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Tekniği Soğutma 
Verimliliğini Artırabilir
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SOSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı
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www.bvnair.com

ISITMA ve 
SOĞUTMA

SEKTÖRÜ

İNŞAAT
SEKTÖRÜ

GIDA
SEKTÖRÜ

ULAŞTIRMA
SEKTÖRÜ

ENERJİ
SEKTÖRÜ

TEKSTİL
SEKTÖRÜ

MAKİNE
SEKTÖRÜ

Geniş ürün yelpazemiz ile farklı birçok 
sektöre çözüm ortaklığı sağlıyoruz.

BVN HER YERDE!
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www.bvnair.com

BHV-P İLE ZORLU 
MUTFAK KOŞULLARINDA 
HAVANIZ TEMİZ KALSIN ! 

Metal filtre ile zorlu mutfak şartlarında 
çalışabilme özelliği,
Hava akımının dışında konumlandırılan motor ile 
uzun motor ömrü,
2.600 - 21.000 m3/h aralığında debi seçenekleri,
Yüksek dayanıklılığa sahip gövde yapısı,
Yüksek verimli fan dizaynı
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Yüksek verim ve sıcak su konforu bir arada: 
Vitodens 050-W yoğuşmalı kombi
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Üç farklı kapasite seçeneği ile (20 kW, 
24 kW ve 33 kW) değişik büyüklükteki 
alanlar için ideal çözüm sunar.

Yeni çıkan 20 kW ısıtma kapasitesine 
sahip model, kullanma suyu ısıtmasında 
29 kW güce ulaşmaktadır.

Paslanmaz çelik Inox-Radial ısıtma yüzeyi 
ve MatriX-silindirik brülör sayesinde 
yüksek verim ve düşük atık gaz 
emisyonları sağlanır.

www.viessmann.com.tr



Editörden

ikilem için ideal bir örnek. Doğal halinde aşırı sulu 
olan bu toprakların yüzde 99’u yüzyıllar içerisinde ku-
rutularak tarıma açıldı. Fakat üzerinde tarım yapılan 
bu topraklar her yıl %1-2 oranında kısmını erozyonla 
kaybediyor. Bunun altında da turbanın havayla temas 
etmesi sonucunda oksitlenmesi ve karbondioksit ya-
ratması yatıyor. Problem, bu toprakların aynı zamanda 
İngiltere’nin en verimli toprakları olması. Çiftçiler bu 
toprakları karbon tutması için bırakmak yerine üzerin-
de gıda yetiştirmek istiyor.
Bölgedeki genç çiftçilerden Charles Shopshire, tarla-
sından atmosfere karışan karbon konusunda endişeli 
olduğunu anlatıyor. Shopshire iklim değişikliğinin ha-
lihazırda bitkilerin büyümesini etkilediğini fark etmiş. 
Buna karşı “canlandırıcı tarım” denilen teknikleri uy-
guluyor. Fakat çoğu çiftçi üretim tarzlarını değiştirme 
konusunda isteksiz. Bilim insanları sorunun devasa 
boyutlarda olduğunu söylüyor. Bunu çözmenin çok zor 
olduğunu onlar da kabul ediyor, özellikle ekosistemi 
korumak için gereken çiftçilik tarzı için yarım milyar 
çiftçiye daha farklı çalışmaları konusunda eğitim veril-
mesi gerekeceği için. Bilim insanlarına göre yapmamız 
gerekenler şunlar:

• Ormanlık bölgeleri korumak (özellikle tropik 
bölgelerde)

• Daha fazla sebze ve daha az et içeren beslenme 
tarzına geçmek

• Turbalık alanları korumak ve mümkün olduğunca 
eski hallerine döndürmek

• Biyoyakıt üretimini azaltmak
• Ekinlerin ağaçlarla bir arada olduğu tarımsal 

ormancılık (agroforesti) yapmak
• Ekin çeşitlerini çoğaltmak

BBC News’e konuşan ABD merkezli çevreci düşünce ku-
ruluşu WRI’dan Kelly Levin, bu raporun fosil yakıtlardan 
atmosfere salımı azaltmak için siyasetçiler üzerinde 
büyük bir baskı oluşturması gerektiğini düşünüyor ve 
şunu söylüyor: “Eğer iklim problemini çözmeyi bugün 
zor buluyorsak, bir de gelecekte karbonu tutacak toprak 
kalmadığında ne kadar zorlanacağımızı hayal edin!”

Kaynak: www.bbc.com

ilim insanları dünyanın toprak yüzeylerine ve-
rilen zararı sert bir şekilde kınama kararı aldı. 
Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim De-

ğişikliği Paneli’nde (IPCC) yer alan bilim insanları ve 
hükümet yetkilileri, küresel ısınmayla mücadelede 
toprağın kullanımına ilişkin bir rapor hazırladıklarını 
açıkladı. Ağustos ayı içinde tamamlanması planlanan 
rapor oldukça endişe verici tespitler içeriyor. Çevre Ana-
listi Roger Harrabin, BBC’de yayımladığı bir makalede 
İsviçre’de bir araya gelen uzmanların raporda yer vere-
cekleri bilgileri özetle şöyle aktardı: “Rapor, insanların 
yürüttüğü faaliyetlerin toprağın kalitesini bozduğunu, 
çölleri yaydığını, ormanları azalttığını, vahşi yaşamı ye-
rinden ettiğini ve turbalık (asidik torf toprağından olu-
şan, ölmüş bitkilerden meydana gelmiş sulak alanla-
rın genel adı) alanları kuruttuğunu açıklayacak. Bütün 
bu faaliyetler toprağın iklim değişimiyle mücadeleye 
katkı sağlayan bir kaynaktan, atmosfere karbon salımı 
yapan bir kaynağa dönüşmesine sebep oluyor. Rapor-
da iklimin feci bir şekilde ısınmasının önüne geçmek 
için toprağın bu şekilde sömürülmesine son verilmesi 
gerektiği yer alacak. İşlenmemiş topraklar, üzerinde 
barındırdıkları bitkilerin atmosferi ısıtan karbondiok-
sit gazını tüketmesi sayesinde küresel ısınmaya karşı 
mücadelede önemli bir rol oynuyor. Bilim insanları ra-
porda, çiftçilik ve kerestecilik yapma yöntemlerimizin 
karbondioksit salımını artırdığına yer verecek. Atmos-
fere salınan ve sera etkisi yapan gazların üçte biri ilâ 
dörtte biri arasında bir kısmı toprak kullanımından 
kaynaklanıyor. Raporda toprak kullanımı hakkında zor 
kararlar alınması gerektiği vurgulanacak. Çünkü toprak 
için birbiriyle yarışan çok sayıda talep var: Bioyakıt üre-
timi, plastik ve lif üretimi için gereken bitkiler, keres-
tecilik, kağıt üretimi, artan nüfus için gıda üretimi ve 
doğal hayat. Raporda kırmızı et üretiminin bir yandan 
toprağa büyük bir baskı uyguladığı, diğer yandan da 
sera gazı etkisi yaratan metan gazı salımının yarısını 
oluşturduğu aktarılacak.”
Rapor, IPCC’nin toprak kullanımı ve sömürüsü üzerine 
bugüne kadar hazırladığı en sert rapor olacak. Rapo-
run özünde ise toprağın karbondioksit salım kaynağı 
olarak mı yoksa karbondioksit depolama alanı olarak 
mı kullanılacağına dair ikilem yatıyor. Bu, toprağın na-
sıl kullanıldığına bağlı olarak değişebilir. İngiltere’nin 
doğusundaki turbalık alanlar bu raporda bahsedilen 

B

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Yanlış kullanılan toprak, sera gazı üretiyor
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klimlendirme	 Sanayi	 İhracatçıları	
Birliği	(İSİB)	Yönetim	Kurulu	Başkanı	

Mehmet	Şanal,	 iklimlendirme	sektörünün	
2019	Ocak-Mayıs	döneminde	ihracat	fazlası	
verdiğini	 açıkladı.	 Sektörün	 İSİB’in	 kuru-
luşundan	beri	 ihracatta	 olumlu	bir	 seyir	
izlediğini	ve	ilk	kez	ihracatın	ithalatı	karşı-
lama	oranının	artıya	geçtiğini	belirten	Şanal,	
hedeflerinin	dış	 ticaret	 fazlası	 oranındaki	
artışı	yıl	sonuna	kadar	korumak	ve	devam	
ettirmek	olduğunu	söyledi.	Sektörün	ilk	5	
aylık	verilerine	bakıldığında	geçen	senenin	
aynı	dönemine	göre	 yüzde	1,4	oranında	
artış	 yaşandığını	 ifade	eden	Şanal,	1	mil-
yar	951	milyon	dolar	ithalat,	1	milyar	978	
milyon	dolar	da	ihracat	gerçekleştiğini;	bu	
rakamların	geçen	 sene	 ise	2	milyar	 520	
milyon	dolar	ithalat	ve	1	milyar	871	milyon	
dolar	da	ihracat	olarak	gerçekleştiğini	kay-
detti.	Şanal,	“İhracat	pazarlarımızı	genişlet-
mek	ve	ihracatımızı	artırma	hedeflerimizin	
yanı	 sıra	 ihracatı	 ithalatından	daha	 fazla	
olan	bir	sektör	olmayı	da	hedeflemiştik	ve	
bugün	hedeflerimize	ulaştığımızı	 görmek	
mutluluk	verici.	Bir	süredir	ülkemizde	yaşa-
nan	ekonomik	durgunluğa	rağmen	sektö-
rümüzde	yaşanan	olumlu	gelişmeler,	birlik	
ve	beraberliğimizin,	 azmimizin	ürünüdür.	
İSİB	olarak	kurulduğumuz	günden	bugüne	
kadar	sektör	firmalarımız,	üyelerimiz	birlik	
ve	beraberlik	içinde	hareket	etti.	Amacımız	
bu	birliğimizi	korumak	ve	ihracat	fazlası	ver-
meye	devam	eden	bir	sektör	olmaktır”	diye	
konuştu.	Döviz	fiyatlarında	yaşanan	yükseliş,	
inşaat	 sektörünün	 iç	pazarda	 küçülmeye	
gitmesi,	 yerli	 ürünlerin	 kullanım	oranları-
nın	artması	ve	yabancı	sermayeli	firmaların	
daha	önce	 ithal	 ettiği	 ürünleri	 Türkiye’de	
üretmeye	 başlamasının,	 ithalatın	 gerile-
mesinde	etkili	olduğunu	ifade	eden	Şanal,	
“Tüm	bu	gelişmeler,	 sektörün	dış	 ticaret	
fazlası	vermesinin	önünü	açtı.	Sektörün	alt	
kırılımlarına	baktığımızda	ısıtma	sistem	ve	
elemanları,	soğutma	sistem	ve	elemanları	ile	
yalıtımda	ihracat	fazlası	verdik,	bu	alanlarda	
iyi	durumdayız.	Öte	yandan	sektörümüzün	
şu	anda	stratejik	önemi	olan,	dış	ticaret	açığı	
verdiğimiz	ürünler	vana	grupları,	pompalar,	
aspiratörler,	 aksiyal	 fanlar	 ve	 eşanjörlerde	
yapması	gereken	 yatırımlar	 var.	Ara	ürün	
olarak	değerlendirebileceğimiz	bu	ürün-

İ

lerde	 ülkemizde	 üretimin	 yapılmasının	
elzem	olduğunu	görebiliyoruz.	Sektörümü-
zün	bu	alandaki	ithalatı	büyük	ve	ciddi	bir	
pazarı	var,	o	nedenle	yerli	üretime	yönelmek	
mümkün	görünüyor”	görüşünde	bulundu.	
2019	 yıl	 sonu	 itibarıyla	 ihracatı	 5	milyar	
doların	üzerine	 çıkarmayı	hedeflediklerini	
söyleyen	 Şanal,	 2020	 yılında	da	 ihracat/
ithalat	dengesinin	 Türkiye’de	doğru	 yatı-
rımların	yapılmasına	bağlı	olduğunun	altını	
çizdi.	 Şanal,	 “Türkiye	 doğru	 yatırımları	
çekebilirse	 iklimlendirme	 sektörü	 sürekli	
fazla	veren	bir	konumda	olacak.	Biz	bunu	

bugüne	kadar	doğru	stratejiler	ve	planlar	
belirleyerek	başardık,	sektör	firmaları	el	ele	
vererek	 sinerji	 oluşturmaya	başladı.	 Sek-
törün	 kısa	 sürede	 aldığı	 bu	başarı,	 diğer	
sektörler	için	de	iyi	bir	rol	model	oldu	diye	
düşünüyorum.	Doğru	planlamalar	ile	sek-
törel	olarak	doğru	noktaları	tespit	ederek	
bunu	başardık.	Hükümetimizin	de	stratejik	
ürünler	noktasında	birtakım	teşvikleri	vardı	
ama	bu	noktada	 atılan	 adımların	 artırıl-
ması	 gerekli.	Dış	 ticaret	 açığı	 verdiğimiz	
alanlarda	firmalar	teşvik	edilirse	yatırımlar	
yaparız”	diye	konuştu.

İklimlendirme Sektörü İhracat / İthalat Dengesinde Artıya Geçti

klimlendirme	 Sanayi	 İhracatçıları	
Birliği	 (İSİB)	Nijerya’da	düzenlenen	

Mega	Clima	2019	Fuarı’na	katıldı.	Bu	yıl	
3.’sü	düzenlenen	fuarda	toplam	15	Türk	
firması	yer	aldı.	İklimlendirme	sektörünün	
global	 pazarlarda	 tanınırlığının	 artması,	
rekabet	gücünün	gelişmesi	ve	ihracat	paza-
rının	genişlemesi	amacıyla	uzak	pazarları	
hedef	edinen	İSİB,	bu	kapsamda	Afrika’nın	
önemli	 fuar	 organizasyonu	 olan	Mega	
Clima	 fuarında	 yerini	 aldı.	 Su	 sistemleri,	
tesisat	malzemeleri,	 soğutma	 sistemleri,	
klima	ve	havalandırma	cihazlarını	kapsayan	
fuara	bu	yıl	15	ülkeden	85	firma	katılım	
sağladı.	Fuarda	info	standı	 ile	yerini	alan	
İSİB,	Ankara	Sanayi	Odası	ve	Nijerya-Belçika	
Ticaret	Odası’nın	da	ortak	olduğu	Avrupa	
İşletmeler	Ağı	desteğiyle	firmalara	Nijeryalı	
alıcılar	 ile	 ikili	 iş	 görüşmeleri	 yapabilme	
imkânı	sundu.	Stantta	Türk	iklimlendirme	
sektörünü	 tanıtan	 aktivitelerde	 bulunan	

İ

İSİB, Afrika Pazarlarında Emin Adımlarla İlerliyor

İSİB,	hem	Türk	hem	de	yabancı	sektör	tem-
silcilerinin	buluşma	noktası	 oldu.	Afrika	
kıtasını	hedef	pazarlar	arasına	alarak	yap-
tığı	çalışmalar	ile	Afrika’da	emin	adımlarla	
ilerleyen	İSİB,	ticari	heyet	organizasyonları,	
iklimlendirme	tanıtım	günleri	ve	fuar	orga-
nizasyonlarına	ağırlık	vererek,	pazarda	etkin	
olmayı,	kalıcı	ve	sağlam	ilişkiler	kurmayı	ve	
Türk	iklimlendirme	firmalarına	yeni	pazarlar	
kazandırmayı	hedefliyor.
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Wavin Chemidro
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vrupa’nın	 HVACR	 amiral	 gemisi	
etkinliği,	 2020’de	Antalya’da	 ger-

çekleşecek.	İSKİD	(Türkiye	İklimlendirme	ve	
Soğutma	Sanayicileri	Derneği)	ve	Eurovent	
temsilcileri,	 2020	 EUROVENT	 SUMMIT’i	
ortaklaşa	 düzenlemek	 için	 bir	 anlaşma	
imzaladı.	“İç	Ortam	İklimi	(HVAC),	Proses	
Soğutma	 ve	Gıda	 Soğuk	 Zincir	 Teknolo-
jileri”	 konularını	 ele	 alacak	 gelecek	 zirve	
toplantısının	 22-25	 Eylül	 2020	 tarihleri	
arasında	Antalya’da	gerçekleşmesine	karar	
verildi.
Ana	 temanın	 “Köprüler	 Kurmak”	 olduğu	
2020	EUROVENT	SUMMIT’in	odağı;	üre-
ticileri,	danışmanları,	planlamacıları,	mon-
tajcıları,	 ticari	 birlikleri	 ve	 politikacıları,	
Avrupa,	Doğu	 ve	 ötesinde,	 daha	 sürdü-
rülebilir	ürünlerle,	daha	sosyal	ve	çevreye	
duyarlı	bir	endüstriyle	bir	araya	getirmek.	
Organizatörler	ayrıca	üreticilere	konferans	
alanındaki	 en	 yeni	 ürünlerini	 sergileme-
leri	için	alan	sağlayarak	inovasyona	büyük	
değer	veriyor.
İSKİD	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Ozan	Atasoy,	
“Avrupalı,	Türk	ve	Doğu	üreticileri	ile	karar	
vericiler	 arasında	 köprü	 kurup	güçlendir-
mek	 üzere	Antalya’da	HVACR	 sanayisini	
ağırlamak	bizim	için	bir	zevk	olacak.	Bilgi	
ve	 tecrübelerimizi	 paylaşmanın	 yanı	 sıra,	
yeni	 teknolojiler,	 trendler	 ve	 yaklaşmakta	
olan	pazar	zorlukları	hakkında	bilgi	edinme	
fırsatına	sahip	olmak	için	bir	araya	gelece-
ğiz”	dedi.
Eurovent	Başkanı	Naci	Şahin	ise,	“Bir	son-
raki	 zirveye	kapılarımızı	 açabilmek	benim	
ve	tüm	HVACR	sektörümüz	için	bir	onur-
dur.	Mevcut	 uluslararası	 ticari	 gelişmeler	
göz	 önüne	 alındığında,	 Avrupa	 ile	Doğu	
arasında	 güçlü	 bir	 işbirliği	 oluşturmak;	
endüstrimizi	geliştirmek,	en	yeni	teknolo-
jileri	teşvik	etmek	ve	ticari	engelleri	ortadan	
kaldırmak	için	küresel	düzeyde	fırsat	eşitliği	
sağlamakla	ilgilidir”	dedi.
İki	 yılda	 bir	 düzenlenen	 EUROVENT	
SUMMIT’in	 önceki	 organizasyonlarının	
(Berlin	2014,	Krakow	2016	ve	Seville	2018)	
hepsi	çok	başarılı	oldu	ve	katılımın	giderek	
arttığı	 görülüyor.	 Etkinlik,	 sadece	üretici-
lerin	 değil	 aynı	 zamanda	 danışmanların,	
kurucuların	 ve	 politikacıların	 da	 ilgisini	

çeken,	 Avrupa’nın	
en	 üst	 düzeydeki	
HVACR	sektör	tem-
silcileri	 toplantısı	
haline	 geldi.	 Sevil-
la’daki	 son	 zirve	
toplantısında,	 dört	
gün	 boyunca	 top-
lantılar,	 seminer-
ler	 ve	 etkinliklerde	
530’dan	 fazla	 katı-
lımcı	bir	araya	geldi.	
2020	 EUROVENT	
SUMMIT’in	daha	da	
başarılı	olacağı,	sek-
törde	yeni	bağlantılar	kurmak	 isteyenleri,	
mevzuat	düzenleyicileri,	standardizasyon,	
belgelendirme	 yetkilileri	 bir	 araya	 getire-
ceği	 vaat	 ediliyor.	 Teknolojik	 gelişmelere	
ayak	 uydurmak	 isteyenlerin	 kaçırmaması	
gerektiğinin	altı	çiziliyor.
2020	Eurovent	Summit	etkinliği	için	#Buil-
dingBridges	etiketini	takip	edebilir,	www.
eurovent-summit.eu	 web	 site	 adresi	 ve	 

LinkedIn	hesaplarından	 en	 son	güncelle-
meleri	öğrenebilirsiniz.	Sponsor	olma	veya	
konuşmacı	 olma	 talepleri,	 1	Kasım	2019	
tarihinden	önce	Andrea	Gasparova’ya	gön-
derilebilir.	(andrea.gasparova@eurovent.eu).

https://eurovent.eu/?q=articles/iskid-
becomes-co-organiser-2020-eurovent-
summit

İSKİD, 2020 Eurovent Zirvesi’nin Organizasyon Ortağı Oldu
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elimo	 Turkey	 Otomasyon	 A.Ş.'de	
Genel	Müdürlük	görevine	Emre	Soy-

kan	getirildi.	Nisan	2019	 itibarıyla	Yalçın	
Katmer’in	Avrupa	Bölgesi	 Satış	 ve	 Pazar-
lama	 Departmanı	 Yöneticiliği	 görevine	
getirilmesiyle	boşalan	pozisyona	atanan	
Emre	 Soykan,	 1995	 yılında	 İTÜ	Makina	
Mühendisliği	 Bölümü’nden	mezun	oldu;	
ardından	Marmara	Üniversitesi’nde	Yöne-
tim	ve	Organizasyon	dalında	yüksek	lisan-
sını	tamamladı.	1999	yılında	Form	A.Ş.‘de	
satış	mühendisi	olarak	profesyonel	iş	haya-
tına	başlayan	Soykan;	sırasıyla	Form	A.Ş.,	
Honeywell,	 Termo	 Isı,	 ABS	 ve	 Siemens	
Türkiye‘de	çeşitli	kademelerde	satış	ve	birim	
yöneticiliği	yaptı.	HVAC	ve	Otomasyon	ala-
nındaki	20	yılı	aşkın	güçlü	teknik	bilgi	biri-
kimi	 ve	 satış	 tecrübesini,	 Temmuz	2019	
itibarıyla	Belimo	Türkiye	bünyesinde	devam	
ettirecek.	İyi	derecede	İngilizce	bilen	Emre	
Soykan;	 iklimlendirme	 sektöründe	 lider,	

motor,	 kontrol	 vanası	 ve	 sensör	üreticisi	
olan	Belimo‘nun	Türkiye	operasyonlarından	
sorumlu	olacak.

