak, düzenlediğimiz 
bu doğa yürüyüşü ile suyun korunmasına ve 
verimli kullanımına dikkat çekmeyi hedefli-
yoruz. Hayatın kaynağı olan ve hayat fonk-
siyonlarımızı dengede tutan suya hep bir-
likte sahip çıkmalıyız. Biz Wilo olarak suyun 
korunması konusunda sorumluluk duymaya 
ve bu mesajı vermeye devam edeceğiz. 

Doğaseverler Su Kaynaklarının Korunması için Yürüdü

Herkesin temiz suya ulaşabildiği bir dünya 
diliyoruz.” Yalçın konuşmasının sonunda, 
doğa yürüyüşünü birlikte düzenledikleri 
Atlas dergisine ve katılımcılara teşekkür etti.  
Katılımcılar, Balkaya Köyü bölgesinin muh-
teşem manzarasının eşliğinde iki saat süren 
bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş 
sırasında doğayla bütünleşmenin keyfini 
yaşayan katılımcılar, akşam saatleri yakla-
şırken İstanbul’a geri döndü.
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TESKON-DİD Sismik Seminerinde Ulus Yapı Tarafından Sismik Keşif 
Özeti Hazırlama Eğitimi Verilecek

B u yıl 14.’üncüsü gerçekleştirilecek 
olan Ulusal Tesisat Mühendisliği 

Kongresi’nde TESKON-DİD işbirliği ile 
düzenlenecek seminer kapsamında Ulus 
Yapı Teklif Mühendisi Ali Cenk Tepegöz 
tarafından “Tesisatta Sismik Keşif Özeti 
Hazırlama” konulu bir sunum yapılacak. 
Tesisatın sismik koruması, uluslararası ve 
yerel yönetmeliklere tam bir hâkimiyet 

ve yoğun bir bilgi birikiminin yanı sıra 
uzun yıllara dayalı deneyim gerektiren bir 
uzman mühendislik konusu. Bu nedenle 
teklif aşamasından başlayarak, konunun 
uzmanları tarafından yürütülmesi gere-
kiyor. Öte yandan tesisat sektöründeki 
yoğun teklif hazırlama süreçleri göz 
önüne alındığında, firmaların bu konuda 
sıkıntılar yaşaması kaçınılmaz oluyor. Ulus 

Yapı bu konuda sektörün ihtiyacı olan 
eğitimleri vermeye hız kesmeden devam 
ediyor. TESKON-DİD Semineri kapsamın-
daki bu sunuma katılacak olanlar, sismik 
keşif özeti hazırlama konusunda temel 
bilgiler edinecek. Ayrıca aSET-Acrefine 
Sismik Mühendislik Yazılımı ile kolayca 
sismik keşif özetlerini kendileri hazırlaya-
bilecek bilgi düzeyine ulaşacak.
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018 yılını güçlü bir finansal tablo ile 
bitiren Danfoss, büyümesini devam 

ettirmek ve müşterilerine daha faydalı ola-
bilmek adına yeni teknoloji yatırımlarına 
devam ediyor. 2018 yılında grubun satış 
hacmi %7’lik bir büyüme yani 271 milyon 
Euroluk bir artışla 6,098 milyar Euro sevi-
yesine ulaştı, Kuzey Amerika, Avrupa ve 
Çin gibi pazarlar ortalamanın daha üze-
rinde bir büyüme kaydetti. Danfoss, 2018 
yılında ayrıca 648 milyon Avro (EBIT) top-
lam kazanç ve %10,6 EBIT kar marjı oranı 
gibi iddialı mali sonuçlar elde ederken, 
net kar 18 milyon Euro artışla 463 mil-
yon Euro’ya ulaştı. Danfoss CEO’su Kim 
Fausing konuyla ilgili yaptığı açıklamada: 
“Danfoss iki yıldır güçlü bir büyüme ser-
giliyor. Stratejik büyüme girişimlerimiz ve 
öncü teknolojilere yaptığımız artan yatı-
rımlarımızla hedef odaklı çalışmalarımızın 
meyvelerini topluyor ve pazar payımızı 
artırıyoruz.  Çözümlerimiz, önemli küresel 
megatrendler, elektrifikasyona geçiş, şehir 
planlama ve iklim değişimi alanlarındaki 
her geçen gün artan zorlukları aşmak 
adına fayda sağlıyor. Daha akıllı ve daha 
sürdürülebilir çözümlere olan talebi artı-
ran bu trendler, Danfoss’un konumunu 
her zamankinden daha önemli kılıyor” 
dedi.
 
Yeni	teknolojilere	yatırım

Danfoss, birbiri ile iletişebilen akıllı 
çözümlerini bir adım öteye taşımak için 
büyüme inisiyatiflerine ve dijitalleşmeye 
yatırım yapmaya devam ediyor. Danfoss, 
2018 yılında bir rekora imza atarak ino-
vasyona 255 milyon Euro (satış hacminin 
%4,2’i) yatırım yaptı. Geçen yıl boyunca 
şirketin temel iş faaliyetlerinin, dijital tek-
liflerinin ve elektriğe geçiş çözümlerinin 
kuvvetlendirilmesine de katkı sağlayan altı 
kurumsal satınalma anlaşması da hayata 
geçirildi. Kim Fausing finansal rapor ile 
ilgili sözlerine “Müşterilerimizin ihtiyaçla-
rını karşılayan yenilikçi ve iddialı çözümler 
sunmak için yatırımlarımıza devam ediyo-
ruz. Enerji tüketimini ve emisyonu azaltan 

2

Danfoss 2018 Yılı Finansal Sonuçlarını Açıkladı

çözümler ile verim ve üretkenliği artıran 
çözümler için belirgin bir talep oldu-
ğunu görüyoruz. Bu da elektrifikasyona 
geçişe ivme kazandırıp arazi araç, araba 
ve otomobillerinin hibrid veya elektrikli 
sistemlere geçmesine, altyapı ve binaları 
daha akıllı ve daha verimli yapmak için 
dijital teknolojilerin yaygın bir şekilde kul-
lanılmasına olanak sağlıyor” diye devam 
etti. Fausing ayrıca: “Paris Anlaşması ve 
Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kal-
kınma Hedeflerinin uygulanması konusun-
daki kararlılık da artıyor. Kısa geri ödeme 
süresine sahip olan ve herkesin işlerine 
fayda sağlayan çözümler sunduğumuz 
için bu durum bizim iş alanımızla gayet 
örtüşüyor. Elbette biz de kendi çalışmala-
rımızdan faydalanıyoruz. On yılı aşkın bir 
süredir fabrikalarımızdaki CO2 ayak izimizi 
azaltıyor ve enerjiyi daha verimli bir şekilde 
kullanıyoruz. 2019 yılında da dijitalleşme 
ve elektrifikasyona geçiş alanlarındaki 
yatırımlarımızı sürdürerek pazar payımızı 
artırmayı veya korumayı, karlılığımızı ise 
2018 yılındaki seviyenin üstüne taşımayı 
hedefliyoruz” dedi. 

Türkiye	yatırımlarımıza	devam	
ediyoruz	

Türkiye'de 2018 yılında 20. yaşını kutla-
yan Danfoss Türkiye Genel Müdürü Emre 
Gören de finansal sonuçlar ile ilgili yaptığı 
açıklamada şunlara değindi: "Ülkemiz ve 

dünyamızın karşı karşıya kaldığı çeşitli 
zorluklara rağmen, 2018 senesi Dan-
foss Türkiye için oldukça başarılı bir yıl 
oldu. Özellikle yılın ilk yarısındaki güçlü 
büyümemiz ve aldığımız yüksek hacimli 
projeler ile 2018 yılını başarılı sonuçlarla 
bitirdik. Danfoss olarak Türkiye’de geride 
bıraktığımız 20 senede olduğu gibi yatı-
rımlarımıza hız kesmeden devam ettik. 
Türkiye’deki önemli bir yatırımımız olan 
DAF Enerji firmasının tüm hisselerini de 
2018 yılı başında devralarak Danfoss’un 
küresel üretim ağına Türkiye’yi de ekledik. 
Danimarka'nın enerji konusundaki bağım-
sızlığında son 85 yıldır önemli bir rol oyna-
yan bir marka olarak, Türkiye'nin enerjide 
dış kaynaklardan bağımsız bir geleceğe 
doğru ilerlemesine yardımcı olmak için 
tüm birikimimizi kullanıyoruz. Gerek 
müşterilerimiz gerekse kendi şirketimizde 
enerji verimliliği adına projelere imza atı-
yoruz. Enerji ve iklim stratejimiz doğrul-
tusunda 2018 yılının başında taşındığımız 
LEED platinum sertifikalı AND Plaza’daki 
yeni merkez ofisimizle karbon ayak izimizi 
ve enerji tüketimimizi azalttık. 2019 yılı 
için şirketimizi ve organizasyon yapımızı 
tekrar şekillendirdik.  2019 yılı için hede-
fimiz, iklimlendirme, ısıtma ve soğutma 
endüstrisi, bölgesel ısıtma sistemleri, su 
ve atıksu, gemi inşa ve mobil hidrolik gibi 
öncelikli sektörlerimize odaklanarak yine 
güçlü bir Danfoss yılını müşterilerimiz ve 
iş ortaklarımızla birlikte geçirmek.” 
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S &P Akademi’nin 2019 1. dönem 
ilk eğitimi, 23 Mart’ta S&P AFS’nin 

Beysan’daki binasında gerçekleştirildi. Alize 
Mühendislik kurucusu Cüneyt Tecer, konuk 
eğitmen olarak “Endüstriyel Mutfaklarda 
Havalandırma ve Filtrasyon” eğitiminin sunu-
munu gerçekleştirdi. Eğitimde, endüstriyel 
mutfaklarda havalandırma ve filtrasyonun 
ayrı konular olsa dahi ideal bir mutfağın 
bir bütün olarak nasıl ele alınması gerektiği 
hakkında detaylı bilgi verildi. Endüstriyel 
mutfaklarda havanın idealize edilebilmesi 
için dikkat edilmesi ve uyulması gereken 
prensipler anlatıldı. Eğitime, projecilerden 
mühendislere, satış uzmanlarından öğrenci-
lere kadar havalandırma sektörünün içinde 
yer alan veya sektöre yeni giriş yapmak 
isteyen birçok farklı profilden insan katıldı. 
Katılımcılar, katıldıkları eğitimin sonunda 
isimlerine ve eğitime özel olarak düzenlen-
miş katılım sertifikası almaya hak kazandılar.

Alize Mühendislik, S&P Akademi’nin 2019 1. Döneminde 2. Eğitimini 
Gerçekleştirdi
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Daikin Türkiye “Kadına Şiddete Hayır!” Dedi

F aaliyet gösterdiği 145 ülkede fırsat 
eşitliği ilkesini benimseyen Daikin, 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bu yıl 
Daikin Türkiye Hendek Fabrikası’nda mavi 
yakalı kadın çalışanlarıyla kutladı. 
“Kadına şiddete hayır!” sloganına odak-
lanılan bu anlamlı günde, erkek çalışanlar 
da üzerinde “Kadına şiddete hayır!” yazılı 
siyah kravatları ve bu konudaki görüşlerini 
anlatan sosyal medya videoları ile destek 
verdi. Son yıllarda büyük artış gösteren 
kadına şiddet olgusu için farkındalık yarat-
mayı amaçlayan Daikin Türkiye, bu yıl 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde farklı bir 
etkinlik düzenledi. Kadın çalışanlarına 
klasik hediyeler vermek yerine ‘Kadın 
Cinayetlerini Durduracağız Platformu’na 
bağış yaparak, platformun üretimlerini 
kadın çalışanlarına hediye eden Daikin, 
bu geleneği bozmadı. Bu anlamlı günü 
Hendek’teki fabrikada mavi yakalı kadın 
çalışanlarla birlikte kutlayan Daikin, kadına 
şiddet olgusunun bütün detaylarıyla anla-
tıldığı bir buluşma düzenledi. Bütün kadın 
çalışanlarla yöneticilerin bir araya geldiği 
bu buluşmada Pozitif Yaşam Becerileri, 
Ekip Çalışması, Stres Yönetimi ve Aile 
İçi İletişim gibi birçok konuda üniversi-
telerde ve kurumlarda seminerler veren 
İsmail Karasu da bir konuşma yaptı. 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 
Hendek’teki fabrikada mavi yakalı kadın 
çalışanlarla bir araya gelen Daikin Türkiye 
CEO’su Hasan Önder de yaptığı konuş-
mayla ‘Kadına şiddete hayır!” derken, bu 
konudaki görüşlerini şu şekilde paylaştı: 
“Daikin, cinsiyet eşitliğini her zaman ve 
her ortamda savunan bir şirket. Cinsi-
yet eşitliğini sadece 8 Mart nedeniyle 

D

Daikin Türkiye, Gürcistan’da “Doğu Avrupa ve Orta Asya’nın En İyi 
Distribütörü” Ödülünü Verdi

aikin’in Gürcistan’daki resmi distribü-
törü Domson’s Engineering, uluslara-

rası ortaklarıyla birlikte 7 Şubat’ta Tiflis’te bir 
konferans düzenledi. Şirketin mühendislik 
alanındaki üstün performans ve başarıları-
nın paylaşıldığı etkinlikte, inşaat ve geliş-
tirme şirketleri, mühendislik alanında faali-
yet gösteren uluslararası şirketler, bankacılık 

sektörünün temsilcileri, diplomat topluluğu 
ve Tiflis Belediyesi’nin yanı sıra Daikin yet-
kilileri de hazır bulundu. Daikin Türkiye’nin 
danışmanlık ve teknik destek verdiği satış 
ve satış sonrası ekibinin eğitimini sağladığı 
Domson’s, Daikin tarafından “Doğu Avrupa 
ve Orta Asya’nın En İyi Distribütörü” ödü-
lüne layık görüldü.

hatırlayıp, sonra unu-
tan bir marka değiliz. 
İstiyoruz ki; iklimlen-
dirme gibi erkek ege-
men bir alanda mavi ya 
da beyaz yakalı kadın 
çalışanlarımızın sayısı 
daha da artsın, erkek-
lerin olduğu her alanda 
kadınlara da şans 
tanınsın. 2017 yılı veri-
lerine göre Türkiye’de 
15 yaş üzeri 60 milyon 
kişi var. Bunların yarısından biraz fazlasını 
kadınlar oluşturuyor. Erkek nüfusun yüzde 
65’den fazlası işgücüne katılırken ne yazık 
ki, kadınlarda bu oran yüzde 29.3’de kalı-
yor. Daha vahim bir rakam da Türkiye’deki 
girişim ekosistemindeki kadın girişimci-
lerle ilgili. Maalesef ki; bu oran hala yüzde 
15’lerde. Sektörümüzdeki kadın varlığını 
artırmak için 'Sakura Kadın Girişimci Prog-
ramı' ve 'Sakura Kadın Teknisyenler Projesi' 
gibi istihdama yönelik sürdürülebilirliği 
olan projeleri hayata geçirdik. ‘Erkek işi’ 
olarak bilinen iklimlendirme sektörüne 
kadın teknisyenler kazandırarak, bu alanda 
kadınların önünü açmaya çalıştık. Fabri-
kamızdaki çalışma koşulları ‘ağır iş’ ola-
rak görülüyor ve erkeklerin yapabileceği 
işler sınıfına konuluyordu. Ancak kadın 
çalışanlarımızın ne kadar başarılı oldu-
ğuna biz tanık oluyoruz. Özellikle kaynak 
bölümünde çalışan kadın çalışanlarımız 
her yıl Daikin Grup içinde yapılan kaynak 
yarışmalarında aldıkları derecelerle bizi 
gururlandırıyor. Hatta bu alanda ‘Avrupa 
Şampiyonu’ olan kadın çalışanımız geçti-
ğimiz günlerde kendi branşında ‘Dünya 

3’üncüsü’ olarak bize haklı bir gurur 
yaşattı. Fırsat tanındığı sürece bu başarı-
ların kat be kat artabileceğinin de işaretini 
verdi. Sözünü ettiğimiz tüm bu çalışmalar 
sürekliliği olan projeler. Dolayısıyla kadın 
çalışanlara fırsat eşitliği konusunda ne 
kadar samimi olduğumuzu görebilirsiniz. 
Rakam vermek gerekirse; Daikin Türkiye 
bünyesinde kadın çalışan sayımızın son 5 
yılda 3 katına çıktığını söyleyebilirim. Özel-
likle fabrikada üretim tesislerinde çalışan 
mavi yakalı çalışan sayımız neredeyse 10 
kat arttı. 2014 yılında toplam 600 civa-
rında çalışanımız vardı ve bunun yüzde 
20’sini kadınlar oluşturuyordu. Şimdiyse 
bu oran yüzde 35’lere ulaştı. Biz, bununla 
da yetinmeyecek, kadın çalışan sayımızı 
yüzde 50’lere taşıyacağız. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü nedeniyle bir araya gel-
diğimiz bugünde, kadınlarımızın kendi-
lerine ve her işi başarabileceklerine olan 
güvenlerini artırmayı amaçlıyoruz. Bizim 
buna güvenimiz tam; onların da kendi-
lerine sonuna kadar güvenmelerini arzu 
ediyoruz. Bütün emekçi kadınların 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”
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B aymak’ın geleneksel hale gelen ve 
altıncısı düzenlenen Baymak Zirve 

20 toplantısı Dubai’de gerçekleşti. Baymak 
CEO’su Ender Çolak’ın ev sahipliğinde ger-
çekleşen Zirve 20 toplantısında Baymak’ın 
Türkiye genelindeki en büyük bayileri bir 
araya geldi. İş süreçlerinin iyileştirilmesi 
konusunda interaktif görüşmelerin de ger-
çekleştiği toplantıda Çolak, bayilerin soru-
larını ve taleplerini dinledi. Daha kaliteli hiz-
met için tüm iş süreçlerinin değerlendirildiği 
Zirve 20’de Pazarlama Müdürü Volkan Bin-
zet ve Bayi Kanalı Satış Müdürü Çetin Bitirgiç 
beklentilerin üzerinde bir başarı yakalamak 
için 2019 yılında önem verilmesi gereken 
anahtar noktaları bayilerle paylaştı. Bay-
mak CEO’su Ender Çolak, yüzde 30 büyüme 
ile tamamladıkları 2018’in ardından 2019 
yılında da daralması öngörülen pazarda 
yeni ürün projeleri ve ihracatla büyümeye 
devam edeceklerini söyledi. Baymak’ın 2019 
itibarıyla yarım asrı geride bıraktığını dile 
getiren Çolak, kombi başta olmak üzere 

önemli ürünlerindeki pazar payı kazanım-
ları ile 2019 hedeflerini bayileriyle paylaştı. 
Baymak CEO’su Ender Çolak konuşma-
sında, bayilere özellikle bu dönemde BDR 
Thermea grubun ‘güvenli şemsiyesi’ altında 
olmanın avantajlarını vurguladı. Geçen 6 
yılın da değerlendirmesini yapan Çolak, bu 
dönemde toplam ciroda yüzde 106 artış 
yaşandığını ve önümüzdeki yıllarda da bu 
iddiamızı koruyacağımızı dile getirdi. Top-
lantıda konuşan Baymak Bayi Kanalı Satış 
Müdürü Çetin Bitirgiç Baymak’ın 2018 yılı 

iş sonuçları ve bayi yapılanmasındaki büyü-
mesi hakkında bilgiler verirken, Pazarlama 
Müdürü Volkan Binzet ise yıl içerisinde 
uygulamaya alınacak kampanyalar ve yeni 
ürün grupları hakkında bayilerle önemli 
bilgileri paylaştı. Zirve sonrasında Dubai’de 
keyifli bir şehir turu gerçekleştiren Baymak 
Ailesi; Dubai Marina, Old Souk, Altın Çarşısı, 
Emirates Mall, Burj Al Arap, Burj Khalifa’ı 
gezme fırsatı buldu. Zirve 20 katılımcıları 
şehir turunun ardından Çöl Safarisi ile heye-
can dolu anlar yaşadı.

Baymak Zirve 20, Dubai’de Gerçekleşti

Mikropor, Belçika’nın Alanında Öncü Firması Drytec’i Satın Aldı

Armatür Derneği, TSE ile İstanbul Sanayi Odası’nda Bir Araya Geldi

Ü

A

retim kapasitesini Türkiye dışına 
genişletme planları kapsamında 

Mikropor, Belçika’nın öncü firmalarından 
biri olan Drytec’i satın aldı. 
Mikropor tarafından yapılan açıklamaya 
göre; özellikle kurutucu alanındaki 37 yılı 
aşkın tecrübesi ile sahip olduğu uzman-

rmatür Derneği, Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. 

Adem Şahin ve beraberindeki heyet ile 
sanayicilerin gündemindeki piyasa dene-
timi ve düzenlemeler ile ilgili çalışma 
toplantısı için 27 Şubat 2019 tarihinde 
İstanbul Sanayi Odası’nda bir araya 
geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardım-
cısı Hasan Büyükdere’nin de bulunduğu 
Odakule ’deki buluşmaya; aynı zamanda 
İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi olan 
Armatür Derneği Yönetim Kurulu Baş-

lığın yanı sıra, dünyaya basınçlı hava 
filtreleri ve otomatik tahliye sistemleri 
tedarik eden, aynı zamanda 200’ü aşkın 
bayisi ile Avrupa’nın öncülerinden biri 
olan Drytec firması Mikropor’un stratejik 
büyüme planları için önemli bir kilometre 
taşı olacak. Amerika’daki yapılanmasını 

kanı Gökhan Turhan, Başkan Yardımcısı 
Adem Tekneci, Sertifikalar ve Standartlar 
Komite Lideri Yusuf Kaya ve Kurumsal 
İletişim Sorumlusu Mehmet Nalbantoğlu 
katılım gösterdi. Toplantıda Türk sanayi-
sinin sorunları ve uzun vadeli sorunlar için 
çözüm yolları arandı. Armatür Derneği 
daha önce, TSE yetkililerine firmalardan 
aldığı geri dönüşler doğrultusunda, sek-
törün sorunları ile ilgili çözüm önerilerini 
içeren bir rapor iletmişti. Dernek yetkilileri 
bu toplantıda ise sözlü olarak, İstanbul 

yıllar önce oluşturan Mikropor, firmaya 
dahil olan Drytec ile, bayi ağını Avrupa’da 
da genişletip yurtdışındaki üretim kabili-
yetini artırarak dünya çapında, kalitesinin 
yanı sıra öncü adımları ile de adından 
söz ettiren köklü firmalardan biri olmayı 
hedefliyor.

Sanayi Odası tarafından hazırlanan sorun-
lar ve çözüm önerileri raporunu TSE Baş-
kanına sundu.
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AVenS Havalandırma Sistemleri, Vortice Uluslararası Satış Toplantısında

ortice İtalya Bolonya’da uluslararası 
satış toplantısı düzenledi. Marka-

nın Türkiye temsilcisi olan AVenS Hava-
landırma Sistemleri toplantıda yerini aldı. 
Organizasyon dünyaca ünlü spor otomo-
bil üreticisi Ferrari’nin Maranello’da bulu-
nan kongre ve müze kompleksinde yapıldı. 
Yeni ürünlerin tanıtımının yapıldığı, stra-
tejik ve aksiyon planlarının anlatıldığı 
toplantıya yaklaşık 25 ülkeden 60 davetli 
katıldı. Günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak 
yeni ürünlerin lansmanının yapıldığı orga-
nizasyonda; yeni nesil ısı geri kazanım 
cihazları, duman egzoz ve basınçlandırma 
fanları, jet fanlar, kabinli yüksek perfor-
manslı ürünler tanıtıldı. AVenS Havalan-
dırma Sistemleri Genel Müdürü Orkun 
Çalış, İş Geliştirme Müdürü Rahim Kula ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Barış Nurel, toplantı 
için ortak görüşlerini şöyle aktardı: “Çok 
verimli ve etkili bir organizasyon oldu. 