B

Belimo Türkiye’de Üst Düzey Atama





Haberler

ünyanın	iklimlendirmede	lider	şirket-
lerinden	BDR	Thermea	Group,	dün-

yada	ilk	kez	hidrojenin	konutların	merkezi	
ısıtma	 sisteminde	 kullanılmasını	 sağlayan	
kombisini	tanıttı.	Baymak’ın	da	aralarında	
yer	aldığı	lider	markaları	bünyesinde	bulun-
duran	BDR	Thermea	Group’un	 İtalya’daki	
Ar-Ge	Merkezi’nde	geliştirilen	hidrojenle	
çalışan	 kombi,	Hollanda'da	 gaz	 dağıtım	
firması	Stedin	işbirliğiyle	gerçekleştirilen	ilk	
pilot	 çalışmanın	 ardından,	 Birleşik	 Krallık	
başta	olmak	üzere	Avrupa	ülkelerinde	geniş	
ölçekli	test	uygulamalarına	başlayacak.	

Sürdürülebilirlikteki	iddiamızda	
kararlıyız
Hidrojen	ile	çalışan	kombinin	geliştirilmesi-
nin	BDR	Thermea	Group’un	düşük	karbon	
salımına	sahip	ısıtma	çözümlerinin	bir	par-
çası	olduğunu	belirten	BDR	Thermea	Group	
CEO’su	 Bertrand	 Schmitt	 sözlerine	 şöyle	
devam	etti:	“Sürdürülebilir	şekilde	üretilen	
hidrojen,	gelecek	için	önemli	ve	potansiyeli	
yüksek	bir	enerji	taşıyıcısı.	Özellikle	rüzgâr	
ve	güneş	enerjisi	gibi	kış	aylarında	en	çok	
ihtiyaç	duyulan	kaynakların	uzun	süre	kul-
lanımı	 için	 gerekli	 depolama	 koşullarının	
sağlanması	konusunda	bu	teknolojiye	ihti-
yaç	duyacağız.	Yakıt	kullanan	ürünlerimizin	
yanı	sıra	hidrojen	ile	çalışan	yeni	kombimizle	
sürdürülebilir	bir	çevre	yaratmak	konusunda	
kararlıyız.”
 
Pilot	çalışmaların	alanı	
genişleyecek
Hidrojenle	 çalışan	 kombinin	 kullanımı	 ve	
test	 alanları	 konusunda	bilgi	 veren	 BDR	
Thermea	Group	CTO’su	Peter	 Snel,	 “Hid-
rojen	ile	çalışan	kombinin	çalışma	prensibi,	
doğalgaz	ile	çalışan	bir	kombininki	ile	aynı.	
Gelecekte	doğalgaz	hatları	yoluyla	hidroje-
nin	tedarik	edilmeye	başlaması	ile	doğalgaz	
ile	 çalışan	 kombileri,	 hidrojen	 ile	 çalışan	
kombilerle	 değiştirebileceğiz.	 Bu	nedenle	
şebeke	operatörleriyle	işbirliği	yapmak	çok	
önemli.	Hollanda’daki	 pilot	 çalışmaya	 ek	
olarak	 Birleşik	 Krallık'ta	 geniş	 ölçekli	 bir	
demo	 projeyi	 de	 uygulamaya	 alacağız.	
Önümüzdeki	iki	yıl	içinde	400’ün	üzerinde	

D hidrojen	 ile	 çalışan	kombi-
nin	kurulumu	ve	ilk	çalıştır-
ması	 yapılacak”	dedi.	 Test	
uygulamaları	 için	 işbirliği	
yaptıkları	 gaz	 firması	 Ste-
din	gibi	Avrupa’daki	 diğer	
gaz	dağıtım	 kuruluşları	 ve	
bina	 sahiplerini	 de	 saha	
testleri	için	işbirliğine	davet	
ettiklerini	dile	getiren	Snel,	
CO2’siz	ısı	tedarik	teknoloji-
lerinin	gelişiminde	ancak	bu	
şekilde	bir	 hızlanma	 yaşa-
nabileceğini,	bu	uygulama-
ların	 aynı	 zamanda	 rüzgâr	
ve	güneş	enerjisi	kullanarak	
sürdürülebilir	 ve	 çevreci	
enerjinin	üretimini	 de	 artı-
racağını	dile	getirdi.	

Hidrojenin	avantajları	
Endüstriyel	alanda	1950’ler-
den	bu	yana	kullanılan	hid-
rojen,	 iklimlen-
dirme	sektöründe	
de	 yeni	 fırsatlar	
sunuyor.	 Fosil	
yakıtlardan	 sür-
dürülebilir	 enerji	
k a y n a k l a r ı n a	
geçiş	aşamasında	
sadece	güneş	 ve	
rüzgar	değil	farklı	
enerji	 taşıyıcıları	
da	 kullanılmaya	
başlayacak.	 Bu	 enerji	 taşıyıcılarında	gele-
cekteki	büyük	rolün	sahibi	ise	hidrojen	ola-
rak	karşımıza	çıkıyor.	Hidrojen	doğalgaz,	
rüzgar	 ve	 güneş	 gibi	 bir	 enerji	 kaynağı	
değildir.	Hidrojen	bir	gaz	ve	bu	nedenle	
bir	 enerji	 taşıyıcısıdır	 bu	 nedenle	 hidro-
jenden	 enerji	 üretilebilir.	 Tıpkı	 doğalgaz	
ve	diğer	gazlar	gibi,	hidrojen	de	saklama	
ve	 depolama	 yöntemi	 ile	 kullanılabilir.	
Geleceğin	enerji	 taşıyıcılarından	biri	olan	
hidrojen	gazı	özellikle	binalarda,	evlerde	
hem	 ısıtma	 hem	de	 sıcak	 su	 temininde	
kullanılabilecek.	Özellikle	bir	ısı	ağına	bağ-
lanamayan	 tarihi	 yapılarda	hidrojen	gazı	

güvenli	ve	temiz	bir	enerji	olarak	alternatif	
olarak	kullanılabilecek.	Hidrojen,	depolan-
ması	kolay	bir	gazdır.	Taşınması	kolay	olan	
hidrojen	yenilenebilir	enerjiden	üretilirken,	
hidrojen	ile	çalışan	bir	kazandan	doğaya	
kalan	sadece	sudur.	Hidrojen	gazında	CO2
emisyonu	bulunmaz	bu	yüzden	temiz	bir	
gelecek	için	alternatif	enerji	kaynağı	olarak	
kullanılabilir.		

Hidrojenin	merkezi	ısıtmada	
kullanımı	
Mevcut	doğalgaz	altyapıları	hidrojen	gazı	
dağıtımı	 için	 elverişli	 olsa	 da	 geleneksel	
merkezi	ısıtma	kazanları	hidrojen	kullanımı	
için	uygun	değildir.	Bu	yüzden	BDR	Ther-
mea	Hollanda’daki	 ilk	 hidrojen	 kazanını	
geliştirerek	saf	hidrojen	kullanımında	sek-
törde	yeni	bir	dönemin	başlangıcına	imza	
attı.	Bu	çalışmaların	önümüzdeki	dönem-
lerde	‘Hidrojen	mahalleleri’	olarak	adlan-
dırılan	pilot	uygulama	alanlarında	hayata	
geçirilerek	yaygınlaşması	amaçlanıyor.

BDR Thermea Group, Dünyanın Hidrojenle Çalışan İlk Kombisini 
Görücüye Çıkardı
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zman	 ve	 deneyimli	 personeli	 ile	
1996’dan	beri	endüstriyel	kalite	kon-

trol,	 test,	muayene	 ve	belgelendirme	gibi	
300’den	 fazla	 servis	 alanında	Türkiye’deki	
sanayi	üreticilerine	hizmet	veren	Avusturya	
merkezli	kuruluş	TÜV	AUSTRIA	Grubu,	sek-
törde	önemli	bir	ilke	imza	atarak	yerli	hizmet	
sağlayıcı	 Sıla	Kalite	 ile	güçlerini	birleştirme	
kararı	 aldı.	 17	 Temmuz	 Çarşamba	 günü	
Fenerbahçe	 Faruk	 Ilgaz	Tesislerinde	atılan	
imzaların	ardından	iki	şirket,	yerli	ve	uluslara-
rası	tüm	mevcut	ve	potansiyel	müşterilerine,	
üretimde	çok	daha	ekonomik	ve	hızlı	sonuç	
alınabilmesini	sağlayan	Tahribatsız	Muayene	
(NDT)	ve	Tahribatlı	Muayene	(DT)	yöntemle-
rini	TÜV	Austria	Sıla	Kalite	adı	altında	sun-
maya	başlayacak.	
TÜV	Austria	Türk	Ülke	Müdürü	Yankı	Ünal,	
endüstriyel	muayene	ve	belgelendirme	ala-
nında	2016’dan	beri	 lider	 olarak	 faaliyet	
gösteren	TÜV	Austria	 Türk’ün	 yüzde	100	
yerli	 bir	 şirketle	birleşerek	 attığı	 adımı	 şu	
sözlerle	açıkladı:	“147	yıllık	bilgi	birikimi	ve	
tecrübemizi	yıllardır	Türkiye’ye	aktarıyor;	test,	
gözetim,	denetim,	eğitim	ve	belgelendirme	
gibi	300’den	fazla	hizmet	kapsamını	eksik-
siz	 ve	 en	 iyi	 şekilde	müşterilerimize	 suna-
bilmek	 için	 kendimizi	 sürekli	geliştiriyoruz.	
Müşterilerimizden	gelen	talep	ve	ihtiyaçlara	
göre,	 teknolojik	 yeniliklere	ayak	uydurmak	
için	 çalışıyoruz.	 Son	 dönemde	 özellikle	
endüstri	ve	enerji	alanındaki	sanayicilerimi-
zin	artan	talepleri	üzerine	görsel	muayene,	
sıvı	penetrant	muayenesi,	manyetik	parça-
cık	muayenesi	gibi	geleneksel	 yöntemlerin	
yanı	sıra	ileri	teknoloji	tahribatsız	muayene	
test	(NDT)	yöntemleri	ile	tahribatlı	testleri	de	
hizmet	portföyümüze	katmaya	karar	verdik.	
Bunun	için	de	Rusya,	Türkmenistan,	Özbe-
kistan,	Gürcistan,	Azerbaycan,	Kazakistan	ve	
Irak	gibi	ülkelere	hizmet	ağını	genişletmeyi	
başarmış,	yerli	sektörün	en	büyük	tahribatsız	
muayene	şirketlerinden	biri	olan	Sıla	Kalite	
ile	birlikte	ilerlemeye	karar	verdik.	Türkiye’de	
ihtiyaç	olan	bu	yeni	teknolojileri	TÜV	Austria	
Türk’ün	uluslararası	bilgi	birikimi	 ve	 köklü	
güvencesi,	Sıla	Kalite’nin	iş	gücü	ve	tecrübe-
siyle	birleştirerek	 sunacak	olmaktan	büyük	
mutluluk	duyuyoruz.”	
Bu	 işbirliğinin,	 yerli	 sanayi	 ve	 teknolojinin	

TÜV Austria Türk ve Sıla Kalite Güçlerini Birleştirdi

gelişimi,	 yeni	 istihdam	 olanakları	 ve	 yeni	
pazarlara	 erişim	açısından	da	 çok	önemli	
olduğuna	değinen	Sıla	Kalite	Kurucusu	 ve	
Genel	Müdürü	Halit	Battal	ise	şöyle	konuştu:	
“1998	 yılında	 çıktığımız	 bu	 yolda	 2009	
yılından	beri	 Sıla	Kalite	 ismi	 ile	başta	 Tür-
kiye	olmak	üzere	zorlu	coğrafyalarda	büyük	
entegre	endüstriyel	 tesislere	başarıyla	 imza	
attık.	Kaliteyi	en	ön	planda	tutarak	ülkemize	
ciddi	maddi	ve	manevi	katma	değerler	yarat-
tık.	Hem	amiral	gemimiz	olan	Tahribatsız	
Muayene	 (NDT)	 faaliyetleri	 hem	 iki	 adedi	
Rusya	Federasyonu’nda	konuşlu	olan	toplam	
üç	adet	kapsamlı	Mekanik	test	Laboratuvarı	
(DT)	hem	de	sondaj	ekipmanlarının	inpektesi	
ve	eğitim/sertifikalandırma	faaliyetlerimiz	ile	
hedeflerimize	kalitemizden	ödün	vermeden	
ulaşmaya	çalıştık.	Bu	birliktelik	bizlere	daha	
kurumsal,	daha	teknolojik	daha	güvenle	bak-
mamızı	 sağlayacaktır.	 Sıla	Kalite	olarak	bu	
birleşme	neticesinde	yurtiçinde	100’ü	aşkın	
istihdamımızı	kısa	süre	içerisinde	200’e,	yurt-

dışı	faaliyetlerinde	150’yi	aşkın	istihdamımızı	
ise	250	üzerine	taşımayı	hedefliyoruz.”		
    
Tahribatsız	muayene	testleri	
(NDT)	neden	önemli?
Katma	değer	yaratan	işlem	hacmi	20	milyon	
Euro’nun	üzerinde	olan	bu	birleşme	sonrası	
TÜV	Austria	Sıla	Kalite	adı	altında	sunulacak	
olan	akustik	emisyon,	TOFD,	Phassed-Array,	
Dijital	X-Ray	ve	Eddy	Current	gibi	tahribat-
sız	yöntemlere;	başta	enerji	santralleri,	boru	
hatları,	limanlar,	endüstriyel	tesisler,	köprüler,	
havalimanları,	fabrikalar	olmak	üzere	basınçlı	
kaplar,	 yeni	 yatırımlar	 ve	mevcut	 tesisler,	
makinalar,	 ithalat	 ve	 ihracattaki	 tüm	men-
kullerde	ihtiyaç	duyuluyor.	Her	türlü	üretim	
tesisinde	kullanılan	malzemelerin	daha	düşük	
maliyetle	daha	yüksek	teknolojik	kontrollere	
tabi	 tutularak	 incelenmesini	 sağlayan	NDT	
yöntemleri,	malzemede	herhangi	bir	defor-
masyon	oluşturmadan	güvenilirliğin	ve	verim-
liliğin	artmasını	sağlıyor.		
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ava	 kirliliği	 denilince	 akla	 ilk	 ola-
rak	 fabrikalar,	 araç	 trafiği	 gibi	 dış	

etkenler	gelse	de	ev,	ofis	gibi	tüm	kapalı	
ortamların	 havasının	 kirlenebildiğini	 de	
bilmemiz	gerekiyor.	Dışarıdaki	hava	kadar	
iç	ortam	kalitesinin	de	sağlığımız	açısından	
büyük	önem	taşıdığını	vurgulayan	Türkiye	
Solunum	Araştırmaları	Derneği	 (TÜSAD)	
Başkanı	Prof.	Dr.	Arzu	Mirici,	“akıllı	bina”	
ve	“hasta	bina”	gibi	 son	yıllarda	hayatı-
mıza	giren	kavramlara	dikkat	çekti.

Elekromanyetik	kirlilik	artıyor
Prof.	Dr.	Mirici	“Akıllı	bina	adı	altında	yük-
sek	elektromanyetik	kirlilik	oluşturan	yapı-
lar	artıyor”	uyarısında	bulunurken,	“Üstelik	
bu	yapıların	olumsuz	etkilerinden	sadece	
kullananlar	değil	çevresindeki	bireyler	de	
zarar	görüyor”	dedi.	Bu	konuda	daha	akılcı	
planlamalar	yapılması	gerektiğini	dile	geti-
ren	Mirici,	insan	sağlığı	üzerine	olan	etki-
lerini	 ise	 şöyle	 anlattı:	 “Elektromanyetik	
kirliliğin	 başta	 kronik	 hastalıklar	 olmak	
üzere	obeziteden	 kansere	gripten	 solu-

H num	hastalıklarına	kadar	pek	çok	hastalığa	
neden	olduğu	düşünülüyor.	Bunun	yanı	
sıra	özellikle	havalandırma	sistemleri	sağ-
lık	açısından	büyük	önem	taşıyor.	Hatalı	
iklimlendirme;	 geçmeyen	 kuru	öksürük,	
ağız	 ve	boğaz	 yanması,	 göz	 kuruması,	
burun	 akıntısı,	 hapşırık,	 kaşıntı,	 nefes	
açlığı	gibi	birçok	belirtiye	neden	olabiliyor.	
Önüne	geçilmeyen	bu	semptomlar	alerjik	
rinit,	sinüzit,	bronşit,	zatürre,	verem,	kan-
ser	gibi	pek	çok	hastalığa	dönüşebiliyor.	
Bu	tür	şikayetler	dikkate	alınmalı	ve	içinde	
bulunulan	ortam	gözden	geçirilmeli,	 iç	
ortam	hava	kalitesi	mutlaka	iyileştirilmeli.”

Binalar	hastalık	nedeni	olabiliyor
“Hasta	bina”	kavramının	ise	genellikle	çok	
eski	 ve	 yapımında	 kullanılan	maddeler	
nedeniyle	 içinde	 yaşayanların	 sürekli	 bir	
iç	ortam	kirliliğine	maruz	kaldığı	yapıları	
içerdiğini	belirten	Prof.	Dr.	Mirici,	“Bu	tür	
binalar	başta	astım	ve	üst	solunum	yolu	
enfeksiyonları	olmak	üzere	pek	çok	kronik	
sistem	hastalığının	hem	oluşmasına	hem	

ilerlemesine	neden	oluyor”	dedi.	 Böyle	
durumlarda	tedavinin	hasta	kadar	binanın	
iyileştirilmesini	 de	 kapsaması	 gerektiğini	
dile	 getiren	 Prof.	Dr.	Mirici,	 “Günümüz	
şehir	 yaşamında	 insanların	 zamanının	
yüzde	90’ından	 fazlasını	 kapalı	mekan-
larda	geçirdiği	dikkate	alınırsa,	hasta	bina	
sendromunun	tüm	toplum	sağlığını	tehdit	
eden	bir	sorun	olduğu	daha	net	bir	şekilde	
anlaşılacaktır”	diye	konuştu.

TÜSAD Başkanı Arzu Mirici: “Havalandırma sistemleri sağlık açısından 
büyük önem taşıyor"
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ompa	 teknolojilerinin	 lider	 üretici-
lerinden	 ETNA,	 ihracat	 kanalındaki	

satışlarını	ve	ihracat	gelirlerinin	toplam	ciro	
içindeki	payını	yıldan	yıla	katlayarak	artırıyor.	
2019	yılının	 ilk	6	aylık	dönem	sonuçlarına	
göre	şirket	ihracatı	oranı,	USD	($)	bazlı	ola-
rak	bir	önceki	senenin	aynı	dönemine	göre	
yüzde	277	artış	 gösterdi.	 Firma	 yetkilileri	
tarafından	yapılan	açıklamada,	“Söz	konusu	
ihracat	artışının	temelinde	ETNA’nın	son	yıl-
larda	gerçekleştirdiği	yurtdışı	fuar	katılımları,	

hedef	pazarlardaki	 direkt	müşteri	 ziyaret-
leri,	sosyal	medya	yönetimi	gibi	pazarlama	
faaliyetleri	 etkin	 rol	 oynadı.	 ETNA,	 yeni	 iş	
ortaklarına	ulaşmada	sektörel	fuarlara	katıl-
manın	öneminin	bilinci	ile	son	bir	yıl	içinde	
Milano/İtalya’daki	Mostra	Convegno	Expo-
comfort,	Moskova/Rusya’daki	Aquatherm	ve	
Securika	 fuarlarına	direkt,	Mısır,	Gürcistan	
ve	Ukrayna’da	düzenlenen	 sektörel	 fuar-
lara	 ise	bayileri	 aracılığıyla	 katılım	gerçek-
leştirdi.	 ETNA’nın	 ağırlıklı	 olarak	 satışlarını	
gerçekleştirdiği	ülkeler	arasında	Yunanistan,	
Kuzey	Kıbrıs	 Türk	Cumhuriyeti,	Gürcistan,	
Azerbaycan,	 Irak,	Mısır,	 Nijerya,	 Cezayir,	
Bangladeş,	 Sudan,	 Hırvatistan,	 Ukrayna,	
Romanya,	 Kosova,	 Karadağ,	 Arnavutluk,	
Türkmenistan,	Özbekistan,	Mauritius,	Malta,	
Etiyopya,	Gana	bulunmakta	olup	ihraç	edi-
len	ürünlerde	ise	frekans	kontrollü	hidrofor	
sistemleri,	EN	12845	ve	NFPA	20	normla-
rına	uygun	yangın	pompaları,	atıksu	drenaj	

pompaları,	uçtan	emişli	norm	pompalar	ve	
in-line	sirkülasyon	pompaları	öne	çıkıyor.	Bu	
kapsamda	özellikle	Avrupa	Birliği	üyesi	olan	
Yunanistan	 ve	Romanya’ya	 satışı	 gerçek-
leştirilen	EN	12845	normuna	sahip	yangın	
pompası	ayrı	bir	öneme	sahip.	Keza	Avrupa	
Birliği	 ile	ortak	mevzuat	uyguladığımız	EN	
12845	normuna	uygun	ürünler;	firmamızın	
üstün	kaliteli	imalat	garantisini	ve	Avrupa’da	
yerleşik	üreticiye	oranla	fiyat/performans	ora-
nının	yüksekliği	ile	hedef	pazarlarda	kolayca	
kabul	gördüğünü	 yansıtıyor.	 Yunanistan,	
Hırvatistan,	Malta,	Romanya,	Gürcistan	gibi	
Avrupa	Birliği	 üyesi	 ülkelere	gerçekleştiri-
len	ihracat	örneğinde	de	olduğu	üzere	bu	
pazara	yapılan	ihracatlarda	ürünle	birlikte	CE	
uygunluk	beyanı	deklare	ediliyor.	Söz	konusu	
bu	beyan,	 tüm	Avrupa	Birliği	 ülkelerinde	
kabul	görüyor,	ürünlerin	birlik	içerisinde	ser-
best	dolaşımını	mümkün	kılıyor”	ifadelerine	
yer	verildi.

ETNA’nın İhracat Kanalındaki Satışları Katlanarak Artıyor
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ilo,	 teknoloji	 ve	 inovasyona	 yaptığı	 yatırımlarla	
pompa	sektörünü	geleceğe	taşımaya	devam	ediyor.	

Şimdiye	kadar	sektörde	kilometre	taşı	olarak	nitelendirilen	
pek	 çok	“ilk”i	gerçekleştiren	Wilo’nun	yenilikçi	 yaklaşımı	
ödüle	 layık	görüldü.	Almanya’nın	Frankfurt	kentinde	bu	
yıl	26.’sı	yapılan	Top	100	inovasyon	ödülleri	yarışmasında	
Wilo,	 en	 iyiler	 arasında	gösterildi.	 Pompa	uzmanı	Wilo,	
“Yenilikçi	 Süreçler/Organizasyon”	kategorisinde	ödüllendi-
rilirken	Wilo	Grubu	CEO’su	Oliver	Hermes	şunları	söyledi:	
“Wilo,	kuruluşundan	bu	yana	kendisini	pompa	endüstrisinde	
bir	 inovasyon	 lideri	 olarak	belirledi.	 Yeni	 teknolojiler	 ve	
yenilikçi	çözümler	şirket	tarihimizin	önemli	bir	parçasıdır.	Bu	
bağlamda	aldığımız	bu	ödül,	çalışanlarımızın	performansını	
çok	özel	bir	şekilde	onurlandırdı.”

“Pompa	endüstrisinde	dijital	bir	öncüyüz”
Wilo’nun,	1872’den	bu	yana	dünyanın	dört	bir	yanındaki	
insanlara	yenilikçi	pompalar	ve	ileri	teknoloji	sistem	çözüm-
leri	sunduğunu	ifade	eden	Oliver	Hermes,	sözlerine	şöyle	
devam	etti:	“Dijital	dönüşümün	sunduğu	fırsatlardan	yarar-
lanarak,	bir	üreticiden	çok	bir	çözüm	sağlayıcısına	dönüştük.	
Wilo	ürünlerini	dijital	özelliklerle	daha	‘akıllı’	hale	getiriyor	
ya	da	fosil	yakıtlardan	bağımsız	olarak	çalışabilmeleri	için	
güneş	enerjisi	modülleriyle	donatıyoruz.	Kendimizi	pompa	
endüstrisinde	dijital	bir	öncü	olarak	görüyoruz.”
Wilo	Teknoloji	Baş	Sorumlusu	Georg	Weber	ise	şirketteki	
herkesin	yeni	fikirlere	Wilo’nun	gelişimine	katkıda	bulun-
duğunu	belirterek	 şunları	 söyledi:	 “Aktif,	 çalışan	odaklı	
stratejimiz	ile	sayısız	gelişme	sağladık.	Yaratıcı	yaklaşımımız	
ürün	portföyüyle	sınırlı	değil.	İş	süreçlerindeki	iyileştirmeler,	
sürdürülebilirlik,	sosyal	sorumluluk	gibi	konularda	da	önemli	
adımlar	atıyoruz.	Bu	çerçevede,	Top	100	inovasyon	ödülünü,	
dünya	çapındaki	7.800	Wilo	çalışanı	adına	alıyoruz.”

W

Wilo’ya En Yenilikçi Şirket 
Ödülü
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Haberler

aikin,	 uzmanı	 olduğu	 ‘Doğru	
Hava’yı,	 17	 Haziran-10	 Temmuz	

tarihleri	arasında	düzenlenen	bir	turneyle	
usta	 radyocu	 Nihat	 Sırdar	 aracılığıyla	
anlattı.	 Yaz	 sıcaklarının	 iyice	 bunalttığı	
Akdeniz-Ege	hattı	ve	İstanbul’daki	16	adet	
Daikin	bayiini	 dolaşan	Sırdar,	 kendisiyle	
özdeşleşen	ve	Daikin’in	2	yıldır	sponsorlu-
ğunu	üstlendiği	Kafa	Radyo’da	yayımlanan	
ünlü	programı	Nihat’la	 Sivrisinek’i	 canlı	
olarak	bu	mekanların	önünden	gerçekleş-
tirdi.	Mersin,	Adana,	Antalya,	İzmir,	Aydın	
ve	İstanbul	illerini	kapsayan	turne	boyunca	

aikin’in	sektör	çalışanlarını	bir	araya	
getirdiği	 ‘Uzman	Günleri’	 etkinli-

ğine	 ilgi	 her	geçen	gün	artıyor.	 Bugüne	
kadar	sektörün	uzmanlarını	yüzlerce	kişiyle	
buluşturan	‘Uzman	Günleri’,	bilgi	alışveri-
şinde	bulunulmasını	sağlarken,	yenilikler	ve	
ürünler	hakkında	da	bir	bilgilendirme	plat-
formu	oluşturuyor.	Her	ay	bir	konunun	ele	
alındığı	etkinlikte	 referans	 isimler	yaptık-
ları	sunumlar	ve	konuşmalarla	katılımcıları	
bilgilendiriyor.	 İklimlendirme	 sektöründe	
yer	alan	proje	tasarımcıları,	mekanik	taah-
hüt	 firmaları,	makine	mühendisliği	 oda	
üyeleri,	 sektörel	 yayın	 kuruluşları,	Daikin	
bayileri,	Daikin	çalışanları	ve	paydaşlarını	
bir	araya	getiren	‘Uzman	Günleri’,	sektörel	
bazda	bir	sinerji	yaratmayı	hedefliyor.	İlki	
2016	yılı	Ekim	ayında	gerçekleşen	‘Uzman	
Günleri’nde	F	Gas	ve	Alternatif	Soğutucu	
Akışkanlar;	 Isı	 Pompaları	 ve	 Klima	 San-
tralleri;	Yeşil	Bina	Konsepti	gibi	başlıkların	
yanı	 sıra	 Türkiye’nin	 en	 yüksek	 ilk	 yapısı	
olan	akıllı	bina	konseptli	Sabancı	Center’ın	
İklimlendirmede	Sürdürülebilir	Enerji	ve	Su	
Verimliliği,	ASHRAE	90.1	Binalarda	Enerji	
Verimliliği	Standardı	Dünü,	Bugünü,	Yarını	
gibi	konular	uzman	konuklar	eşliğinde	sek-
tör	çalışanlarına	aktarıldı.	Bugüne	kadar	çok	
önemli	isimlerin	sektörle	buluştuğu	Uzman	
Günleri’nin	 son	 konuğu	Yener	&	Yener	
Mühendislik	Kurucusu	Namık	Yener	oldu.	
86	 katılımcının	olduğu	etkinlikte	 “Temiz	
Oda	 Teknolojileri”	 başlıklı	 konuşmasını	
gerçekleştiren	Yener’in	 ardından	Daikin	
Ürün	ve	 İş	Geliştirme	Kıdemli	Mühendisi	
Selda	Yıldırım	sözü	alarak	“Hijyenik	Klima	
Santrali”	konulu	sunumunu	yaptı.	Temiz	
oda	 teknolojileri	 hakkında	genel	 bilgiler	
paylaşan	Namık	Yener,	 ilacın	 farmasötik	
formları	 hakkında	bilgiler	 verirken,	 steril	
ürünlerin	tanımını	da	yaparak	ürün	tipleri	
konusunda	açıklamalar	yaptı.	Steril	olma-
yan	ürünler	ve	ürün	tipleri;	biyolojik	ürün-
ler	ve	ürün	tipleri	konularına	da	değinen	
Yener,	daha	sonra	özel	zehir	ve	 tehlikeli	
ürünler	hakkında	katılımcıları	bilgilendirdi.	
Temiz	oda	 tanımı	 ve	 temiz	oda	 sınıfla-
rını	 karşılaştırmalı	 olarak	 anlatan	Yener,	
temiz	oda	yapı	elemanları	ve	bir	temiz	oda	

için	olması	gereken	mutlak	parametreleri	
katılımcılarla	 paylaştı.	Namık	Yener’den	
sonra	söz	alan	Daikin	Ürün	ve	İş	Geliştirme	
Kıdemli	Mühendisi	Selda	Yıldırım	ise	“Hij-
yenik	Klima	Santrali”	 konulu	bir	 sunum	
gerçekleştirdi.	 Katılımcıları	 hijyenik	 klima	
santrali	 hakkında	bilgilendiren	Yıldırım,	
klima	 santrallerinde	hijyen	 ve	norm	kri-
terleri	üzerinde	durdu.	Hijyenik	tip	klima	
santralinin	 temel	 gerekliliklerini	 anlatan	
Yıldırım,	buna	bağlı	olarak	Daikin	hijyenik	
klima	santrallerinin	farklı	sınıflardaki	değer-

lerinden	de	söz	etti.	Daikin’in	Hendek’te	
yer	alan	fabrikasındaki	çalışmaları	anlatan	
Yıldırım,	 filtre	 regülasyonu	 ve	 referans-
lar	 hakkında	bilgiler	 vererek	 sunumunu	
tamamladı.	 Büyük	 ilgi	 gören	 etkinlikte	
her	 iki	 konuşmacıya	da	 sorular	 yönelten	
katılımcılar,	günün	sonunda	Daikin	İklim-
lendirme	Teknolojileri	Deneyim	Merkezini	
inceleme	fırsatı	bularak	ürünler	hakkında	
da	bilgi	aldı.	Uzman	Günleri,	sektörü	bir	
araya	getirmeye	ve	bir	bilgilendirme	plat-
formu	oluşturmaya	devam	edecek.

Uzman Günleri’nde ‘Hijyenik Klima Santrali’ Konuşuldu

D

D dinleyicilere	 Daikin’in	 uzmanı	 olduğu	
‘Doğru	Hava’yı	anlatan	Sırdar,	düzenlediği	
yarışmalarla	da	büyük	ilgi	topladı.	Yarışma-
larda	kazanan	ilk	üç	kişi	o	gün	bulunulan	
ilde	ölçülen	en	yüksek	sıcaklık	kadar	indirim	
almaya	hak	kazandı.	Sıcaklığın	35°C	olduğu	
bu	illerde	indirimler	yüzde	35	gibi	yüksek	
oranlara	ulaştı.	Turne,	klimanın	sadece	ısı-
tan-soğutan	bir	ürün	değil	bunun	ötesinde	
doğru	hava	sağlayan	bir	 ‘ihtiyaç’	olduğu	
yönünde	 farkındalık	 oluşmasına	 katkıda	
bulunmak	 için	düzenlendi.	Sırdar’ın	hay-
ranlarının	büyük	ilgi	gösterdiği	canlı	yayın-
lar	 sırasında	bayilere	gelenlerin	 sayısı	 on	
binlere	ulaştı.	 Kitap	 imzalatan,	 fotoğraf	
çektirmek	isteyen	dinleyiciler	Daikin	bayile-
rini	de	ziyaret	ederek	ürünleri	deneyimledi.	
Daikin	bayileri	de	büyük	destek	verdikleri	
bu	turne	sırasında	müşterilerine	Daikin’in	
Yaz	Kampanyası’nı	 anlatırken,	bölgedeki	
müşterilere	 ürünlerin	 üstün	 özelliklerini	
uygulamalı	olarak	gösterme	imkanı	buldu.

Daikin, Nihat Sırdar ile Binlerce Kişiye ‘Doğru 
Hava’yı Anlattı
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Haberler

iyilebilir	teknoloji	kavramını	bir	adım	
daha	ileriye	taşıyan	Sony,	sıcak	yaz	

günlerinin	kâbus	olmaktan	çıkmasına	yara-
yacak	bir	ürün	tanıttı:	Giyilebilir	klima	Reon	
Pocket.	 Bu	ürün,	 giysilerin	 yaka	 kısmına	
yerleştirildiği	zaman	vücut	ısısını	düşürmek	
veya	artırmak	için	kullanılabiliyor.	Sony’nin	
bağış	odaklı	ilk	çalışmalarının	bir	ürünü	ola-
cak	bu	giyilebilir	klima,	giysilerin	içine	sığa-
bilecek	kadar	küçük	olacak.	Giyildiği	zaman	
dışarıdan	görülemeyecek	olan	“Reon	Poc-
ket”	 isimli	 cihaz,	 kullanan	 kişinin	 boyun	
kısmına	yerleştirilecek	ve	Peltier	olarak	da	
bilinen	termoelektrik	etkisinden	yararlana-
cak.	Peltier	etkisi,	aralarında	sıcaklık	farkı	
olan	ve	ısı	transferi	meydana	gelen	iki	yüze-
yin	elektriksel	bir	gerilim	kuvveti	üretme-
siyle	oluşur.	Bir	elektrik	akımı	oluşturmaları	
için	birleştirilen	iletkenlere	voltaj	uygulanır.	
İki	 iletkenin	bağlantılarından	 akan	 akım,	

bir	 tarafta	 zamanla	 ısıyı	 uzaklaştırır	 ve	
soğutma	gerçekleştirilir.	Diğer	tarafta	ise	ısı	
biriktirilir	ve	sıcaklık	artışı	meydana	gelir.	Bu	
yüzden	Sony’nin	giyilebilir	kliması,	aslında	
soğuk	kış	günlerinden	ısıyı	artırmak	için	de	
kullanılabilecek.	Sony’nin	paylaştığı	verilere	
göre	Reon	Pocket,	vücudun	yüzey	sıcaklı-
ğını	13	derece	kadar	düşürme	özelliğine	
sahip.	 Cihazın	 ana	hedefi	 soğutma	olsa	
da	Reon	Pocket’i	kışın	kullanmak	da	müm-
kün.	Kış	modunda	ise	8	derecelik	bir	artış	
vaat	ediliyor.	Daha	da	güzeli,	bu	işlemler	
sırasında	cihaz	tarafından	çıkarılan	bir	ses	
olmayacak.	 Yani	 bir	 insan	 işe	 giderken	
takım	elbisesinin	altına	klimayı	yerleştirerek	
terlemeden	gezebilecek.	Reon	Pocket’ın	ısı	
ayarı,	telefon	üzerinden	bir	mobil	uygula-
mayla	 gerçekleştirilecek	 ancak	 Sony,	 bu	
işlem	için	ilerleyen	dönemlerde	otomatik	
bir	sistem	eklemeyi	düşünüyor.	Bu	arada	

klimanın	bataryası,	 tek	dolumda	24	saat	
kullanım	kapasitesine	 sahip.	 Yani	 günün	
ortasında	cihazı	 şarj	 etme	derdi	olmaya-
cak.	Bataryayı	doldurmak	içinse	USB-C	bir	
kabloyla	2	saat	boyunca	şarj	etmek	gere-
kecek.	Standart	ve	lite	olmak	üzere	iki	ayrı	
modeli	bulunan	Reon	Pocket’ın	ucuz	olan	
lite	sürümü,	sadece	uygulama	üzerinden	
aktif	hale	getirilebilecek.	Standart	modelde	
ise	hava	akış	hızını	kontrol	edebilmekle	bir-
likte	ileride	yayınlanacak	bir	güncellemeyle	
cihaz	otomatik	olarak	da	çalışma	özelliğine	
kavuşacak.	Sony’nin	2015	yılında	başlattığı	
kitlesel	 form	platformu	olan	 First	 Flight	
aracılığıyla	 siparişi	 kabul	 edilen	 ürünün	
fiyatı,	model	ve	fanila	sayısı	tercihine	göre	
117	dolar	ila	175	dolar	arasında	değişken-
lik	gösteriyor.	Yüzde	86	fonlama	oranına	
ulaşan	Reon	Pocket,	22	gün	içinde	hede-
fine	 ulaşırsa	 ürün	destekçileri	 klimalarını	
Mart	ayı	gibi	teslim	alabilecek.	Cihazla	ilgili	
şu	an	için	tek	sıkıntı,	ulaşılabilirliği.	Reon	
Pocket’e	 Japonya	 dışından	 sahip	 olmak	
maalesef	mümkün	değil.	 Bunun	 sebebi	
ise	First	Flight	ürünlerinin	sadece	Japonya	
pazarı	için	satışa	sunulması.

Kaynak:	
www.dunyahalleri.com	
www.webtekno.com
www.shiftdelete.net

Sony’den Giyilebilir Klima: Reon Pocket

G
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SRIA,	2-5	Ekim	2019	tarihleri	 		ara-
sında	İstanbul	TÜYAP	Fuar	ve	Kongre	

Merkezi’nde	 gerçekleşecek	 ISK-SODEX	
2019’da	yer	alacak.	BSRIA	ACV	&	R	Araş-
tırma	Müdürü	 Şaziye	Dickson,	
fuarda	 Avrasya	 ve	 Afrika’daki	
en	son	endüstri	gelişmelerini	ve	
pazar	trendlerini	sunacak.	BSRIA	
sunumunda,	HVAC&R	sektörün-
deki	 bağlantının	 önemini	 vur-
gulamanın	yanı	sıra,	Kentleşme,	
Yerelleştirme,	Demografik	ve	Dijitalleşme	
gibi	megatrendlere,	iklim	değişikliğinden	
kaynaklanan	sektördeki	zorluklara	ve	böl-
gedeki	oyuncuların	nasıl	tepki	gösterdiğine	
de	değinecek.	Sunumun	ardından	Dickson	

BSRIA, ISK-SODEX Fuarı’nda Yer Alacak

B soru-cevap	oturumu	için	hazır	olacak.	Sek-
tördeki	en	önemli	etkinliklerden	biri	olan	
ISK-SODEX	İstanbul,	en	son	gelişmelere	ve	
trendlere	ayak	uydurmak	isteyen	HVAC-R	

profesyonelleri	için	düzenlenen	bir	etkin-
lik,	Avrasya'daki	 türünün	en	büyük	 fuarı	
ve	bölge	için	stratejik	bir	ticaret	merkezi.	
Fuarda,	 ulusal	 ve	 uluslararası	HVAC&R,	
yalıtım	 ve	 sıhhi	 tesisat	 oyuncuları	 ürün-

lerini	 sergileyecek.	 Türkiye	 iklimlendirme	
pazarı,	Avrupa’nın	dördüncü	büyük	pazarı	
ve	küresel	AC	pazarı	ile	yüzde	4	oranında	
büyüyeceği	tahmin	ediliyor.	Türkiye	iklim-

lendirme	sektörü,	Türkiye	pazarı-
nın	Avrupa,	Asya	ve	Afrika	için	bir	
üretim	merkezi	 ve	 ticaret	 ortağı	
olarak	 hareket	 etmesini	 sağla-
yan	AB	mevzuatına	 uyum	 sağlı-
yor.	BSRIA	WMI	 İşletme	Müdürü	
Anette	Meyer	Holley	konuyla	ilgili	

şunları	 söylüyor:	 “Hangi	 HVAC	 &	 R	 ve	
sürdürülebilir	 ısınma	düzeyinde	 olursa-
nız	olun,	ISK-SODEX,	yerel	ve	uluslararası	
oyuncularla	 en	 son	gelişmeler	 hakkında	
bilgi	veren	bir	fuardır.”



Isı Köprüsüzlükte Son Nokta

TB1
Isı Köprüsüzlük Sınıfı

T2
Isıl Geçirgenlik Sınıfı

“Alıştığınız Üzere
Yine Bir Adım Öndeyiz” 
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leri	 teknolojisini	 dünya	 genelinde	
toplumların	 yaşam	 kalitesini	 artır-

mak	ve	gelecek	nesillere	sürdürülebilir	bir	
dünya	sağlamak	 için	kullanan	Mitsubishi	
Electric,	tüm	faaliyetlerini	“küresel	ve	önde	
gelen	çevre	dostu”	bir	şirket	olma	hedefi	
doğrultusunda	şekillendiriyor.	Çevre	yöne-
timi	 konusundaki	 tutumunu	 ifade	 eden	
“Eco	Changes”	 (Eko	Değişim)	 ilkesi	 çer-
çevesinde,	hem	kendi	 çalışanlarının	hem	
de	toplumun	eko-bilinç	düzeyini	artırmak	
için	 çalışan	Mitsubishi	 Electric,	 100.	 yıl-
dönümü	olan	2021	yılına	kadar	çevreyle	
ilgili	önemli	hedefler	belirlemiş	durumda.	
Markanın	bu	kapsamda;	düşük	karbon	ve	
geri	dönüşüme	dayalı	bir	toplum	yaratıl-
masına	katkıda	bulunmayı,	doğayla	uyum	
içerisinde	 faaliyet	 göstermeyi	 ve	 grubun	
çevre	 yönetimi	 çerçevesini	 güçlendirmeyi	
amaçladığını	 belirten	Mitsubishi	 Electric	
Türkiye	 Başkanı	 Şevket	 Saraçoğlu,	 sözle-
rini	 şöyle	 sürdürdü:	 “Mitsubishi	 Electric	
olarak,	2021	hedeflerimiz	paralelinde	ürün	
kullanımından	 kaynaklanan	CO2	 emisyo-
nunu	2001	mali	yılına	kıyasla,	üretimden	
kaynaklanan	CO2	 emisyonunu	 ise	 1991	
mali	yılına	göre	yüzde	30	oranında	azalt-
mayı	amaçlıyoruz.	Bu	noktada	2019	Çevre	
Raporumuz,	hedeflerimize	ulaşma	yolunda	
önemli	adımlar	atıldığını	ortaya	koyuyor.”

Üretim	ve	tüketimden	
kaynaklanan	sera	gazı	
emisyonları	azaltıldı
Şevket	 Saraçoğlu,	Mitsubishi	 Electric’in	
2019	 Japon	mali	 yılına	 (1	Nisan	 2018-
31	Mart	2019	dönemi)	ilişkin	çevre	planı	
kapsamında	 belirlenen	 hedeflere	 ulaşıl-
ması	ve	politikaların	uygulanması	yönünde	
çalışmalara	yer	verilen	Çevre	Raporu’nun	
sonuçlarına	 ilişkin	 şu	 bilgileri	 aktardı:	
“Raporlama	 yılında,	 üretimden	 kaynak-
lanan	 toplam	 CO2	 emisyonları,	 yüksek	
verimlilik	sağlayan	ekipmanların	kullanıl-
ması	 ve	 operasyonların	 revize	 edilmesi	
gibi	tedbirler	sayesinde	1.43	milyon	ton	
hedefinin	de	altına	inerek	1.3	milyon	tona	
düşürüldü.	Yıl	içerisinde	artan	üretimden	
ötürü	60	bin	ton	artması	öngörülen	enerji	
kaynaklı	CO2	emisyonları	ise	yüksek	verim-
lilik	sağlayan	enerji	tasarruflu	ekipmanla-
rın	kullanılmasının	yanı	sıra	üretim	tesis-
lerinde	atıkların	bertarafına	yönelik	alınan	
yeni	tedbirler	sonucunda	yalnızca	30	bin	
ton	düzeyinde	bir	artış	kaydetti.	CO2	harici	
sera	 gazı	 emisyonları	 ise	 180	 bin	 ton	
düzeyinde	gerçekleşirken,	küresel	ısınma	
potansiyeli	düşük	olan	soğutuculara	geçil-
mesi	ve	diğer	operasyonlar	250	bin	 ton	
hedefinin	altına	düşülmesine	büyük	katkı	
sağladı.	Pazarda	kullanılmakta	olan	ürün-

lerden	kaynaklanan	CO2	emisyonları	yüzde	
35	hedefinin	bir	puan	üzerinde,	yüzde	36	
düzeyinde	 azaltıldı.	Ürün	 kullanımından	
kaynaklanan	CO2	 emisyonlarının	 azaltıl-
masına	yönelik	katkının	70	milyon	olması	
hedeflenirken,	fiili	katkı	hacmi	77	milyon	
ton	 olarak	 gerçekleşti.	 Bu	 güçlü	 perfor-
mans;	güç	cihazları,	klimalar	ve	su	ısıtma	
sistemleri	gibi	cihazlarda	enerji	verimlili-
ğinin	artırılması	sonucunda	kaydedildi.”