Yeni tanıtılan 
ürünlerin dünya 
pazarında olduğu 
gibi ülkemizde de 
birçok projede 
tercih edileceği, 
günümüz projele-
rinde enerji verim-
liliği, performans 
ve kalite kriterleri-
nin arttığı, inova-
tif ürünlerin tercih 
edildiği aşikâr, bu 
sebeple yeni nesil 
cihazların ülkemizdeki projelere katma 
değer kazandıracağı kanaatindeyiz. 
Ayrıca bina enerji sertifikasyon kuruluşu 
Passive House Institute tarafından serti-
fika alınmak üzere olan cihazların enerji 
verimliliği ve kullanılmayan enerjinin geri 
kazanılması süreci paylaşıldı. Pahalı ener-

jinin maliyeti, katma değerli taze havaya 
dönüşmesindeki yeni nesil cihazların rolü, 
kullanımı, projelere sağlayacağı faydaların 
sektöre farklı hava katacağını düşünüyo-
ruz. Bu sebeple Vortice tarafından geliş-
tirilen yeni nesil havalandırma cihazların 
pazara sunmak için sabırsızlanıyoruz.”

V

Pramit Filtre ve Klima Aksesuarları San.Tic.Ltd.

Yayalar Mahallesi Seyyar Sok. No: 3/A Pendik/İSTANBUL
Telefon: +90 216 627 06 31 Faks: +90 216 627 06 32

info@pramitfiltre.com • www.pramitfiltre.com

Tpe Tarafindan Güvence 
Altına Alınmıştır

Antibacterial FiltreAntibacterial Filtre
EN 779

Patentli ürün / Bayimiz yoktur

• Fancoil cihazları 
• Roof Top cihazları 
• Hava Perdeleri 
• Soğutuculu Araç Klimaları (Frigofirik) 
• Havalandırma kanalları 
• Otobüs / Tren / Metro / Troleybüs 
   havalandırmaları 
• Askeri Araç havalandırmaları 
• Yat / Gemi havalandırmaları
• Hava Kompresörleri
• Elektrik Panoları

 Antibacterial
 % 99 Tutuculuk

 Kolay Temizlenebilir

 Estetik Tasarım  

 Uygun Fiyat

 Erken Teslimat

 Tüm Ölçülere Uyarlanabilir

Antibacterial Pramit Filtrenin 
Kullanım Alanları:



Haberler

sparta Uygulamalı Bilimler Üniversi-
tesi Teknoloji Fakültesi tarafından 26 

Şubat 2019 tarihinde düzenlenen “Enerji 
Verimliliği ve Sektör” konulu etkinlik, Isparta 
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. İbrahim Diler’in katılımıyla gerçekleşti-
rildi. Etkinliğe öğretim üyeleri ve öğrencilerin 
yanı sıra Aldağ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii 
Dağoğlu da katıldı. Etkinlikte ilk olarak, geçen 
yıl elim bir trafik kazası sonucu hayatını kay-
beden Teknoloji Fakültesi öğrencisi Burak 
Eşki’nin adı, fakültenin Enerji Laboratuvarına 
verildi. Konuşmasında yerli ve milli üretime 
katkı sağlayacak çalışmaların önemine deği-
nen Diler, bu konuda makine mühendisliği 
bölümüne de görevler düştüğünü söyledi. 
Etkinlikte daha sonra, Aldağ A.Ş. tarafından 
hibe edilen klima santralinin de içinde bulun-

ISUBÜ Teknoloji Fakültesi “Enerji Verimliliği ve Sektör” 
Etkinliği, Üniversite ve Sanayiyi Bir Araya Getirdi 

duğu “Burak Eşki Enerji Laboratuvarı”nın açı-
lışı yapıldı. Burada yaptığı konuşmada Aldağ 
A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu; iklim-
lendirme sektöründe Aldağ A.Ş. imzası taşıyan 
pek çok “ilk” bulunduğundan bahsederek, 
klima santrallerindeki yerli üretimin önemine 
değindi. Üniversite-Sanayi İşbirliği aracılığıyla 
geliştirilecek her türlü sisteme destek ver-
diklerini ve vermeye de devam edeceklerini 
söyleyen Dağoğlu, bu laboratuvara yapmış 
oldukları desteklerin yerli ve milli üretime katkı 
sağlayacağını ümit ettiklerini vurguladı. Daha 
sonra “Üniversite Sanayi İşbirliği”ne iyi bir 
örnek olması amacıyla, üniversite ile Aldağ 
A.Ş. arasındaki ilişkiyi güçlendirmek adına 
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Tek-
noloji Fakültesi ile Aldağ A.Ş. arasında “İşyeri 
Eğitimi Protokolü” imzalandı. İmza töreni-

nin ardından Rebii Dağoğlu’na, fakülteye 
yaptıkları katkılarından dolayı plaket takdim 
edildi. Etkinliğin seminer bölümünde, Rebii 
Dağoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üni-
versitesi Teknoloji Fakültesi öğrencileriyle 
buluştu. Seminerde ulusal ve uluslararası 
düzeyde enerji sektörünün durumu, enerji 
verimliliği ve ekonomisi konularında öğren-
ciler bilgilendirildi. 

I

A

Y.T.Ü., Rebii Dağoğlu’nu Ağırladı
ldağ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii 
Dağoğlu, Yıldız Teknik Üniversi-

tesi Makine Mühendisliğine Giriş dersine 
konuk konuşmacı olarak katıldı. YTÜ’de 
yaptığı konuşmasında Dağoğlu, gençlere 
üniversite hayatlarını çok iyi değerlendir-
meleri gerektiğini vurgulayarak “Üniver-
site iş bulma kurumu değil, dünya görüşü 
kazanma yeridir” dedi ve Yıldız’lı gençlere 
vizyon kazandıracak öngörü ve tavsiyelerini 
aktardı: “Teknoloji ilerleme insan gücüne 
ve aklına olan ihtiyacı azaltmayacak, tam 
tersine kalifiye insan gücüne olan ihtiyacı 
artıracaktır. Dünyada 1., 2. ve 3. Sanayi 
devrimlerinden sonra 4. Sanayi devrimi de 
yaşandı. Endüstri 4.0, iş ve üretim yapma 
yöntemlerinde büyük değişimlere vesile 
olacak. Başta üretim süreçleri olmak üzere, 
tüm iş akış süreçlerinin online platformlar 
üzerinden gerçekleştirileceği bir eko sistem 
oluşmaya başladı, ancak bu sadece işlet-
menin fonksiyonlarıyla sınırlı kalmayacak, 
üretilen ürünlerin kullanım süresince ve satış 
sonrası hizmetlerinin, IoT teknolojisi üzerin-
den kullanılabilesine olanak veren bir yapı 
oluşmaya başladı ve kurumların hayatta 
kalabilme kabiliyetleri bu değişen ortama 
uyum sağlayabilme yetenekleriyle doğru 
orantılıdır.” Önümüzdeki yüzyılın en önemli 

trendlerinin; enerji verim-
liliği, enerji tasarrufu ve 
çevrecilik olacağını belirten 
Dağoğlu, gençlerin kendi-
lerini bu kavramlar ile ilgili 
doğru ve yeterli bilgiler 
ile donatması gerektiğini 
söyleyerek, içinde bulun-
duğumuz Post-material 
dönemin en belirleyici 
özelliğinin ‘Sürdürülebi-
lirlik’ kavramı olduğunun, 
dolayısıyla ekolojik yapıyı ve çevre duyarlı-
lığını gözetmeyen bir kalkınma anlayışının 
sürdürebilirliğinin olanaksız hale geldiğinin 
altını çizdi. Dağoğlu, sözlerini şu cümlelerle 
devam ettirdi: “İş hayatındaki başarı, sadece 
bireysel bilgi birikiminin sonucu değildir, iyi, 
güçlü bir ekip olabilmek gerekir. Başarı, ‘ben 
yok, biz varız’ anlayışının sonucudur ve tüm 
gençlerimiz tarafından içselleştirilmelidir. Bir 
takımın parçası olabilmek önemli bir yetidir, 
tıpkı bir dişlinin çarkları gibi uyum içinde 
ve senkronize biçimde çalışabilme yetene-
ğine sahip olan bireylerin her zaman tercih 
edilme şansları daha yüksek olur. Unutma-
yın; ekibin parçası olmak, sizi bireysel inisi-
yatif almaktan alıkoymaz ve koymamalıdır. 
Önümüzdeki jenerasyonlarda kadınların sek-

törümüzde ve diğer sektörlerde iş gücüne 
olan katkısı artmalıdır. Zira bu sadece cinsi-
yetler arası eşitlik ve adaleti sağlamakla kal-
mayacak, daha da önemlisi, kadın görüş ve 
bakış açısı, iş dünyasına vizyon ve perspektif 
açısından önemli değerler kazandıracaktır.” 
Konuşmasının sonunda, ülkenin geleceğine 
olan inancını vurgulayan Dağoğlu, “Eğer 
haklı olduğunuza inanıyorsanız inandığınız 
şeylerden asla geri adım atmayın, yanlış 
bir istikamette kalabalıklarla yürümektense, 
doğru bir istikamette tek başınıza yürümek-
ten asla çekinmeyin, imtina etmeyin. Yalnız-
lık insan karakterini güçlendirir ve zorluklara 
karşı dayanma gücünüzü artırır. Sizi ayrış-
tıran, farklılaştıran ve liderlik edebilmenizi 
sağlayan, irade ve kararlılığınızdır” dedi.
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Etiket, logo veya mükemmellik sertifikası eksikliği yoktur, ancak hepsi eşit oluşturulmamıştır.
Bir üretici üçüncü taraf sertifikasyon sürecimizi kabul ettiğinde, son kullanıcılar, uygulayıcılar, sigortacılar, yatırımcılar, 
otoriteler de dahil herkesin yararlandığı kaliteli bir süreci kabul eder.
Güvenilir performans talepleri, anlaşılır ve şeffaf bilgi, düzenleyici uyumluluk, ürün enerji verimliliği değerlendirmeleri - 
Bunlar, üçüncü taraf sertifikasyonu’nun faydalarının bazılarıdır.

DOĞAL OLARAK TİTİZ

Getty Images ©ThomasVogel

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

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

Size özel serti ka 
çözümünü indirmek için: 

www.eurovent-certification.com

ÜÇÜNCÜ TARAF SERTİFİKASYONU GÜVENİNİZİ HAKEDİYOR



FORM

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

 

ODE YALITIM

İ

Il Centro AVM
talya’nın Milano yakınlarındaki Arese bölgesinde 
yer alan ve mimar Michele de Lucchi tarafından 

sürdürülebilir bir bina olarak planlanan Il Centro Alışveriş 
Merkezi’nde ODE Yalıtım’ın R-Flex PRM ürünleri kullanılı-
yor. Il Centro Alışveriş Merkezi’nde, 200’den fazla mağa-
za, 25 restoran, tanı merkezi, spor merkezi ve çocuklar için 
oyun alanları yer alıyor. Su kaynaklarının verimli kullanı-
mı, enerji verimliliği, yapı malzemelerinin seçimi, iç mekan 
kalitesi ve çevresel etki göz önüne alınarak tasarlanan Il 
Centro Alışveriş Merkezi aynı zamanda LEED Gold sertifi-
kasına sahip. 10 bin araçlık otoparka, 93 bin metrekare 
kapalı alana sahip Il Centro Alışveriş Merkezi’nin ısıtma 
kanallarının yalıtımında ODE’nin R-Flex PRM ürünleri tercih 
edildi.

İMBAT

Tema İstanbul

M esa, Artaş, Öztaş ve Kantur-Akdaş Ortak Girişim 
Grubu tarafından İstanbul'un Avrupa Yakası Ata-

kent Bölgesi'nde 1,5 milyon metrekare alan üzerinde yerleşim, 
eğlence ve sosyal yaşam alanını bütünleştiren özel bir proje 
olan Tema İstanbul, kapalı havuzların iklimlendirmesi için İm-
bat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri’ni tercih etti. İmbat 
havuz nem alma santralleri; kapalı yüzme havuzları, kurutma 
prosesleri ve nem alma ihtiyacı duyulan alanlarda nem alma 
ve iklimlendirmeyi sağlamak, sağlıklı iklimi yüksek verimlilik-
le sunmak için özel olarak üretiliyor. İmbat havuz nem alma 
santralleri; filtreleri, ısı geri kazanım hücresi (ısı borusu, pla-
kalı veya tamburlu), direkt genleşmeli evaporatör, ısı pompası 
kondenser serpantini, karışım/üfleme/emiş/damperleri, isteğe 
bağlı olarak susturucuları, yoğuşma tavaları, damla tutucu-
ları, dahili veya harici güç ve kumanda panosu, bağımsız ısı 
pompası devreleri, yüksek verimli scroll kompresörleri, ilave üç 
yollu vanası üzerinde sıcak sulu bataryası, gerekli durumlarda 
elektrikli ısıtıcısı ve tüm aksesuarları ile paket halde, ihtiyaca 
göre yatay veya dikey tipte tasarlanıyor.

ALDAĞ A.Ş.

T

TÜBİTAK Tesisleri
ürkiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurulu TÜBİTAK; Gıda Analiz 

Laboratuvarı, Kimyasal Teknoloji Enstitüsü 
Ek Pilot Tesisi ve Biyoloji ve Kimya Tekno-
loji Merkezi Tesislerinin iklimlendirmesin-
de Aldağ A.Ş. cihazlarını tercih etti. Te-
sislerin havalandırılması için; Aldağ A.Ş. 
tarafından üretilen 1.000 m³/h-28.250 
m³/h aralığında 32 adet klima santrali, 
29.350 m³/h-31.550 m³/h aralığında 2 adet hijyenik klima 
santrali, 2.000 m³/h-28.250 m³/h aralığında 4 adet havalandır-
ma santrali ve 1,34 kW-4,62 kW soğutma kapasitesi aralığında 
fancoil ile hizmet veriyor. Hizmete alınan AKS serisi klima san
trallerinin 50 mm taş yünü izolasyonlu çift cidarlı hücreleri, EN 
1886 ve EN 13053 normlarına uygun olarak çelik karkas pro-
filler ile üretiliyor. Özel contalama sistemiyle tam bir sızdırmaz-
lık sağlanan, CE ve Eurovent belgelerine sahip olan santraller, 
yüksek enerji verimliliği ile öne çıkıyor. Hijyenik santraller, temiz 
havayı, şartlandırıp filtre ederek hijyenik hale getiriyor, ortam 
havasındaki toz, mikroorganizma, koku ve anestezik gazları 
dışarı atarak hava kalitesinde hijyen koşulları sağlıyor, mahallin 
sıcaklık, nem, basınç parametrelerini kontrol altında tutuyor.
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FORM

 

AIRONN

4

Suryapı Lavender
3.000 m2 alan üzerinde yükselen Suryapı Lavender 
projesi, 9 konut bloğunun yanı sıra sosyal olanaklar 

sunan mekanlar, alışveriş merkezi, kapalı otopark, spor ve 
eğlence mekanlarını içeriyor. Suryapı’nın prestijli projele-
rinden Lavender’in otopark fanları ve blok fanlarının tama-
mı, Aironn’un çevre dostu, enerji verimli ürün ailesinden 
seçildi.

FORM A.Ş.

T

Swandor Topkapı 
Palace Resort Otel

opkapı Sarayı’ndan esinlenilerek Antalya’da inşa edi-
len Swandor Topkapı Palace Resort Otel, Form’un 

sektördeki 54 yıllık tecrübesi ile ürettiği EuroForm Fancoil 
üniteleri ile serinleyecek. Birçok ticari alana enerji verimli 
ve kaliteli iklimlendirme çözümleri sunan Form’un Swandor 
Topkapı Palace Otel’de bulunan EuroForm fancoil’leri 2 ila 
7 kW kapasite 
aralığında de-
ğ i şen 1060 
adet gizli tavan 
tipi ve kaset 
tipi üniteden 
oluşuyor. İz-
mir’deki Form 
üretim tesisle-
rinde Avrupa 
standartlarında 
üretilen Euro-
Form Fancoil üniteleri, TÜBİTAK ve TSE onaylı sessiz çalışma 
özelliği ile kullanıldığı mekanlara konfor katıyor. Performansı 
ile ofislerden otellere, hastanelerden okullara kadar farklı 
yaşam alanları için verimli ısıtma-soğutma-havalandırma çö-
zümleri sunuyor. Aynı zamanda istenilen ortam koşulları ve 
kapasite ihtiyaçları doğrultusunda, Windows işletim sistemi 
tabanlı seçim programı kullanılarak müşterilerin taleplerine 
en uygun model seçilebiliyor.

AGON MEKANİK A.Ş.

A

Başakşehir Millet Kıraathanesi
gon Mekanik A.Ş., prestijli projelerde yer almaya de-
vam ediyor. İstanbul Başakşehir’de yapılan Başakşehir 

Millet Kıraathanesi projesinde havalandırma ekipmanları 
olarak, Agon Mekanik A.Ş.’nin MADEL marka KAP ve KOO 
model ürünleri tercih edildi. Yüksek tavanlı ve aks aralıklarına 
sahip binada iklimlendirmenin yüksek konfor ile kütüphane-
lerde talep edilen düşük ses seviyesinde gerçekleştirilmesi için 
sıralı tip jet nozul modelleri kullanıldı. 100 adet KAP model 
ve 6 adet KOO model difüzörlerin kullanıldığı projenin uygu-
laması APD Mühendislik tarafından yapıldı.

E.C.A.

Ankara Başkent Emlak Konutları
ürkiye’nin köklü inşaat firmalarından biri olan Kalyon 
İnşaat, Ankara’nın Çankaya ilçesinde konum itibarıyla 

şehrin tam merkezinde hayata geçirilen Başkent Emlak Ko-
nutları projesinde duvar tipi yoğuşmalı kazanlarda tercihini 
E.C.A.’dan yana kullandı. Başkent Emlak Konutları, 17 blok 
ve bir sosyal tesis olmak üzere 202 bin metrekare üzerinde 
tasarlandı. Projede toplamda 196 adet E.C.A. Duvar Tipi 
Yoğuşmalı Kazan Felis kullanıldı. 1478 konut, 26 ticaret ala-
nı ve bir sosyal tesisi bulunan projede, 125 ve 150 kW’lık 
iki farklı Felis kazan kapasitesi tercih edildi. Felis kazanlar, 
düşük emisyon değerleri ile çevreci ve Avrupa ErP normla-
rını sağlayan yüksek verimli yoğuşmalı kazan sınıfında yer 
alıyor. Felis serisi kazanların en önemli özelliği ise E.C.A. 
Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen entegre baca kla-
pesi sayesinde daha küçük baca çapı ve düşük baca maliyeti 
ile ilk yatırımı daha kârlı hale getirmesidir. 6 bar işletme 
basıncı sayesinde daha yüksek binalarda kullanılabilen Felis 
kazanlar, %19’a varan modülasyon oranı sayesinde, ihtiyaç 
yoğunluğuna göre gaz tüketim oranını ayarlayarak mevsim 
geçiş aylarında büyük tasarruf sağlıyor.

T
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FORM

 

AVenS

O

Real City Güngören
liv Yapı – OND Yapı – Zemin Yapı tarafından hayata 
geçirilen, sosyal alanları, çocuk parkı, iç avlu içeri-

ğiyle bölgeye yeni bir anlayış getiren Real City, merkezi 
konumu ve ulaşım araçlarına yakınlığıyla civarın gözde yer-
lerinden. 196 konut, 26 cadde dükkanı olarak yapılan pro-
je şehir içinde site konforu yaşatıyor. Yüksek enerji verimli 
cihazların kullanıldığı projede AVenS’in otopark jet fanları, 
duman egzoz fanları, basınçlandırma fanları, sığınak taze 
hava üniteleri, ısı geri kazanım cihazları, duman damper-
leri, otomasyon kontrol sistemiyle birlikte teslim edildi.

 

DOĞU İKLİMLENDİRME

T

Duşanbe Spor Kompleksi
acikistan’ın en büyük spor kompleksi olacak olan Du-
şanbe Spor Kompleksi, başkent Duşanbe’de yer alıyor. 

100.000 m2 alana yayılan spor kompleksi Ömer Hayyam 
Parkının karşısında inşa ediliyor. İnşaatı devam eden tesiste 
kapalı ve açık spor alanları, tenis kortları ile farklı boyutlar-
da birçok yüzme havuzu da bulunuyor. Kompleks içerisinde 
ayrıca buz sporları merkezi de yer alıyor. Tesiste yedi adet 
150 koltuklu, bir adet 3000 koltuklu tenis kortu bulunuyor. 
Kapalı yüzme havuzu ise 2000 seyirci kapasitesine sahip. 
Tesisin, tamamlandığında ise 600 kişiye iş yaratması bekle-
niyor. Doğu İklimlendirme bu prestijli projeye kapalı yüzme 
havuzlarının iklimlendirmesini üstlenerek katkıda bulundu. 
Projede 6 adet FOUR POOL serisi 22.500 m3/h kapasiteli pla-
kalı eşanjöre sahip paket havuz nem alma santralleri tercih 
edildi. Cihazlar heat pump ve free cooling özellikli olup 4 
mevsim havuzun iklimlendirilmesini mümkün kılıyor. Mart 
ayı içinde sevk edilen cihazların, devreye alınarak Mayıs ayı 
içinde hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

 
HTK KLİMA

O

Kosifler Oto Samsun
tomotiv, bilişim, inşaat, sigorta, ihracat, turizm ve 
denizcilik sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren Kosif-

ler Şirketler Grubu’nun bünyesindeki şirketlerden Kosifler 
Oto’nun Samsun’da yer alan binasında HTK Klima markalı 
menfezler, anemostadlar, yangın damperleri, hava damper-
leri, plenum kutular kullanıldı.