Kaynak	girdileri	ve	su	
kullanımının	sınırlandırılması	için	
önlemler
Gaz	 devre	 kesicileri,	 servo	motorlar	 ve	
büyük	 video	 sistemleri	 gibi	 ürünlerin	
boyutları	 ve	 ağırlıklarının	 azaltılması	
sonucunda	kaynak	girdilerinin	2001	mali	
yılında	belirlenen	seviyeye	kıyasla	yüzde	45	
oranında	azaltıldığını	açıklayan	Saraçoğlu,	
sözlerine	 şöyle	 devam	 etti:	 “2011	mali	
yılına	 kıyasla	 yüzde	 8	 iyileşme	 kaydedil-
mesi	 beklenen	 birim	başına	 su	 tüketimi	
ise	yüzde	23	oranında	düşürüldü.	Üretim	
proseslerinde	 suyun	geri	 dönüştürülme-
sine	ilişkin	faaliyetlerin	artırılması	ve	atık	
suların	 yeniden	 kullanılması	 gibi	 çeşitli	
global	tedbirler	alındı.”

Japonya’daki	tesislerde	
biyoçeşitlilik	faaliyetleri	artırıldı
Nadir	 ve	 endemik	 türler	de	dahil	 olmak	
üzere	 biyoçeşitliliğin	 korunmasına	 yar-
dımcı	 olmak	 amacıyla	 Japonya’daki	 24	
iş	sahasının	tamamında	yerinde	biyolojik	
incelemeler	 gerçekleştirildiğini	 açıklayan	
Saraçoğlu,	aynı	zamanda	“Yeşil	Kalitenin	
İyileştirilmesi”	amacıyla	faaliyetlerde	bulu-
nulduğunu	söyledi.	Saraçoğlu,	Mitsubishi	
Electric	Açık	Hava	 Sınıfları	 ve	 Satoyama	
Orman	 Koruması	 Projesi	 kapsamında	
yürütülen	doğa	 yürüyüşlerine	planlama-
lara	 uygun	 olarak	 yaklaşık	 4	 bin	 kişinin	
katıldığını	belirtti.	

Birleşmiş	Milletler’in	
sürdürülebilir	kalkınma	
hedeflerine	katkıda	bulunacak	
Mitsubishi	Electric’in	gelecekte	Birleşmiş	
Milletler’in	 2030	 yılına	 kadar	 ulaşmayı	

Mitsubishi Electric 2019 Çevre Raporu’nu Açıkladı

İ
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amaçladığı	 17	 Sürdürülebilir	 Kalkınma	
Hedefinden	 yedisinin	 hayata	 geçirilme-
sine	 katkıda	bulunacağını	 belirten	 Sara-
çoğlu,	markanın	ayrıca	2050	yılına	kadar	
olan	dönemi	kapsayan	çevre	aksiyonlarına	
ilişkin	 planların	 yer	 aldığı	 “2050	 Çevre	
Sürdürülebilirlik	 Vizyonu”	 dokümanını	
yayımladığını	bildirdi.	

“Evden	uzaya”	kadar	çevre	
dostu	teknolojiler	
Mitsubishi	Electric’in	tüm	ürün	ve	çözümle-
rinin	ileri	teknoloji,	kalite	ve	enerji	tasarrufu	
çerçevesinde	geliştirildiğini	ifade	eden	Sara-
çoğlu,	dünyada	olduğu	gibi	Türkiye’de	de	
çevre	dostu	binalar,	tesisler	ve	altyapı	proje-
lerinin	iklimlendirme,	otomasyon,	asansör,	
yürüyen	merdiven	ve	görsel	veri	sistemleri	
için	iddialı	bir	çözüm	ortağı	olduklarını	vur-

guladı.	Saraçoğlu,	“Mitsubishi	Electric	ola-
rak	Türkiye’de	‘evden	uzaya’	kadar	hizmet	
verdiğimiz	tüm	sektörlerde	ileri	teknoloji	ile	
donatılmış,	enerji	verimli,	çevre	ve	kullanıcı	
dostu,	uzun	ömürlü	ve	akıllı	ürün,	sistem	
ve	hizmetlerimiz	bulunuyor.	Otomasyon	
çözümlerimizle	 işletmelerde	 ve	projelerde	
ciddi	oranda	enerji	 tasarrufu	 sağlıyoruz.	
Mitsubishi	 Electric’in	 Sanayi	 4.0’a	 yanıtı	
olan	dijital	fabrika	konseptimiz	e-F@ctory	
ile	fabrikalara	çok	daha	hızlı,	verimli	ve	çev-
reci	üretim	 imkanı	 tanıyoruz.	Otomasyon	
teknolojilerimiz	 ile	 sadece	 sanayiye	değil	
dünyanın	 en	derin	batırma	 tüp	 tüneline	
sahip	Marmaray	gibi	hayatın	içindeki	proje-
lere	de	enerji	verimliliği	ve	güvenlik	alanında	
yüksek	katma	değer	sağlıyoruz.	Konut,	ofis	
ve	endüstriyel	klima	sistemleri	alanında,	sis-
tem	ömrünü	 tamamlayana	kadar	 çevreye	

dost	bir	yaklaşımla	maksimum	enerji	tasar-
rufu	 sağlayacak	 sorunsuz	bir	performans	
sunmayı	hedefliyoruz.	Mitsubishi	 Electric	
tarafından	icat	edilen	ve	sadece	markamızın	
asansörlerinde	bulunan	kabin	içi	yüke	göre	
asansör	hızını	belirleme	 teknolojimizle	de	
yüksek	enerji	tasarrufu	sağlıyor	ve	karbon-
dioksit	emisyonunu	azaltıyoruz.	Türkiye’de	
yarı	iletken	cihazlar,	otomotiv	ekipmanları,	
ulaştırma	ve	enerji	sektörlerinde	de	çevreci	
ürünlerimizle	rol	alıyoruz.	Markamızın	kamu	
sistemleri	alanındaki	faaliyetleri	kapsamında	
uçak	ve	uçuş	güvenliğini	artırmak	amacıyla	
havalimanları	 için	geliştirilen	 radar	 tekno-
lojisini	Antalya	Havalimanı’nda	da	uygulu-
yoruz.	Üreticisi	olduğumuz	Türksat	4A	ve	
4B	uyduları	 ile	Türkiye	ve	komşu	ülkelerin	
iletişim	ve	yayıncılık	altyapısına	da	katkıda	
bulunuyoruz”	diyerek	sözlerini	tamamladı.

Vaillant Türkiye “WhatsApp Vaillant?” Uygulamasını Hayata Geçirdi

aillant	 Türkiye,	 müşterilerine	 7	
gün	24	saat	WhatsApp	üzerinden	

hizmet	alma	olanağı	sunan	“WhatsApp	
Vaillant?”	uygulamasını	hayata	geçirdi.	İlk	
çağrının	Vaillant	Group	 Türkiye	CEO’su	
Alper	Avdel	tarafından	gelmesiyle	hayata	
geçirilen	 “WhatsApp	Vaillant?”	 uygula-
ması	ile	Vaillant	müşterileri	çağrı	merke-
zinde	sunulan	tüm	hizmetlere	WhatsApp	
üzerinden	de	ulaşabilecek.	Çağrı	merkezi	
numarasından	ulaşılabilen	 “WhatsApp	
Vaillant?”	uygulaması	ile	Vaillant	müşte-
rileri,	saniyeler	içerisinde	servis	talebinden	
ürün	satın	almaya,	ürün	broşürlerinden	
kullanım	videolarına	kadar	diledikleri	tüm	
yazılı	ve	görsel	materyal	ile	bağlantılara	7	
gün	24	saat	WhatsApp	üzerinden	ulaşa-
biliyor.	Müşterilerinin	beklentilerini	öğre-
nip	onlara	en	kusursuz	hizmeti	verebilmek	
üzere	sürekli	proje	geliştirdiklerini	belirten	
Vaillant	Türkiye	Satış	ve	Pazarlama	Direk-
törü	Erol	Kayaoğlu,	“WhatsApp	Vaillant?”	
uygulaması	ile	müşteri	memnuniyetinde	
çıtayı	 bir	 kez	 daha	 yükseltiyoruz.	Araş-
tırmalar,	mesaj	 ile	 iletişimin	 tüketiciler	
için	 konuşmaya	 göre	 daha	pratik	 hale	
geldiğini	gösteriyor.	Özellikle	konuşmanın	

mümkün	olmadığı	zamanlarda	mesajla-
şarak	iletişim,	daha	hızlı	ve	kolay	olması	
açısından	müşterilerimizin	ilgisini	çekiyor.	
Sesli	 olarak	 gerçekleştiremediğimiz	 link,	
görsel	gibi	karşılıklı	paylaşım	 imkanı	da	
müşteri	deneyimini	artırıyor”	dedi.

“Satış	sonrası	hizmetlerde	de	
fark	yaratmayı	ilke	edindik”
Vaillant	 Group	 Türkiye	 Satış	 Sonrası	
Hizmetler	 Direktörü	 Zeki	 Kalaycılar,	
Türkiye’de	27	 yıldır	 ürün	 ve	marka	 kali-
tesinin	ötesinde	satış	sonrası	hizmetlerde	
de	 fark	 yaratmayı	 ilke	 edindiklerini	 söy-
ledi.	 Kalaycılar,	 “Bu	 kapsamda	 ilk	 7/24	
Çağrı	Merkezi,	 ilk	mobil	 servis	 hizmeti	
gibi	 birçok	 ilki	 hayata	 geçirmenin	mut-
luluğunu	 yaşıyoruz.	 Günümüzde	 de	
teknolojinin	 geldiği	 nokta	 sayesinde	
müşteri	 deneyimini	 daha	 ileriye	 götüre-
bileceğimiz	 imkânlar	 elimizde	mevcut. 
WhatsApp	üzerinden	 tüketicilerine	 hiz-
met	veren	ilk	şirketlerden	biriyiz.	Ayrıca	
bu	 hizmeti	 kendi	 çağrı	 merkezimize	
tamamen	entegre	olarak	yürütebilmemiz	
de	 oldukça	 önemli.	 Çağrı	merkezimiz-
den	 sesli	 iletişim	 ile	 verebildiğimiz	 tüm	

V

hizmetleri	WhatsApp	üzerinden	de	sağ-
layabiliyoruz.	Vaillant’ın	 yıllara	dayanan	
tecrübe	ve	birikimi	 ile	 çağrı	merkezimiz	
ile	aynı	numara	üzerinden,	yönlendirme	
veya	aktarmaya	gerek	 kalmadan	 ihtiyaç	
duyulan	 tüm	 işlemleri	 sonuçlandırabili-
yoruz.	Müşteri	deneyimini	en	üst	seviyeye	
çıkarmak	için		çalışmalarımız	devam	ede-
cek”	ifadelerini	kullandı.
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Firmanın	yeni	iletişim	bilgileri	şöyle:
Çamlık	Mah.	Şenol	Güneş	Bulvarı	No:	28A	
Ümraniye/İstanbul

ASA	 tarafından	 1990	 yılında	 uzay	
mekiği	 çalışmaları	 esnasında	 keşfe-

dilen	ve	sanayiye	aktarılan	Süper	Sıvı	Isı	İzo-
lasyon	Malzemeleri,	LUFTSİS	A.Ş.	tarafından	
BRONYA	markası	 ile	 Türkiye’ye	getirilerek	
güncel	kullanıma	ve	satışa	sunuldu.	Konuyla	
ilgili	 açıklama	 yapan	 LUFTSİS	 A.Ş.	 Genel	
Müdürü	Uğur	Darcan,	“Bir	yıl	boyunca	Süper	
Sıvı	Isı	İzolasyon	Malzemelerine	ilişkin	çalış-
malar	yaptık.	Devrim	niteliğindeki	bu	ürünler	
3.	jenerasyondur.	İzolasyon	sektöründe	çığır	
açacak	BRONYA	ürünleri,	bilinen	ve	kullanı-
lan	tüm	ısı	izolasyon	ürünlerine	alternatiftir.	
Profesyonel	seri	BRONYA	ürünlerimizin	ağır-
lıklı	olarak	tesisat	ve	inşaat	sektörlerinde	ve	
endüstriyel	uygulamalarda	fark	yaratacağına,	
özellikle	uygulama	kolaylığı	nedeniyle	yaygın	
olarak	kullanılacağına	inanıyoruz.	Ürünlerin	
pazar	 sunumunu	 ilk	 yatırım	 ve	uygulama	
toplam	maliyetleri	ile	kıyaslandığında	reka-
betçi	 fiyatlardan	 yapacağız.	Ürün	grupla-
rımız	EN	825	ve	EN	15824	Standartlarına	
uygun	TUV	SUD	laboratuvar	test	sertifikalıdır.	
Profesyonel	 seri	maksimum	 ısı	 izolasyonu	
amacına	uygun	olarak	geliştirilmiştir.	Düşük	
ısı	iletkenlik	değeri	ile	sektörde	ısı	ve	termal	
izolasyon	tanımlaması	ile	pazarlaması	yapı-
lan	katkılı	boya	ve	sıvalardan	tümüyle	ayrışan	
bir	üründür”	dedi.

İçeriği,	yüzde	80	oranında	100	
micron	büyüklüğünde	mikro	seramik	
cam	küreciklerden	oluşuyor
BRONYA’nın	yeni	nesil	nano	teknoloji	bir	sıvı	
ısı	 izolasyon	malzemesi	olduğunu	belirten	
Darcan,	“Bu	yeni	nesil	nano	teknoloji	bir	sıvı	
ısı	 izolasyon	malzemesinin	 içeriğini,	 yüzde	

an	mühendisliğinin	uzman	kuruluşu	
Aironn,	 İstanbul	Merkez	Ofisi	 yeni	

adresine	taşındı.	Aironn,	yine	Şerifali-Ümra-
niye	bölgesinde	bulunan,	5	katlı,	675	m2 
net	kullanım	alanına	sahip	müstakil	binada	
faaliyetlerine	 devam	 edecek.	Genişleyen	
kadrosu	ile	artan	bağımsız	alan	taleplerini	
karşılayabilmek	için	Mira	Tower’daki	ofisini	
taşıyan	Aironn,	 yeni	 binasında	bir	 show-
room	kuracak.

80	 oranında	 100	micron	 büyüklüğünde	
mikro	 seramik	 cam	 kürecikler	 oluşturur.	
Silikat	esaslı	kimyasal	bağlayıcılar	ile	birleş-
tirilmiştir.	 Fırça,	 spatula	 veya	airless	 sprey	
ile	 kolayca	 uygulanır.	 Kullanım	 amacına	
göre	içeriğine	inhibitörler	edilmiştir.	Mikro	
seramik	cam	kürecikler,	tam	kapalı	formda	
üst	 üste	 dizildiklerinde	mükemmel	 bir	 ısı	
izolasyonu	 oluşturur.	 Facade	 serisi	 bina	
mantolaması	 için	 geliştirilmiş	 olan	 ürün	
içeriğinde	ayrıca	silikon	kürecikler	bulunur	
ve	su	buharı	difüzyon	direnci	çok	düşüktür	
yani	 uygulama	 sonrası	 yapılar	 nefes	 alır.	
EN	825’e	 göre	 tanımlanmış	 Isıl	 İletkenlik	
Hesap	Değeri	λ=	0,0010	W/mK’dir.	1	mm	
BRONYA	Sıvı	Isı	İzolasyonu	50	mm	taş	yünü	
izolasyona	eşdeğerdir.	BRONYA	Süper	Sıvı	
Isı	 İzolasyon	Malzemeleri;	 Almanya	 TUV	
SUD	 Laboratuvarları	 EN	1062-3,	 EN	 ISO	
7783-2,	EN	ISO	4624,	EN	1542,	EN	15428,	
EN	1062-6,	EN	ISO	7783,	EN	1062-3,	EN	

13687-3,	 EN	 13501-1	 test	
metotları	 ile	 sertifikalandırıl-
mış	 EN	 15824	 (Dış-İç	 Cephe	
Sıva	Standardı)	Kalite	 ve	Class	
F	 tutuşmazlık	 sertifikasyonuna	
sahiptir.	BRONYA	Süper	Sıvı	Isı	
İzolasyon	Malzemelerinin	kulla-
nım	alanları;	inşaat	dış/iç	cephe	
ve	endüstriyel	her	türlü	izolas-
yon	uygulamalarıdır”	dedi.
BRONYA	Süper	 Sıvı	 Isı	 İzolas-
yon	Malzemelerinin	 özellikleri	
hakkında	da	bilgi	veren	Darcan,	

“BRONYA	Süper	Sıvı	Isı	İzolasyon	Malzeme-
leri,	yüzde	60’a	varan	ısı	kayıplarını	önler.	
Beyaz	 renklidir	 ancak	 sonradan	 istenen	
renge	boyanabilir	 veya	 içeriğine	pigment	
boya	 ilave	 edilerek	 renklendirilebilir.	 Fırça	
veya	 sprey	 tekniği	 ile	0.5	mm’lik	katman-
lar	 şeklinde	uygulanır	 (Maksimum	4	mm	
+450˚C	 için).	 -60	 /+200˚C	 sıcaklık	 aralı-
ğında	etkindir	(daha	yüksek	sıcaklıklar	için	
+450˚C	modifikasyonları	 vardır).	 Isı	 izo-
lasyonuna	ek	olarak	korozyon	koruması	da	
yapar.	Yapışma	özelliği	mükemmeldir	(çeliğe	
2	MPa,	tuğla/betona	tutunması	1,2	Mpa),	
düşey	olarak	uygulama	 yapılır	 ve	 akmaz,	
sökülmez.	Dış	cephe	uygulamaları	için	olan	
modelinin	(Facade	modeli)	su	buharı	difüz-
yon	direnç	faktörü	çok	düşüktür	(yapı	nefes	
alır).	NF	Modellerimiz,	yangına	dayanıklıdır	
ve	alev	yürütmez.	Ömrü	15	yıldır.	Sabunlu	
su	ile	kolayca	temizlenir.	2-5-10	ve	20	litrelik	
galonlarda	satışı	yapılır”	diye	konuştu.

BRONYA Süper Sıvı Isı İzolasyon Malzemeleri, LUFTSİS A.Ş. ile Türkiye’de

Aironn Yeni Adresinde
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SİSTEMİN ÇALIŞMA ZAMANINI,
VERİMİNİ VE PERFORMANSINI
EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIN 
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d. AKILLI VE ENTEGRE YIKAMA VE TEMİZLEME SİSTEMLERİ

Endüstriyel Yıkama ve Temizleme sistemleri, son derece zorlu koşullarda çalışan 
gelişmiş, güvenilir ve kompakt pompa çözümleri gerektirir. Grundfos iSOLUTIONS ile 
sisteminizi izleyen, bakım zamanını tahmin eden ve performansını optimize eden 
akıllı çözümler sayesinde sistem çalışmasını, proses verimini ve güvenliği maksimize 
edebilirsiniz. Zorlu ortamlar için tasarlanan bu çözümler mevcut bir SCADA 
sistemine kolayca entegre edilerek, güvenilir, bağlantılı ve yüksek performanslı bir 
Yıkama ve Temizleme sistemi oluşturur. 