 

ULUS YAPI-ACREFINE

T

UCLH - The University 
College London Hospital

ürk yüklenicilerin dünya pazarlarındaki etkinlikle-
ri giderek artıyor. Anel Group tarafından taahhüdü 

sürdürülen UCLH - The University College London Hospital 
projesindeki titreşim yalıtımı ürünleri Acrefine tarafından 
tedarik ediliyor. Ayrıca Acrefine ve Gripple işbirliği ile Türk 
yüklenicilerin dünya pazarlarındaki tüm projelerine ortak 
hizmet verme hedefleri çerçevesinde UCLH projesindeki askı 
sistemleri de Gripple tarafından tedarik ediliyor.
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Neredeyse her endüstriyel soğutma uygulamasında gerçekleştirilebilecek önemli düzeyde proses 
optimizasyonu potansiyeli bulunur. Grundfos iSOLUTIONS ve E-pompalar ile enerji, su ve diğer 
işletme maliyetlerinde önemli tasarruf sağlarken genel olarak sistemi daha iyi izleyebilir ve kontrol 
edebilirsiniz. Günlük operasyonlarınız endüstriyel soğutmaya yönelik bir pompa sistemi içeriyorsa 
Grundfos iSOLUTIONS, daha yüksek soğutma verimine ve kontrole bağlanmanıza yardımcı olabilir.
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cat yaptık. Türkiye’nin ihracatı bundan 
daha fazla. Serbest bölgelerden yapılan 
ihracatın yazılmasını söyledik, hesaplama 
sistemini değiştirdik. Yaklaşık 10 milyar 
dolara yakın ihracat ilavesi gerçekleşti. 
Yolcularla birlikte yapılan ihracatlar da 
hesaplamalara katıldı ve 5 milyar dolara 
yakın bir ihracat var. Yani 200 milyar 
dolarlık bir ihracat rakamına ulaştık” 
dedi.  
Türkiye’de geçmiş 10 yıla göre pek çok 
şeyin değiştiğini ve değişimin sürekli hale 
geldiğini belirten Gülle, “Artık kağıtsız 
ihracat nisan ayı sonunda başlayacak. 
Dün sorun olarak konuştuğumuz pek çok 
şey artık bugün sorun değil. Geldiğimiz 
noktada her gün başka başka sorunlarla 
karşı karşıyayız. Daha önce hiç karşı-
laşmadığımız ve artık çözmek zorunda 
olduğumuz çok daha farklı, gelişmiş, 
inovasyonun, tasarımın, dijital dönüşü-
mün, yapay zekayla kullandığımız pek 
çok ürünün hayatımıza girdiği bir dönem 

leşen büyüme rakamı içerisinde son çey-
rekte büyüme rakamına katkımız yüzde 
9.7, ciro bazında da yüzde 4.2’lik bir katkı 
sağladık. Türkiye ekonomisinin büyüme 
potansiyelini dikkate aldığımızda arzu 
ettiğimiz seviyelerde olmasak da ihra-
catçılar olarak verdiğimiz bu katkı hem 
ülkemize güvenimizin hem de işimize 
olan inancımızın da bir göstergesi oldu. 
Yıllardan beri ihracat yapıyoruz. 2018 
yılının 8. ve 9. aylarında yaşadığımız 
kur saldırıları ile Türkiye ekonomisine 
yapılan saldırılar sonrasında ihracatın 
öneminin ne kadar vazgeçilmez oldu-
ğunu gördük. Bunun bir milat olduğu 
kanaatindeyim. Hepimiz bunu sonuna 
kadar hissettik. Bizler yeni bir yönetimiz. 
Birtakım hedefler koymuştuk, çok zorlu 
bir dönem içinde sorunlarla karşılaştık 
Türk ihracatçısı rekorlar kırarak cum-
huriyet tarihinin en yüksek başarılarını 
gösterdi. Sizlerin gayreti, destekleri ve 
üretimi ile 168 milyar dolarlık bir ihra-

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB), 2018 yılında başarı 
gösteren ihracatçılarını ödüllendirdi. 

Ödül töreni Türkiye İhracatçılar Mec-
lisi Başkanı İsmail Gülle, İSİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, TİM 
Başkan Vekilleri Zeki Poyraz, İbrahim 
Pektaş ve çok sayıda iklimlendirme sana-
yicisinin katılımı ile 28 Mart’ta Crowne 
Plaza Asia’da gerçekleşti. Törende 17 
kategoride ihracat başarısı gösteren fir-
malara ödülleri verildi. 
TİM Başkanı Gülle törende yaptığı 
konuşmada ülke ekonomisinin teme-
linde ihracat olduğunu söyleyerek 2019 
yılını ihracatta sürdürülebilirlik ve yenilik 
yılı ilan ettiklerini ifade etti. TİM’in bu 
çerçevede de çalışmalarını geliştireceğini 
söyleyen Gülle, “Dünya konjonktürü-
nün izin verdiği sürece elimizden geldiği 
kadar pek çok ülkeye gitme hedefimiz 
var. Memnuniyetle belirtmem gereken 
bir şey var ki geçen yıl yüzde 2.6 gerçek-

İSİB 2018 Yılı Başarılı İhracatçılar 
Ödül Töreni Düzenlendi
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oluyor. O açıdan gelişimi ve değişimi 
sürekli takip etmemiz gerekiyor” dedi.
İklimlendirme sektörünün büyümeye 
ve gelişmeye son derece açık bir sektör 
olduğunu vurgulayan Gülle, sektörün 
dünya pazarından aldığı ihracat payının 
daha ötesindeki bir rakamı elde etmek 
için daha fazla çalışacaklarının altını 
çizdi. Gülle, “Bu açıdan Türkiye Tanı-
tım Grubu’nda başkanlarımız projelerini 
sundu, biz de bu projeleri destekledik, 
onayladık. Yeter ki sektörün önü açılsın, 
özellikle Afrika’da bu pazar açılımlarında 
her türlü desteği sağladık. Daha fazla-
sını üretmeli, tasarlamalı ve geliştirme-
liyiz. Bizim ileriye gitmek için kullana-
cak başka bir yolumuz ve argümanımız 
yok. O açıdan artık biliyoruz ki bundan 
sonraki süreçte 2019’da Türkiye’nin ana 
modelinin üretim olduğu bir dönem 
olacak. Önümüzdeki fırsatları daha iyi 
değerlendireceğiz. Yerel Seçim sonrasın-
daki dönemde yeni fikirler, yeni projeler 
yapacağız hep birlikte ve seçimden son-
raki seçimsiz dönemi çok daha avantajlı 
hale getirmemiz gerekiyor. Buna ihtiyacı-
mız var. Sizden gelecek her türlü öneriye 
açığız” diyerek sözlerine son verdi. 

“İklimlendirme	sektöründe	hedef	
ihracat	fazlası	veren	bir	yapıya	
kavuşmak”	

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Bir-
liği Başkanı Mehmet Şanal da iklimlen-
dirme sektörünün artık ihracat fazlası 
veren bir sektör olmaya odaklandığını 
söyledi. 2018 yılının ağustos ayında kur-
larda yaşanan dalgalanmalardan dolayı 
Türkiye’nin ve sektörün dış ticaret açı-
ğının daraldığına dikkat çeken Şanal, 
“Ülkemizin 55 milyar dolar mertebe-
sinde dış ticaret açığı ve yüzde 75 sevi-
yelerinde de ihracatın ithalatı karşılama 
oranı var. İklimlendirme sektörü olarak 
baktığımızda ihracatın ithalatı karşılama 
oranı yüzde 85. 2016 yılından bu yana 
kararlı bir şekilde sektörümüzün dış tica-
ret açığı azalmaktadır. 2018 yılında 800 
milyon dolara kadar azaldı. Ülke gene-
linden daha yüksek bir karşılama oranına 
sektör olarak ulaşmış durumdayız. Orta 

vadede çok daha iyi organize olabilirsek 
dış ticaret fazlası veren bir sektör olaca-
ğız. Bu da bizim son dönemde yaptığımız 
faaliyetlerle başarımızın bir kanıtı” dedi. 
Türkiye iklimlendirme sektörünün dünya 
ithalatından aldığı payın 2017 itibarıyla 
yüzde 0,89 düzeyinde olduğunu belirten 
Şanal, “Sektör ihracatımızda son 5 yılda 
yüzde 7’lik bir artış oldu. İklimlendirme 
sektörü dünyada büyüyor ama yerel üre-
ticiler artmaya başladı, bu nedenle ithalat 
oranı küçüldü. Dünya pazarında sürekli 
gelişim öngörüyorduk ama yerli imalat-
çıların da ülkeler içindeki payları artıyor. 
İthalat pazarı küçülüyor. Bu kapsamda 
son 4 yılda dünya iklimlendirme ithala-
tının yüzde 2,35 oranında küçüldüğünü 
görüyoruz. İSİB olarak plan ve strateji-
lerimizi pazar gerçekliklerine göre, üye-
lerimizin de talep ve hedeflerini dikkate 
alarak belirliyoruz” diye konuştu. 
İklimlendirme sektörünün alt dalların-
daki gelişmeler hakkında da bilgi veren 
Şanal, sektörün ısıtma-soğutma ve yalı-
tım ayağında ihracat fazlası verdiklerini, 
klima ve havalandırma ürün gruplarında 
ise ithalat ağırlıklı bir durum olduğunu 
açıkladı. Özellikle ısıtma alanında Çin ve 
Rusya gibi büyük pazarlarda ihracat artışı 
yaşandığına dikkat çeken Şanal, “Çin’de 
ve Rusya’da bunu başardık. Çin’de bunu 
başaran firmalarımız, olmadığımız pazar-
larda da bunu başarabilir” diye konuştu. 
İklimlendirme sektörünün katma değer 
yaratan ve bu konuda artış gösteren bir 
sektör olduğunu da ifade eden Şanal, 
sektörün kg başına ihracat birim fiyatı-
nın Türkiye’nin kg başına ihracat birim 
fiyatından yüksek olduğunu kaydederek, 
“Türkiye ortalaması 1,3 dolarken, sek-
törümüzün katma değeri yüksek olması 
itibarıyla kg başına ihracat birim fiyatı-
mız 4,5 dolardır. Katma değerimiz de 
artış gösteriyor. Demek ki nitelikli ürünü 
üretmeye başladık, sektörümüz kendini 
geliştiriyor. 2018 yılında birim fiyatımız 
daha da artış gösterdi. Bu mutluluk verici 
bir tablodur” dedi. 

“Sektörde	olumlu	seyir	var”

TİM Başkan Vekili ve İSİB Yönetim 

Kurulu Başkan Vekili Zeki Poyraz da 
törende yaptığı konuşmada son yıllarda 
iklimlendirme sektöründe olumlu geliş-
meler yaşandığını söyleyerek TİM’de hem 
sektör hem de Türkiye’nin ihracatının geli-
şimi ile alakalı çalışmalar yaptıklarını ifade 
etti. Sektörü dünyaya açtıklarını belirten 
Poyraz, “Hem TİM hem de sektör olarak 
tüm imkanlarımızla çalışıyoruz. Uluslara-
rası arenada paydaşlarımızla sıkı bir çalışma 
içindeyiz. İSİB’in ve Türk iklimlendirme 
sektörünün kim olduğunu dünya pazarının 
yüzde 90’ı artık biliyor. Ben tüm ihracatçı-
larımızı tebrik ediyorum. 1 dolarlık ihracat 
yapmak da önemli bir iştir çünkü arkası 
gelecektir. Dünyanın her yerine koşan İSİB 
Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. Bili-
yorsunuz 61. İhracatçılar Birliği kuruldu. 
Hizmet İhracatçılar Birliği. Birlik Tür-
kiye’deki sinema, taşımacılık, sigortacılık, 
turizm, müteahhitlik gibi pek çok konuyu 
içine aldı. Biz de TİM'de bunu iklimlen-
dirme sektörü açısından değerlendirdik ve 
mekanik taahhüt yapan iklimlendirmecile-
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rin bizim kapsamımızda olmasını istedik. 
Servis, bakım, işletme hizmeti kalemleriyle 
hep beraber Birliğimiz ve sektörümüz daha 
güçlü olacaktır” diye konuştu. 

“İhracatta	kg	başına	birim	fiyat	
yükselmeli”

TİM Başkan Vekili İbrahim Pektaş da 
başarının karşılıksız kalmadığını ifade 
ederek konuşmasında şunları söyledi: 
“2009 yılından bugüne kadar iklimlen-
dirme sektörü ihracatına baktığımızda 
2,6 milyar dolardan 4,5 milyar dolara, 
ihracatçı sayısının da 8 bin 400’den 15 
bin’e çıktığını görüyoruz. 1 milyon dolar 
üzeri ihracat yapan firma sayısının ise 
328’den 569’a yükseldiğini görüyoruz. 
Ülkelere baktığımızda ise 2009 yılında 
toplam 197 ülkede Türk ihraç ürünle-
rimiz bayrağımızı dalgalandırırken 42 
ülkeye 10 milyon dolar üzeri ihracat ger-
çekleştirdiğimizi görüyoruz. 2018 yılında 
iklimlendirme sektörümüz 208 ülke ve 
bölgeye kazan, kombi, su ısıtıcısı, klima, 
soğutma grupları ve izolasyon malzemesi 
ihracatı gerçekleştirdi. Toplam 73 ülkede 
10 milyon dolar barajını geçmiş bulunu-
yoruz. Öte yandan kg birim değeri çok 
önemli. Türkiye ortalaması 1,3 dolarken 
iklimlendirmenin kg değeri ise 4,5 dolar 
seviyesini gördü. Türkiye ihracatının 2023 
hedefi olan 500 milyar dolara çıkabilmesi 
için kg birim fiyatlarımızın bu seviyelere 
çıkması gerekiyor. Aksi halde hamallık 
yapıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm 
ihracatçılarımızı ve Birlik Başkanı Meh-
met Şanal’ı yürekten kutluyorum. Ayrıca 
2019 yılı için sektörün ihracat hedefi 
5,5 milyar dolar olarak hedeflenmiş olup 
bugün tüm ihracatçımızın bu motivasyon 
ile çalışıp sektörümüzün yeni pazarlar 
ve yenilikçi ürünler ile dünyayla sıkı bir 
rekabet içinde bu hedefi yakalayacağını 
düşünüyoruz. Türkiye’nin 2018 ihracatı 
168 milyar dolar olup katma değeri bu 
kadar yüksek olan bir sektörün yüzde 
3’lük payla daha da yukarıda olması 
gerekmektedir ki biz istediğimiz hedef-
leri yakalayabilelim.” Pektaş, iklimlen-
dirme sektörünün emin ellerde olduğunu 
da sözlerine ekledi. 

En	Çok	İhracat	
Yapan	Firma;

BOSCH TERMOTEKNİK
DAIKIN
TÜRK DEMİRDÖKÜM

En	Çok	Ülkeye	İhracat	
Yapan	Firma;

MİKROPOR
SMS TORK
KARYER

En	Çok	Kazan	İhracatı	
Yapan	Firma;

RİMA ISI SİSTEMLERİ
AKKAYA ISI MAKİNALARI
SELNİKEL

En	Çok	Brülör	İhracatı	
Yapan	Firma;

TERMO ISI SİSTEMLERİ

En	Çok	Radyatör	İhracatı	
Yapan	Firma;

ELEKS DIŞ TİCARET A.Ş.
COPA ISI SİSTEMLERİ
WARMHAUS

En	Çok	Kombi-Su	Isıtıcısı	
İhracatı	Yapan	Firma;

BOSCH TERMOTEKNİK
TÜRK DEMİRDÖKÜM
VIESSMANN

2018	Yılı	Başarılı	İhracatçılar	
Ödül	Töreni’nde	ödül	alan	firmalar

En	Çok	Soğutmalı	Kabin-
Buzdolabı	İhracatı	
Yapan	Firma;

KAPLANLAR
AHMET YAR
TEKSO TEKNİK

En	Çok	Soğutma	Grubu	
İhracatı	Yapan	Firma;

CENK ENDÜSTRİ 
TESİSLERİ

En	Çok	Eşanjör-Batarya	
İhracatı	Yapan	Firma;

KARYER
FRİTERM
TERMOKAR

En Çok Plastik Boru ve 
Bağlantı	Parçaları	İhracatı	
Yapan	Firma;

SANICA 
ERYAP GRUP
ARANGÜL PLASTİK

En	Çok	Vana	İhracatı	
Yapan	Firma;

FAF VANA
DUYAR VANA
ASTEKNİK VANA

En	Çok	Fan	İhracatı	Yapan	
Firma;

BAHÇIVAN
ENEKO
FRANKE

En Çok Hava 
Temizleyiciler-Filtreler	
İhracatı	Yapan	Firma;

MİKROPOR
MGT FİLTRE
ULPATEK FİLTRE

En	Çok	Klima	Santrali,	
Rooftop,	Fancoil,	Paket	
Tipi	Klimalar	İhracatı	
Yapan	Firma;

ALARKO CARRİER
DAIKIN
ÜNTES

En	Çok	Hava	Kanalları	
İhracatı	Yapan	Firma;

AFS Boru Sanayi A.Ş.

En	Çok	İzolasyon	
Malzemesi	İhracatı	Yapan	
Firma;

İZOCAM
KNAUF
ODE YALITIM

En	Çok	Nitelikli	Ürün	
İhracatı	Yapan	Firma;

KONVEYÖR
CANTAŞ
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atıklarını yönetme yöntemleri, mekanik 
havalandırma sistem tipleri hakkında 
detaylı bilgiler veren Kashef, konuşma-
sının sonunda bir vaka analizine yer verdi.
Yüksel Proje Tasarım Direktörü Cihan 
Kayhan “Metro ve Karayolu Uygulama-
larında Havalandırma Sistemleri Örnek 
Çalışması: 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli” 
başlıklı sunumunda; projenin genel hat-
ları ve özellikleri hakkında bilgiler verdi: 
“İstanbul Boğazı’nın altında iki kıtayı 
birleştiren, birleşik bir otoyol ile metro 
sistemi; Boğaz geçiş kısmı 4.3 km uzun-
luğunda ve 16.8 m dış çapı olan tek bir 
TBM tüneli halinde inşa edilen İstanbul 
Tüneli’nin 2023 yılında hizmete girmesi 
bekleniyor. Günlük 120.000 araç kapa-
siteli, 16 km uzunluğundaki 2x2 şeritli 

Güvenliğinde Havalandırma Sistemleri-
nin Rolü” ana başlığı altında; Tünellerde 
Yangın Olaylarına Dair İçgörü, Tünel-
lerde Yangın Dinamiği, Havalandırma 
Sistemlerinin Rolü, Modern Tünellerde 
Yangından Korunma Matrisi, Yükselen 
Trendler ve Vaka Analizi alt başlıklarında 
bilgiler aktardı. Konuşmasının başında 
tünel yangınlarının tarihçesine değinen 
Prof. Kashef tünel yangınlarının dina-
mikleri ve insan davranışları hakkında 
verdiği bilgilerle sunumuna devam etti. 
Karayolu tünellerini ilgilendiren NFPA 
502 Standardı, havalandırma sisteminin 
çalışma modları, havalandırma sisteminin 
tasarımını etkileyen parametreler, Kara-
yolu tüneli içinde acil havalandırma stra-
tejileri, tünel eğimi ve baca etkisi, yanma 

AIRONN, mesleklerinin en yetkin 
uzmanlarının konuşmacı olarak 
katıldığı, birbirinden ilgi çekici 

konuların ele alındığı “Uzmanlar Bulu-
şuyor” seminerlerini uluslararası arenaya 
taşıdı.
26 Mart 2019 tarihinde Katar’ın başkenti 
Doha’da düzenlenen “Ulaşımda ve Bina-
larda Havalandırma Sistemi ve Uygula-
maları” konu başlıklı seminer, yoğun bir 
katılımla gerçekleşti. Katılımcıların ulus-
lararası orijin çeşitliliği dikkat çekti. Otu-
rum başkanlığını Prof. Dr. Abdurrahman 
Kılıç’ın yaptığı seminerin ilk konuşmacısı 
Kanada Ulusal Araştırma Konseyi Yangın 
Güvenlik, Altyapı Mühendisliği Ar-Ge 
Yöneticisi Prof. Dr. Ahmed H. Kashef, 
“Modern Karayolu Tünellerinin Yangın 

AIRONN “Uzmanlar Buluşuyor” 
Seminer Dizisini Uluslararası 
Platforma Taşıdı

44 TERMODİNAMİK • NİSAN 2019



Özel Haber

otoyol sistemi ve günlük 1.5 milyon kapa-
siteli 15 istasyonlu 31 km uzunluğunda 
çift raylı metro sisteminden oluşan, 3 
Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi’nin 
özellikle Boğaz geçiş bölümünde, aşırı 
hidrostatik basınç, değişken zemin koşul-
ları, tünelin geniş çapı, inşaat için kısıtla-
nan süre gibi mühendislik açısından zor-
layıcı etkenler bulunuyor.” Cihan Kayhan, 
projenin; yangın söndürme sistemi için 
kullanılacak su sisi sistemi, acil tahliye 
sistemi hakkında alternatif senaryolar, 
havalandırma sistem tasarımı hakkında 
detaylı bilgiler aktardı.
Etik Mühendislik’ten Duhan Portakal 
“Binalarda Duman Kontrol Sistemi 
Uygulamaları” başlıklı sunumuna, duman 
yönetim sistemi tanımı, özellikle zorunlu 
kılındığı alanlar ve sistem tasarım kriter-
leri ile ilgili bilgi vererek başladı. Sunum; 
endüstriyel mutfak davlumbaz sistemleri, 
montaj atölyeleri, perakende mağazalar 
gibi bazı spesifik alanlar için duman 
kontrol uygulamaları, yangın konu-
sunda Türkiye’de ve dünyada geçerli kod 
ve standartlar ile fanlar, yangın duman 
damperleri, klima santrali, pasif yangın 
güvenlik sistemleri gibi duman yönetim 
sistem bileşenleri hakkında detaylı bilgi 
aktarımıyla devam etti.
Etik Kontrol’den Alican Kabataş “Oto-
park Duman Kontrol Sistemleri” başlıklı 
sunumunun başlangıcında araç yangınla-
rına dair istatistik veriler doğrultusunda 
araç yangınlarının temel nedenlerini 
anlattı. Kabataş daha sonra, otopark 
havalandırmasında temel yöntemleri 
sıralayarak tasarım kriterleri hakkında 
bilgiler aktardı. Sunumda ayrıca; doğal 
duman havalandırma yöntemleri, kanallı 
duman egzoz sistemleri, jet fan uygula-
maları hakkında detaylı teknik bilgilere, 
doğru ve hatalı uygulama örneklerine, 
CFD analizi örneklerine yer verildi ve 
sunumun sonunda kapalı otoparkların 
duman ısı kontrol sistemlerinin işletmeye 
alınması prosedürüne ait form örneği, 
izleyenlerle paylaşıldı.
Crown Plaza The Business Park Otelin-
deki etkinlik, konuşmacılar ve katılımcılar 
arasında bilgi alışverişine olanak tanıyan 
keyifli bir akşam yemeği ile sonlandı.
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“İhracatı artırabilmek için 
uzun vadeli, kalıcı ve etkin 
çözümler yaratmalıyız”

Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği POMSAD, 45 üreticinin ortak sesi. Sektörün sesini duyurabileceği 

ilgili bütün örgütlenmelerde ve platformlarda aktif olarak yer alan POMSAD’ın mevcut ve yeni 

dönem çalışmalarını derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Nurdan Yücel’e sorduk. “Üyelerimizin ihracat 

kabiliyetlerini artırabilmesi için alınması gereken tedbirler konusunda yapılan çalışmalarda aktif olarak 

yer almaya gayret ediyoruz” diyen Yücel, pompa, vana ve komponentleri sektörü hakkında 2019 yılı için 

öngörülerini paylaştı, sektörün ithalat-ihracat dengeleri konusunda bilgi verdi. Ayrıntılar söyleşimizde…

POMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Nurdan Yücel: 



Söyleşi
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Tüm bu mecralarda, üreticilerimizin 
tanıtımı ve Türk malı ürünlerin kalite-
sinin anlatılması faaliyetleri yapılmakta-
dır. Bunların yanı sıra, bu platformlarda 
rekabetçi olduğumuz diğer ülkelere göre 
avantajlarımızın anlatılması doğrultu-
sunda maksimumda çaba harcanmak-
tadır. Özellikle, iç piyasanın durduğu 
dönemlerde, dünya pazarına açılmak 
için yapılan bu faaliyetlerin önemi daha 
fazla anlaşılmaktadır. Dernek olarak da 
üreticilerimizi dünya pazarında maksi-
mumda tanıtmaya çalışıyoruz. 
Büyük ölçekli de olsa, küçük ölçekli 
de olsa pek çok ortak problemimiz var. 
Önemli olan derneklerin işlevsel oldu-
ğunu sanayicilerimize gösterebilmek-
tir. Bu sebeple, daha katılımcı ruhun 
gelişmesi için üye ziyaretlerine ağırlık 
vereceğimiz bir dönem olacak. Yönetim 
Kurulu toplantılarımızı da ziyaretine 
gittiğimiz firmalarımızın da katılımları 
ile gerçekleştireceğiz. 

Pompa,	vana	ve	komponentleri	
sektörünün	2018	yılı	
değerlendirmesi	ve	2019	yılı	için	
öngörüleri	konusunda	tespit	ve	
yaklaşımlarınız	nelerdir?

2018 yılı pompa ve vana pazarında bir 
önceki yıla oranla iç piyasada daralma 
olsa da, üreticilerimizin dış piyasala-
ra yönlenmesi ile ihracatımızda artış 
olmuştur. Üreticilerimiz daha önceki 
yıllarda iç piyasadaki yatırımlar, yerli 
ve milli ürünlere verilen destekler sebe-
biyle daha çok iç piyasaya odaklanmış-
ken, ihracat birimlerini daha az aktif 
tutuyorlardı. Her sıkıntının bir fırsat 
doğuracağı inancı ile iç piyasadaki da-
ralma sonrası, POMSAD üyeleri de 
daha güçlü şekilde yurt dışı pazarlama 
faaliyetlerine odaklandı.
2019 yılında, açıklanan Yeni Ekonomi 
Programı ile elbette büyüme beklenti-
miz devam ediyor. Her zaman iyimser 
yaklaşımın benimsenmesi taraftarıyım. 
Sadece bizim için değil, tüm dünya için 
2019 yılı zor geçecek gibi görünse de, 
euro ve dolarda istikrar, enflasyon ve 

POMSAD’ın	mevcut/süregelen/
devam	eden		faaliyetleri/projele-
rinden	bahseder	misiniz?

POMSAD Türk Pompa ve Vana Sana-
yicileri Derneği olarak 45 üreticinin or-
tak sesi olmaya gayret ediyoruz. Çeyrek 
asra yaklaşan derneğimiz, sektörün sesi-
ni duyurabileceği ilgili bütün örgütlen-
melerde, birlik, dernek, komite, meclis 
gibi sektöre yön veren, onu düzenleyen 
hemen tüm platformlarda aktif olarak 
yer almaktadır. Bu platformlarda yürüt-
tüğümüz sesimizi duyurma çalışmaları-
nın yanı sıra sektörü direkt ilgilendiren 
faaliyetlerimizi de yürütmekteyiz.
Bizi her zaman çok heyecanlandıran, 
sektörün gelişiminin esas kaynağı olan, 
özellikle de Ar-Ge, inovasyon çalışma-
ları için ortam yaratan, üniversite-sanayi 
işbirliğine en güzel şekilde imkan sağ-
lanması sebebiyle çok önemsediğimiz ve 
periyodik olarak düzenlediğimiz kongre 
çalışmalarımıza da bu yıl başında başla-
dık. 2020 yılının ilk çeyreğinde yapıla-
cak olan “10. Pompa ve Vana Kongresi” 
var. Kongrenin ana temasını “Dijital 
Dönüşüm ve Türkiye” olarak belirledik. 
Sektörün bu konuda ne durumda oldu-
ğunun ortaya konabileceği bir fırsat da 
olacaktır bizim için. Alt oturum başlık-
larımızı, Bilim Kurulumuzun başında 
olan İ.T.Ü. Makina Fakültesinden Prof. 
Dr. Erkan Ayder hocamız ile belirledik 
ve program oluşmaya başladı. Önümüz-
deki günlerde tüm üye firma, kurum ve 
üniversitelere duyurusunu yapacağız. 
Bunun dışında 2-5 Ekim 2019 tarih-
leri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde yapılacak olan ve derneği-
mizin de paydaşı olduğu ISK-SODEX 
Fuarı var. Üreticilerimizin çok avantajlı 
şartlarda yer alması ve kendilerini göste-
rebilmesi için çaba sarf etmekteyiz. Fu-
arın duyurulması için hemen her plat-
formda çalışmalar yürütmekteyiz. 
2018 son çeyreğinde çalışmalarına 
başlanan ve 2019 mart ayı başında ta-
mamlanan, Doç. Dr. Can Fuat Gürlesel 
tarafından pompa-vana ve kompresör 
sanayiilerini tüm yönleriyle ele alan 

“Pompa Vana Kompresör Sanayi Sektör 
Raporu 2018”, derneğimiz tarafından 
her bir üye firmamıza sunulmuştur.

POMSAD’ın	yeni	dönem/2019	
yılı	için	başlatılması	planlanan	
çalışmaları	hakkında	bilgi	verir	
misiniz?

Dernek olarak katıldığımız fuarlarda 
sektörü tanıtmak için tüm katılımcılara 
sunduğumuz, en son beş yıl önce hazır-
lamış olduğumuz üye kataloğumuzun, 
yeni üyelerimizin de yer alması, daha 
güncel tasarıma sahip olması ve önü-

müzdeki fuarlarda dağıtılması için yeni-
lenmesi çalışmalarını da başlattık.
POMSAD’ın aldığı destekler sayesinde, 
Genel Sekreterimizin katılımı ile tüm 
uluslararası büyük fuarlarda yer almak-
tayız. Önümüzde, POMSAD olarak 
standımızın olduğu, Genel Sekreterimi-
zin katılımı ile temsil edileceğimiz, sek-
törümüzün ve üyelerimizin tanıtıldığı, 
dünyanın önde gelen fuarlarından olan 
“Hannover Messe” fuarı var. Yeni kata-
loğumuz ile burada yer alacağız.
Bu fuarın peşi sıra dernek olarak, Ni-
san ayında Teskon-Sodex’te, Umman 
fuarında, dernek standımızla, Genel 
Sekreterimizin katılımı ile yer alacağız. 
Ayrıca, Genel Sekreterimiz, sırasıyla 
Mayıs ve Haziran aylarında Europump 
ve CEIR kongrelerinde yer alacak. 
Ekim ayında da ISK-SODEX fuarın-
da, Kasım ayında ise Amsterdam’da dü-
zenlenecek olan Aquatech fuarında yer 
alacağız.  

Firmalarımıza yapılacak 
olan ihracat teşvik ve 
destekleri ile dünya 
pazarında önümüz 

daha fazla açılacaktır



Söyleşi

Diğer	ulusal/uluslararası	meslek	
örgütleri	ile	ilişkileriniz	ve	ortak	
çalışmalarınız	hakkında	bilgi	
verebilir	misiniz?

POMSAD, Avrupa’daki muadili üst 
birlikler olan Europump ve CEIR’da 
temsilcileri ile aktif olarak yer almakta-
dır. Europump ve CEIR’da yönetim ku-
rulu üyeliği, başkan yardımcılığı ve baş-
kan pozisyonlarında yer aldık. Şu anda 
CEIR’da yönetim kurulu ikinci başkan 
yardımcısı olarak görev almaktayız. Bu-
ralarda sektörü ilgilendiren yönetmelik 
ve standartlarda alınacak kararlarda et-
kin olarak rol almaya çalışmanın yanı 
sıra ülkemiz pompa ve vana sektörünün 
tanıtılması için de çaba sarf ediyoruz. 
Bu örgütlerden bize iletilen sektörle 
ilgili kanun ve yönetmeliklerle alakalı 
yapılan değişiklik ve görüş bildirimleri 
üyelerimize duyurulmaktadır. 
Pazarlama ve teknik komisyonlarında 
aktif olarak yer aldığımız Avrupa der-
neklerinin, çalışma gruplarının çalış-
malarına da özellikle hocalarımızdan 
aldığımız desteklerle devam ediyoruz. 
Özellikle, eko-tasarım direktifinin 
standarda dönüştürülmesi konusunda 
yürütülen çalışmalarda aktif olarak yer 
almaktayız. Ayrıca, TSE’de de bu ayna 
komitenin oluşturulmasına ön ayak 
olduk. 

faizlerde de beklenen düşüşle birlikte 
TL’nin istikrara oturması sağlanır-
sa, üreticilerimize, özellikle de ihracat 
yapan firmalara yapılacak desteklerle, 
2019’da sektörümüz özelinde, belki bü-
yüme rakamlarımız beklenenin altında 
gerçekleşse de rekabetçiliğimizi koru-
yabiliriz. Eğer önümüzdeki yıl tekrar 
röportaj yapma imkânımız olursa, bir 
sonraki yılı, sektörümüzde yatırımlar ve 
büyüme yılı olarak burada tanımlayabi-
liriz diye düşünüyorum.

Sektörünüzün	ithalat-yerli	üretim	
ve	ithalat-ihracat	dengeleri	
konusunda	bilgi	verebilir	
misiniz?

Sektörümüzün performansının genel 
değerlendirmesini yapacak olursak; 
2018 yılında pompa ihracatımız 542,9 
milyon USD, vana ihracatımız ise 585,5 
milyon dolar olmuştur. İç piyasadaki 
daralma sonrası üyelerimizin yurtdışı 
pazarlara yönlenmesi ile pompa ihra-
catı %15 artarken, vana ve armatür ih-
racatımız %13 artmıştır. İthalat-ihracat 
dengesine baktığımızda, pompa ve vana 
ihracatımız gerçekleşen ithalatın an-
cak üçte birini karşılamaktadır. Dünya 
ihracatının, pompalarda %0,86’sını ve 
vanalarda ise %0,66’sını karşılamakta-
yız. Dünya pazarı olarak oldukça büyük 
potansiyel var. Bu sebeple, firmalarımıza 
yapılacak olan ihracat teşvik ve destek-

leri ile dünya pazarında önümüz daha 
fazla açılacaktır. Üyelerimizin ihracat 
kabiliyetlerini artırabilmesi için alınma-
sı gereken tedbirler konusunda yapılan 
çalışmalarda aktif olarak yer almaya 
gayret ediyoruz. 
Lojistik, insan kaynağı ve ürün kalitesi 
açısından oldukça avantajlı bir durum-
dayız. Ancak, tanıtım ve maliyetlerimizi 
aşağıya indirme noktasında çok çalışma 
yapılması lazım. İhracatı artırabilmek 
için uzun vadeli, kalıcı ve etkin çözüm-
ler yaratarak, bunları planlar dahilinde 
hayata geçirmeliyiz. Bu sebeple, Makina 
İhracatçıları Birliği’nin makine ihraca-
tını geliştirme çalışmalarının içerisinde 
aktif olarak yer almaktayız. 
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POMSAD'ın ev sahipliği yaptığı 2017 Europump senelik toplantısı
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ÜRÜNLERİ
GLOBAL
ARENADA

MÜKEMMEL
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İÇİN TASARLANDI
Boreas, 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.
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Bu platformlarda yer almak her zaman 
çok önemli. Çünkü uluslararası örgüt-
lerdeki gelişmeler takip edilebildiği gibi 
direkt olarak görüş sunabilme imkanı da 
yaratılmaktadır. Özellikle, standardizas-
yon çalışmalarındaki görüşlerimiz, ülke 
oyumuzun en yüksek grup içerisinde yer 
alması sebebiyle çok kıymetli. Bu ko-
nularda, birinci ağızdan, erkenden du-
yup gerekli tedbirlerin alınması için bu 
örgütlenmelerde yer almak çok önemli 
fırsattır.   

Sektörünüzün	Ar-Ge	altyapısını	
değerlendirir	misiniz?	Ar-Ge	
konusunda	sektörünüzde	nasıl	
bir	yönelim	öngörüyorsunuz?

Ar-Ge çalışmaları yapılmadan büyüme 
sağlanabileceğine inanmıyorum. Üye 
firmalarımızda gördüğümüz büyüme, 
firmalarımızda “pek çok güzel Ar-Ge 
çalışmaları yapıldığını” bize göstermek-
tedir. Ancak en büyük sıkıntı şu; üye-
lerimiz yaptıkları Ar-Ge çalışmalarını 
pazarlayamıyor veya belki de bilinçli 
olarak göstermiyor olabilir. Bir de bilinç 
eksikliği var; yapılan hangi çalışmalar 
“Ar-Ge” kapsamında değerlendirilir 

bunu bilmeyen firmalarımız var. Pek 
çok güzel iyileştirme faaliyeti yapılıyor 
ama bunlar Ar-Ge faaliyeti olarak ad-
landırılabilir mi? Bu konularda bilincin 
yükseltilmesi gerekli. Bu doğrultuda 
biz, küçük ölçekli ve Anadolu’nun daha 
uzak yerlerindeki üreticilerimize yöne-
lik Ar-Ge bilincinin yükseltilmesini he-
defleyen çalışmalara odaklanacağız. 

Sektörde, Ar-Ge ve inovasyon çalış-
maları için ortam yaratan, periyodik 
olarak düzenlediğimiz “Pompa ve Vana 
Kongre”lerimiz sektörün bu konuda-
ki bilincinin gelişmesinde çok önemli 
pay sahibidir. Üniversite-sanayi işbirli-
ği içerisinde yapılan Ar-Ge çalışmaları 
sektörün gelişmesinde ve sektöre insan 
kaynağı yetişmesinde öncü olmaktadır.

Nurdan	Yücel	hakkında

ODTÜ Kimya Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Nurdan Yücel, Not-
tingham Üniversitesi Üretim Mühendisliği Bölümündeki yüksek lisans eği-
timinin ardından Türkiye’ye döndü. 1997’de Samsun Makina Sanayi A.Ş.’de 
Kalite Kontrol ve Yönetim Bölümünde çalışmaya başlayan Yücel, çalışma 
hayatının 15’inci yılında ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Arkeometri Anabilim 
Dalında özel öğrenci olarak dersler almaya başladı ve doktora programını 
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Malzeme Koruma Laboratuvarında “Osmanlı Dö-
nemi Yapılarında Kullanılan Demirlerin Üretim Teknolojisi ve Korozyon Başa-
rım Performansı” üzerine tamamladı. Samsun Makina Sanayi A.Ş.’de 22 yıllık 
bir kariyere sahip olan Yücel, firma Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra, son 
10 yıldır POMSAD bünyesinde de aktif olarak görevler üstleniyor. Geçen Ey-
lül ayı sonunda düzenlenen POMSAD Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Baş-
kanlığına seçilen Yücel, aynı zamanda CEIR Yönetim Kurulu Üyesi ve İkinci 
Başkan Yardımcısıdır.

En yeni tesisat ürünleri tanıtımlarına 
ve sektör haberlerine hızla ulaşın

ISK sektörü ile ilgili 
en güncel haberlere hızla ulaşın

En yeni tesisat ürünlerinin tanıtımları ve sektör haberleri

www.tesisatmarket.com’da. 

Dilerseniz haber başlıklarını ISK Haber Bülteni ile e-postanıza 

gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile ulaşıyorsunuz. 
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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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Acrefine Fixing  Askı Elemanları 
Türkiye Pazarında...

Çarpıcı Tanışma Fiyatlarımız ve Benzersiz 
Ödeme Seçeneklerimizden Faydalanmak İçin 

Bizi Hemen Arayın

MERHABA TÜRKİYE

dergilerinize her yerden ulaşın...
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niyor. Bir sözleşmede şunu bile gördüm; 
‘Ana müteahhit ödemeyi yapmaz ise, alt 
müteahhit adli yollara başvurmayacağını 
garanti ve beyan eder.’ Böyle bir maddeye 
itiraz ettiğinizde ‘Onlar prosedür, takıl-
mayın, zaten hiçbir zaman uygulanmaz’ 
diyorlar. Öyleyse neden sözleşme mad-
desi olarak yer alıyor?”
“Ana Yüklenici ile İşveren Arasında 
Yapılan Sözleşmelerde (Maliyet Artı 
Kâr ile Yapılan Sözleşmeler, ‘Tasarla ve 
Yap’ Design And Build- İşlerde ya da 
Birim Fiyatlı İşlerde) Yaşanan Sıkıntılar 
ve Öneriler” konu başlığı altında Kuzu 
Grup Proje Direktörü Şükrü Arkada-
kalmaz iş modelini tanımlayarak baş-
ladığı konuşmasında şu bilgileri verdi: 
“Anahtar teslim, götürü tip sözleşmelerde 
de birim fiyatlı teklifli sözleşmelerde de 
sözleşmelerin sağlıklı yapılabilmesi için; 
proje, teknik şartname, idari şartname 
ve keşif özetlerinin çok sağlıklı düzen-
lenmiş olması gerekiyor. Bu saydığım 
şartname ve keşif özetlerinin sağlıklı 
yapılabilmesi için gerekenlerin ortak 
noktası; iyi yetişmiş teknik personeldir. 

rımcı ile yaptığımız sözleşmelerde yaşa-
dığımız sorunlar artarak devam ediyor. 
Bu sorunları giderebilmek için MTMD 
olarak çok çalıştık. Ama sözleşmeler-
deki adaletsizliklerin önüne geçilemedi 
ve ne yazık ki bu, yapı işlerinde ‘milli 
kültürümüz’ haline geldi. Gelişme yerine 
gerileme dönemi içine girdik. Elimizde 
uluslararası kabul gören, FIDIC gibi,  
pek çok hakkaniyetli sözleşme örneği 
var. Ama uygulamaya geçiremiyoruz. Bir 
sözleşmede tarafların birbirine güvence 
verebilmeleri gerekiyor. Biz, kati teminat, 
avans teminatı, nakit ödeme teminatı gibi 
pek çok güvenceyi veriyoruz. Bize verilen 
bir güvence var mı? En fazla, işi bıraka-
biliriz, ama bu da bize bir şey kazandır-
maz. Bizi hukukun koruması gerekiyor. 
Bizde en ‘sürdürülebilir’ şey; pazarlıktır. 
Pazarlık işi aldığınız noktada bitmez, iş 
bitene kadar devam eder. Hak edişinizin 
ödenmesi için bile karşınıza koşul kona-
bilir. Hak ediş yerine, zaten ‘hak bekleyiş’ 
demek daha doğru. Ana müteahhit veya 
yatırımcı bizi ‘firewall’ olarak kullanıyor. 
Tüm riskleri bizim göğüslememiz iste-

Yapı Endüstri Merkezi’nde 20 
Mart 2019 tarihinde düzenlenen 
“Sözleşmeler ve Hak Yönetimi 

Paneli”nde, sözleşmelerin farklı tarafları 
bir araya geldi, sorunlar farklı disiplinler 
tarafından ele alındı. Panel, saat 14.00’te 
MTMD Yönetim Kurulu Başkanı İrfan 
Çelimli’nin açılış konuşmasıyla başladı. 
Çelimli konuşmasında giderek artan 
güven erozyonunun bir an önce önüne 
geçilmesi gereğinin altını çizerek yapı 
inşa sektöründe anlaşmazlıkların mah-
kemeler aracılığıyla halli sürecinin uza-
yarak adaletsizliğe neden olması karşı-
sında “Tahkim” müessesesinin bir çözüm 
olabileceğini vurguladı. İki oturumdan 
oluşan panelin moderatörü Dr. Mustafa 
Bilge idi.
MTMD Kurucu Başkanı ve Demta 
Mekanik Taahhüt Grubu Başkanı Ersin 
Gökbudak; “Ana Yüklenici ve Alt Yükle-
niciler (Uzman Gruplar) ile Yapılan Söz-
leşmelerde Yaşanan Sıkıntılar ve Çözüm 
Önerilerinin Alt Yüklenici Bakış  Açısı ile 
Değerlendirilmesi” başlığı altında özetle 
şunları söyledi: “Ana müteahhit veya yatı-

MTMD Sözleşmeler ve Hak Yönetimi 
Panelinde Farklı Disiplinler Aynı 
Platformda Buluştu
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İhale dokümantasyonunun sağlıklı yapı-
labilmesi yetkin teknik personelin varlı-
ğına bağlıdır. Konusunda deneyimli üst 
yükleniciler, teklif alacakları alt taşeron 
firmaların, işin kapasitesine göre yeter-
lilik koşullarını belirler ve o kriterlere 
sahip firmalardan teklif alır. Alt yükleni-
cinin kurumsallaşmış olmasını ister. Bu 
tür firmalar, alt yüklenicinin görüşlerini, 
itirazlarını karşılıklı görüşmeye, değer-
lendirmeye açıktır. Ancak şüphesiz ki 
alt yüklenici ne denli güçlü ise anlaşma 
masasında sözünü dinletebilmesi, kabul 
ettirebilmesi o kadar kolaylaşır. Meka-
nik yükleniciler birleşebilir, daha güçlü 
oluşumlar ortaya koyabilirlerse pazarlık 
güçleri de artacaktır. Yapılan her çalış-
mada shopdrawing’lerin yapılması ve 
dikkatlice metrajların çıkarılması çok 
önemlidir. Yapılacak çalışmaların kalem, 
kalem tespit edilip, tümü listelenmelidir. 
Gerçekte hiçbir aklı başında işveren, işin 
yarım kalmasını, teminat mektuplarını 
bozdurmayı ve yüksek nitelikte hizmet 
aldığı gruplara zarar vermeyi istemez. 
Bilir ki yarım kalan işi tamamlatmak, çok 
daha pahalıya mal olacaktır.”
“Şehir Hastaneleri İhale Yöntemi Kredi 
Getiren Firmalar ile EPC veya Ana 
Yüklenici Arasındaki İlişkiler ve Süreçte 
Yaşanan Sıkıntılar” konu başlığı altında 
YDA Grup Genel Müdür Yardımcısı 
Ömer Öksüz, 2010 yılında PPP şehir 
hastanelerinin ilk örneği Kayseri Şehir 
Hastanesi projesindeki deneyimlerini 
anlatarak başladığı konuşmasında yaşa-
nan zorlukları, özellikle kreditörlerin 
güvence beklentilerinin karşılanmasında, 
Sağlık Bakanlığı tarafındaki yetkililerle 

ortak bir dil geliştirme konularında kar-
şılaştıkları engelleri anlattı.
“Ana Yüklenici ve Alt Yükleniciler 
(Uzman Gruplar) ile Yapılan Sözleş-
melerde Yaşanan Sıkıntılar ve Çözüm 
Önerilerinin Ana Yüklenici Bakış  Açısı 
ile Değerlendirilmesi” konusunda, 
Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi, 
Hukukçu Sıla Cılız İnanç, şunları söy-
ledi: “En büyük işverenin devlet olduğu 
bir ülkede yaşıyoruz. 4734 Sayılı Kamu 
İhale Kanunu ile ihale usulleri tanımla-
nıyor. Özel sektörde her şirketin standart 
bir sözleşmesi oluyor. Kurumsallaşma 
sürecini tamamlamayan birtakım şirket-
ler, bir çok farklı sözleşmeden kesip bir 
araya getirdiği, kendi içinde bile madde-
leri çelişebilen sözleşmeler yapabiliyor. 
Kurumsal şirketler, proje sözleşmelerine 
büyük önem verir ve maddeleri de tartış-
maya açıktır. Bizler muhteşem bir saatin 
parçaları gibiyiz. Saatin doğru çalışabil-
mesi için her bir parçasının aksamadan 
çalışabiliyor olması gerekiyor. Bizler, sizin 
gibi uzman ekiplerimizi kaybetmek iste-
meyiz. Aksi takdirde bir sonraki projemiz 
için yetkin ekipler bulamayız. ‘Yap-İşlet-
Devret’ projeler yüksek maliyetlidir, kısa 
sürelerde tamamlanamaz. Tabii ki o uzun 
süreçte birçok değişebilir. Ama bu süreç 
‘win-win’ olarak görülerek işletilmelidir. 
Bize hak talebi yapılmasını biz de isti-
yoruz ki biz de hak talebi yapabilelim. 
Hak talebini doğru, usulünce, zamanında 
yapabilmek çok önemlidir. PPP projele-
rini çok önemsiyorum, doğru yapılırsa 
Türkiye yapı sektörünün önü açılacaktır.”
“Uluslararası Sözleşmelerde Dikkate 
Alınan Ulusal Sözleşmelerde Gündeme 