Yıkama ve Temizleme sistemlerine yönelik Grundfos iSOLUTIONS’ın sunduğu 
avantajlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. tr.grundfos.com/washandclean

GRUNDFOS 
iSOLUTIONS

A SMART SOLUTION 
FOR YOU

4010966_GTR_IND_2019_Wash_Clean_Ad_ASSFY_195x270mm_5mmBleed_ART01_II.indd   1 8/5/19   4:00 PM
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lima	 sistemleri,	 havalandırma,	 yalı-
tım	 elemanları,	 tesisat	 ekipmanları	

ile	 ısıtma	 ve	 soğutma	 sistemlerini	 kapsa-
yan	 iklimlendirme	 sektörü,	 2019	 yılında	
5,5	milyar	dolar	ihracat	hedefiyle	ihracatta	
yeni	 pazarlarla	 yöneldi.	 2-5	 Ekim	 2019	
tarihleri	 arasında	 İstanbul	 TÜYAP	 Fuar	
Merkezi’nde	 düzenlenecek	 ISK-SODEX	
2019,	 bu	 yıl	 da	 iklimlendirme	 sektörüne	
ihracatta	 yeni	 kapılar	 aralayacak.	Dünya-
nın	 lider	fuar	organizasyon	firmalarından	
Deutsche	Messe’nin	Türkiye	ofisi	Hannover	
Messe	Sodeks	Fuarcılık	tarafından	ISKAV,	
DOSİDER,	İSKİD,	İZODER,		TTMD,	POMSAD,	
SOSİAD,	ESSİAD,	MTMD	ve	KBSB	işbirliğiyle	
gerçekleştirilen	ISK-SODEX	2019’da	bu	yıl,	
Almanya,	Çin,	Fransa,	Hindistan,	Hollanda,	
İtalya,	Güney	Kore,	Tayland,	Birleşik	Arap	
Emirlikleri,	Lübnan,	Pakistan,	İspanya,	İran,	
Rusya,	Yunanistan,	Amerika	Birleşik	Devlet-
leri,	Mısır,	Tayvan	ve	Japonya	gibi	ülkeler-
den	de	katılımcılar	yer	alıyor.
Alım	 Heyeti	 kapsamında	 ISK-SODEX	
Fuarı	 ikili	 iş	görüşmelerine	 tüm	dünyadan	
HVAC&R	 sektör	 alıcıları	 katılacak.	 Ticaret	
Bakanlığı	ve	İklimlendirme	Sanayi	İhracatçı-
ları	Birliği	(İSİB)	desteği	ile	organize	edilecek	

olan	ISK-SODEX	Fuarı	kapsamındaki	ikili	iş	
görüşmeleri,	 2	 ve	3	 Ekim	 tarihlerinde	13.	
Salon	B2B	Alanı’nda	gerçekleştirilecek.
Türkiye	 iklimlendirme	 sektörünün	 dış	
pazarlarda	ciddi	bir	rekabet	üstünlüğü	elde	
ettiğini	 belirten	Hannover	Messe	 Sodeks	
Fuarcılık	Genel	Müdürü	Alexander	Kühnel,	
yatırımcıların	 Türkiye’ye	gelme	noktasında	
artık	çok	daha	 istekli	olduklarını	belirterek	
şunları	söyledi:	“İklimlendirme	sektörü	Tür-
kiye	sanayinde	önemli	ihracat	alanı	ve	her	
geçen	yıl	büyüme	rakamlarıyla	yeni	rekorlar	
kırıyor.	Sektörün	son	yıllarda	AR-GE	ağırlıklı	
ileri	teknoloji	ürünlere	odaklanması	özellikle	
dış	pazarlarda	rekabet	üstünlüğü	kazandırır-
ken,	bu	yatırımlar	yabancıların	da	dikkatini	
çekiyor.	 Türkiye	 iklimlendirme	 sektörünün	
önde	gelen	 üreticileri	 ile	 ticari	 işbirlikleri	
yapmak	isteyen	yabancı	yatırımcıların	sayı-
sındaki	artış	hızla	devam	ediyor.	Artan	bu	
ilginin	de	etkisi	ile	sektör	temsilcileriyle	bir-
likte	ISK-SODEX	Fuarı	hazırlık	çalışmalarımız	
kapsamında,	iklimlendirme	sektörü	ihracat	
hacminin	yüksek	olduğu	pazarların	yanı	sıra,	
düşük	hacimli	 yeni	 pazarlarda	da	 ticaret	
hacmini	pekiştirmeye	yönelik	çalışmalarımız	
hız	kesmeden	devam	ediyor.	Sektörün	hedef	

pazarlarla	ISK-SODEX’te	bir	araya	gelmesi	ve	
bu	potansiyelini	sergilemesi	gerek	Türkiye,	
gerekse	Avrasya	bölgesinde	kendi	alanında	
lider	bir	marka	olan	 ISK-SODEX	Fuarı	 için	
çok	büyük	önem	taşıyor.”

Türkiye,	en	başarılı	kombi	
ustasını	seçmeye	hazırlanıyor
İklimlendirme	sektörünü	bir	araya	getire-
cek	olan	fuar,	renkli	etkinliklere	de	sahne	
olacak.	Bu	yıl	ikinci	kez	düzenlenecek	olan	
“ISK-SODEX	Ustalar	 Ligi	 2019”	 yarışma-
sında	doğru	montaj,	projeye	uygunluk	ve	
estetik	 kriterlerinde	 dereceye	 giren	 ilk	 üç	
kombi	ustası	“Türkiye’nin	en	iyi	ustası”	ola-
rak	 ödüllendirilecek.	 Çayırova	 Boru,	 ECA	
Emas	Makine,	Georg	Fischer	Hakan	Plastik	
ve	Rothenberger	 sponsorluğunda	düzen-
lenecek	olan	yarışmada,	pratik	uygulama	
etabı	13.	Salon	Ustalar	Ligi	Özel	Alanı’nda	
fuar	süresi	boyunca	gerçekleşecek.	

Uluslararası	ISK-SODEX	Fuarı;	
forum	alanı,	konferans	ve	çekiliş	
ile	de	dikkat	çekiyor
ISK-SODEX	Fuarı,	katılımcılarını	bir	yandan	
yeni	iş	birlikleri	için	potansiyel	müşterilerle	
bir	 araya	 getirirken,	 diğer	 yandan	 fuar	
süresince	 düzenlenecek	 forum	 ve	 konfe-
ranslarla	4	gün	boyunca	bilgi	ve	deneyim-
lerin	paylaşıldığı	bir	platform	oluşturacak.	
Fuar	 katılımcılarının	marka	 bilinirliklerine	
önemli	bir	katkı	sağlayan	Forum	Alanı,	bu	
yıl	 da	 11.	 Salon’da	 ISK-SODEX	 katılımcı	
ve	ziyaretçileri	ile	buluşmaya	hazırlanıyor.	
Daikin,	 Aldağ,	 Siemens	 gibi	 katılımcıları-
mızın	önemli	gündemlerini	paylaşacakları	
oturumlar,	 fuar	 katılımcı	 ve	 ziyaretçileri	
tarafından	ücretsiz	olarak	 takip	edilebile-
cek.	Ayrıca	Karadeniz	Salonu’nda	düzen-
lenecek	 olan	 “Dernek	Özel	Oturumları”	
da	sektörün	geleceğine	 ışık	tutacak.	Fuar	
kapsamında	 gerçekleştirilecek	 çekilişle	 1	
adet	 FIAT	 Fiorino,	 6	 adet	 Kombi,	 1	 adet	
nem	alma	cihazı	ve	 ISKAV	Yayınları’ndan	
oluşan	10	 set	 kazanma	 şansı	 ISK-SODEX	
Fuarı	kapsamında	düzenlenecek	olan	çekiliş	
ile	ziyaretçilerin	olacak.	Ziyaretçiler	çekilişe	
13.	Salon	Çekiliş	Alanı’nda	katılabilir.

14. Uluslararası ISK-SODEX 2019 Fuarı ile Tüm Sektör, 2-5 Ekim’de 
İstanbul’da Buluşmaya Hazırlanıyor
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SKAV	 tarafından	 geleneksel	 ola-
rak	gerçekleştirilen	 Eğitimci	Atölye	

Çalışması	yeni	adıyla	Ulusal	İKS	Eğitmenleri	
Konferansı,	 “İklimlendirme”	başlığıyla	1-4	
Temmuz	2019	 tarihleri	 arasında	 yapıldı.	
Konferansa	Türkiye’nin	farklı	 illerinden	36	
eğitmen	katıldı.	1	Temmuz	Pazartesi	günü	
İstanbul’daki	TOBB	Hizmet	Binası’nda	ISKAV	
Genel	Sekreteri	Cem	Savcı	tarafından	kon-
feransın	açılışı	yapıldı.	Savcı	konuşmasında	
ISKAV’ın	faaliyetlerini	özetledi.	Eğitmenlere	
programın	tarihçesinden	ve	akışından	bah-
setti.	Bu	doğrultuda	eğitmenlere	iklimlen-
dirme	 sektörünün	gelişiminde	önemli	 bir	
role	sahip	olduklarını	vurguladı.	Konferans	
kapsamında	 sektör	 firmaları	 ve	 sektörün	
önde	gelen	kurumları	tarafından	destekle-
nen	oturumlar	düzenlendi.	Oturum	spon-
sorlukları;	Arçelik	A.Ş.,	Daikin	A.Ş,	 Ercan	
Teknik,	Grundfos	 Türkiye,	 Systemair	HSK,	
Vatbuz	Chiller	Soğutma	Isıtma	ve	Havalan-
dırma	firmalarıyla	beraber	İSKİD	ve	İSİB’in	
de	destekleriyle	gerçekleşti.	 İklimlendirme	
konusunun	işlendiği	konferansta;	eğitmen-
ler	ilk	gün	R32’yi	Anlamak,	Elektronik	Gen-
leşme	Valfi	Sürüş	Teknikleri,	İklimlendirme	
Sistemlerinde	Enerji	Verimliliği	oturumlarına	
katıldı.	Konferansın	ikinci	gününde	ise;	Sir-
külasyon	Pompalarına	İlişkin	Temel	Kavram-
lar,	 Su	Kaynaklı	 Isı	 Pompası	 Sistemlerinin	
(Su	 kaynaklı	 VRF)	 Enerji	 Verimliliği	 ve	 Isı	
Geri	Kazanım	Yöntemleri	başlıkları	işlendi.	
İkinci	günde	bu	başlıklara	ek	olarak	sırasıyla;	
TOBB,	İSKİD	ve	İSİB	kurum	sunumları	ger-
çekleştirildi.	 Programın	üçüncü	gününde	
Alarko	 Carrier’ın	 teknik	 gezi	 sponsorlu-
ğunda	firmanın	Gebze’de	yer	alan	fabrika-
ları	ziyaret	edildi.	Üretimdeki	son	teknolojik	
gelişmeler	ve	yerinde	uygulamalar	eğitmen-
lerle	paylaşıldı.	Akşamında	 ise	programın	
gala	yemeği	yapıldı.	ISKAV	Yönetim	Kurulu	
Üyeleri	 ve	 sektör	 firmalarının	 temsilcileri-
nin	 katıldığı	 yemekte;	 eğitmenler	 kendi	
aralarında	ve	sektör	firmaları	temsilcileriyle	
sohbet	 etme	 fırsatı	 buldu.	 Eğitmenlerin	
program	hakkında;	daha	sık	ve	daha	uzun	
süreli	yapılmasına	yönelik	talepleri,	görüşleri	
dikkat	çekti.	Programın	son	gününde	akade-
misyen	Nuriye	Akkul	tarafından	Mesleki	Eği-

ISKAV Ulusal İKS Eğitmenleri Konferansı “İklimlendirme” Başlığıyla 
Yapıldı

I

timde	Alternatif	Öğretim	Teknikleri	konusu	
anlatıldı.	 Eğitmenlerin	 aktif	 olarak	dâhil	
olmalarıyla	birlikte	interaktif	şekilde	geçen	
seminerden	sonra	Dr.	Kadir	İsa	tarafından	

genel	değerlendirme	yapıldı	ve	eğitmenlere	
katılım	belgeleri	verildi.	Eğitmenlerin	yüksek	
memnuniyetlerini	ifade	etmeleriyle	birlikte	
program	sona	erdi.

es	Enerji	Sistemleri	A.Ş.,	ısı	pompası	
konusunda	 yılların	 getirdiği	 dene-

yim,	referans	ve	bilgi	birikimini	Türkiye’de	
üretim	ile	bir	üst	düzeye	taşıyor.	2019	yılı	
başında	Res	Enerji	ve	Ekotec	arasında	yapı-
lan	ortaklık	anlaşması	 ile	Restherma	mar-
kalı	havadan	suya,	sudan	suya	ve	havuz	ısı	
pompaları	 Türkiye’de	 üretilmeye	 başladı.	
Res	Enerji’nin	bilgi	ve	deneyimi	ile	Ekotec’in	
yıllardır	devam	eden	başarılı	imalat	ve	ihra-
cat	çalışmalarının	bir	araya	geldiği	bu	ortak-
lığın	 sonuçlarının	 sektörde	 yankı	 bulması	
bekleniyor.	 Res	 Enerji	 Sistemleri	 A.Ş.;	 ısı	
pompalarına	ek	olarak	yine	Restherma	mar-
kalı	yüksek	verimlilikte	ve	uygun	fiyatlarda	
su	 soğutma	grubu	ürünlerinin	 imalatına	
yakın	 bir	 tarihte	 başlayacağını	 duyurdu.	
Yapılan	 bu	hamleyle	 sektöre	 bir	 devinim	
sağlanması	ve	iç	pazara	paralel	olarak	yurt-
dışı	pazarlara	da	açılmak	adına	pazarlama	
faaliyetleri	başladı,	bu	doğrultuda	sektöre	

önemli	 döviz	 girdisi	 sağlanması	 planlanı-
yor.	 2010	 yılında	 kurulan	 Res	 Enerji,	 40	
yıllık	 tecrübe	 ve	 birikimin	 ışığında	 ısıtma-
soğutma	sektöründe	mühendislik	ve	satış	
hizmeti	veren	deneyimli	mühendislerinin	ve	
dinamik	kadrosunun	yanı	sıra	tecrübeli	ve	
zengin	bayi	ağı	ile	iklimlendirme	sektöründe	
önemli	 bir	 yer	 alıyor.	 Kendi	markası	 olan	
Restherma	 ısı	 pompası	 ürününün	 satışı-
nın	 yanında,	 Panasonic	 ısı	 pompalarının	
da	 Türkiye	 distribütörüdür.	 Ekotec,	 2009	
yılında	Sakarya’da	kurularak	Türkiye’ye	 ısı	
pompasını	 tanıttı.	Önceleri	 ithal	menşeli	
ısı	 pompası	 getirerek	 uygulamalar	 yapar-
ken,	 2013	 yılından	 sonra	 resmen	 yerli	 ısı	
pompası	üretimi	yapmaya	başladı.	Bireysel	
ve	ticari	ortamların	iklimlendirmesinin	yanı	
sıra	chiller,	merkezi	soğutma	sistemi,	gıda	
kurutma	makinesi,	meyve	soyma	makinesi	
gibi	 ürünleri	 de	 gamına	 ekleyerek	 halka	
arz	etti.

Res ve Ekotec Ortaklığı Başladı
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larko	Carrier’ın	küresel	iklim	değişik-
liğinin	 etkilerine	dikkat	 çekmek	 için	

bu	 yıl	 altıncısını	 düzenlediği	 Küresel	 İklim	
Değişikliği	 Fotoğraf	 Yarışması	 başladı.	 31	
Temmuz-15	Eylül	tarihleri	arasında	düzen-
lenen	 yarışmaya	profesyonel	 veya	 amatör	
fotoğraf	tutkunu	herkes	katılabiliyor.	Yarış-
maya	 katılım	 için	 Instagram	 veya	 Twitter	
üzerinden	#küreseliklim	 etiketiyle	 birlikte	
“@alarkocarrier”	adını	kullanarak	fotoğraf	
paylaşmak	 yeterli.	 İklim	değişikliği	 günü-
müzde	 en	önemli	 çevresel,	 toplumsal	 ve	
ekonomik	 tehditlerden	birini	 oluşturuyor.	
Yapılan	araştırmalar,	küresel	çapta	hava	ve	
okyanus	sıcaklık	ortalamalarının	arttığını,	kar	
ve	buz	erimelerinin	yaygınlaştığını	ve	küresel	
boyutta	deniz	seviyesinin	yükseldiğini	gös-
teriyor.	Ülkemizin	de	dahil	olduğu	Akdeniz	
Havzası,	küresel	iklim	değişikliğinin	etkileri	
açısından	yerkürenin	en	hassas	olduğu	böl-
geler	arasında	yer	alıyor.	Alarko	Carrier	da	
düzenlendiği	 fotoğraf	yarışmasıyla	küresel	
iklim	değişikliğinin	 çarpıcı	 etkilerini	ortaya	
koymayı	ve	konuyla	 ilgili	 farkındalık	yarat-
mayı	amaçlıyor.

Kazananları	çok	özel	hediyeler	
bekliyor
Halk	oylaması	ve	jüri	değerlendirmesi	sonucu	
belirlenecek	 yarışmada;	 jüri	 üyesi	 olarak	

FPA	yıllık	konferansı	ve	sergisi	bu	yıl,	
17-20	Haziran	 tarihlerinde,	 Texas,	

San	Antonio’da	gerçekleştirildi.	NFPA	Kon-
feransı	ve	Sergisinin	bu	yıl	odak	noktasında,	
kırsal	alan	yangınları	önleme,	gelişen	yangın	
söndürme	teknolojileri	yer	aldı.	Konferans	ve	
sergiye	5	binin	üzerinde	profesyonel	katıldı.	
İlk	üç	günlük	sürede	140’ın	üzerinde	bildiri	
sunuldu,	4.	gün	teknik	komite	toplantıları	
yapıldı.	 Bildirilerde,	 standartlarda	 yapılan	
değişikliklerle	ilgili	bilgiler	verildi,	önümüz-
deki	 yıl	 revize	 edilecek	 standartlarla	 ilgili	
planlamalar	aktarıldı,	yangın	korunum	tek-
nolojilerinin	geliştirilmesi	 için	yapılan	test-

lerden	bahsedildi,	 yeni	 geliştirilen	ürünler	
tanıtıldı,	mevcut	standartlardaki	aksaklıklar	
ve	 sektörün	 sorunları	masaya	 yatırıldı	 ve	
tartışıldı.	TÜYAK	Başkanı	Taner	Kaboğlu	kon-
feransa	 katılarak,	 son	gelişmeleri	 yerinde	
takip	 etti.	 1896’dan	bugüne	 faaliyetlerini	
sürdüren	NFPA,	tüm	dünyaya	açılma,	diğer	
gelişmiş	ve	gelişmekte	olan	ülkelerle	entegre	
olma	hedefini	her	geçen	yıl	geliştiriyor.	Diğer	
gelişmiş	 ve	gelişmekte	olan	ülkelerle	 ileti-
şimin	güçlendirilmesi,	NFPA	 kodlarındaki,	
sadece	ABD’ye	özel	 hükümlerin	 enternas-
yonel	 hale	getirilmesi	 konusunda	prensip	
kararları	artırıldı.	Hatırlanacağı	üzere	2017	

TÜYAK	Sempozyumuna	bir	 konuşmacı	 ve	
stant	 ile	 destek	olan	NFPA,	2019	 TÜYAK	
Sempozyumunda	da	desteğini	sürdürecek.	
Tüm	dünyada	yangın	korunumu	konusunda	
en	çok	kabul	gören	standartları	üreten	NFPA	
organizasyonu,	 ülkemiz	 standartlarının	
geliştirilmesi	ve	iyileştirilmesi	konusunda	da	
ilham	kaynağı	oluyor.

Alarko	Carrier	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Niv	
Garih,	Alarko	 Taahhüt	Grubu	 İcra	Kurulu	
Başkanı	Alper	 Kaptanoğlu,	Alarko	Carrier	
Klima	Ar-ge	 Proje	Müdürü	Harun	Özkara	
ve	 fotoğraflarıyla	 Instagram’ın	 öne	 çıkan	
isimlerinden	Ahmet	 Erdem	görev	 alacak.	
Yarışmada	birinci	seçilecek	fotoğraf	Alarko	
Flair	 12	 FLR1201HW-M	Klima,	 ikinci	 Xia-
omi	Redmi	NOTE	7	akıllı	telefon	ve	üçüncü	
Gopro	Hero7	aksiyon	kamera	ile	ödüllendi-
rilecek.	Diğer	ödüller	sırasıyla	Ultimate	Ears	
BOOM	3	Bluetooth	Hoparlör,	Play	Station	
4	Slim	olurken	son	7’ye	kalan	finaliste	 ise	
D&R’dan	200	TL’lik	hediye	çekleri	verilecek.	
Ödül	almaya	kazanan	13	finalistin	fotoğraf-
ları	Alarko	Carrier’ın	2020	 takviminde	 yer	
almaya	hak	kazanacak.	

Bunları	biliyor	muydunuz?
• Kayıtlara	geçen	en	sıcak	19	yılın	18’i	

2001’den	bu	yana	gerçekleşti.	
• Küresel	 ortalama	deniz	 seviyesi,	 son	

100	 yılda	 yaklaşık	 178	mm	arttı.	 Su	
seviyesi	yılda	3,3	milimetre	yükseliyor.

• Seragazı	 emisyonları	mevcut	 şekilde	
devam	ederse,	 küresel	 ısınma	2030	
ila	2052	yılları	arasında	1,5˚C	sınırını	
geçecek.

• Havadaki	 karbondioksit	 seviyesi	 650	
bin	yıl	içindeki	en	yüksek	seviyesinde.	

İklim	değişikliğinin	etkilerini	
azaltmak	mümkün
Hükümetlerarası	İklim	Değişikliği	Paneli’nin	
(IPCC)	‘1,5˚C	Küresel	Isınma	Özel	Raporu’na	
göre;	küresel	ısınma	1,5˚C’de	kalırsa,	2˚C	ve	
üzeri	sıcaklık	artışlarına	göre,	iklim	değişikli-
ğinin	olumsuz	etkilerinin	durdurulabileceği	
belirtiliyor.	Örneğin,	2100	 itibarıyla	1,5˚C	
derecelik	 küresel	 ısınmada	 küresel	 deniz	
seviyelerindeki	yükselme,	2˚C’lik	 ısınmayla	
karşılaştırıldığında,	10	santim	daha	az	ola-
cak.	 1,5˚C’lik	 bir	 küresel	 ısınmada,	Arktik	
Okyanusu’nun	yaz	aylarında	buzsuz	olma	
ihtimali	100	yılda	birken,	2˚C’lik	ısınmada	
bu	durum	on	yılda	en	az	bir	kere	gerçekle-
şecek.	Mercan	resifleri	1,5˚C’lik	küresel	ısın-
mada	yüzde	70-90	kadar	azalırken,	2˚C’de	
resiflerin	hemen	hemen	tamamı	yok	olacak.

Alarko Carrier’ın 6. Küresel İklim Değişikliği 
Fotoğraf Yarışması Başladı

NFPA Konferansı ve Sergisi, Yangın Güvenlik 
Alanı Profesyonellerini Buluşturdu
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emirDöküm,	 iş	 ortaklarını	 geleceğe	
hazırlama	amacıyla	düzenlediği	eği-

timlere	bir	yenisini	ekledi.	Müşteri	beklen-
tilerine	doğru	 ve	hızlı	 yanıt	 vermek,	 saha	
organizasyonunu	geliştirmek,	tüketicilerine	
sağladığı	 avantajları	 artırmak	 için	 hayata	
geçirdiği	DemirDöküm	Akademi	ile	sektörde	
fark	yaratan	DemirDöküm,	Sabancı	Üniver-
sitesi	EDU	Yönetici	Geliştirme	Birimi	ile	bir-
likte	iş	ortaklarına	yönelik	VUCA	Satış	Kanalı	
Yönetimi	 eğitimi	düzenledi.	 İki	gün	 süren	
eğitime	41	toptancı	yetkili	satıcı	katıldı.	Ülke	
ekonomisine	birçok	 alanda	 katma	değer	
yaratan	DemirDöküm’ün	Sabancı	Üniver-
sitesi	 ile	 ortak	düzenlediği	 VUCA’da	 Satış	
Kanalı	 Yönetimi	 eğitimi,	 satış	 kanallarına	
hizmet	 veren	 iş	 ortaklarının	 kanal	 yöne-
timi	 stratejisi	 geliştirmelerine	destek	olma	
amacıyla	düzenlendi.	Dönüşümün	hüküm	
sürdüğü	 günümüz	 dünyasını	 değişken,	
belirsiz,	karmaşık	ve	muğlak	olarak	tanım-
layan	VUCA	eğitim	programı	kapsamında,	
katılımcılara	 dönüşüm	 sürecinde	 stratejik	
düşünme	taktiklerinin	yanı	sıra	bu	dönemde	
farklı	olma,	uygun	 stratejiler	geliştirme	ve	
yönetim	modellerini	 kurgulama	 yöntem-
leri	aktarıldı.	İki	gün	süren	eğitimde	ayrıca	
VUCA’da	Uyum,	VUCA	Dünyasını	Yönetme,	
VUCA’da	Risk	Yönetimi,	VUCA’da	Etki	Olası-
lık	Haritaları,	VUCA’da	Yapma/Yap	başlıkları	
altında	devamlı	değişen	ve	rekabetin	arttığı	
iş	dünyasında	iş	ortaklarının	başarılı	olmala-
rını	sağlayacak	tavsiyeler	paylaşıldı.	
DemirDöküm’ün	 başarısının	 ardında	 iş	
ortaklarının	 katkısının	 büyük	 olduğunun	
altını	 çizen	DemirDöküm	Yönetim	Kurulu	
Üyesi	Erdem	Ertuna,	“65	yıldır	müşteri	odaklı	
yaklaşımımız,	Ar-Ge	 çalışmalarımız,	 geniş	
ürün	gamımız,	 satış	 öncesi,	 sırası	 ve	 son-
rasındaki	 özgün	 çalışmalarımızla	 sektörü-
müze	öncülük	ediyoruz.	Şirketimizi	gelecek	
hedeflerine	taşıyacak	olan	iş	ortaklarımızın	
yetkinliğini	 artırarak	gelişimlerini	 destekle-
meye	devam	ediyoruz.	VUCA	eğitimi	ile	iş	
ortaklarımızın	 stratejik	 liderlik,	 ortamı	 ve	
pazarı	doğru	tanımlama,	analiz,	amaç	odak-
lılık,	uyum,	yönetim,	risk	tanımlama,	müşteri	
odaklılık,	personel	yönetimi	gibi	konularda	
becerilerini	geliştirmeyi	hedefliyoruz”	açık-
lamasını	yaptı.

DemirDöküm’den	Müşteri	
Memnuniyeti	Mükemmellik	Ödülü
DemirDöküm,	müşteri	deneyimi	uygulama-
larıyla	sektörde	fark	yaratıyor.	Beş	yıllık	geli-
şim	planı	dahilinde	dönüşüm	çalışmalarına	
hız	 kesmeden	devam	eden	DemirDöküm,	
“Müşterinin	Yıldızları	Programı”	kapsamında	
Türkiye’nin	dört	bir	yanında	kusursuz	müş-
teri	deneyimi	sunan	iş	ortaklarına	“Müşteri	
Memnuniyeti	Mükemmellik	Ödülü”	vermeye	
başladı.	Sabancı	Üniversitesi	EDU	işbirliği	ile	
oluşturulan	“Etkili	ve	Müşteri	Memnuniyeti	
Odaklı	Satış	Eğitim”	programına	katılan	satış	
noktaları,	3	ayda	bir	müşteri	karşılama,	müş-
teri	ihtiyacını	anlama,	ürün	sunumu,	marka	
sunumu,	itirazlarla	başa	çıkma	ve	satış	süreç-
lerinde	müşteri	odaklı	yaklaşım	başlıklarında	
değerlendirilecek	ve	her	birinin	performansı	
ölçümlenecek.	 Türkiye	 genelindeki	 400	
DemirDöküm	satış	noktasının	Ipsos	tarafın-
dan	değerlendirileceği	proje	 kapsamında	
tüketici	araştırmaları	sonucu	kombi	montaj	
süreçlerinde	en	iyi	hizmet	kalitesi	sağlayan	
firmalar	 ödülün	 sahibi	 olacak.	 Tüketiciler,	
kusursuz	müşteri	deneyimi	sunan	mağaza-
ları	 girişindeki	 ödül	 logosundan	 tanıyarak	
takip	edebilecek.	
DemirDöküm,	proje	 kapsamında	dört	 bin	
nihai	 tüketicinin	görüşünü	 alıyor.	 Kombi	
satın	alma	sürecinden	mağaza	içerisindeki	
karşılanmaya	ve	kombi	montajının	yapılma-
sına	kadar	tüm	süreçlerin	değerlendirildiği	
araştırma	sonucunda	90	ve	üzerinde	puan	
alan	satış	noktaları,	“Müşteri	Memnuniyeti	

Mükemmellik	Ödülü”	 alabilecek.	Müşteri	
memnuniyeti	ve	mağaza	içi	hizmet	kalitesi	
ile	başarı	elde	eden	DemirDöküm	iş	ortakları,	
program	dahilinde	 elde	 ettiği	 başarılarla	
avantajlı	paketlere	sahip	olacak.

“Sektörün	referans	noktası	
olacağız”
İlk	temas	sürecinden	satış	ve	satış	sonrasına	
kadar	 sektörde	benzeri	 olmayan	bir	 yapı	
kurmak	 için	geliştirdikleri	 stratejiyi	 geçen	
yıl	 hayata	geçirdiklerini	 belirten	DemirDö-
küm	Yönetim	Kurulu	Üyesi	Erdem	Ertuna,	
sektörde	bir	ilk	olan	program	kapsamında	
yapılan	 araştırmayla	 ilk	 45	 iş	 ortağının	
ödülüne	 kavuştuğunu	 söyledi.	 Ertuna,	 yıl	
sonuna	 kadar	 iş	 ortaklarının	 yarısının	 bu	
ödülü	alabileceğini	belirterek	şöyle	konuştu:	
“Müşteri	beklentilerinin	büyük	bir	dönüşüm	
yaşadığı	günümüzde	sadece	ürün	geliştir-
mek,	üretmek,	Ar-Ge	ve	inovasyona	yatırım	
yapmak	yeterli	değil.	Önümüzdeki	yıllarda	
müşterilerimiz	evlerine	sadece	kombi	almak	
istemeyecek.	 Kendi	 belirlediği	 koşullarda	
iklimlendirme	 hizmetinin	 tümüne	 sahip	
olmak	 isteyecekler.	 DemirDöküm	 olarak	
müşteri	 beklentilerini	 Türkiye’nin	dört	 bir	
yanında	 karşılamak,	 kusursuz	bir	müşteri	
deneyimi	 sunmak	 için	 çalışıyoruz.	 Beş	 yıl-
lık	 gelişim	planı	 dahilinde	hem	kendimizi	
hem	iş	ortaklarımızı	geleceğe	hazırlıyoruz.	
Hayata	geçirdiğimiz	programlarla	müşteri	
memnuniyetinde	sektörün	referans	noktası	
olacağız.”

DemirDöküm, Düzenlediği Eğitimlerle İş Ortaklarını Geleceğe Hazırlıyor
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aaliyetlerini	 küresel	bir	marka	olma	
vizyonuyla	 sürdüren	ODE	Yalıtım’ın	

Pazarlama	 Direktörü	 Ceylin	 Akdemir,	 17	
Ağustos	Depreminin	20’nci	yıl	dönümü	vesi-
lesiyle	bir	açıklama	yaptı.	Depremde	285	bin	
211	konut,	42	bin	902	işyerinin	hasar	görme-
sinin	en	önemli	nedeninin	binalarda	su	yalıtı-
mının	olmaması	olduğunu	ifade	eden	Akde-
mir,	depreme	karşı	binalarda	bir	kalkan	vazi-
fesi	gören	su	yalıtımı	konusunun	Türkiye’nin	
dört	yanında	titizlikle	ele	alınması	gerektiği-
nin	altını	çizdi.	Su	yalıtım	eksikliği	nedeniyle	
17	Ağustos	Depreminde	facianın	boyutlarının	
ciddi	ölçüde	büyüdüğünü	hatırlatan	Akdemir,	
“Dış	etkenlere	bağlı	birçok	tehlikeyle	karşı	kar-
şıya	olan	binalarımızdaki	en	büyük	tehlikeler-
den	biri	de	korozyona	karşı	koruma	önlemi	
alınmamış	donatı	demirleri	olarak	ön	plana	
çıkıyor.	Önemsenmeyen	bu	sorun	tıpkı	kan-
serin	insanlarda	bıraktığı	tahribat	gibi	bina-
larda	ağır	hasar	bırakıyor.	Bina	anatomisine	
baktığımız	zaman,	iskelet	ne	kadar	güçlüyse	
ve	sağlamsa	bina	da	o	kadar	sağlam	ve	güç-
lüdür	diyebiliriz.	Dolayısıyla	binanın	iskeletini	
oluşturan	demir,	korozyondan	ne	kadar	etkin	

korunursa,	yapı	etkin	korumuş	ve	ömrünü	
uzatmış	olur.	Bu	nedenle	su	yalıtımı	yapılırken	
yapılan	işin	hayat	kurtarabileceği	her	zaman	
göz	önünde	bulundurulmalı	ve	uygulamada	
en	güvenilir	malzeme	olan	bitümlü	memb-
ran	örtüleri	 kullanılmalı”	 şeklinde	 konuştu.	
Nüfusunun	 tamamına	 yakını	deprem	 riskli	
bölgelerde	yaşayan	Türkiye’de,	su	yalıtımının	
hayati	bir	öneme	sahip	olduğunu	söyleyen	
Akdemir,	 “ODE	olarak	 Türkiye'deki	bütün	
binaların	 su	 yalıtımı	 ile	 koruma	altına	alın-
ması	konusunda	hem	sunduğumuz	ürünler	
hem	de	düzenlediğimiz	seminerler	ve	paydaş	
eğitimleri	ile	önemli	bir	farkındalık	yaratmaya	
kararlılıkla	devam	edeceğiz”	dedi.

OPA,	Ocak-Şubat	dönemleri	arasında	
Türkiye	 genelinde	başlattığı	 ‘2019	

Yeniyıl	Seyahat	Kampanyası’	sonucunda	iş	
ortaklarını	 İtalya’nın	başkenti	Roma’da	ve	
Ukrayna’nın	Kharkiv	şehrinde	ağırladı.	Ayrı	
ayrı	 zamanlarda	 yapılan	 seyahat	 organi-
zasyonlarında;	ilk	grup,	İtalya’nın	UNESCO	
dünya	mirası	listesindeki	başkenti	Roma’da	
4	gün	boyunca	keyifli	vakit	geçirerek	şehrin	
saraylarını,	 bazilikalarını,	 antik	 kalıntılarını	
ve	 anıtlarını	 gezip	 bölgenin	 önde	 gelen	
restoranlarında	yerel	lezzetleri	tattı.	Pano-
ramik	şehir	turuyla	başlayan	COPA	seyahati;	
Colosseum,	İspanyol	Merdivenleri,	Trevi	Aşk	
Çeşmesi,	Piazza	Venezia,	Vittorio	Emanuele	
Anıtı,	 Roma	 Forum,	 Imperial	 Forum,	Via	
Del	Corso	gibi	şehrin	tarihi	ve	turistik	nok-
taları	uzman	rehber	eşliğinde	ziyaret	edildi.	
Grup,	seyahatine	Napoli	ve	Pompei	turuyla	
devam	etti.	Ukrayna’nın	2.	büyük	şehri	olan	
Kharkiv’e	üç	grup	olarak	düzenlenen	seya-
hat	kapsamında,	3	gün	boyunca	2.	Dünya	
Savaşı’nın	 izleri	 olan	 şehrin	 tarih	 kokan	
sokakları,	yemyeşil	dev	parkları	ve	ilgi	çekici	
müzeleri	 ziyaret	 edildi.	 Panoramik	 şehir	
turuyla	 başlayan	 seyahatte;	 Forest	 Park,	
Glory	Memorial	Anıtı,	 Taras	 Shevchenko	
Anıtı,	Uspensky	Katedrali,	Pokrovsky	Kated-
rali,	Avrupa’nın	en	büyük	meydanlarından	
olan	Svobody	Meydanı	ve	Gorky	Parkı	gibi	
şehrin	tarihi	ve	turistik	noktaları	uzman	reh-
ber	eşliğinde	görüldü.	Birlik	ve	beraberliğini	
güçlendirmeye	önem	 veren	COPA,	 seya-
hatlerde	düzenlenen	gala	yemeklerinde	ise	
gelecek	hedeflerinden	bahsederek	iş	ortak-
larıyla	keyifli	vakit	geçirdi.

COPA’nın İş Ortakları 
İtalya ve Ukrayna’da 
Buluştu
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alıtım	sektörünün	önde	gelen	şirketle-
rinden	ODE	Yalıtım’da	gerçekleşen	iç	

atama	ile	bugüne	dek	ODE	bünyesinde	farklı	
görevler	üstlenen	Ozan	Turan,	ODE	Yalıtım	
İhracat	Direktörü	olarak	atandı.	Temmuz	ayı	
itibarıyla	yeni	görevine	başlayan	Turan,	şir-
ketin	tüm	ihracat	fonksiyonlarını	yönetecek.
Yeditepe	Üniversitesi	 Elektrik	 ve	 Elektronik	
Mühendisliği	Bölümü	mezunu	olan	Turan,	
Stanford	Üniversitesi’nde	Aile	 Şirketleri	 ve	
Girişimcilik	eğitimi	aldı.	ODE	Yalıtım	bünye-
sinde	İhracat	Satış	Sorumlusu	olarak	profes-
yonel	hayatına	başlayan	Turan,	daha	sonra	
Viessmann	Birleşik	Arap	Emirlikleri’nde	Satış	
Mühendisi	 olarak	görev	 yaptı.	 2013-2015	
yılları	ODE	Yalıtım	Rusya	Satış	ve	Pazarlama	
Direktörlüğünün	ardından	ODE	Yalıtım	Asya	
İş	Geliştirme	Yöneticisi	 olan	Turan,	ulusla-
rarası	 iş	 tecrübesi	 kazandıktan	 sonra	MBA	
eğitimini	Bentley	Üniversitesi’nde	tamamladı.	

Son	olarak	2017	yılından	bu	yana	ODE	Yalı-
tım	Uluslararası	İş	Geliştirme	Yöneticisi	olan	
Ozan	Turan,	ODE’nin	 İhracat	Direktörlüğü	
görevini	 üstlenecek.	Ayrıca	2013	 yılından	
beri	Ernst	&	Young	Next	Gen	Türkiye	elçisi	
olan	 Turan,	 İnşaat	Müteahhitleri	 Sanayici	
ve	 İş	Adamları	Derneği	 (İMSAD)	Dış	 Tica-
ret	 Komisyonu	 ve	Aile	 İşletmeleri	Derneği	
(TAİDER)	üyesi	olarak	sivil	toplum	alanındaki	
çalışmalarına	devam	ediyor.

ODE Yalıtım İhracat Direktörü Ozan Turan Oldu

Ceylin Akdemir: “Su yalıtımı depreme karşı 
kalkandır” 
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zocam,	2019	yılında	Çevre,	İş	Sağ-
lığı	 ve	Güvenliği	 (İSG)	performan-

sını	daha	ileri	seviyelere	taşımak	amacıyla	
Çevre	 ve	 İSG	 konusunda	 bir	 dönüşüm	
süreci	başlattı.	“Güvenlik	Seninle	Başlar”	
mottosunun	kullanıldığı	Çevre	ve	İSG	Viz-
yon	 ve	 İlkeler	 Lansman	 Toplantıları	 için	
sonsuzluk	 işareti	 ve	kum	saatinden	olu-
şan	özel	 bir	 logo	 tasarlandı.	 Logoda,	 iş	
sağlığı	 ve	 güvenliğinin	 hiç	 bitmeyen	 bir	
konu	olduğuna	dikkat	 çekmek	amacıyla	
süresizliği	işaret	eden	sonsuzluk	işareti	ve	
ISG	ile	her	an	tetikte	olmayı,	zamansızlığı	
vurgulamak	için	de	kum	saati	yer	alıyor.	
Logoda	kullanılan	ve	değişimin	rengi	olan	
turkuvaz	 ise	 İzocam’ın	 İSG	 kültürünün	
devamlı	bir	değişim	içinde	olduğunu	ifade	
ediyor.	İzocam,	bu	süreci	tüm	tesislerin-
deki	 çalışanlarına	aktarmak	amacıyla	da	
12-21	Haziran	tarihleri	arasında		Çevre	ve	
İSG	Vizyon	ve	 İlkeler	 Lansman	Toplantı-
ları	düzenledi.	İzocam’ın	Tarsus,	Eskişehir	
Gebkim,	Dilovası	ve	Maltepe	tesislerinde	
gerçekleştirilen	 Çevre	 ve	 İSG	Vizyon	 ve	
İlkeler	 Lansman	 Toplantıları’nda	 yeni	
vizyonu,	misyonu	 ve	 ilkeler	 ile	 Çevre	 ve	
İSG	konusundaki	hedefleri	aktarıldı.	İzo-
cam	Çevre	ve	İSG	Vizyon	ve	İlkeler	Lans-
man	 Toplantılarında	 ayrıca	 tesislerdeki	
risk	 azaltma	 çalışmaları,	 davranışlardaki	
değişimleri	 izleyen	 SMAT	 denetimleri,	
yüksek	kaza	riski	içeren	durumların	(SIP)	
tespit	 edilmesi,	 kök	 neden	 analizleri	 ile	
sebeplerinin	incelenmesi,	kazaların	oluş-
maması	 için	 önleyici	 tedbirler	 konuları	
da	 gündeme	 geldi.	 İzocam	bu	 çalışma-
ların	 yanında	 yüksek	 riskli	 faaliyetlerini	
yönetmek	 ve	 çalışanları	 şiddeti	 yüksek	
kazalardan	korumak	için	oluşturulmuş	8	
temel	 ilkeyi	 vizyon	 yaklaşımı	 ile	 beraber	
ele	alarak	sıfır	iş	kazasına,	çevre	kazasına	
ve	meslek	hastalığına	ulaşmayı	hedefliyor.	
Tüm	 çalışanların	 katılımyla	 gerçekleştiri-
len	Çevre	 ve	 İSG	Vizyon	 ve	 İlkeler	 Lans-
man	Toplantılarının	ardından	destekleyici	
olması	amacıyla	hazırlanan	cep	kitapçığı	
ile	 vizyon	 ve	 ilkeler	 broşürü	 de	 çalışan-
larla	 paylaşıldı.	 İzocam	 İnsan	Kaynakları	
Direktörü	Gözdehan	Çaycı,	İzocam’ın	yeni	
Çevre	ve	İSG	vizyonunda	tüm	çalışanların	

sürece	katılımının	 çok	önemli	olduğunu	
vurgulayarak	şunları	söyledi:	“Çalışan	katı-
lımı	başarı	ölçümümüzde	de	çok	belirleyici	
bir	role	sahip.	Yeni	vizyonumuz	çerçeve-
sinde	3	yıl	sonunda	İzocam	bünyesindeki	
her	 çalışanımızın	 en	 az	 1	 Çevre	 ve	 İSG	
projesine	dahil	olmasını	ve	Çevre	İSG’nin	

günlük	 iş	 süreçlerinin	 ayrılmaz	 bir	 par-
çası	 haline	 gelmesi	 hedefliyoruz.	 Kişisel	
taahhüdün	 ve	 bu	 konuya	 olan	 inancın	
motivasyondaki	olumlu	etkisini	çok	önem-
siyoruz.	Çalışanlarımızın	birbirlerine	örnek	
olmalarının	bir	sorumluluk	olduğuna	da	
dikkat	çekiyoruz.”

İzocam Tüm Tesislerinde “Güvenlik Seninle Başlar” Mottosuyla, 
EHS Dönüşüm Süreci Başlattı

İ

ega	 Clima	West	 Africa	Hvacexpo,	
Lagos	 Eyalet	 Adalet	 Bakanlığı,	

ASHRAE	Nijerya	Bölümü,	NACC	 (Nijerya	
Amerikan	 Ticaret	Odası),	 NIME	 (Nijerya	
Makine	Mühendisleri	 Enstitüsü),	 Lagos	
Su	 Birlikleri,	 APWEN	 (Nijerya’nın	 Pro-
fesyonel	 Kadın	Mühendisleri	 Birliği)	 ve	
Nijerya’nın	önde	gelen	kurumlarının	des-
teğiyle	Nijerya’da	11-13	Temmuz	tarihleri	
arasında	düzenlendi.	

Eşzamanlı	fuar	ve	workshop	
etkinliği
Mega	Clima	West	Africa	 Fuarı,	 bu	 yıl	 3.	
defa	düzenlenen	workshop	programı	 ile	
katılımcı	ve	ziyaretçileri	için	önemli	bir	plat-
form	sağladı.	3	gün	süren	workshop	etkin-
liklerine	bakanlıklar,	ticaret	odaları,	sektör	
derneklerinden	gelen	yetkililerin	katılımları	
ile	iklimlendirme	sektörüne	dair	birçok	konu	
tartışılarak	ziyaretçilere	sunumlar	yapıldı.