Alınmayan Hususların Değerlendiril-
mesi (Ödemelerin  Sözleşmeye Uygun 
Yapılması, İşveren Kusurları, Yükleni-
cinin İşi Durdurma Hakkı Gibi)” konu 
başlığında, Gen-Tes firması kurucusu 
ve başkanı Fatma Çölaşan, FIDIC’ten 
örnekler vererek kısaca şu bilgileri pay-
laştı: “Aslında ciddi bir terminoloji soru-
numuz bulunuyor. FIDIC’te yakın ama 
farklı terimler ayrı sözcüklerle tanımla-
nıyor. Mesela onay ve rıza gösterme ayrı 
şeyler. Onay’da sorumluluk alınıyor, rıza 
göstermede ise sorumluluk söz konusu 
değil. Mal, yapım konularında yapılan 
bağıta sözleşme (contract) deniyor, fikir 
emeği işler için ise ‘anlaşma’ (agreement) 
deniyor. FIDIC Kırmızı Kitap 2.Mad-
dede işveren, 2.5’te İşverenin iddia ve 
talepleri ile ilgili haklar ve sınırlılıklar 
tanımlanıyor. 13. madde, Değişiklik-
ler ve Ayarlamalar’da (Variations & 
Adjustments) 13.1 Değişiklik yapma 
hakkı, 13.2 Değer Mühendisliği (Value 
Engineering), 13.3 Değişiklik Prose-
dürü tanımlanmıştır. Değer mühendis-
liği, yapımı hızlandıracak veya verimi, 
değeri artıracak veya ömür boyu maliyeti 
düşürecek bir öneri/yaklaşımın getiril-
mesidir” Çölaşan konuşmasında ayrıca 
FIDIC’te hak edişlerin onaylanması öde-
menin gerçekleşmesi ile ilgili süreleri ve 
yöntemlerini, gecikme faizlerinin nasıl 
hesaplandığını, ihbar verilmesini gerek-
tiren ve gerektirmeyen durumları anlattı.
CCN Teknik Genel Müdürü Hakan 
Görey, 1. Oturumun son konuşmacısı 
olarak, “Alt Yüklenici Seçiminde Dik-
kate Alınacak Kriterler, Alt Taşeron Seçi-
minde Yapılan Hataların (Sözleşme Bas-
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Panel

bileceğini vurguladı.“Mobilizasyonun ve 
Şantiye Genel Giderlerinin Aylık Olarak 
Ödenmesi ve Keşif Özetinde Yer Alması” 
konusunda Sönmez Global Yapı’nın 
Genel Müdürü Mehmet Ali Bozyel ve 
GMD Mühendislik Müşavirlik Ortağı 
Serhan Mumcu, keşifler için bir format 
tipi önererek TAD ve Commissioning 
süreçlerinin önemine dikkat çektiler 
ve Commissioning sürecinin bağımsız 
kuruluşlarca yürütülmesi ve bedelinin 
işveren yükümlülüğünde olması gereğini 
vurguladılar.
“Sözleşmelerde Yer Alan Ancak Tasarım-
cının Keşif Özetinde Dikkate Almadığı 
Ucu Açık Konular” (Test Ve Devreye  
Alma, Duvar Ve Döşemedeki Rezervas-
yonlar, Kompansatörler ve Pasif Yangın 
gibi) hakkındaki görüşlerini dile getiren 
GMD Mühendislik Müşavirlik Ortağı 
Serhan Mumcu’nun ardından, Hill Inter-
national Mekanik Grup Şefi Şinasi Kara-
oğlu, “Uluslararası Sözleşmelerde Tanımlı 
Olan Uyuşmazlıkları Sonuçlandırma 
Kurulu, Sulh Yolu ile Çözüm ve Tah-
kim Konusunda ve Bu Yapıların Ulusal 
Sözleşmelerde Yer Alması” konularında 
düşüncelerini dile getirdi. Karaoğlu, sek-
törün yaşadığı sıkıntıların ülke genelinde 
yaşanan krizden bağımsız görülmemesi 
gerektiğine dikkat çekerek, yurtdışında 
inşai sözleşme anlaşmazlıklarında sadece 
%8-12 kadarında adli kurumlara başvu-
rulduğunu, ülkemizde de Tahkim mües-
sesesinin anlaşmazlıkların hallinde yetkili 
kurum olarak sözleşmelere geçirilmesinin 
önemini vurguladı. “Götürü Esaslı Söz-
leşmelerde İzlenecek Yöntem” konusunda 
Sönmez Global Yapı’nın Genel Müdürü 
Mehmet Ali Bozyel, götürü esaslı sözleş-
melerin yatırımcı açısından avantajlarını 
ifade ederek, özellikle AVM projelerinde, 
mekanların ilk kullanım amacından farklı 
kullanımı şeklindeki değişiklikler karşı-
sında götürü projelerde yaşanan sorunlara 
dikkat çekti. Oturumun ardından gerçek-
leşen Soru- Cevap bölümünde özellikle 
BIM modeli ile çalışmanın artması ile bazı 
sorunların önüne geçilebileceğine dikkat 
çekildi. Program, düzenlenen kokteyl ile 
son buldu.

16.madde Yüklenici 
Tarafından Askıya 
Alma ve Sona Erdirme 
sürecini tanımlıyor. 16.1 
Yüklenicinin İşi Askıya 
Alma Hakkını, 16.2 
Yüklenici Tarafından İşi 
Sona Erdirme ve 16.4 
Sona Erdirme Halinde 
Ödeme’ler koşullarıyla 
tanımlanıyor.”
Panel katılımcılarından 

mekanik tasarım müellifi Hamit Mutlu, 
özellikle PPP projeleri şartnamelerinin 
mekanik sistem tasarımında ‘over design’, 
yani gerekenin çok üzerinde kapasitele-
rin alınarak tasarım yapılmasına dikkat 
çekerek bu durumun enerji verimliliği ve 
tüketimi üzerindeki olumsuz etkilerinin, 
bu konuyu muhataplarına iletmek gere-
ğinin üzerinde durdu.
Kahve arasından sonra başlayan ikinci 
oturumda Teknokon firmasından Tuncay 
Ayhan konuşmasında, “Hak Talebi ve 
Değişim Emirleri Nedir? Bu Konularda 
Uluslararası Şartnamelerden ve Yaşa-
dığınız Olaylardan Örnekler Verebilir 
Misiniz?” sorusunu yanıtladı. “Galileo 
Galilei oyununun sonunda ‘Keşke kah-
ramanlara ihtiyacımız olan bir dünyada 
yaşamasaydık’ sözü gibi keşke ‘hak talebi’ 
diye bir kavram olmasaydı” sözleri ile 
başladığı konuşmasında, herkesin günlük 
hayatında kullandığı bir yaklaşım olan 
“empati”nin sözleşme tarafları arasında 
gözetilmesi halinde hiçbir sorun kalma-
yacağını vurguladı.
Moskay Mekanik Tasarım Ofisinin 
kurucusu ve yöneticisi Mehmet Oskay, 
“Sözleşmelerde Hak Talebi ve Değişik 
Emirlerinin Yer Alması için ne Yapıla-
bilir?”  sorusunu yanıtlarken, bir zararın 
veya oluşan bir ek maliyetin karşılanması 
ile ilgili hak taleplerinde (Claim) asıl 
sorunun fiyatta çıktığına dikkat çekerek 
Claim’in proje hatasından kaynaklan-
masının büyük sorun yarattığını söyledi. 
Bunun önüne geçebilmek için tasarımcı-
nın, mekanik projeyi teslim ettikten sonra 
devre dışı bırakılmayarak, bir sıfatlı iş 
süreçleri içinde tutulmasının faydalı ola-

kısı, Teknik ve Finans Kriterleri)  Projeye 
Verdiği Zararlar” konu başlığı altında 
özetle şu bilgileri verdi: “CCN olarak 
yatırımcı, taahhüt, servis sağlayıcı taraf-
larının hepsinde bulunduk. Alt yüklenici 
seçerken çok dikkatli olmaya çalışıyoruz. 
Biz ülke olarak evrak (paper works) işle-
rini pek sevmiyoruz. Shopdrawing’i ise 
pek bilmiyoruz. Shopdrawing, bir işin 
sahada nasıl imal edileceğini anlatan 
çizimdir. Taleplerin doğru tanımlanması 
konusunda da eksiklerimiz oluyor. Söz-
leşmeleri çok dikkatlice okumak gere-
kiyor. Hep fiyat birinci kriter olarak ele 
alınıyor deniyor ama bu her zaman doğru 
değil. PPP projelerinde teklif verecek bir 
firmanın, sağlık sektörünü ilgilendiren 
ulusal ve uluslararası mevzuatlara, şart-
namelere de hakim olabilmesi gerekiyor. 
Sürecin sağlıklı işleyişinde TAD faaliyet-
leri büyük önem taşıyor.”
Panelin birinci oturumunun ardından 
Soru-Cevap bölümünde de önemli 
katkılar ortaya kondu. Özellikle Fatma 
Çölaşan’ın FIDIC ile ilgili verdiği ek 
bilgiler dikkat çekti. Bu bilgilerde şu 
detaylar yer aldı: “FIDIC’te anlaşmaz-
lıkların hallinde öncelikle mahkeme 
veya Tahkim’e yönlendirme bulunmu-
yor. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu sorunu 
ele alıyor. Uyuşmazlık çözüm kurulu 1 
veya 3 kişiden oluşuyor. Bir kişi ise o kişi 
bir mühendis, üç kişi ise ikisi mühen-
dis ve biri hukukçu oluyor. Uyuşmazlık 
Çözüm Kurulu kararları bağlayıcıdır. 28 
gün içinde bir itiraz gelmez ise karar kati-
leşiyor. Bu karara uyulmak istenmezse 
Uluslararası Ticaret Kurumunun Tah-
kim müessesine başvurulabiliyor. FIDIC 
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kontrolümüzde tutmaktı. 

Sadece	Venco	markasıyla	ürün	
sunmak	için	çalışıyoruz

İmco, duman egzoz fanları ve jet fanlar 
konusunda Avrupalı üreticilerin temsil-
ciliğini yürütüyordu, fakat Venco’nun bu 
ürün gruplarında geldiği noktada ithal 
ürüne gerek kalmadı. Onun dışında 
kanal tipi fanlar, çatı tipi fanlar konu-
sunda da imalat serilerimizi oluşturduk. 
Biz hiçbir zaman “her şeyi ben yaparım” 
iddiasında olmadık. Evet herkes her şeyi 
yapabilir. Ama neden yapsın? Bu doğru 
bir yaklaşım değil. O sebeple şu an için 
yuvarlak kanal tipi fan imalatına girme-
dik ve Avrupalı üreticiler ile bu konuda 
çalışmaya devam ediyoruz. Kendi üretim 
serilerimizi, yıllardır çalıştığımız üreti-
cilerle tamamlıyoruz. İhracatçı pozisyo-

ile birleşiyor. Tek ve daha güçlü bir yapı 
olarak, Venco bünyesinde çalışmaya 
devam edeceğiz. Oluşacak verim artı-
şıyla birlikte, hem iç hem de dış pazarda 
çok daha büyük hedeflere ulaşacağımıza 
inanıyoruz.
Biz yurtdışında hep Venco adıyla tanın-
dık. Türkiye’de özellikle İstanbul piyasa-
sında İmco markası biliniyor ama yurtdışı 
fuarlara her zaman üretici kimliğimizle 
yani Venco markasıyla katıldık. Ulusla-
rarası alanda bilinirliğimizi Venco mar-
kasıyla kazandık. Hal böyle olunca Venco 
üzerinde yoğunlaştık ve 2019 yılından 
itibaren artık Venco Havalandırma adı 
altında faaliyet gösteriyoruz. İmco’yu 
başka bir yapının kullanımına vermek 
istemedik. Çünkü o yapıda iyi yönetil-
meyebilirdi ve böyle bir şeyi sonradan 
duymamız kötü ve üzücü olabilirdi. En 
doğrusu iki yapıyı birleştirerek, kendi 

Havalandırma sektöründe 1992 
yılında İzmir’de faaliyete başla-
yan İmco, ithal edilen ürünlerin 

yerli olarak üretilme kapasitesine ulaşıl-
masıyla birlikte, daha verimli ve organize 
bir hizmet sunma amacıyla Venco ile bir-
leşme kararı aldı. Tek ve daha güçlü bir 
yapı olarak, Venco bünyesinde çalışmaya 
devam edilerek, oluşacak verim artışıyla 
birlikte, hem iç hem de dış pazarda çok 
daha büyük hedeflere ulaşacaklarını söy-
leyen İmco A.Ş. Genel Müdürü Taner 
Yönet, firmanın yeni yol haritası hak-
kında şu bilgileri veriyor:

Venco	bugün	itibarıyla	56	ülkeye	
ihracat	yapan	güçlü	bir	firma

İmco, 1992 yılında İzmir’de havalan-
dırma sektöründe faaliyete başladı. 1998 
yılında İstanbul’a gelerek başta fanlar 
olmak üzere uzun yıllar Avrupalı üreti-
cilerin Türkiye temsilcisi olarak satış hiz-
metini sürdüren İmco, imalat konusunun 
gelecekte daha da önem kazanacağını 
öngördü ve ısı geri kazanımlı havalan-
dırma cihazları, fanlar, elektrikli kanal 
ve santral tipi ısıtıcılar konusunda ima-
lat yapması için 2000 yılında Venco’nun 
kurulmasını sağladı. Venco kısa sürede 
imalat serilerini genişletti, uluslararası 
standartların gerektirdiği sertifikalarını 
tamamladı ve bugün itibarıyla 56 ülkeye 
ihracat yapan güçlü bir firmaya dönüştü. 
İthal edilen ürünlerin yerli olarak üre-
tilme kapasitesine ulaşılmasıyla birlikte, 
iç pazar satışını yöneten İmco, daha 
verimli ve organize bir hizmet sunma 
amacıyla Venco ile birleşme kararı aldı. 
Bizim yaptığımız bu operasyon bir birleş-
tirme operasyonu, yani İmco yine benzer 
ortaklık yapısındaki diğer firması Venco 

“Tek ve güçlü bir yapı olarak, 
Venco firmamızla faaliyetimize 
devam edeceğiz”

Tolga Enis Yıldız, Taner Yönet, Gökhan Eroğlu

56 TERMODİNAMİK • NİSAN 2019



Özel Haber

nunda olan bir firma kendi üretimlerinin 
eksikliklerini başka markalarla yurtdışına 
gönderdiğinde pek hoş olmuyor. Dün-
yada çoğu firma, kendi üretiminde eksik 
kalanları, kendi markasının etiketiyle 
ürettiriyor. Biz de Venco olarak, uzun 
yıllardır işbirliği içinde olduğumuz fir-
malarla bu şekilde çalışıyoruz. 
Tek bir marka ile yürümek istiyoruz, 
sadece Venco markasıyla bir ürün sunmak 
için çalışıyoruz. Tamamlayıcı seri de olsa; 
ürünün bütün dokümanları, kutusu, eti-
keti Venco olacak. Böyle olunca ihracatta 
elimiz daha da güçleniyor. Eksik olan ya 
da o an için onun yatırımına değmeye-
cek miktarlarda üretim gerektiriyorsa bir 
seri, bu konuda kim iyiyse o markalarla 
çalışacağız. En ucuzunu getirmek diye 
bir düşüncemiz asla yok, müşterilerimize 
sorun yaratmayacak markalarla çalışmaya 
devam edeceğiz. Böyle bir yapılanma içe-
risindeyiz.
Venco olarak tek bir yapıya dönüşünce, 
bayileşme noktasında da elimiz rahatladı. 
Bayilerimizin sayısını artırmaya başladık. 
Her kişinin ayrı çevresi, takip ettiği ayrı 
projeler var. Bu network’ten de yararla-
nıyoruz. Çok kanaldan yurtiçi satışını 
organize etmeye çalışacağız. İstanbul’dan 
da ihracata destek noktasında yeniden 
organize olacağız. Şu anda ihracat orga-
nizasyonumuz ağırlıklı olarak İzmir’den 
yürütülüyor ama İstanbul hava trafiği 

açısından kolaylık sağlayan bir şehir. O 
bakımdan ihracata İstanbul’dan da destek 
vereceğiz ve Türkiye’deki büyük projele-
rin koordinasyonunu gerçekleştireceğiz. 
Venco, 56 ülkeye ihracat yapıyor. Bu 
ülkelerdeki müşterilerimiz de devamlı 
müşterilerimiz, hiçbiri tek seferlik satışlar 
değil. Venco markasıyla en çok iş yaptı-
ğımız ülke Yeni Zelanda. 10 yılı aşkın 
bir süredir Yeni Zelanda ile çalışıyoruz. 
Uzakdoğu ve Körfez ülkelerinde git-
tikçe gelişen bir organizasyonumuz var. 
Avrupa’nın tamamında, özellikle Doğu 
ve Orta Avrupa’da çok iyi durumdayız.

Yeni	kanat	tasarımlarına	başladık

Üretim tesisimiz 10.000 m2’lik açık alana 
sahip, çift katlı hale getirilmiş bölümlerle 
birlikte 7500 m2’lik bir alanda üretim 

yapıyoruz. Tesisimiz, Manisa iline bağlı 
Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi’nde 
bulunuyor.
Venco olarak F300 model yangın 
duman egzoz fanları üretiyoruz. Kör-
fez ülkelerinden F400 model üretimi 
konusunda çok talep geliyordu. Ayrıca 
ErP yönetmeliklerinde istenen verim-
lilik sınıfları sağlamak gerekiyor. Hem 
Körfez ülkelerinden gelen talebe cevap 
verebilmek hem de ErP’nin verimlilik 
sınıflarını yakalayabilmek adına aksiyal 
fanda yeni kanat tasarımlarına geçtik. 
Önce bilgisayar ortamında tasarımı yapı-
lıyor, programlar üzerinden verimliliğini 
görüyorsunuz. Stres testleri dediğimiz 
özel programlar üzerinden o sıcaklıklara 
dayanıp dayanamayacağını anlıyorsunuz. 
Kalıpları yapıldı ve ilk imalatlar çıktı. Bir-
kaç serinin daha kalıplarının tamamlan-
ması bekleniyor. Ürünler Mayıs ayında 
yangın testlerine tabi tutulacak. Hazi-
ran gibi F400 modellerimiz çıkacak. Bu 
halihazırda ürettiğimiz ürün grubunun 
içinde çıkardığımız yeni bir seri olacak, 
bu yürüyen bir yatırım. 
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zaten. Isı geri kazanım cihazının heat 
pump’lı modeli istendiğinde işin içine 
soğutma da dahil olabiliyor ya da ilave 
ısıtma istendiğinde elektrikli ısıtıcılar 
devreye giriyor. Venco’nun cihazlarının 
temel amacı, havalandırma ekipmanı 
olması, cihazlarımız sadece destek amaçlı 
soğutma veya ısıtmayı içerebilir. Bizim 
için çok önemli olan Wildeboer’i büyük 
bir başarıyla Türkiye pazarında bilinir hale 
getirdik. Wildeboer ile çok iyi bir işbirliği-
miz var, her geçen yıl daha da perçinleni-
yor. Wildeboer ile havalandırmanın başka 
bir tarafını özellikle yangın damperleri, 
duman damperleri, CAV, VAV gibi konu-
ları tamamlamış oluyoruz. Bu ürünler, 
Venco bünyesinde eskiden olduğu gibi 
aynı şekilde ithal edilecek. Zaten OEM 
olmayan ithalatımızın büyük bir kısmını 
sadece Wildeboer ürün grubu oluşturuyor.  
Venco olarak ihracatımız çok iyi bir yönde 
ilerliyor. Kendimize güveniyoruz, finansal 
olarak da çok iyi durumdayız. 2019 makro 
anlamda pek parlak olmayacak ama Venco 
açısından ihracatımızın artacağı bir yıl 
olacak, bu bize güç sağlıyor, dolayısıyla 
imalata yönelik yeni işbirliklerimizin ola-
cağını söyleyebilirim.

ğiz ve fabrikanın yeni bir alanında yeni 
bir üretim parkuru oluşturacağız. 2019 
yılının sonuna kadar bunu tamamlamayı 
hedefliyoruz. Havalandırma konusunda 
çalışmalarımız devam edecek. Doğrudan 
soğutma veya ısıtma amaçlı ürün grupla-
rımız bugüne kadar olmadı ve kısa vadeli 
planlarımızda yok. Cihazlar geliştiği 
sürece her şey birbirine entegre oluyor 

İmalata	yönelik	yeni	
işbirliklerimiz	olacak

2000 yılından itibaren spiro kanalla-
rın üretimini de gerçekleştiriyorduk, 
bu bölümü yeni ekipman imalatlarına 
kaydıracağız. Sadece fan değil, ısı geri 
kazanım cihazlarının farklı teknolojili 
modelleri üzerine bir çalışma yürütece-
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İstanbul Havalimanı
Avrupa Yakasının kuzey bölgesinde, 

şehir merkezine 35 km mesafede, 
76,5 milyon m2’lik bir sahada 

inşa edilen İstanbul Havalimanı, öngö-
rülen 10,25 milyar Euro yatırım maliyeti 
ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek 
kalemde yapılan en büyük altyapı yatırım 
projesi olma özelliğini taşıyor. İstanbul 
Havalimanı, küresel kent İstanbul’un zen-
gin sosyal ve kültürel mirasını yansıtacak 
bir mimariye sahip. 
Çağdaşlık ve fonksiyonelliği bir arada 
ele alan özgün bir tasarıma sahip olan 
havalimanındaki terminal tasarımı, ilha-

mını İstanbul’un kültürel mirasından 
alıyor. İstanbul Havalimanı terminalinde 
İstanbul camilerinin, hamamlarının, kub-
belerinin ve daha birçok tarihi yapının 
zenginliği, proje mimarisine işlenecek. 
Hava trafik kontrol kulesi, yüzyıllardır 
İstanbul’un simgesi haline gelen ve Türk 
- İslam tarihinde kültürel öneme sahip 
lale figüründen esinlenerek tasarlandı. 
90 metre uzunluğundaki kule, dünyanın 
önde gelen tasarımcılarından Pininfa-
rina ve AECOM tarafından tasarlandı 
ve 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü’ne 
layık görüldü.

İlk	Faz,	200	bin	işçinin	emeğiyle	
42	ayda	tamamlandı

Tamamlandığında 150 milyon yolcu 
kapasitesine ulaşması planlanan, tüm 
fazları bitirildiğinde ise bu kapasiteyi 
200 milyona kadar genişletmesi müm-
kün olan İstanbul Havalimanı’nın bütü-
nüyle işletmeye alınmasının dört fazda 
gerçekleştirilmesi hedefleniyor. İstan-
bul Havalimanı’nın ilk fazının açılışı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. 
yıldönümünde gerçekleştirilen görkemli 
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bir törenle yapıldı. Dünyanın sıfırdan 
yapılan en büyük havalimanı olan İstan-
bul Havalimanı’nın ilk fazı, 42 ay gibi 
rekor bir sürede tamamlandı. Hizmete 
giren ilk fazda; 1,4 milyon m2’lik ana 
terminal binası, iki pist, Hava Trafik 
Kontrol Kulesi ve destek binalar bulu-
nuyor. Temelinin atıldığı günden bu yana 
yaklaşık 200 bin işçinin emek verdiği 
İstanbul Havalimanı’nın, 2025 yılında 
da 225 bin kişiye doğrudan ya da dolaylı 
istihdam sağlayacağı öngörülüyor. 

İstanbul	Havalimanı,	açılışı	
yapılmadan	dokuz	ödül	aldı

İstanbul Havalimanı, havalimanı bölge-
sine ayrılan alan büyüklüğü ile de oldukça 
farklı. Dünyanın en büyük havalimanı 
listesi zirvesinin eski sahibi olan 23 mil-
yon metrekarelik Pekin Havalimanı’nın 
yaklaşık 3,5 katı büyüklüğünde olan 
İstanbul Havalimanı, tüm fazları tamam-
landığında yıllık 200 milyon yolcuya hiz-
met verecek ve 300’den fazla destinasyona 
uçuş imkanı sunacak. Günümüzde en çok 
yolcuya hizmet veren havalimanı sıfatını 
Atlanta Havalimanı yıllık 104 milyon 
yolcu ile elinde tutuyor. 