Mega	Clima	sektör	firmalarını	
yeni	pazarlarla	tanıştırmaya	
devam	ediyor
Mega	Clima,	Nijerya	fuarındaki	başarısının	
ardından	 Türk	 firmalarını	 Irak	 ve	 Kenya	
pazarlarında	 yeni	 alıcılarla	 buluşturmak	
için	çalışmalarına	devam	ediyor.	Bir	sonraki	
fuar,	8-11	Temmuz	2020	tarihleri	arasında	
Nijerya’da	düzenlenecek.	Detaylı	bilgi	için:	
www.megaclimaexpo.com	

Mega Clima West Africa Hvac Expo Düzenlendi

M
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retimden	tasarıma	kadar	tüm	faaliyet-
lerinde	doğal	 kaynakların	 korunma-

sına,	verimli	kullanılmasına	ve	enerji	verim-
liliğine	öncelik	 veren,	doğanın	 ve	 ekolojik	
sistemin	 korunması	 için	projeler	geliştiren	

G	Electronics	(LG),	Çeşme’de	düzenle-
diği	toplantıda	iklimlendirme	ve	enerji	

çözümleri	alanındaki	iş	ortakları	ve	bayileriyle	
bir	araya	geldi.	40	iş	ortağı	ve	bayinin	katıl-
dığı	 toplantıda	 LG	Electronics	 Türkiye’den	
İklimlendirme	ve	Enerji	Çözümleri	Bölüm	Baş-
kanı	James	Park,	Bireysel	ve	Ticari	Klima	Satış	
Müdürü	Vedat	Şahin,	 Satış	 Sonrası	 Teknik	
Mühendisi	 Saffet	 Laçin,	Ortadoğu	ve	Asya	
Satış	ve	Pazarlama	Sorumlusu	Junseong	Lee,	
Ortadoğu	ve	Asya	Satış	Sorumlusu	Sanghun	
Yang,	Ticari	Klima	Satış	Müdürü	Süleyman	
Çavuşoğlu,	Ticari	Klima	Satış	Müdür	Yardım-
cısı	Emrah	Akdeniz,	Satış	Mühendisi	Kübra	
Deniz	 de	 sektöre	 ilişkin	 yenilikleri	 anlata-
rak	değerlendirmede	bulundu.	 Toplantıda	
konuşma	yapan	LG	Electronics	Türkiye	Klima	
ve	Enerji	Çözümleri	 Bölüm	Başkanı	 James	
Park,	 LG’nin	 tüm	ürünlerinde	olduğu	gibi	
iklimlendirme	sistemlerini	de	her	zaman	çev-
reci	ve	inovatif	bir	bakış	açısıyla	geliştirmeye	
özen	gösterdiklerinin	altını	çizerek,	“Teknoloji	
lideri	 LG	olarak,	 faaliyette	bulunduğumuz	
tüm	diğer	 alanlarda	olduğu	gibi,	 iklimlen-
dirme	sistemleri	sektöründe	de	global	pazar	
trendlerini	belirliyoruz.	Pazar	trendlerini	belir-
lerken	de,	tüketici	eğilimleri	ve	beklentilerinin	
yanı	sıra,	içerisinde	yaşadığımızı	dünyamızın	

ihtiyaçlarını	da	göz	önünde	bulunduruyo-
ruz.	Bu	 ihtiyaçlar	da	bize,	ar-ge	çalışmaları	
yaparken	her	zaman	ön	planda	tuttuğumuz	
çevreci	bakış	 açısını	 işaret	 ediyor.	 LG	ola-
rak,	farklı	alanlardaki	ürünlerimizde	olduğu	
gibi,	iklimlendirme	sistemlerimizi	de	çevreci	
ve	inovatif	bakış	açımızla	geliştiriyoruz.	Yeni	
nesil	ürünlerimizde	çevreye	verebileceğimiz	
etkiyi	en	aza	indirmek	için	tüm	dünyada	çevre	
dostu	olarak	bilinen	R32	isimli	soğutucu	akış-
kanı	kullanıyoruz.	Çevre	dostu	olmasına	rağ-
men	bu	kadar	yüksek	performans	gösteren	
tek	soğutucu	akışkan	olan	R32,	bu	yönüyle	
yeşil	soğutucu	olarak	da	adlandırılıyor”	dedi.	
Yanıcı	olarak	bilinen	R32	soğutucu	gazının	

Güney	Kore’de	 yapılan	 testler	 sonucunda	
düşük	yanma	seviyesinde	olduğu	ortaya	çık-
mış,	bu	nedenle	yeni	nesil	klimalarda	tercih	
edilmeye	başlamıştı.	Her	geçen	gün	artan	
global	enerji	ihtiyacının	da	altını	çizen	James	
Park	 “Yapılan	 araştırmalar	Ortadoğu	gibi	
sıcak	iklimlerde,	enerji	tüketiminin	yüzde	70’i	
soğutma	için	kullanılırken,	Avrupa’da	bu	ora-
nın	yüzde	48	olduğunu	gösteriyor.	Rakamlar,	
tüm	dünyada	akıllı	enerji	yönetiminin	yarata-
cağı	farkı	açıkça	ortaya	koyuyor.	LG	olarak	biz	
de,	 yenilikçi	ürünlerimizle	 kullanıcılarımızın	
hayatlarını	kolaylaştırırken,	içinde	yaşadığımız	
dünyaya,	çevreye	karşı	sorumluluklarımızı	da	
unutmuyoruz”	şeklinde	konuştu.

Arçelik,	web	sitesini	de	çevre	dostu	
hale	 getirdi.	 Arçelik’in	 kullanıcı	
dostu	 arayüze	 sahip	 yeni	 kurum-
sal	web	 sitesi	www.arcelikglobal.
com	yüzde	100	güneş	 enerjisiyle	
çalışan	 sunucular	üzerinden	
yayın	 yapıyor.	Arçelik’in	 veri	
merkezindeki	 enerji	 tüketim	
verimliliği	 oranı	 (PUE	 ratio)	 1,13’e	
yükseldi.	 Böylelikle	 alanındaki	 en	mükem-
mel	oran	olan	1’e	yaklaştı.	Arçelik	CEO’su	
Hakan	Bulgurlu	konuyla	ilgili,	“Arçelik	olarak	
sürdürülebilirlik	 alanında	öncü	 ve	 yenilikçi	
uygulamalarımızla	 fark	 yaratmaya	devam	
ediyoruz.	Gelecek	nesillere	 yaşanabilir	 bir	
dünya	bırakmak	amacıyla,	toplum	ve	çevreye	
karşı	sorumluluk	bilinciyle	kaynakların	verimli	
kullanımına	ve	döngüsel	ekonomi	çözüm-

lerine	odaklanan	 şirketimiz,	bu	 kapsamda	
yayına	başlayan	yeni	kurumsal	internet	sitesi	
ile	de	örnek	bir	 adım	atıyor.	%100	güneş	
enerjisiyle	çalışan	sunucular	üzerinden	yayın	
yapan	 internet	 sitesi,	 karbon	ayak	 izini	 en	
aza	 indirirken	enerji	 verimliliğini	de	en	üst	
seviyeye	çıkarıyor.	Önümüzdeki	dönemde	de	
yeşil	teknolojiyi	kucaklayan	ve	enerji	verimlili-
ğine	odaklanan	projelerimizle	sektörümüzde	
ayrışmaya	devam	edeceğiz”	dedi.

Arçelik’ten ‘Dünyaya Saygılı’ Web Sitesi

LG Türkiye, İklimlendirme ve Enerji Çözümlerini İş Ortaklarına Tanıttı
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abancı	 yatırımcılar	 için	 önemli	 bir	
üretim	üssü	haline	gelen	Türkiye’ye	

Avrupa	 firmalarının	 yatırımları	 sürüyor.	
İklimlendirme	 sektörünün	dünya	 devleri	
arasında	yer	alan	 İtalya’nın	 lider	 firmala-
rından	 Ferroli	Group,	 Türkiye	 pazarı	 için	
Besler	Ailesi’nin	 üretim	 ve	 satış	 şirketle-
rinden	biri	 olan	 Bestherm	 İklimlendirme	
ile	marka	 lisans	 anlaşması	 imzaladı.	 Fer-
roli	markasının	 Türkiye’de	 üretim,	 satış	
ve	 pazarlama	 faaliyetlerini	 kapsayan	
anlaşma	30	Temmuz	Salı	günü	Swissotel	
The	 Bosphorus’da	 düzenlenen	 bir	 basın	
toplantısı	 ile	 duyuruldu.	 Basın	 toplantı-
sına,	Ferroli	S.p.A	İhracat	Direktörü	Marco	
Ippoliti,	Bestherm	İklimlendirme	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Mehmet	Besler	ve	Bestherm	
İklimlendirme	 Genel	 Müdür	 Yardımcısı	
Erol	Porsemay	katıldı.	Basın	toplantısında	
Ferroli	Group	hakkında	bilgi	veren	Ferroli	
S.p.A	Dünya	İhracat	Direktörü	Marco	Ippo-
liti,	 “Türkiye’ye	 özel	 bir	 önem	 veriyoruz.	
Türkiye’de	genç	nüfusun	yarattığı	dinamik	
işgücü	dikkat	çekici.	Bizim	için	çok	değerli	
bir	 pazar	 olmasının	 yanı	 sıra,	 üretim	 ve	
işgücü	açısından	da	Türkiye,	yatırım	yap-
maktan	mutluluk	 duyduğumuz	bir	 ülke.	
1989	yılından	beri	Türkiye’de	temsilcilikler,	
distribütörlükler	 vasıtasıyla	 yer	 alıyoruz.	

Ancak,	stratejik	konumu	gereği	Türkiye	ile	
daha	etkin	olmayı	arzuluyorduk.	Büyüyen	
ve	 gelişen	 inşaat	 sektörü,	 genç	 nüfusu,	
bölgesel	 yapısı	 ile	 özellikle	 kombi	 başta	
olmak	üzere	iklimlendirme	ürünlerimiz	için	
rekabet	avantajı	 yaratmak	amacıyla	yerel	
bir	partnerle	ilerleme	kararı	aldık”	dedi.

“En	güvenilir	ve	en	ulaşılabilir	
marka	olacağız”
Bestherm	 İklimlendirme’nin	 üstün	 pazar	
deneyimi,	 istenilen	 üretim	 teknolojisini	
oluşturma	 kapasitesi,	 Ferroli	 kalitesini	
koruyacak	yatırım	ve	satış	gücü	ile	tercih-
leri	olduğunu	anlatan	Marco	Ippoliti,	“Bu	
özellikleri	 ile	Bestherm	 İklimlendirme’nin	
pazardaki	ihtiyaçlarımızı	karşılamak	için	en	
uygun	yol	olacağına	karar	verdik.	Bestherm	
İklimlendirme	 ile	marka	 lisans	 anlaşma-
mızı	yaptık.	İşbirliğimiz	neticesinde	Ferroli	
markamızın,	Türkiye’de	pazar	payını	ikiye	
katlayarak	5	yıl	içerisinde	%10’a	çıkarılma-
sını	hedefliyoruz”	dedi.	Bir	diğer	önemli	
hedeflerinin	 ise	 Ferroli’nin	 Türkiye’de	 en	
güvenilir	 ve	 en	 ulaşılabilir	marka	 konu-
muna	 ulaşması	 olduğunu	 vurgulayan	
Ippoliti,	 “Ferroli’nin	 global	 know-how’ı	
ile	Bestherm	İklimlendirme’nin	sektör	tec-
rübesi,	 güvenilirliği,	 pazarlama	 ve	 satış	

gücünün	 birleşimi,	 rekabet	 gücümüzü	
ileriye	 taşıyacak	 ve	 bu	 olumluluk,	 nihai	
tüketiciye	de	kalite	ve	servis	memnuniyeti	
olarak	 yansıyacaktır.	 İşbirliğimizin	 Ferroli	
Group’a	 önemli	 katkı	 sağlayacağına	 ve	
yeni	başarılara	imza	atacağımıza	inanıyo-
ruz”	diye	konuştu.

5	milyon	euro	yatırım	yapıldı,	
orta	vadede	10	milyon	euro	
yatırım	yapılacak
Bestherm	 İklimlendirme	Yönetim	Kurulu	
Başkanı	 Mehmet	 Besler	 ise	 konuşma-
sında,	orta	vadede	10	milyon	euroluk	bir	
yatırım	yapılacağını	ve	350	kişiye	direkt,	
1000’den	 fazla	 kişiye	 ise	 dolaylı	 olarak	
istihdam	 sağlanacağını	 vurgulayarak,	
“Bestherm	İklimlendirme	olarak	sektörün	
global	ve	öncü	markası	Ferroli	ile	yaptığı-
mız	 işbirliği,	Türkiye’nin	bu	pazarda	söz	
sahibi	 olması	 açısından	 çok	 önem	 ver-
diğimiz	 bir	 anlaşma.	 Ferroli	 ürünlerinin	
pazar	payını	arttırmak	ve	etkili	müşteri	ve	
paydaş	 ilişkileri	 geliştirerek	marka	değe-
rini	yükseltmek	ilk	hedefimiz.	Türkiye’nin	
durağan	bir	 döneminde	 5	milyon	 euro-
luk	 bir	 yatırım	 ile	 başladık	 sürece.	Orta	
vadede	ise	toplamda	10	milyon	euro	yatı-
rım	yapacağız”	dedi.	Besler	ayrıca,	yapılan	
lisans	anlaşmasının	kapsamı	hakkında	bilgi	
verdi	 ve	 şunları	 söyledi:	 “1992	 yılından	
beri	 ısıtma	 sektöründe	 olan	 tecrübemiz	
ile	 Bestherm	 İklimlendirme’yi	 üretim	 ve	
satış	 konusunda	 geliştirdik.	 Bestherm	
İklimlendirme,	bu	yeni	yapılanma	ve	yeni	
hedefler	 çerçevesinde,	 Ferroli	 Group	 ile	
yapılan	marka	lisans	anlaşması	dahilinde	
global	bir	konuma	gelecek.	Yapılan	marka	
lisans	 anlaşması	 kapsamında	 Bestherm	
İklimlendirme	 olarak;	 hem	 Ferroli’nin	
kombi	üretimini	hem	de	Ferroli’nin	ürün	
yelpazesindeki	 ısıtma	 ve	 soğutma	 gru-
bundaki	 ürünlerin,	 Türkiye’deki	 satış	 ve	
pazarlama	faaliyetlerini	gerçekleştireceğiz.	
Sektör	tecrübemizi,	İtalya’nın	öncü	mar-
kası	Ferroli	ile	birleştirerek,	Bursa	Organize	
Sanayi	Bölgesi’nde	yer	alan	kombi	üretim	
tesisinde	 5	milyon	 euroluk	 yatırım	 ger-
çekleştirdik.	 İlk	etapta	Ferroli’nin	kombi,	
kazan,	oda	termostatlarının	Türkiye’deki	
etkinliğini	artıracağız.	Mesela,	Ferroli’nin	

Ferroli, Bestherm İklimlendirme ile Güçlerini Birleştirdi
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Haberler

nauf	 Türkiye,	 geleneksel	 satış	 ve	
pazarlama	toplantısını	26-28	Tem-

muz	2019	tarihleri	arasında	Bolu	Gazelle	
Otel’de	gerçekleştirdi.	Satış,	Teknik	Satış,	
Pazarlama,	 Servis	 &	 Akademi,	 Lojistik,	
İhracat,	Operasyon	bölümlerinin	de	geniş	
katılımıyla	 Bolu	Gazelle	Otel’de	 gerçek-
leştirilen	toplantıda	bu	yıl	“değişim”	fel-
sefesini	benimsediklerini	açıklayan	Knauf	
Türkiye	yöneticileri,	yarıyıl	değerlendirme-
sinin	yanı	sıra	2019	strateji	ve	hedeflerini	
paylaştı.	Toplantıya	Knauf	Türkiye	Genel	
Müdürü	Ali	Türker	de	katıldı.
Knauf	 Türkiye’nin	 2019	 ilk	 dönem	per-
formansı	 ve	 gelecek	 hedeflerinin	 detay-
larıyla	 konuşulduğu	 toplantının	 günde-
mini	“değişim”	oluşturdu.	Üç	gün	süren	
toplantı	kapsamında	Knauf	Türkiye	Genel	

Müdürü	 Ali	 Türker	
tarafından	 ekibe	
2019	 yılında	 Knauf	
Türkiye’nin	 değişen	
genel	 organizasyon	
ve	 satış	 organizas-
yonu	 yapısı	 buna	
bağlı	 yeni	 dönem	
çalışma	 modeli	 ve	
stratejileri	 detay-
lıca	 anlatıldı.	 Tüm	
ekip	 yöneticileri	 de	
stratejilere	 yönelik	
hedeflerini	 ortaya	
koydu.	 Buluşma	 kapsamında	 ekibe	 ses-
lenen	 Knauf	 Türkiye	Genel	Müdürü	Ali	
Türker,	 “Gerek	 şirketimiz	 genelindeki	
organizasyon	 değişikliği	 gerek	 ise	 satış	

organizasyonumuzdaki	 değişiklik	 ve	
belirlediğimiz	 yeni	 stratejiler	 ile	 pazar-
daki	konumumuzu	daha	da	güçlendirmeyi	
hedefliyoruz”	dedi.

cep	 telefonundan	 açıp	 kapatabildi-
ğiniz,	 sıcaklık	 ayarını	 yapabildiğiniz	
konforunuzu	artıran	akıllı	kombilerini	
üreteceğiz.	 2021	 yılına	 kadar	 100	
bin	kombi	üretimi	ile	100	bin	aileyi	
ısıtacağız.	Önümüzdeki	 5	 yılda	 da	
üretimimizi	 200	 bin	 adede	 ulaştı-
racağız.	Söz	dinleyen	kombiler	gibi	
teknolojik	 ürünlerden	 sonra	 2020	
yılında	 da	 Ferroli’nin	 su	 ısıtıcısı	 ve	
soğutma	 sistemlerinin	 Türkiye’deki	
pazar	 payını	 artıracağız.	 Satış	 son-
rası	hizmetler	konusunda	da	Ferroli	
Group	ile	birlikte	NOYA	Enerji	Sistem-
leri	ile	el	sıkıştık.”	

Teknolojik	ürünler	için	dünya	
standartlarında	üretim	tesisi
Bestherm	 İklimlendirme	 Genel	
Müdür	 Yardımcısı	 Erol	 Porsemay	
da	 Türkiye’de	 gaz	 dağılımı	 ile	 ilgili	
bilgilendirme	yaptığı	konuşmasında	
şunları	söyledi:	“Türkiye’de	toplam	kombi	
pazarı	2019	yılında	yaklaşık	800	bin	adet-
tir.	Gazın	ilk	kullanılan	şehirleri	olan	İzmit,	
Ankara,	 İstanbul	 ve	 Bursa	 bölgelerinde	
kombi	değişim	pazarının	yaklaşık	%20’nin	
üzerinde	olduğu	biliniyor.	Bu	kapsamda	
Ferroli	 markasının,	 Türkiye’deki	 pazar	
payını	 ikiye	 katlamayı	 ve	 5	 yıl	 içerisinde	
%10’a	çıkartmayı	hedefliyoruz.	Bestherm	
İklimlendirme	ve	Ferroli	işbirliği	sonucunda	

yeni	ürünlerle	ilgili	hazırlık	yapmayı	plan-
lıyoruz.	Müşterilerimize,	en	iyi	teknolojiyi,	
en	iyi	servisi	ve	en	iyi	ürünü	en	üst	seviyede	
yaşayacakları	konforla	sunmak	için	dünya	
standartlarında	bir	üretim	 tesisi	oluştur-
duk.	Geliştirmeye	de	devam	edeceğiz.”

Türkiye’de	ilk	kez	hybrid	
cihazlara	yatırım	yapılacak
Verimliliğin	 en	 üst	 seviyede	 olmasına	

önem	verdiklerini	belirten	Porsemay,	
“Bu	yüzden	hybrid	ürünlerin	üretimini	
hedefliyoruz.	Türkiye’de	ilk	defa	gazlı	
bir	cihazla,	havadan	suya	ısı	pompa-
sının	birlikte	çalıştığı	hybrid	cihazlara	
üretim	yatırımı	yapılacak.	Bu	sayede,	
A++	 verimlilikte	 yani,	 normal	 bir	
yoğuşmalı	kombiye	göre	%20	daha	
verimli	cihazlar	üreteceğiz.	Toplamda	
bu	 sistemle	%	138	 verim	 sağlana-
biliyor.	Avrupa	ülkelerinde	yeni	yeni	
gelişmeye	başlayan	hybrid	cihazları	ilk	
kez	ülkemizde	biz	üretmeyi	hedefli-
yoruz”	 diye	 konuştu.	Her	 sektörün	
dijitalleştiği	 dünyada	 iklimlendirme	
sektörünün	de	dijitalleştiğini	anlatan	
Porsemay,	“Pazarlama	çalışmalarında	
dijital	pazarlamaya	ağırlık	vereceğiz.	
Tüketiciler	mobil	uygulamalarla	servis	
talebini	 oluşturabilecek.	 Ferroli’nin	
müşteri	 ilkeleri	doğrultusunda	nihai	
tüketicilerimize	 çözüm	 sürecini	 24	

saatten	 12	 saate	 indirecek	 sistemimizi	
kuruyoruz.	Bu	sadece	Türkiye	koşullarında	
değil,	Avrupa	koşullarında	da	önemli	bir	
adım.	Isıtma	ve	sıcak	su	sağlayan	ürünleri-
miz	olması	sebebiyle	cihazlarda	çözümleri	
12	saate	indirmek,	tüketicilerimize	konfor	
ve	hızlı	çözüm	sağlaması	açısından	önemli	
bir	adım.	Mevcut	tüm	platformlarda	diji-
talleşme	 ve	%100	müşteri	memnuniyeti	
sistemi	kuruyoruz”	dedi.

Knauf Türkiye “Değişim” Felsefesini Aktardı
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FORM

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

ALDAĞ A.Ş.

Uludağ	Gümrük	ve	
Ticaret	Bölge	Müdürlüğü	
Hizmet	Binası	

ülkiyeti	hazineye	ait	Organize	Sanayi	Bölgesinde	
700	m2	 alan	 üzerinde	 kurulu	 dört	 katlı	 Uludağ	

Gümrük	ve	Ticaret	Bölge	Müdürlüğü	Hizmet	Binası,	ik-
limlendirme	sistemini	ALDAĞ	A.Ş.	cihazları	 ile	yeniledi.	
Bursa	Ticaret	ve	Sanayi	Odası	(BTSO)	OSB	içinde	Uludağ	
Gümrük	 ve	 Ticaret	 Bölge	Müdürlüğü’ne	 tahsis	 edilen	
42.000	m2	alan	içinde,	bağlı	müdürlük	ve	işletmelere	ait	
yapılarla	birlikte	yer	alan	Uludağ	Gümrük	ve	Ticaret	Bölge	
Müdürlüğü	Hizmet	Binası,	ALDAĞ	A.Ş.	cihazları	ile	birlikte	
enerji	tüketimini	düşürüyor.	Hizmet	Binasında	Aldağ	AKS	
serisi,	10.790-19.440	m3/h	911-1.600	kapasite	aralığında	
3	adet	plakalı	ısı	geri	kazanımlı	klima	santrali	ile	1.000-
4.000	m3/h	kapasite	aralığında	8	adet	ısı	geri	kazanım	
cihazı	ekonomik,	ideal	iç	ortam	kalitesi	sağlıyor.