Henüz açılmadan aldığı dokuz ödülle 
uluslararası alanda da rüştünü ispat eden, 
adını sivil havacılık tarihine altın harflerle 
yazdıracak ve pek çok özelliğiyle ilklere 
imza atan İstanbul Havalimanı, Airbus 
A380 ve Boeing 747-8 gibi süper jumbo 
uçakların rahatlıkla yanaşabileceği ve 
yolcu deneyimi konusunda dünyada 
çığır açacak bir terminale sahip. Robotlar, 
yapay zekâ, yüz tanıma ya da diğer kişi-
sel bilgilerle işlem yapmanın mümkün 
olacağı İstanbul Havalimanı, yolcuların 
rahatı ve konforu için akıllı sistem, kab-
losuz internet, telsiz ve yeni nesil GSM 
altyapısı ile LTE, sensor ve konuşan ‘nes-
neler’ gibi son teknolojilerle donatıldı. 
Havalimanının güvenliği ise 3 bin 500 
güvenlik görevlisi ve son teknoloji 9 bin 
kamera tarafından sağlanacak. Güvenlik 
aynı zamanda terminal içinde bulunan 
sanal kuleden idare edilecek. İstanbul 
Havalimanı’nda bagaj bekleme süresi de 
azalacak. Saatte 10 bin 800 bagaj işleme 
kabiliyeti  olan  42 km uzunluğundaki 
bagaj sistemiyle 13 check-in adasından 
toplanacak bagajlar uçaklara ve yolculara 
vakit kaybettirmeden ulaşacak. Dünya 
çapındaki havalimanlarında bulunan 
bagaj sistemleri arasında en gelişmiş olan 
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sistem İstanbul Havalimanı’nınki ola-
cak. İstanbul Havalimanı’nda en önemli 
önceliklerden biri, yolcu konforunu ve 
alışveriş deneyimini kusursuz hale getir-
mek ve en üst düzeyde yolcu deneyimi 
yaşatmak… Bu doğrultuda 55 bin m2’den 
fazla perakende mağaza ve 32 bin m2’den 
fazla yiyecek içecek alanı ile 400'den fazla 
yerli ve yabancı marka ilk defa tek çatı 
altında buluşturacak…

Dünyanın	en	büyük	yakıt	ikmal	
sistemi,	İstanbul	Havalimanı’nda

Dünyanın en büyük depolama ve hidrant 
sistemlerine sahip olan İstanbul Havali-
manı yakıt sistemleri, IATA tarafından 
yapılan denetimden başarılı bir şekilde 
geçti. İstanbul Havalimanı,   300 bin 
m3 depolama kapasitesine sahip tank 
sahası, yaklaşık 105 km boru hattı, 512 
uçak ikmal noktası, 73 ikmal aracı ile 
dünyanın en büyük depolama ve hidrant 
sistemine sahip oldu. 

İstanbul	Havalimanı’nda	yerli	ve	
milli	teknolojiler	kullanılacak	

İstanbul Havalimanı’nı inşa etmek ve 25 
yıl boyunca işletmek amacıyla 7 Ekim 
2013 tarihinde kurulan İGA Havalimanı 
İşletmesi kurulmuştu. İGA tarafından 
kurulan İGA Bilişim şirketi ise İstanbul 
Havalimanı’nın tüm teknolojik altyapı-
sını ve bilişim hizmetlerini sağlayacak. 
Bu hizmet dünya çapında alanında veri-
len en büyük hizmet niteliğinde olacak. 
Toplam 780 kişilik bir ekip ile havali-
manının, altyapı, güvenlik, havacılık, iş 
uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi 
5 ana sisteminden sorumlu olacak olan 
İGA Bilişim, yerli mühendislerin geliş-
tirdiği milli sistemleri kullanacak.
Teknolojik olarak birçok ilki de 
bünyesinde barındıracak İstanbul 
Havalimanı’nda tüm altyapı kurulumu 
ve tedariki için yerli ve milli kaynaklar 
kullanacak. İGA Bilişimin yerli mühen-
disleri tarafından geliştirilen, yolcuların 

daha kaliteli vakit geçirmesi için düşü-
nülmüş hızlı geçiş sistemleri, ücretsiz 
internet, dinamik bekleme süreleri bil-
dirimleri, akıllı otopark sistemleri, yeni 
nesil sadakat yönetimi sistemleri, kayıp 
eşya yazılımı, apron kartı başvuru portalı 
gibi uygulamalar da ilk defa kullanılmaya 
başlayacak.

Rakamlarla	İstanbul	Havalimanı	

İstanbul Havalimanı’nda 3 adet data 
center, 102 adet entegre sistem, 467 
adet sunucu, 780 telekomünikasyon 
odası, 3257 adet kartlı geçiş noktası, 
3267 uçuş bilgi monitörü, 4549 destek 
verilen bilgisayar, 9000 adet güvenlik 
kamerası olacak. Havalimanı bünyesinde 
20 milyon GB’lık data alanı mevcut ola-
cak. Ortalama bir şehirde bulunan 80 bin 
network portu kadar bir porta sahip ola-
cak, Havalimanına döşenen fiber kablo 
uzunluğu ise İstanbul- Berlin arasındaki 
1700 km’ye eşit. Bunun yanı sıra İstanbul 
Yeni Delhi arasındaki 4500 km uzunlu-
ğunda bakır kablolama da havalimanının 
özellikleri arasında yer alıyor. 
İstanbul Havalimanı’nın büyüklüğü 
rakamlarla kıyaslandığında ise ilginç 
bilgiler ortaya çıkıyor. 1,4 milyon metre-
karelik terminal binası sekiz adet Ankara 
Esenboğa Havalimanı’na tekabül eder-
ken, havalimanında kullanılan 640 bin 
ton çelikle 80 adet Eyfel Kulesi inşa edi-
lebiliyor. İnşaat için kullanılan 6 milyon 
700 bin metreküplük betonla 28 adet 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılabi-
liyor.  450 bin metrekarelik  çatı kapla-
ması bulunan İstanbul Havalimanı’nın 
çatısıyla ise 64 adet futbol sahası çatısı 
kapatılabiliyor. 
İstanbul Atatürk Havalimanı’nın 4 
Nisan 2019 tarihi itibarıyla İstanbul 
Yeni Havalimanı’na taşınma süreci 
başlayacak. Taşınma kademeli olarak 
yapılacak. 10 bine yakın ekipman ile 
700'ün üzerinde motorlu araç İstanbul 
Havalimanı'na gidecek. 200'e yakın uçak 
ise Atatürk Havalimanı'ndan boş olarak 
kaldırıp İstanbul Havalimanı'na intikal 
uçuşu yapacak. 
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Ayvaz… 1948 yılında küçük bir imalathane olarak yola çıkan 
ve bugün dünyanın dört bir tarafına imzasını atan dev bir şirket.

Ürünleri, çözümleri ve sektöre kazandırdığı ilk’lerin yanı sıra; 
insana verdiği değerle bugünlere gelebilmiş kocaman bir aile…

Öyle bir aile ki… Yüzlerce ferdiyle birlikte 
tam 70 yıldır, gece gündüz demeden çalışıyor… 
Tam 70 yıldır, yapılmayanı yapmak hede�yle, 

emeği teknolojiyle buluşturuyor.

70. yıl kısa �lmimizi
seyretmek için

barkodu
okutunuz.

Kompansatör Esnek Metal Hortum Seviye Kontrol Kondenstop Vana Yalıtım GrubuYangın Grubu
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Dünyanın önde gelen HVAC + 
Su fuarı olan ISH, 11-15 Mart 
2019 tarihleri arasında, bir kez 

daha Alman ve uluslararası ziyaretçiler ve 
katılımcılar için öneminin etkileyici bir 
örneğini sundu. 

161 ülkeden (2017’de 153 ülke) 190.000 

ISH 2019’un Uluslararası 
Ziyaretçi Sayısında 
Rekor Kırıldı

civarında ziyaretçi (2017’de 198.810), 
ISH 2019’daki en son yenilikleri ve 
trendleri keşfetmek için Frankfurt 
Fuar ve Sergi Merkezi’ne geldi. Beş 
gün boyunca, 57 ülkeden 2532 katı-
lımcı (Almanya’dan 868, yurtdışından 
1.664) yeni ürünlerini ilk kez ISH Fua-
rında sundu. Bu yıl, çok daha yüksek bir 

seviyede “uluslararası” seviye yakalandı. 
Katılımcıların yüzde 66’sı (2017’de yüzde 
64) ve ziyaretçilerin neredeyse yüzde 48’i 
(2017’de yüzde 40 civarında) Almanya 
dışından geldi.

Messe Frankfurt İcra Kurulu Başkanı 
Wolfgang Marzin fuarın başarısından 
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memnun, şunları söyledi: “ISH, bir kez 
daha sektörün tüm uluslararası oyuncu-
ları için bir bağlantı noktası olduğunu 
gösterdi. İklim hedeflerinin yerine geti-
rilebilmesi için ISH süresince geliştirilen 
diyalogların önemi büyük.”

En fazla ziyaretçinin geldiği ülkeler; 
Çin, İtalya, Hollanda, Fransa, İsviçre, 
İngiltere, Polonya, Belçika, Avusturya 
ve Çek Cumhuriyeti oldu. Yapılan pazar 
araştırmasının sonuçları, yüzde 97 ora-
nında yüksek ziyaretçi memnuniyetinin 
olduğunu doğruladı.

Hem katılımcılar hem de ziyaretçiler 
ekonomik görünümü olumlu olarak 
değerlendirdi. Katılımcı tarafında, yüzde 

92 oranında memnuniyet kaydedildi. 
Alman katılımcılarda, bu oran yüzde 
93 ile daha da yüksek çıktı. Ziyaretçi 
tarafında genel memnuniyet düzeyi ise 
yüzde 92; Alman ticaret ziyaretçilerde, 
bu oran yüzde 94 ile yine daha yüksek 
olduğu görülüyor. 

ISH fuarı ile eşzamanlı düzenlenen dör-
düncü güvenlik konferansı Intersec 13 
Mart Çarşamba günü iki yoğun günün 
ardından sona erdi. Konferansa proje, 
uygulama ve bina-hizmet sistemleri-
nin işletilmesi meslek disiplinlerinden 
Alman ve uluslararası uzmanlar katıldı 
(2017’de 180 katılımcı bulunuyordu).
Bir sonraki ISH fuarı, 22-26 Mart 2021 
tarihleri arasında Frankfurt’ta yapılacak.

İSİB,	ISH	Frankfurt	fuarında	Türk	
firmalarına	destek	oldu

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Bir-
liği (İSİB) 11-15 Mart tarihleri arasında 
düzenlenen ISH’da yerini aldı. 161 
ülkeden yaklaşık 190 bin ziyaretçinin 
katıldığı fuarda İSİB de üyelerine, üyesi 
olmayan katılımcılara ve tüm ziyaretçi-
lere info standında ve fuar firması tara-
fından temin edilen toplantı salonlarında 
ikili iş görüşmeleri yapılabilmesi kapsa-
mında imkanlar sundu.  
Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, 
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Şanal ve Başkan Yardımcısı Zeki Poyraz 
tarafından yapılan firma ziyaretlerinde 
İSİB faaliyetleri hakkında bilgi alırken 
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devlet yardımları konusunda da ayrıca 
devlet yardımları personeli tarafından 
bilgilendirme çalışması yapıldı. Ayrıca, 
fuar alanında ve şehir merkezinde de Türk 
iklimlendirme sektörünü tanıtan reklam 
çalışmaları da gerçekleştirildi. 
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Şanal, ISH fuarının bu yıl hem katılımcı 
hem de ziyaretçi açısından daha iyi geç-
tiğini söyleyerek, İSİB olarak Türk iklim-
lendirme firmalarının yanında olduklarını 
ifade etti. Sektörün en önemli fuar orga-
nizasyonu olan ISH’ı en iyi şekilde değer-
lendirmeye çalıştıklarını belirten Şanal, 
fuara 127 Türk firmasının katıldığını ve bu 
sene kendilerine ayrılan sergi alanlarında 
metrekare bazında artış yaşandığına dik-
kat çekti. İSİB’in gerek fuar gerekse ticari 
heyet organizasyonlarına ciddi bir ekiple 
hazırlandığını vurgulayan Şanal, ISH’da 
da sektörün diğer kuruluşları ile birlikte 
etkin çalışmalarda bulunmaya önem ver-
diklerinin altını çizdi. İSİB’in sektör ihra-
cat pazarını genişletme çalışmaları kapsa-
mında, uluslararası fuarların önemli bir yer 
tuttuğuna dikkat çeken Şanal, “Ülkemi-
zin içinde bulunduğu durumda hepimiz 
ihracatın ne kadar önemli olduğunu bir 
kez daha görmüş olduk. Bu nedenle İSİB 
olarak hem sektörümüzün hem de ülkemi-
zin dış pazarlarda daha etkin ve güçlü bir 
konumda olabilmesi için yoğun bir çalışma 
temposu içine girdik. Sektör firmalarımı-
zın da ISH ve diğer fuarlara ciddi anlamda 
hazırlandıklarını gördük. Umarım ISH 
fuarı firmalarımıza yeni kapılar açmıştır. 
Fuardan İSİB olarak olumlu bir enerji ile 
döndük” diye konuştu.

İSKİD,	ISH	Frankfurt	fuarında	
Türkiye	HVAC&R	pazar	verilerini	
uluslararası	sektör	ve	basın	ile	
paylaştı

1994 yılından beri düzenli olarak İSKİD 
tarafından hazırlanan İSKİD İstatistikleri, 
ilk kez ISH Frankfurt fuarında ulusla-
rarası katılımla gerçekleşen resepsiyonda 
paylaşıldı.
Yapılarda su, enerji, ısıtma ve soğuma 
sistemlerine odaklanan, dünya ticaretine 

yön veren son teknoloji ürünlerin ser-
gilendiği fuarda İSKİD, fuarda, Gale-
ria 25 nolu standında ziyaretçilerine 
iklimlendirme sektörünü anlatırken, 
gerçekleşen sunum ile katılımcılara 
Türkiye iklimlendirme sektörü ile ilgili 
rakamsal veriler hakkında da bilgi verdi.
Eurovent Derneği ve İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 
işbirliği ile düzenlenen etkinlikte 
açılış konuşmasını İSKİD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ozan Atasoy yap-
tıktan sonra, İSKİD’in üyesi olduğu 
Eurovent Derneği’nden İş Geliştirme 
Sorumlusu ve Stratejik İlişkiler Takım 
Lideri Morten Schmelzer, işbirliğinde 
olmaktan ve Türkiye ile süren olumlu 
ilişkilerden duyduğu memnuniyeti 
belirtti. Daha sonra konuşmaya davet 
edilen Frankfurt Ticaret Ataşesi Tansu 
Günendi, Almanya’da böyle bir etkinlik 
düzenlenmesinden ve Türk üreticileri 
uluslararası organizasyonlarda böy-
lesine etkin olarak görmekten mutlu 
olduğunu belirterek Almanya ile ticari 
ilişkilere değindi. 
İSKİD Başkanı Ozan Atasoy’un sunum 
yaptığı TURKISH 
HVAC&R MAR-
KET PRESENTA-
TION & RECEP-
TION etkinliği ile 
Türkiye split klima, 
VRF, klima santrali, 
fancoil ve eşanjör-
lerin pazar verileri 
paylaşıldı. Sunumda 
ayrıca Türkiye’nin 
yatırım konusunda 
avantajlarından bah-
sedilerek son yıllarda 

global markaların tercih bölgesi olduğu 
vurgulandı. 
Sunum ve resepsiyon özellikle farklı 
ülkelerden sektör temsilcilerini buluş-
turması açısından fuara farklı bir özellik 
kazandırdı. 
Türkiye iklimlendirme sektörünün etkili 
yurtdışı tanıtım enstrümanı hvac&r 
Turkey dergisinin ilk ücretsiz dağıtım 
durağı da ISH 2019 fuarı oldu. Uluslara-
rası basın standında ilgilileri ile buluşan 
hvac&r Turkey dergisi, İngilizce dilinde 
yayımlanmış yegane dergi oldu. hvac&r 
Turkey dergisinin bir sonraki dağıtım 
durağı, 25-27 Nisan 2019’da Bağdat 
Irak’ta düzenlenecek MegaClima olacak.
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1 3E MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

2 ADELL ARMATÜR VE VANA FABRİKALARI A.Ş.

3 AEON MODERN ISI SAN. TİC. LTD. STI.

4 AFS BORU SANAYİ A.Ş.

5 AKSA MOTOR FAN TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

6 ALFA MAKİNA KAZAN SAN. İNŞ. TAAH. İMA.  
İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.

7 ANADOLU BAKIR A.Ş.

8 APAYDİN METAL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

9 ARAL MAKİNA MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10 ARES PHE

11 ARTEMİS İNŞ SAN. VE MALZ. PAZ. TİC. A.Ş.

12 ASTERM ISI SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

13 ATC AIR TRADE CENTRE HAV. SİS. SAN. VE TİC. A.Ş.

14 BAHÇIVAN ELEKTRİK MOTOR SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

15 BAŞOGLU KABLO VE PROFİL SAN. VE TİC. A.Ş.

16 BAYMAK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

17 BES YAPIÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

18 BOYSIS MAKİNE TAAHHÜT SAN VE TİC A.Ş.

19 BSK HAVALANDIRMA EKİPMANLARI A.Ş.

20 BURAL SOLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

21 CARISA RADIATORS LTD.

22 CENK ENDÜSTRİ TESİSLERİ İMALAT VE TAAHHÜT A.Ş.

23 CERASTYLE

24 COPA ISI SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

25 CVS HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

26 ÇANAKÇILAR SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.

27 ÇETİN GRUP ENERJİ ÜRETİM SİST. İNŞ. BİLİŞİM PLASTİK 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

28 ÇUKUROVA ISI A.Ş.

29 DEKORPANEL ISI SİSTEMLERİ PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

30 DFC MAKİNA MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

31 DİKKAN A.Ş..

32 DOĞU İKLİMLENDİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FUARA KATILAN TÜRK FİRMALAR

33 DUYAR VANA MAKİNA SAN. VE TİC A.Ş.

34 E.C.A. ELEKS DIS TİCARET A.Ş.

35 ECOSTAR & ECODENSE

36 EGE VİTRİFİYE SAĞLIK GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

37 EMİN TEKNİK HORTUM VE MAKİNA SAN. A.Ş.

38 ENEKO HAVALANDIRMA VE ISI EKONOMİSİ SİSTEM TEK. 
MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.

39 ENOVER ENERJİ VE ISI SİSTEMLERİ ÜRETİM MÜH MÜŞ. 
PROJE DANS. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

40 ENPİ ELEKTRONİK

41 ERASLANLAR İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

42 ERO-PLAS PLASTİK ENJEKSİYON-FİLE - SERİGRAFİ-MATBAA 
VE AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

43 ERTA ELEKTROMEKANİK İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.

44 ESKA VALVE LTD. ŞTİ.

45 ESVIT LAPINO SANITARYWARE / TURKEY

46 EVREN METAL SAN. VE TİC. A.Ş.

47 FAF VANA SAN. VE TİC. A.Ş.

48 FANEKS ELEKTRİK MOT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

49 FORMUL PLASTİK VE METAL SANAYİ A.Ş.

50 FRİTERM TERMİK CİHAZLAR A.Ş.

51 GASSERO ISI TEKNOLOJİLERİ SAN. LTD. ŞTİ.

52 GASTECH MÜH. MÜŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

53 GURALVİT | HERİS SERAMİK VE TURİZM SAN. A.Ş.

54 HACI AYVAZ ENDÜSTRİYEL MAMÜLLER SAN. VE TİC. A.Ş.

55 HELS ENDUSTRİYEL MAM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

56 IDEVİT SERAMİK SAN VE TİC A.Ş.

57 IFYIL TERMO İKLİMLENDİRME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

58 IMPELAIR İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ MAK. SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ.

59 INTERMETALFLEX A.Ş.

60 ISKID AIR-CONDITIONING AND REFRIGERATION 
MANUFACTURERS’ ASSOCIATION

61 ISK-SODEX 2019 ISTANBUL-TURKEY / HANNOVER MESSE 
SODEKS FUARCILIK A.Ş.

62 ISVEA 1962 ITALIA (ECE BANYO A.Ş.)

63 IŞIL MÜHENDİSLİK A.Ş.-FLEXIVA VENTILATION SYSTEMS

64 İMBAT AIR CONDITIONING AND REFRIGERATİON SYSTEMS
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65 İZ YAPI MALZEME VE EKİPMANLARI SAN. TİC. A.Ş.

66 JAPAR DIŞ TİCARET A.Ş.

67 KALORİ ISI SİSTEMLERİ DOĞALGAZ YAPI MALZ İNŞ. SAN 
VE TİC. LTD. ŞTİ.

68 KARYA DESIGNER RADIATORS

69 KARYER ISI TRANSFER SAN. VE TİC. A.Ş.

70 KASPA DIŞ TİC A.Ş.

71 KAYITES MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

72 KES KLİMA

73 KEY BANYO VE MUFTAK ÜRÜNLERİ DİS. TİC. A.Ş. - BOCCHI

74 KODSAN ISI TEKNOLOJİLERİ SAN VE TİC A.Ş.

75 KONVEYÖR BEYAZ EŞYA OTOMOTİV SANAYİ TİCARET A.Ş.

76 KORLE RADYATÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

77 KROMEVYE SAN. VE TİCARET A.Ş.

78 KUZU FLEX METAL SAN. TİC. A.Ş.

79 MAKRO TEKNİK ENDÜSTRİ ÜRÜN. VE  
MAK. İMA. SAN. TİC. A.Ş.

80 MAKTEK KAZAN RADYATÖR KLİMA SAN. VE. TİC. A.Ş.

81 MERTİNOKS YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

82 METSAN ENDÜSTRİYEL YAPIŞTIRICILAR TİCARET A.Ş.

83 MGT FİLTRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

84 MİKROPOR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

85 NORM BAĞLANTİIVE TESBİT ELEMANLARI SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ.

86 NUVİA ENERJİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

87 ODE YALITIM SAN. VE TİC. A.Ş.

88 ONTROL A.Ş.

89 ÖNAYSAN ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ÜRETİM VE DIŞ 
TİCARET A.Ş.

90 ÖNMETAL DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

91 ÖREN İNŞAAT TESİSAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

92 ÖZKAN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

93 PAKDUŞ DUŞ VE KÜVET KABİNLERI İNŞ.  
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

94 PAKTERMO ÖLÇÜ ALETLERİ VE BORU SAN. VE TİC. A.Ş.

95 PH DİZAYN YAPI ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

96 PLATİN GRUP MAKİNA İMALAT DIŞ TİC. PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.

97 RADİMAK A.Ş.

98 ROTEK ENERJİ VE BACA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

99 SANOVİT SERAMİK TİCARET A.Ş.

100 SAREM MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

101 SELKOÇ ISITMA SOĞUTMA VE OTOMASYON  
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

102 SENSE & CONTROL TECHNOLOGIES CO. LTD.

103 SERAMİKSAN TURGUTLU SERAMİK SAN. VE TİC A.Ş.

104 SMALLART

105 SMS TORK ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ.

106 SOLİMPEKS SOLAR

107 SPK-SÖĞÜT PLASTİK VE KALIP SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

108 STANDART POMPA VE MAK. SAN. TİC. A.Ş.

109 SUMAK POMPA A.Ş.

110 TANPERA TEKNOLOJİ VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. VE 
TİC. A.Ş.

111 TASKAZAN ALL THREADED RODS MANUFACTURING CO.

112 TEKIS TUBE - PIPE FORMING

113 TEKPAR MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

114 TERMOPAN - HEATMAX - ÜSTÜN ISITMA VE SOĞ. EKİP. İMA. 
PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

115 THERMOKOZ ISI SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

116 TORK BAĞLANTI ELEMANLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

117 TORUN BAKIR ALASIMLARİ METAL SAN. TİC. VE A.Ş.

118 TUBEST BACA SİSTEMLERİ SAN TİC. A.Ş.

119 TURKİSH HVAC & R EXPORTERS - ISIB

120 TURKİSHCERAMİCS

121 ULPATEK AIR FILTERS

122 ÜNMAK ISITMA SİSTEMLERİ MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

123 ÜNTES ISITMA KLİMA SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.

124 ÜNVEREN HAVA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

125 VEITO - CEMSAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ.

126 VENTAS ISITMA SOĞUTMA ENERJİ SİST.  
İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

127 VİRA ISI VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ A.Ş.

128 VİSAM PLASTİK VE METAL ENJ. SAN. VE TİC. A.Ş.

129 VİTRA - ECZACIBAŞI YAPİ GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

130 VOLT ELEKTRİK MOTOR SANAYİ VE TİCARET A. S

131 WARMHAUS ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ A.Ş.

70 TERMODİNAMİK • NİSAN 2019





Yazan: Hasan Acül
Makine Mühendisi, NPDP
İklimsoft İklimlendirme ve Soğutma Endüstrisi Yazılımları Limited Şirketi

Makale

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, konfor ve 
endüstriyel amaçlı hava şartlan-
dırma sistemlerinde kullanılan 

çatı tipi klima ünitelerinin farklı çalışma 
şartlarındaki performans hesaplamalarını 
yapan mühendislik yazılımı (Rooftop AC 
Unit Selector) hakkında bilgi vermektir.
Yazılım %100 taze ve %100 dönüş havalı, 
hava karışım hücreli, üfleme ve emiş fanlı, 
plakalı ve rotary ısı geri kazanımlı rooftop 
ünitelerinin performanslarını hesaplama; 
heat pump, elektrikli, sulu, doğalgazlı ısıtıcı 
kullanımı; çoklu kademe filtre tercihleri, 
detaylı fan güç ve ses seviye bilgilerinin 
hesaplanması ve benzeri önemli işlevleri 
içermektedir. Yazılım çıktıları detaylı ürün 
teknik bilgi değerleri, ısıtma ve soğutma 

kapasiteleri, enerji tüketimleri, EER 
değerleri ve kapasite artışlarıdır. 
Yazılımın hedef kullanıcıları; çatı tipi 
klima üreticileri, bu ürünlerin tesisat/
taahhüt projelerini yapan tasarımcı ve 
uygulayıcı firmalar ve ürün kullanıcı-
larıdır. Yazılım, kullanıcıları açısından 
önemli bir analiz aracıdır. Kısa sürede 
detaylı hesaplamalar ve analizler yap-
mak vasıtasıyla mühendislik zaman-
larının etkin biçimde kullanılmasını 
sağlarken, enerji verimli ürün üretimi 
ve kullanımını destekleyecek veriler 
üretmektedir.

1.	GİRİŞ

Yazılıma konu olan çatı tipi klima üni-
teleri ofisler, mağazalar, geniş hacimli 

evler, alışveriş merkezleri, lojistik mer-
kezleri, üretim alanları, spor salonları, 
restoranlar, kafe, tiyatro, sinema, vb. ticari, 
endüstriyel ve evsel mekanların iklim-
lendirilmesinde yaygın olarak kullanılan 
makinelerdir. Adlandırmalarını montaj-
larının yapıldığı çatılardan alan, temel 

Şekil 1. Çatı tipi klima ünitelerin yaygın 
uygulama biçimi [2]

Çatı Tipi Klima Ünitesi 
Performans Hesaplama 
Yazılımı
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işlevleri ısıtma, soğutma ve havalandırma 
olan bu makinelerde tüm işlevsel parça-
lar tek bir ünitenin içerisinde bir araya 
getirilmiştir [1].

Şekil 1.’de hava soğutmalı çatı tipi klima 
ünitelerin yaygın uygulama biçimi; Şekil 
2.’de örnek bir çatı tipi klima ünitesi 
uygulamasının şematik gösterimi veril-
miştir.

Şekil 2. Çatı tipi klima ünitesi uygulaması 
şematik gösterimi [3]

Çatı tipi klima üniteleri tasarımlarına 
göre genel olarak aşağıda belirtilen farklı 
tiplere ayrılır [4]:
•	 Üfleme Fanlı %100 Taze Havalı
•	 Üfleme Fanlı %100 Dönüş Havalı
•	 Üfleme Fanlı Kısmi Taze Havalı
•	 Üfleme ve Emiş Fanlı Karışım 

Havalı
•	 Üfleme ve Emiş Fanlı Karışım 

Havalı Rotorlu Tip Isı Geri 
Kazanım Cihazlı

•	 Üfleme ve Emiş Fanlı Karışım 
Havalı Plakalı Tip Isı Geri Kazanım 
Cihazlı

Çatı tipi klima üniteleri aşağıda belirtilen 
temel işlevsel parçalara sahiptir [4]:
•	 Üfleme ve emiş fanları (Radyal, 

Plug, vb.)
•	 Kompresör
•	 Doğrudan genleşmeli kanatlı borulu 

evaporatör
•	 (Hava/Su Soğutmalı) Kondenser
•	 Üfleme ve emiş kısmı filtreleri

•	 Heat Pump ısıtma sistemi
•	 Sulu ısıtıcı batarya
•	 Elektrikli ısıtıcı
•	 Doğal gazlı ısıtıcı
•	 Rotorlu tip ısı geri kazanım cihazı
•	 Plakalı tip ısı geri kazanım cihazı
•	 Otomatik kontrol sistemi ve 

parçaları
•	 Sensorlar ve detektörler
•	 Elektrik/Elektronik devre parçaları
•	 Soğutma devresi parçaları ve 

borulamalar
•	 Gövde, izolasyon ve taşıyıcı karkas
•	 Hava karışım hücresi
•	 Damper ve panjurlar 

2.	YAZILIM	HESAPLAMA	
YAKLAŞIMLARI	VE	ALTYAPI

Yazılımın performans hesapları için 
temel olarak referans aldığı standartlar 
şunlardır:
•	 Eurovent RS 6/C/007- 2018, Rating 

Standard For The Certification of 
Rooftops

•	 EN 14511:2013/prEN 14511:2018, 
Air conditioners, liquid chilling 
packages and heat pumps with 
electrically driven compressors for 
space heating and cooling

•	 EN 14825:2016, Air conditioners, 
liquid chilling packages and heat 
pumps, with electrically driven 
compressors, for space heating and 
cooling. Testing and rating at part-

load conditions and calculation of 
seasonal performance

•	 ANSI/AHRI Standard 540-
2004: Standard For Performance 
Rating Of Positive Displacement 
Refrigerant Compressors And 
Compressor Units

Hesaplamalarda kullanılan soğutucu 
akışkanların termodinamik verileri ve 
nemli hava psikrometrik verileri C++ 
yazılım dili bazlı dinamik bir DLL 
kütüphanesi olan yazılımdan üretilmek-
tedir. Yazılım altyapısında C#, SQL, .Net, 
MVC, Jquery programlama dilleri kulla-
nılmaktadır. 
Çatı tipi klimaların temel işlevi olan 
soğutma, buhar sıkıştırmalı mekanik 
soğutma çevrimi ile sağlanmaktadır. 
Soğutmaya ek olarak ısıtma işlevine 
sahip ünitelerde ısıtmanın heat pump 
(ısı pompası) ile yapılması durumunda 
yine buhar sıkıştırmalı mekanik çevrim 
-tersine olarak- çalışmaktadır. 

Yazılım kapsamında geliştirilen en 
önemli hesaplama hem soğuma hem de 
heat pump’lı ısıtmada DX evaporatör, 
kondenser ve kompresörün farklı çalışma 
şartlarında akışkan kütlesel debisi ve 
kapasiteler için dengede olduğu evapo-
rasyon ve kondenzasyon sıcaklıklarının 
bulunmasıdır. Bu maksatla denge noktası 
hesaplanırken üç temel eşitlik sağlan-
malıdır.

Şekil 3. Mekanik sıkıştırmalı soğutma çevrimi [5]
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•	 m kompresör = m evaporatör = m 
kondenser (m, çevrim akışkan kütlesel 
debi eşitliği)

•	 Q kompresör = Q evaporatör (Q, 
kapasite eşitliği)

•	 Q kondenser = Q kompresör + P 
kompresör (Q, kapasite eşitliği)

3.	ÖRNEK	TASARIM	VE	ÇALIŞMA	
KOŞULLARI

Yazılımdaki hesaplamaları ve arayüzleri 
detaylı biçimde görebilmek için örnek bir 
hesaplama yapılmıştır. Örnek için kabul 
edilen ürün tasarım özellikleri ve çalışma 
şartları aşağıda verilmiştir. Şekil 4. ’te örnek 
ürüne yönelik şematik gösterim verilmek-
tedir.

Ünite	tasarım	özellikleri:
•	 Üfleme ve Emiş Fanlı Karışım Havalı 

Rotorlu Tip Isı Geri Kazanım Cihazlı
•	 Heat pump ısıtma sistemli
•	 Taze Hava 1.Kademe G4 Filtre
•	 Taze Hava 2.Kademe F7 Filtre
•	 Dönüş havası G4 Filtre
•	 Üfleme ve Emiş fan tipi: Plug
•	 Kondenser fan tipi: AC Aksiyal 

Ünite	çalışma	şartları:

Yaz	şartları:
Dış ortam KT sıcaklığı: 35 °C
Dış ortam bağıl nemi: 40,3 %
Dış ortam YT sıcaklığı: 24 °C

İç ortam KT sıcaklığı: 27 °C
İç ortam bağıl nemi: 46,97 %
İç ortam YT sıcaklığı: 19 °C

Kış	şartları:
Dış ortam KT sıcaklığı: 7 °C
Dış ortam bağıl nemi: 86,84 %
Dış ortam YT sıcaklığı: 6 °C

İç ortam KT sıcaklığı: 20 °C
İç ortam bağıl nemi: 58,96 %
İç ortam YT sıcaklığı: 15 °C

Debiler:
Vantilatör hava debisi: 20.000 m3/h
Aspiratör hava debisi: 20.000 m3/h
Taze hava oranı: %30
Taze hava debisi: 6.000 m3/h
Dönüş hava debisi: 14.000 m3/h
Egzoz debisi: 6.000 m3/h

4.	YAZILIM	ARAYÜZLERİ	VE	
HESAPLAMALAR

Yazılım kullanımında kolaylık sağ-

lanması amacıyla beş farklı kullanıcı  
ara yüzü mevcuttur. Yazılım altyapı-
sında ekipmanlara ait teknik verilerin 
yer aldığı gelişmiş bir veri tabanı da 
çalışmaktadır. Kullanıcı, aşağıda verilen 
bu arayüzleri (sihirbaz kullanımına ben-
zer biçimde) belirli bir sıralama ile takip 
ederek istediği ürün modelinin perfor-
mans hesaplarını yapabilmektedir.

Yazılım	arayüzleri:
1. Ünite tipi tercihi arayüzü
2. Veri girişi arayüzü
3. Tercihler arayüzü
4. Teknik özellikler arayüzü
5. Yazdırma ve Projelendirme arayüzü

4.1	Ünite	Tipi	Tercihi	Arayüzü

Kullanıcı yazılıma girince ilk olarak aşa-
ğıda verilen ünite tipi tercihi ara yüzü 
karşılaşır. Bu sayfada beş faklı tercih 
yapılır:

1.	Çalışma	tercihi	
•	 Soğutma
•	 Soğutma + Isıtma (Bu işlev seçilir 

ise aşağıda verilen yedi farklı 
ısıtma tercihiği açılır.)

2.	Ünite	Tipi	Tercihi: Farklı ürün tipi 
tasarımı tercihi şablonlardan seçilerek 
yapılır.
3.	Ünite	 Fan	Tipi	 Tercihi: Plug / 
Radyal tercihi yapılır.
4.	Kondenser	 Fan	Tipi	 Tercihi: 
AC Aksiyal / EC Aksiyal tercihi yapılır.
5.	Termodinamik	Isı	Geri	Kazanım	
Tercihi:	Uygulanıyor / Uygulanmıyor 
tercihi yapılır.

4.2	Veri	Girişi	Arayüzü

Ünite tipi tercihi arayüzünde tercihler 
yapıldıktan sonra bu ara yüze geçilir. 
Bu ekran hem veri girişlerinin hem de 
soğutma denge hesaplamasının yapıl-
dığı arayüzdür. Giriş sıcaklıkları, nem 
değerleri, yaş termometre sıcaklıkları, 
rakım, atmosferik basınç, debiler, taze 
hava oranı, cihaz dışı basınçlar, soğutma 
çevrimi subcooling, superheating 

Şekil.4 Örnek bir üfleme ve emiş fanlı karışım havalı rotorlu tip ısı geri kazanım cihazlı çatı 
tipi klima ünitesi şematik gösterimi [6]
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değerleri bu arayüzden girilir.

Ünite veri giriş kısmında debi ve istenen 
kapasite değerleri girildikten sonra yazı-
lım veri tabanında mevcut olan ürünler 
arasında bir ön filtrasyon gerçekleşti-
rilir. Kullanıcı, yazılım tarafından ken-
disine Tablo 1’de listelendiği biçimi ile 
en uygun ürün alternatifleri içerisinden 
ürün seçimlerini yaparak, şartlara bağlı 
kapasite ve akışkan kütlesel debisinin 
dengeye geldiği evaporasyon ve konden-
zasyon sıcaklıklarını hesaplatır. 

Yazılım tarafından önerilen modellerin 
hesaplamaları yapılırken önceki kısımda 
belirtilen üç temel eşitlik göz önünde 
bulundurulur:

•	 m kompresör = m evaporatör = 
m kondenser (m, çevrim akışkan 
kütlesel debi eşitliği)

•	 Q kompresör = Q evaporatör (Q, 
kapasite eşitliği)

•	 Q kondenser = Q kompresör + P 
kompresör (Q, kapasite eşitliği)

Tablo 2.de Model 1’e ait soğutma denge 
nokta sı değerleri verilmiştir.

Model 1, 2, 3 ve 4’e ait hesaplanmış komp-
resör, evaporatör ve kondenser kapasite 
ve akışkan debilerinin sapma değer-
leri Tablo 3’te bir arada gösterilmiştir. 
Tablodan görüldüğü üzere denge noktası 
hesaplamalarında evaporatör kapasitele-
rindeki sapma yüzdesi ortalama %0,32, 
kondenser kapasitelerindeki sapma yüz-
desi ortalama %0,36, evaporatör akışkan 
debilerindeki sapma yüzdesi ortalama 
%0,08, kondenser akışkan debilerindeki 
sapma yüzdesi ortalama %-0,08’dir. 
Belirtilen sapma değerlerinden görül-
düğü üzere, yazılım soğutmada (ve eğer 
uygulanıyorsa aynı hesaplama mantığı 
ile heatpump’ta) çalışma denge noktası 
değerlerini ciddi bir hassasiyetle bul-
maktadır. 
Kullanıcı Tablo 3'te belirtilen hesapla-

Şekil 5. Ünite Tipi Tercihi Ara Yüzü, Çalışma Tercihi Kısmı [7]

Şekil 6. Ünite Tipi Tercihi Arayüzü, Ünite Tipi Tercihi Kısmı [7], [8]

Şekil 7. Veri Girişi Arayüzü, Klimatik Veriler ve Ünite Verileri Giriş Kısmı [7]

Tablo	1.	Ürün	Seçim	Listesi	(Kapasite,	evaporasyon	ve	
kondenzasyon	sıcaklıkları	hesaplanmış)	[7]

Ürün 
Modeli

T_Evap. 
(°C)

T_Kond. 
(°C)

Kapasite 
(kW)

Min_Debi 
(m³/h)

Max_Debi 
(m³/h)

Min_Kap. 
(kW)

Max_Kap. 
(kW)

Model 1 7,50 49,7 108,50 15840 22250 79,30 147,20

Model 2 8,50 48,1 82,20 11600 22250 55,10 102,40

Model 3 8,10 48,6 96,20 13600 22250 63,70 118,20

Model 4 9,80 46,6 140,80 18080 34200 95,20 176,80

76 TERMODİNAMİK • NİSAN 2019



Güvenilir Çözüm Ortağınız

Sertif ikalı

Kuru Soğutucuları

SertifikalıSertifikalıSertif

V Tipi
Kuru Soğutucu

Aksiyel Fanlı Yatık Tip
Kuru Soğutucular

Aksiyel Fanlı Dik Tip
Kuru Soğutucular

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A4 eurovent ilan 19,5x27.pdf   1   14.01.2019   13:49



Makale

malar sonrasında kendisi için en uygun 
ürünü seçerek tercihler arayüzüne geçer.

4.3	Tercihler	Ara	Yüzü

Tercihler ara yüzünde, 
1. Şekil 9’da gösterildiği üzere, ürüne ait 
üfleme ve emiş filtre tercihleri, -uygu-
lanıyor ise- ek (elektrikli, gazlı, sıcak 
sulu) ısıtıcı ve aksesuar tercihleri yapılır.

Şekil 8b Tercihler Arayüzü, Sulu Isıtıcı 
Kısmı [7] (Not: Isıtıcı batarya, kapasite 
ve hava çıkış sıcaklığı olmak üzere iki 
farklı alternatif ile hesaplanabilmek-
tedir.)

2. Şekil 9’da gösterildiği üzere, ürünü 
oluşturan tüm ekipmanlara ait veri-
ler hesaplanır ve ilgili kısım altında 
gösterilir. Hesaplamaların yapıldığı ve 
detaylı verilerin gösterildiği kısımlar 
şunlardır:

1. Taze hava bilgileri
2. Dönüş havası bilgileri
3. Egzoz havası bilgileri
4. Karışım havası bilgileri
5. [Uygulanıyorsa] Isı geri kazanım 
ünitesi bilgileri
6. Soğutucu evaporatör bataryası bil-
gileri
7. [Uygulanıyorsa] Heat pump batar-
yası bilgileri
8. [Uygulanıyorsa] Ek ısıtıcı (Elektrikli, 
gazlı, sıcak sulu) bilgileri
9. Üfleme fanı bilgileri
10. [Uygulanıyorsa] Emiş fanı bilgileri
11. Üfleme ve emiş filtre bilgileri
12. Kompresör bilgileri
13. Kondenser bilgileri (Eğer termodi-
namik ısı geri kazanım uygulanıyorsa 

Tablo	2.	Model	1’e	ait	soğutma	denge	noktası	değerleri	[7]

Tevap (°C) Tkond (°C) DSup (°C) Subcool
(K)

Suphe.
(°C) Q_Comp (kW) P_Comp (kW) Q+P_Comp (kW) m_Comp (kg/h)

7,5 49,7 33,8 5 8 108,5 29,3 137,8 2481,32

Q_Evap (kW) Q_Evap
Sapma (%)

m_Evap 
(kg/h)

m_Evap
Sapma (%) Q_Cond (kW) Q_Cond

Sapma (%) m_Cond (kg/h)
m_Cond
Sapma
(%)

TQ_Dev (%)

108,6 0,13 2478,9 -0,1 138,4 0,5 2482 0 0,602

Tablo	3.	Hesaplanmış	kompresör,	evaporatör	ve	kondenser	kapasite	
ve	akışkan	debilerinin	sapma	değerleri	[7]

Model Q_Evap Sapma (%) m_Evap Sapma (%) Q_Cond Sapma (%) m_Cond Sapma (%)

Model 1 0,13 -0,1 0,5 0

Model 2 1,12 0,9 0,61 0,2

Model 3 -0,24 -0,5 0,24 -0,2

Model 4 0,26 0 0,07 -0,3

Ortalama 0,32 0,08 0,36 -0,08

Şekil 8a. Tercihler Arayüzü, Filtre Tercihleri Kısmı [7]

Şekil 8c. Tercihler Arayüzü, Elektrikli Isıtıcı Kısmı [7]

Şekil 8d. Tercihler Arayüzü, Aksesuar Tercihleri Kısmı [7]

Şekil 8b. Tercihler Arayüzü, Sulu Isıtıcı Kısmı [7] (Not: Isıtıcı batarya, kapasite ve hava 
çıkış sıcaklığı olmak üzere iki farklı alternatif ile hesaplanabilmektedir.)
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hesaplama buna göre yapılmaktadır. 
Aşağıdaki örnekte bu durum dikkate 
alınmıştır.)

4.4	Teknik	Özellikler	Arayüzü

Tercihler arayüzünde gerekli tercihleri 
yapıp, ekipmanlar ve bölümlere yönelik 
hesaplamaları yaparak teknik veriler 
elde eden kullanıcı, bir sonraki teknik 
özellikler arayüzüne geçerek detaylı 
tüm bilgileri görebilir.

Bölüm 3’te örnek çalışma şartları ve 
tasarımı kısmında verilen değerlere 
uygun olarak yapılan çalışmada, yazılım 
tarafından önerilen dört ürün mode-
line ait veriler yukarıda verilmişti. Bu 
modeller içerisinden Model 1 detaylı 
teknik bilgileri göstermek için seçil-
miştir. 

Şelkil 6’da şematik resmi verilen, üfleme 
ve emiş fanlı karışım havalı rotorlu tip 
ısı geri kazanım cihazlı bir çatı tipi 
klima ünitesi olan Model 1’de havanın 
şartlandırma akışı şu şekildedir:

1. Taze havanın taze hava 1. Kademe 
G4 filtreden geçirilerek cihaza alınması
2. Taze havanın rotary tip ısı geri kaza-
nım bataryasından geçirilmesi
3. Egzoz havasının ısı geri kazanım 
bataryasından geçirilerek atılması
4. Taze havanın ısı geri kazanım sonrası 
karışım hücresine alınması
5. Dönüş havasının mahalden çekilmesi
6. Dönüş havasının filtre edilmesi
7. Dönüş havasının karışım hücresine 
alınması
8. Karışım havasının karışım hücre-
sinde oluşması
9. Karışım havasının ikinci kademe filt-
reye tabi tutulması
10. Karışım havasının (yaz koşulla-
rında) dx evaporatör bataryası ile soğu-
tulması
(Kış koşullarında) Heat pump ısıtma 
bataryası ile ısıtılması
11. Şartlandırılan havanın üfleme fanı 
ile hacme verilmesi

Şekil.9 Tercihler Ara Yüzü, Ekipmanlara Ait Detaylı Teknik Veriler Kısmı [7] (Not: Yukarıda 
ara yüzde görülen değerler Model 1’e ait hesaplanmış verilerdir.)

Tablo	4.	Üfleme,	emiş,	dönüş	ve	egzoz	havası	debileri,	cihaz	dışı	
harici	basınç	ve	taze	hava	oranı	değerleri	[7]

Vantilatör Hava Debisi / Vantilatör Harici Basınç m³/h / Pa 20000 / 100

Aspiratör Hava Debisi / Aspiratör Harici Basınç m³/h / Pa 20000 / 100

Taze Hava Oranı % 30

Taze Hava Hacimsel Debisi m³/h 6000

Dönüş Havası Oranı % 70

Dönüş Hacimsel Debisi m³/h 14000

Egzost Havası Oranı % 30

Egzost Hacimsel Debisi m³/h 6000

Tablo	5.	Örnek	Model	1	için	yaz	koşullarında	taze	hava,	ısı	geri	
kazanım	sonrası	taze	hava	çıkış,	dönüş	havası	ve	karışım	havası	
değerleri	[7]

Yaz Taze Hava Isı Geri Kazanım 
Taze Hava Çıkış Dönüş Havası Karışım Havası

Sıcaklık (K.T) °C 35 28,25 27 27,37

Bağıl Nem % 40,3 59,11 46,97 50,6

Rakım m 0 0 0 0
Atmosferik 
Basınç Pa 101325 101325 101325 101325

Tablo	6.	Örnek	Model	1	için	Kış	koşullarında	taze	hava,	ısı	geri	kazanım	
sonrası	taze	hava	çıkış,	dönüş	havası	ve	karışım	havası	değerleri	[7]

Kış Taze Hava Isı Geri Kazanım 
Taze Hava Çıkış Dönüş Havası Karışım Havası

Sıcaklık (K.T) °C 7 9,21 20 13,68

Bağıl Nem % 86,84 97,44 58,96 40,32

Rakım m 0 0 0 0
Atmosferik 
Basınç Pa 101325 101325 101325 101325
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Tablo 4'te 1’e ait ekipman ve ürün 
kısımlarına yönelik bilgiler verilmiştir. 
Tablo 4’te Üfleme, emiş, dönüş ve egzoz 
havası debileri, cihaz dışı harici basınç 
ve taze hava oranı değerleri verilmek-
tedir.

Tablo 5 ve Tablo 6’da Örnek Model 1 
için Yaz ve Kış koşullarında taze hava, 
ısı geri kazanım sonrası taze hava çıkış, 
dönüş havası ve karışım havası değerleri 
verilmektedir.

Tablo 7 ve Tablo 8’de Örnek Model 
1 için Yaz ve Kış koşullarında rotary 
tip ısı geri kazanım bataryası bilgileri 
detaylıca verilmiştir.

Tablo 9’da Örnek Model 1 için Yaz 
(Soğutma) ve Kış (Isıtma-Heat pump) 
koşullarında üfleme/evaporatör (Kış 
dönemi kondenser) bataryası değerleri 
verilmiştir.

Tablo 10’da Örnek Model 1 için Yaz 
(Soğutma) ve Kış (Isıtma-Heat pump) 
koşullarında kondenser (Kış dönemi 
evaporatör) bataryası değerleri veril-
miştir.

Tablo 11’de Örnek Model 1 için kon-
denser fan değerleri verilmiştir.

Tablo 12’de Örnek Model 1 için komp-
resör değerleri verilmiştir.

Tablo 13’te Örnek Model 1 için üfleme 
ve emiş filtre değerleri verilmiştir.

Tablo 14’te Örnek Model 1 için üfleme 
ve emiş fan değerleri verilmiştir.

Tablo 15’te Örnek Model 1 için çalışma 
durumu performans değerleri verilmiş-
tir.

4.5	Yazdırma	ve	Projelendirme	
Arayüzü

Teknik özellikler arayüzünde detaylı 
tüm bilgileri gören ve değerlendiren 

Makale

Tablo	7.	Örnek	Model	1	için	Yaz	koşullarında	ısı	geri	kazanım	
bataryası	değerleri	[7]

Yaz Taze Hava Dönüş Havası
Hava Giriş Debisi m³/h 6000 6000
Hava Giriş Sıcaklığı (K.T / Y.T) °C 35 / 24 27 / 19
Hava Giriş Bağıl Nemi % 40,3 46,97
Hava Giriş Entalpisi kJ/kg 71,92 53,95
Hava Giriş Yoğunluğu kg/m³ 1,1361 1,1691
Hava Çıkış Sıcaklığı (K.T / Y.T) °C 28,25 33,56
Hava Çıkış Bağıl Nemi % 59,11 32,25
Isı Geri Kazanım Basınç Kaybı Pa 47,00 47,00
Isı Geri Kazanım Verimi (Kuru / Islak) % 84,30 / 0,00 81,95 / 0,00
Isı Geri Kazanım Kapasitesi (Duyulur / Gizli) kW 12,97 / 0,00
Isı Geri Kazanım Kapasitesi (Toplam) kW 12,97
Yüzey Hava Hızı m/s 1,32 1,32

Tablo	8.	Örnek	Model	1	için	Kış	koşullarında	ısı	geri	kazanım	bataryası	
değerleri	[7]

Kış Taze Hava Dönüş Havası
Hava Giriş Debisi m³/h 6000 6000
Hava Giriş Sıcaklığı (K.T / Y.T) °C 7 / 6 20 / 15
Hava Giriş Bağıl Nemi % 86,84 58,96
Hava Giriş Entalpisi kJ/kg 20,63 41,98
Hava Giriş Yoğunluğu kg/m³ 1,2566 1,1984
Hava Çıkış Sıcaklığı (K.T / Y.T) °C 9,21 17,44
Hava Çıkış Bağıl Nemi % 97,44 50,01
Isı Geri Kazanım Basınç Kaybı Pa 45,00 45,00
Isı Geri Kazanım Verimi (Kuru / Islak) % 80,28 / 0,00 83,00 / 0,00
Isı Geri Kazanım Kapasitesi (Duyulur / Gizli) kW 26,16 / 0,00
Isı Geri Kazanım Kapasitesi (Toplam) kW 26,16
Yüzey Hava Hızı m/s 1,32 1,32

Tablo	9.	Örnek	Model	1	için	Yaz	(Soğutma)	ve	Kış	(Isıtma-Heat	pump)	
koşullarında	üfleme	dx	evaporatör	(Kış	dönemi	kondenser)	bataryası	
değerleri	[7]

Soğutma Isıtma
Kapasite (Duyulur / Gizli) kWatt 74,15 / 34,49 115,51 / 0,00
Kapasite (Toplam) kWatt 108,64 115,51
Duyulur Isı Oranı - 0,68 1,00
Isı Transfer Yüzey Alanı m² 166,58
Hava Giriş Debisi m³/h 20000,00
Hava Giriş Sıcaklığı (K.T / Y.T) °C 27,37 / 19,94 16,68 / 13,53
Hava Giriş Bağıl Nemi % 50,60 70,82
Hava Çıkış Sıcaklığı (K.T / Y.T) °C 16,09 / 14,29 33,61 / 19,50
Hava Çıkış Bağıl Nemi % 82,63 25,80
Hava Hızı m/s 2,86
Hava Tarafı Basınç Kaybı Pa 90,69 85,66
Evaporasyon Sıcaklığı °C 7,5 -
Kondenzasyon Sıcaklığı °C 49,7 40,8
Super Heating K 8 -
Subcooling K 5 4
De-Super Heating °C -
Akışkan Debisi kg/h 2478,88 1982,94
Akışkan Tarafı Basınç Kaybı kPa 40,55 12,86
Akışkan Hızı (Gaz / Likit) m/s 8,86 / 0,43 3,48 / 0,28
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Tablo	10.	Örnek	Model	1	için	Yaz	(Soğutma)	ve	Kış	(Isıtma-Heat	pump)	koşullarında	kondenser	
(Kış	dönemi	evaporatör)	bataryası	değerleri	[7]

Soğutma Isıtma

Kapasite (Toplam) kWatt 138,4 91,87

Isı Transfer Yüzey Alanı m² 426,46

Hava Giriş Debisi m³/h 32500,00

Hava Giriş Sıcaklığı (K.T / Y.T) °C 34,73 / 23,45 8,87 / 7,25

Hava Giriş Bağıl Nemi % 38,81 80,24

Evaporasyon Sıcaklığı °C - -0,4

Kondenzasyon Sıcaklığı °C 49,7 40,8

Super Heating K - 4

Subcooling K 5 4

De-Super Heating °C 33,8 -

Akışkan Debisi kg/h 2481,96 2001,43

Akışkan Tarafı Basınç Kaybı kPa 8,76 17,80

Akışkan Hızı (Gaz / Likit) m/s 2,36 / 0,24 6,12 / 0,22

Tablo	11.	Örnek	Model	1	için	kondenser	fan	değerleri	[7]
Kondenser Fan Tipi - AC

Kondenser Fan Çapı mm 800

Kondenser Fan Sayısı Adet 2

Kondenser Toplam Fan Gücü kWatt 3,88

Kondenser Toplam Fan Akımı A 16

Kondenser Fan Devri d/d 1500

Voltaj / Frekans / Faz V / Hz / Faz 400 / 50 / 3

Ses Gücü Seviyesi (LWA) dBA 70

Ses Basınç Seviyesi (LPA) (EN 13487) dBA 41 @ 10m

İzolasyon Sınıfı - F

Koruma Sınıfı - IP 55

Tablo	12.	Örnek	Model	1	için	kompresör	değerleri	[7]
Soğutma Isıtma

Kapasite kWatt 108,5 115,37 (91,2 + 24,1)

Güç kWatt 29,3 24,1

Evaporasyon Sıcaklığı °C 7,5 -0,4

Kondenzasyon Sıcaklığı °C 49,7 40,8

Super Heating K 8 4

Subcooling K 5 4

De-Super Heating °C 33,8

Akışkan Debisi kg/h 2481,32 1987,72
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kullanıcı verileri yazdırmak ve kaydet-
mek için yazdırma ve projelendirme ara 
yüzüne gelir. Yukarıda verilen teknik 
bilgilere ek olarak, ünite teknik resmi, 
ölçüler, konstrüksiyon özellikleri, ünite 
fotoğrafı, tanıtım bilgileri, vb. ek özel-
likler de yazılım tarafından üretilmek-
tedir. Yazılımda yer alan yetkilendirme 
özelliği sayesinde kullanıcı hesapları 
ile ilişkili olarak bilgilerin bazıları 
gösterilip, gizlenebilir. Kullanıcı tek-
nik özellikler dosyasını yazıcıdan çıktı 
olarak alabileceği gibi pdf olarak da 
kayıt edebilir. 
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Tablo	15.	Örnek	Model	1	için	çalışma	durumu	performans	değerleri	[7]
Çalışma Durumu Soğutma Isıtma

Brüt Kapasite (Kompresör) kW 108,5 115,37

Fan Motoru Isı Kazancı kW -3,6 3,6

Isı Geri Kazanım Kapasitesi kW 13,0 26,2

Diğer Cihazlardan Gelen Isı kW 0 0

Isıtıcı Kapasitesi kW -

Net Ünite Kapasitesi kW 117,9 145,2

Kompresör Gücü Toplamı kW 29,30 24,10

Üfleme Fan Gücü Toplamı kW 6,04 6,04

Emiş Fan Gücü Toplamı kW 4,4 4,4

Kondenser Fan Gücü Toplamı kW 3,88 3,88

Ek Fan Gücü kW 0 0

Isı Geri Kazanım Rotor Gücü Toplamı kW 0,1 0,09

Diğer Çekilen Güçler Toplamı kW 0 0

Toplam Çekilen Güç kW 43,7 38,5

Çalışma Noktasında EER / COP (EN 14511) - 2,7 3,8

Tablo	13.	Örnek	Model	1	için	üfleme	ve	emiş	filtre	değerleri	[7]
Üfleme 1. Kademe Üfleme 2. Kademe Emiş Kademe

Filtre Sınıfı - G4 F7 G4

Filtre Tipi - Sentetik Filtre Torba Filtre Sentetik Filtre

Filtre Boyutları (W x H x D) mm 1700 x 1143 x 10 1700 x 1143 x 95 1700 x 1143 x 10

Filtre Adedi Adet 1 1 1

Filtre Temiz Basınç Kaybı Pa 80,06 112,15 80,06

Filtre Son Basınç Kaybı Pa 250 300 250
Filtre Ortalama Basınç 
Kaybı Pa 165,03 206,07 165,03

Filtre Yüzey Hızı m/s 2,86 2,86 2,86

Tablo	14.	Örnek	Model	1	için	üfleme	ve	emiş	fan	değerleri	[7]
Üfleme Emiş

Hava Debisi / Cihaz Dışı Harici Statik 
Basınç

m³/h / 
Pa 20000 / 100 20000 / 100

Hava Giriş Sıcaklığı (K.T / Y.T) ve Nemi °C / % 16,09 / 14,29 / 
82,63 27 / 19 / 46,97

Hava Giriş Yoğunluğu kg/m³ 1,2141 1,1691

Toplam Statik Basınç Pa 430 227

Fan Tipi - Plug Plug

Fan Çapı mm 630 450

Fan Adedi Adet 1 2

Fan Statik Verimi % 39,54 28,94

Fan Devri d/d 1848 2385

Çekilen Güç Watt 6040,85 4359,36

Voltaj/Frekans/Faz V/Hz/Ph 400 / 50 / 3 400 / 50 / 3
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Ürün Tanıtımı

turi ekipmanı sayesinde 8 metreye kadar 
emiş gücü sağlayan Jet Serisi Paket Hid-
rofor, özellikle hidroforun depo yanına 
konulamadığı, emiş yaparken pompanın 
zarar görmesine neden olan sorunları 
ortadan kaldırıyor. Hidroforlarda kulla-
nılan standart santrifüj pompalar, emiş 
yaptığı durumlarda pompada kavitas-
yon oluşmasına ya da susuz çalışmasına 
ve hidroforun bozulmasına neden olur. 
Emiş hattı ucuna eklenen klape sayesinde 
ancak 1-2 metreye kadar mesafede emiş 
yapabilen sistem, düşük verimde çalı-
şır ve susuz çalışmaya çok elverişlidir. 
Baymak’ın DAB ortaklığı ile tüketiciye 
sunduğu Jet Serisi Paket Hidroforların 
pompalarında ise kavitasyonu önlemek 
ve daha uzun mesafeden emiş sağlamak 
için venturi kullanılır. Venturi sayesinde 
Baymak Jet Serisi Hidrofor, klasik hid-
roforlara göre dikeyde 8 metreden emiş 
yapabilme kabiliyetine sahiptir. 
Jet 82 M, Jet 102 M, Jet 112 M, Jet 112 T, 
Jet 151 M, Jet 151 T, Jet 251 M, Jet 251 
T olmak üzere 8 farklı döküm gövdeli 
ve Jetinox 82 M, Jetinox 102 M, Jetinox 
112 M, Jetinox 112 T olmak üzere 4 
farklı paslanmaz çelik gövdeli, toplam 
12 modeli bulunan Jet Serisi Paket Hid-

roforlarda, İtalyan tasarımı ve teknoloji-
sine sahiptir. Ergonomik yapısı ile az yer 
kaplayan hidroforlar yüksek performans 
ve enerji tasarrufuyla kullanıcılar için 
ekonomiktir. 
DAB ortaklığıyla Avrupa teknolojisini 
yenilikçi ürünleri ile Türkiye’ye taşıyan 
Baymak Jet Hidrofor Serisi tüm Baymak 
Bayileri ve Orange Store mağazalarında 
satışa sunuluyor.

Baymak Jet Serisi Hidroforlar 
Yüksek Emiş Gücü Sağlıyor

Baymak’ın su teknolojilerindeki 
çözüm ortağı DAB’ın ortaklığı 
ile üretilen Jet Serisi Paket Hid-

roforlar, 8 metre derinliğe kadar emiş 
kabiliyeti ile yüksek performans sağlar. 
20 ila 50 litre genleşme tankı kapasiteli 
seçenekleri olan hidroforlar paslanmaz 
çelik gövde opsiyonuna da sahiptir. Ven-
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Ürün Tanıtımı

Su teknolojileri alanında 35 yıllık 
deneyimiyle ürünler geliştiren 
ETNA, son olarak yüksek kapa-

siteli, su ile temas eden tüm yüzeyleri 
paslanmayan malzemeden imal edilen 
KO PS serisi hidroforlarını pazara 
sundu.
KO PS hidrofor serisi, maksimum 30 
m³/saat debi ve 15,6 bar basınç ile 
değişken koşul ve gereksinimlere cevap 

ETNA’dan Kalite ve Konforu 
En Üst Seviyede Tutan KO PS Serisi 
Paslanmaz Hidroforlar

verebilecek 5 değişik debide 100 model 
ile kullanım, sulama ve proses suları-
nın sürekli ve istenen debi ve basınç 
aralığında tutulmasında ekonomik ve 
güvenilir çözümler olarak öne çıkıyor.
HF KO PS serisi, pompalarının gün 
içerisinde değişken kapasite ihtiyaçla-
rına cevap verebilmesi ve gerekmediği 
sürelerde yüksek kapasitede çalışma-
ması için pompa devrini değiştiren fre-
kanslı sürücü (VDF) sistemine sahiptir.

ETNA	KO	PS	Serisinin	Öne	Çıkan	
Teknik	Özellikleri:
•	 Pompa giriş-çıkış gövdesi, basma ve 

emiş kolektörleri ve mili AISI 304 
kalite paslanmaz çeliktir.

•	 Frekans invertörü sayesinde, 
yumuşak kalkış ve duruş ile 
mekanik zorlanmalara karşı yüksek 
mukavemet ve çok daha uzun ömür 
garantisi sunar.

•	 Elektronik düşük akım koruması 
sayesinde susuz çalışmaya karşı 
koruma sağlar. İkinci koruma olarak 
seviye flatörü, depoda su bittiğinde 
hidroforun susuz çalışmasını önler. 
Depo dolduğunda hidrofor otomatik 
olarak çalışmaya devam eder.

•	 Gerilim koruma; alt ve üst voltaj 
limitleme 

•	 Akım koruma; alt ve üst akım 
koruması

•	 Faz hata ve faz sıra hatalarına karşı 
koruma

•	 Pompa hazır devrede ve hata 
durumlarını ekrandan izleyebilme 
özelliği

•	 Elektrostatik toz boya kaplamalı 
çelik şase kaidesi ve vibrasyon 
takozları cihazın zemine kolayca 
sabitlenmesini sağlarken titreşimi 
engeller.
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Ürün Tanıtımı

enerji tasarrufu ile en verimli soğutmayı 
sağlamalıdır. Asimetrik kompresör uygu-
lamasında tam kapasite ile çalışma dışın-
daki kısmi yüklerde verim artar. Farklı 
güçteki kompresörlerin tek tek çalışmaları 
ile kompresörlerin devreye girip çıkma 
sayıları azalır ve ömrü uzar. Kompresör 
sayısından fazla kapasite kontrol kade-
mesi ile yük değişimlerine en uygun cevap 
sağlanır.
Termodinamik	 Isı	Geri	Kazanımı 
karışım havalı cihazlarda, mahalden çeki-
len egzoz havasının tamamı kondenser 
üzerinden geçirilerek ısı geri kazanımı 
sağlanır. Termodinamik ısı geri kazanımlı 
cihazlarda, kondensere dış hava sıcaklığın-
dan daha düşük sıcaklıkta hava girişi oldu-
ğundan kondenzasyon sıcaklığı düşük ger-
çekleşir; kompresör verimi artar ve %30’a 
varan oranda enerji tasarrufu sağlanır.
Bina	Yönetim	Sistemi ile uyumlu ola-
rak MODBUS veya BACNET iletişim 
protokolleri kullanılarak işletme maliye-
tinde en yüksek kalemi oluşturan yakıt 
ve elektrik enerjisi, bu sistem sayesinde 
sadece ihtiyaç ölçüsünde kullanılarak 
enerji tasarrufu elde edilir. 
7-350 kW kapasite aralığında 65.000 
m3/h debiye çıkan, tamamı A ve B enerji 
sınıfında yer alan İmbat çatı tipi klima-

larda çevreci akışkan R410a kullanılır. 
Opsiyonel olarak da oldukça geniş seçe-
nekler ile beklentileri karşılayan İmbat 
çatı tipi klimalar, günümüzde klima 
santrallerinin yerine de tercih edilebilir 
ürünler olarak klima pazarında her geçen 
gün payını artırıyor. Başlıca opsiyonel 
özelliklerini; %100 taze hava oranında 
çalışabilme ve oranı %0-%100 arasında 
otomatik olarak ayarlayabilme, tamburlu 
ve plakalı ısı geri kazanımlı modeller, EC 
fanlı modeller ile değişken hava debisi ve 
düşük enerji harcaması, sıcak sulu buharlı 
veya elektrikli ısıtma, doğal gazlı ısıtma, 
CO2 iç hava kalitesi kontrolü, termal 
veya entalpi free cooling (ekonomizör), 
üç kademe filtrasyon imkanı (G4+F7+F9), 
dijital veya inverter scroll kompresörler, 
evaporatör ve kondenser yüzeyi hidrofilik/
epoksi kaplama, su ve deniz suyu soğut-
malı modeller olarak saymak mümkündür.
Kendi özgün ürün tasarımlarını hazırlayan 
ve kendi üretimini gerçekleştirken Bilgi 
Güvenliği	Yönetim	Sistemi	 (ISO	
27001) ile de bilginin gizliliği, bütün-
lüğü ve erişilebilirliği üzerinde titizlikle 
çalışan İmbat yüksek verimli ürünleriyle 
projelere, kazanç sağlıyor, ülkemize de bir 
değer sunuyor.

Yerli Tasarım Ürünü İmbat Çatı 
Tipi Paket Klima

Türkiye’de tasarlanan Eurovent serti-
fikalı çatı tipi klimanın sahibi olan 
İmbat, %100 yerli sermayeyle, %100 

yerli tasarımlara imza atmaya devam edi-
yor. İmbat, projelerin ihtiyaçlarına yönelik 
doğru ve etkin çözümlerinde Ar-Ge çalış-
malarına ağırlık vererek yüksek verimlilik 
odaklı tasarımlarıyla ürünlerini Türkiye’ye 
ve dünyaya sunuyor.
İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sis-
temleri tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge 
çalışmaları ile geliştirilen İmbat çatı tipi 
klimalar, yüksek performans ve düşük 
enerji tüketiminin yanı sıra çevreye duyar-
lılığıyla da avantaj sağlıyor. Cihazların 
standart özellikleri;
Çift	Cidarlı	İzolasyonlu	Gövde gal-
vaniz iki sac arasında, 70 kg/m3 densiteli 
taş yünü izolasyonludur. Dış cephe saclar 
galvanizli üzeri fırın boyalıdır. Çift cidarlı 
panellerden oluşan gövde yapısı ile daha 
iyi izolasyon, uzun ömür ve yangına daya-
nıklılık sağlanır.
Asimetrik	 Soğutma aynı soğutma 
devresinde, farklı güçlerdeki birden fazla 
kompresörün tandem olarak kullanıldığı 
teknolojidir. Mikroişlemci kontrolü ile 
değişken soğutma yüklerine göre kom-
presörler otomatik olarak sırayla çalışmalı, 
kompresörler eşit yaşlanmalı, maksimum 
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

Basılı Dergi / 160 TL
Dijital Dergi / 80 TL
Basılı + Dijital Dergi / 200 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 150 TL
Dijital Dergi / 75 TL
Basılı + Dijital Dergi / 185 TL

E-BELEDİYE (6 Sayı)
Yerel yönetimlerde yeni
yaklaşımların dergisi

Basılı Dergi / 90 TL
Dijital Dergi / 45 TL
Basılı + Dijital Dergi / 120 TL

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

ISK TEKNİK (6 Sayı)
Montaj, servis ve 
uygulama tekniği dergisi

Basılı Dergi / 70 TL
Dijital Dergi / 35 TL
Basılı + Dijital Dergi / 85 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 90 TL
Dijital Dergi / 45 TL
Basılı + Dijital Dergi / 120 TL



Şirketinizin dijital dünyada yerini 
almış olması, onun reklama duyduğu 
ihtiyacı ortadan kaldırmıyor. Potansiyel 
müşterilerinizin sizi keşfetmelerini 
beklemeyin. Sektörel yayınlara reklam verin.

Bir sektörün profesyonellerine 
en kolay ulaşabileceğiniz yer 
dijital veya basılı sektörel yayınlardır.

bekledim de 
gelmedi

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik

... fan dünyasına ait mühendislik gerektiren ne varsa üretiyoruz.
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