M

ETNA

Gül	Proje	Express

stanbul	Basın	Ekspres	 yolunda,	 yüksek	yapı	 kali-
tesi	ve	estetik	algıyla	inşa	edilen,	yükselen	yatırım	

değeriyle	kazançlı	yatırımın	anahtarını	sunan	Gül	Proje	
Express'te	yüksek	kalite	ve	enerji	verimliliğine	sahip	ETNA	
ürünleri	tercih	edildi.	2	blokta	toplam	658	konut	ve	41	ti-
cari	ünitenin	bulunduğu	projede;	2	adet	frekans	kontrollü	
komple	paslanmaz	çelik	hidrofor	sistemi	(T-PFK	KI),	24	
adet	EILR	serisi	kuru	rotorlu	frekans	kontrollü	sirkülasyon	
pompası	ve	10	adet	EFP30	serisi	parçalayıcı	bıçaklı	drenaj	
pompası	kullanıldı.
Projede	kullanılan	EILR	serisi	in-line	kuru	rotorlu	frekans	
kontrollü	sirkülasyon	pompalarında;	pompa	giriş-çıkış,	
pompa	gövdesi,	 fan	 (çark)	döküm	malzemeden	olup,	
sızdırmazlık	ise	mekanik	keçe	(karbon-seramik)	ile	sağ-
lanıyor.	Ergonomik	tasarıma	sahip	EILR	serisi	yeni	nesil	
sirkülasyon	pompalarında	motor	üzerine	entegre	frekans	
kontrol	 sürücüsü	 bulunuyor.	 Projede	 kullanılan	 ETNA	
T-PFK	KI	serisi	frekans	kontrollü	hidrofor	sistemleri	ile;	ba-
sınçlı	su	temininde	talep	edilen	miktarda	suyun	istenilen	
basınçta	sağlanması	garanti	edildi,	böylelikle	kullanıcılara	
kesintisiz	bir	konfor	sunuldu.	
Frekans	kontrollü	ETNA	T-PFK	KI	serisi	hidrofor	sistemle-
rinin	kullanımı	ile	klasik	hidrofor	sistemlerine	oranla	işle-
tim	giderleri	minimize	edildi.	ETNA	T	PFK	KI	serisi	frekans	
kontrollü	hidrofor	sistemlerinde	kullanılan	pompalarda;	
pompa	giriş-çıkış	gövdeleri,	pompa	gövdesi,	fan,	difüzör	
komple	paslanmaz	malzemeden	olup;	 sızdırmazlık	 ise	
mekanik	keçe	(karbon-seramik)	ile	sağlanıyor.
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FORM

DAIKIN

Star	of	Bosphorus	Veri	Merkezi

ürkiye	ve	Ortadoğu’da	faaliyet	gösteren	teknoloji	
grubu	NGN,	dijital	dönüşüme	öncülük	eden	yeni	ya-

tırımı	Star	of	Bosphorus	ile	fark	yaratıyor.	Kesintisiz	erişim,	
tesis	yapısı	ve	teknolojisiyle	Türkiye’nin	en	gelişmiş	veri	
merkezlerinden	olan	Star	of	Bosphorus,	Daikin	kalitesiyle	
bütünleşiyor.	
Star	of	Bosphorus	Veri	Merkezi;	şirketlere	danışmanlık,	
bulut,	uygulama	yönetimi,	felaket	kurtarma,	yedekleme	
ve	iş	sürekliliği,	güvenlik,	veri	depolama,	barındırma	ol-
mak	üzere	geniş	bir	yelpazede,	uluslararası	standartlarda	
profesyonel	veri	merkezi	hizmetleri	sunuyor.	Uptime	Ins-
titute	Tier	III	tasarım	ve	tesis	sertifikasına	sahip	veri	mer-
kezi	Star	of	Bosphorus,	16	MW	toplam	elektrik	gücü	ile	
yaklaşık	24.000	metrekare	kapalı	alanda	konumlanıyor.	
5.000	metrekare	beyaz	alanda	2.000’in	üzerinde	stan-
dart	kabinet	barındırma	kapasitesine	sahip	veri	merkezi,	
tasarım	ve	tesis	yetkinlikleri	ve	sismik	izolasyon	teknolo-
jisiyle	maksimum	fiziksel	güvenliği	ile	benzersiz	bir	servis	
seviyesini	garanti	ediyor.	
Bu	 tür	 tesislerde	 iklimlendirme	 büyük	 önem	 taşıyor.	
Çünkü	düzensiz	veya	değişken	ısı-iklimlendirme	verilerin	
saklanmasında	problem	yaratıyor.	Tam	da	bu	nedenle	
Daikin	ürünlerini	seçen	NGN,	Daikin’in	teknolojisine	ve	sa-
tış	sonrası	hizmetlerine	güvendiğinin	altını	çiziyor.	Tesisin	
iklimlendirme	çözümünü	Daikin	Chiller	ve	VRV	ürünleriyle	
yapan	NGN,	bu	projede	3	adet	hava	soğutmalı	chiller,	
42	adet	VRV	 iç	ünite,	5	adet	VRV	dış	ünite	cihazlarını	
kullandı.	Ürünlerin	seçiminde	cihazların	enerji	verimliliği-
nin	yüksek	oluşu,	satış	ve	satış	sonrası	hizmetin	kalitesi	
etken	oldu.

Tmlak	Konut	GYO	güvencesiyle	“Doğa	Şehircilik”	
ve	“Başyapı”	 tarafından	 İstanbul’da	 iş	 ve	yaşam	

akışının	önemli	noktalarından	Bahçelievler’de	inşa	edilen	
Karat	34	karma	yaşam	projesinin	tesisat	sistemlerinde	GF	
Hakan	Plastik	SILENTA	ürün	grubundan	Silenta	3A	ve	
Silenta	FR’nin	yanı	sıra	PP-R	ve	PVC	ürünleri	tercih	edildi.	
Sürdürülebilir	Yaşam	Alanı	hedefi	doğrultusunda	çevreye	
duyarlı	bir	proje	olarak	geliştirilen	Karat	34’te	kullanılan	
Silenta	3A	ve	Selenta	FR,	esneklik	ve	sessizliği	ile	ön	plana	
çıkan	ürünler.	
SILENTA	3A,	yüksek	darbe	dayanımı	ve	ses	koruması	ge-
rektiren	tüm	DIN	4109,	DIN	4102	sistem	standartlarına	
uygun	şekilde	formüle	edilerek	güçlendirilmiş	bir	ürün.	
PP’den	üretilen	ses	yalıtımlı	SILENTA	3A	Atıksu	Boru	Sis-
temi,	4	lt/s	akış	hızında	sadece	16	dB	ses	şiddeti	ile	te-
sisat	sistemlerinin	ihtiyaçlarını	en	üst	seviyede	karşılıyor.	
SILENTA	FR	 ise	 yanmaya	dayanıklı	 sessiz	boru	 sistemi	
olarak,	olası	yangınlarda	alev	iletiminin	en	aza	indirgen-
mesini	sağlıyor.	TS	EN	13501,	DIN	4102	yanıcılık	ve	DIN	
4109,	EN	14366	sessizlik	 standartlarına	uygun	olarak	
geliştirilen	SILENTA	FR,	atıksu	ve	asidik	sıvı	transferleri	
için	kullanılabiliyor.	
Mineral	katkılı	özel	bir	formülasyonla	üretilen	boru	sis-
temi,	Almanya	Fraunhofer	Enstitüsü	tarafından	yapılan	
ölçümlerde	EN	14366’a	göre	4	lt/s	akış	hızında	sadece	
12	dB	ses	şiddeti	seviyesine	ulaşıyor.
GF	Hakan	Plastik’in	Aquasystem	PP-R	boru	sistemleri,	ko-
nutlarda	suya	sağlıklı	ve	güvenli	şekilde	ulaşılması;	tesisat	
sistemlerinin	sorunsuz	bir	şekilde	uzun	ömürlü	çalışması	
açısından	tercih	ediliyor.

GF HAKAN PLASTİK

Karat 34 

E
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FORM

 

CONDAIR

Alvimedica

lvimedica,	 özel	 stent	 tasarımları,	 hemo	 ve	 biyo	
uyumluluğu	artıran	saf	karbon	kaplamaları	ve	en	

gelişmiş	teknolojiye	sahip	ilaç	salınımlı	stentler	gibi	eşsiz	
teknolojik	ürünler	üretiyor.	Çatalca’daki	üretim	tesislerinin	
yanı	sıra	2013	yılında	İtalyan	CID’i	satın	alarak	dünyadaki	
polimersiz	ilk	ilaçlı	stent	üreticisi	olan	Alvimedica,	ürettiği	
girişimsel	sağlık	teknolojilerini	70’ten	fazla	ülkeye	pazarlı-
yor.	Çerkezköy’deki	fabrikada	mevcut	temiz	oda	iklimlen-
dirme	sistemlerine	Condair	tarafından	elektrot	boyler	tip	
buharlı	nemlendiriciler	ile	buharlı	nemlendirme	uygulama-
sı	yapıldı.	EC	elektrot	boyler	tip	nemlendiriciler	elektroliz	
ile	hijyenik	buhar	üretir.	Oransal	kontrollü	EC	serisi	buharlı	
nemlendiriciler,	kapasitesini	oransal	olarak	kontrol	ederek	
sistemin	ihtiyacı	olan	kadar	buharı	üretir	ve	verir.		

A

 
AİRONN

İzmir	Üçkuyular	Terminali
zmir,	belediye	ve	 ilçe	otobüsleri	 için	bir	aktarma	

merkezine	ve	841	araçlık	otoparka	kavuşuyor.	Top-

lam	48	bin	906	metrekarelik	 inşaat	alanına	sahip	olan	

Üçkuyular	Terminali	ve	Otoparkı	projesiyle	önemli	bir	ih-

tiyaç	karşılanmış	olacak.	Yol	kotundan	aşağıda	bulunan	

terminal	katı	ile	yeraltında	3	kattan	oluşan	otopark	için	

Aironn	71	adet	fan	ve	jetfan	üretti.	Her	biri	Aironn’un	TÜV	

SÜD	onaylı,	AMCA	standartlarına	uygun	performans	test	

laboratuvarında	AMCA	250-12	standardına	uygun	şekilde	

test	edildi.	Aironn	fan	ve	jetfanları,	EN	12101-3	uygun,	

300	°C–2	saat	ve	400	°C-2	saat	sertifikalarına	sahiptir.

İ

İMBAT

Maspo	Enerji,	Manisa
mbat	İklimlendirme	ve	Soğutma	Sistemleri,	yüksek	
verimli	ürünleriyle,	enerji	sektörü	projelerinde	ide-

al	iklimlendirmeyi	sağlamak	için	yer	alıyor.	Maspo	Enerji,	
Manisa	ALA-2	Jeotermal	Enerji	Santrali	yatırım	projesi	için	
İmbat’ı	seçti.	Tesisin	iklimlendirmesini	sağlamak	için	en-
düstriyel	proseslerde	sıkça	tercih	edilen,	iç	yüzeyleri	pas-
lanmaz	malzeme	ile	kaplı	 İmbat	çatı	tipi	paket	klimalar	
tercih	edildi.	İmbat	projede;	28.000	m3/h	debide	ve	176,4	
kW	soğutma	kapasiteli	HSE	502	model	ve	12.750	m3/h	
debide	ve	102,6	kW	soğutma	kapasiteli,	40˚C	dış	hava	
sıcaklığında	%20	taze	havalı,	inverter	plug	fanlı,	G4-	F7	
ve	H2S	aktif	karbon	filtreleri	bulunan	ve	cihaz	dışı	600	Pa	
üfleme	basıncı	ile	çalışan	HSE	352	model	çatı	tipi	klimala-
rıyla	sağlıklı	ve	ideal	iklimi	sağlayacak.	7-350	kW	kapasite	
aralığında	65.000	m3/h	debiye	çıkan,	tamamı	A	ve	B	enerji	
sınıfında	yer	alan	İmbat	çatı	tipi	klimalarda	çevreci	akışkan	
R410a	kullanılıyor.	İmbat	çatı	tipi	klimalar,	farklı	beklenti-
lere	yönelik	geniş	opsiyonel	seçenekler	sunuyor.
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ürkiye’deki	 ve	 yurtdışındaki	birçok	
büyük	proje	için	fan	sistemi	üreten	

yerli	 yatırımcı	 Aironn	 Havalandırma	 ve	
Klima	Sistemlerinin,	 Kocaeli’nin	Kartepe	
ilçesinde	bulunan	fabrikasında	geliştirdiği	
Fan	Performans	Test	Laboratuvarı,	AMCA	
tarafından	akredite	edildi.	
Kurduğu	fan	test	laboratuvarı	ile	sektörde	
büyük	öneme	sahip	olan	AMCA	sertifikası	
almaya	hak	 kazanan	Aironn,	 Türkiye’de,	
Ortadoğu	 ve	 bölge	 coğrafyasındaki	 ilk	
firma	oldu.	Dünyada	sadece	çok	az	sayıda	
örneği	olan	AMCA	onaylı	test	laboratuva-
rını	kuran	firma,	diğer	firmalara	da	AMCA	
onaylı	fan	performans	test	hizmeti	verecek.	
Türkiye’de	 tünel,	otopark	 ve	 tüm	yapılar	
için	 fan	üretimi	 yapan	öncü	 firmalardan	
olan	Aironn,	önemli	bir	başarıya	daha	imza	
attı.	Yapımı	devam	eden	Kuzey	Marmara	
Otoyolu’ndaki	 tüneller,	 şehir	 hastaneleri,	
İstanbul	Havalimanı	gibi	 prestijli	 yapılar	
başta	olmak	üzere	Türkiye’deki	ve	yurtdı-

Aironn Fan Test Laboratuvarı, Fan Alanında 
Uluslararası Otorite AMCA Tarafından 
Akredite Edildi

şındaki	birçok	büyük	proje	için	fan	sistemi	
üreten	 firma,	 son	 iki	 yıl	boyunca	 yaptığı	
Ar-Ge	 çalışmaları	 neticesinde	 sektör	 için	
önemli	bir	değere	sahip	olan	AMCA	akre-
ditasyonuna	 sahip	 fan	 test	 laboratuvarı	
kurdu.	Bu	sertifika	sayesinde	firma	ürettiği	
ürünlerin	dünya	standartlarında	kalite	doğ-
rulamasını	yapabiliyor	hale	geldi.
Her	yıl	yaklaşık	150	milyon	Euro’luk	itha-
latın	 yapıldığı	 fan	 sistemleri	 sektöründe	
Aironn,	 kurduğu	 test	 laboratuvarında	
kalitesini	 kanıtladığı	 ürünlerle	 dünyaya	
açılmayı	hedefliyor.	Yüzde	100	yerli	 yatı-
rım	olan	firma,	yapılan	 ithalatı	azaltarak,	
ihracatın	artırılmasını	hedefliyor.	Konuyla	
ilgili	 açıklama	yapan	 firma	yetkililerinden	
Uğur	Akgül,	 yerli	 bir	 firma	olarak	geliş-
tirdikleri	 test	 laboratuvarı	 sayesinde	 tüm	
dünyaya	 ihracat	 yapabilmelerine	olanak	
doğduğunu	belirtti.	Akgül,	konuya	ilişkin	şu	
bilgileri	veriyor:	“AMCA,	dünya	geneli	için	
fan	konusunda	en	büyük	otoritedir.	İki	yıl	

boyunca	Fan	Performans	Test	Laboratuva-
rımızın	AMCA	akreditasyonu	için	yoğun	bir	
çalışma	içindeydik.	Çabalarımız	hak	ettiği	
sonucu	aldı	ve	laboratuvarımız	AMCA	tara-
fından	akredite	edildi.	Bu,	sadece	bizim	için	
değil,	ülkemiz	için	de	bir	gurur	vesilesidir.	
Zira	dünya	genelinde	çok	az	sayıda	AMCA	
akreditasyonlu	fan	test	laboratuvarı	bulunu-
yor,	ülkemizde	ise	bir	‘ilk’	ve	‘tek’	olma	özel-
liğine	sahip.	Ortadoğu,	Türki	Cumhuriyetler	
gibi	bölge	coğrafyamızda	da	AMCA	tarafın-
dan	akredite	bir	laboratuvar	bulunmuyor.	
Bu	 laboratuvarda	 sadece	Aironn	markalı	
fanlar	değil,	dileyen	tüm	kuruluşların	 fan	
performans	ölçümleri	yapılabilecek	ve	bu	
ölçümlerin	doğruluğu	AMCA	 tarafından	
onaylanmış	olacak.	Bu	laboratuvarda	fanla-
rın	tüm	teknik	verileri	doğrulanıyor.	Yapılan	
testler	 laboratuvarın	birçok	noktasındaki	
kameralar	aracılığıyla	internet	üzerinden	eş	
zamanlı	olarak	dünyanın	neresinde	olursa-
nız	olun	izlenebiliyor.”

Özel Haber

T
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“Türkiye’deki	bütün	büyük	
yatırımlara	baktığınızda	Aironn	
ismi	geçmektedir”
Firma	 faaliyetleri	 ve	 amaçları	 hakkında	
bilgiler	 aktaran	Akgül,	 “Bizim	bulundu-
ğumuz	 sektörde	 Türkiye’ye	her	 yıl	 yurt-
dışından	150	milyon	Euro	 civarında	 fan	
gelmektedir.	Biz	Türk	mühendisleri	olarak	
bu	fanları	yapmak	için	çok	daha	iyi	durum-
dayız.	Biz	bunu	başarmış	bir	firmayız.	Bak-
tığınız	zaman	bizim	ulusal	alanda	önemli	
referanslarımız	var.	3.	Havalimanı	bildiği-
niz	 yatırımlardan	biri.	 3.	Havalimanında	
bulunan	tünellerdeki	bütün	fanları	Aironn	
üretmiştir.	Birçok	şehir	hastanesinin	fanları	
da	Aironn	imzası	taşımakta.	Türkiye’deki	
bütün	 büyük	 yatırımlara	 baktığınızda	
Aironn	 ismi	geçmektedir.	 Bunun	 sebebi	
ise	mühendislik	altyapımızın	güçlü	olma-
sıdır.	Mühendislik	altyapısı	güçlü	olmadan	
bu	 kalite	 sürecini	 standardize	 edemez-
siniz.	 Biz	 bununla	da	 sınırlı	 kalmıyoruz.	
Ar-Ge’ye	paralel	 olarak	üniversite-sanayi	
işbirliği	konusuna	önem	veren	bir	firma-
yız.	Türkiye	ve	yurtdışındaki	üniversitelerle	
sürekli	 olarak	 devam	eden	projelerimiz	
bulunuyor”	dedi.	

“Bu	test	düzeneği	aslında	bizim	
ve	ülke	için	bir	gurur	kaynağı”
AMCA	sertifikalı	fan	test	laboratuvarında	
ürettikleri	 ürünlerin	 ve	 farklı	 firmalara	
ait	 ürünlerin	 teknik	 performansını	 test	
edebildiklerini	 belirten	Akgül,	 bu	 serti-
fikalı	 test	merkezi	 sayesinde	 yurtdışına	
daha	güçlü	 satış	 yapabileceklerini	 ifade	

ederek,	 “Bu	 test	 düzeneği	
aslında	 bizim	 ve	 ülke	 için	 bir	
gurur	 kaynağı.	 Fan	 yasaları	
demek,	 AMCA	demek	 bizim	
için.	 Bu	 test	 düzeneği	 bizim	
için	olduğu	kadar	ülkemiz	için	
de	çok	büyük	bir	başarıdır.	Yüz	
yılı	aşan	geçmişe	sahip	dernek-
lerin	bir	araya	gelerek	kurduk-
ları	 AMCA	Hava	Hareketi	 ve	
Kontrolü	Birliği	(Air	Movement	
and	Control	Association)	ulus-
lararası,	kâr	amacı	gütmeyen,	
dünya	geneli	için	fan	yasalarını	
geliştiren	sivil	 toplum	kurulu-
şudur.	AMCA,	fan	ve	havalan-
dırma	ürünleri	 alanında	ulus-
lararası	 geçerliliği	 olan	 stan-
dartların	geliştiricisidir.	AMCA	
onaylı	bu	test	düzeneğimiz	ile	
biz	 artık	 tüm	 dünyaya	 satış	
yapabiliriz.	Mühendisliğimizin	
doğru	 olduğunu	 biliyorduk,	

ama	 bu	 sayede	 uluslararası	 geçerliliğe	
sahip	 bir	 doğrulama	 ve	 belgelendirme	
yapabiliyoruz”	diye	konuştu.

“Fan	dünyasında	Türkiye’ye	
çok	şey	kazandıracağımıza	
inanıyorum”
Amaçlarının	 Türkiye’deki	 fan	 ithalatını	
azaltarak,	ürettikleri	fanları	dış	pazarlara	
sunarak	 bir	 Türkiye	markası	 yaratmayı	
hedeflediklerini	söyleyen	Uğur	Akgül,	“Biz	
burada	diğer	firmalara	da	hizmet	verebi-
liyoruz.	Genellikle	Türk	mantığında	birey-
sel	 yatırımlarla	 değerlendirme	mantığı	
var.	Aironn	ise	bu	mantığın	tam	tersine	
kazandığını	Ar-Ge’ye,	yazılıma,	insana	ve	
son	teknoloji	donanıma	yatırıyor.	Biz	fir-
mayı	2.,	3.	nesile	nasıl	taşıyabiliriz	düşün-
cesi	 ile	 yola	 çıktık.	 Bu	 başarımız	 da	 bu	
düşüncemizin	ürünüdür.	Bizim	buradaki	
hedefimiz	yalnızca	para	kazanmak	değil,	
uluslararası	bir	marka	olmak.	Yerli	ve	milli	
vurgusu	 son	 dönemlerde	 çok	 popüler	
ama	 bu	 gerçekte	 sadece	 demeçlerde	
kalıyor.	Gerçekte	de	yerli	ve	milli	olanın	
desteklenmesi	gerekiyor.	Biz	bu	yatırımı	
tamamen	kendi	imkanlarımızla	yaptık.	Bu	
sadece	bir	başlangıç.	Birçok	projemiz	var.	
Aironn’un	fan	dünyasında	Türkiye’ye	çok	
şey	kazandıracağına	inanıyorum”	şeklinde	
konuştu.
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Uluslararası projelerin 
ortağı SOSİAD, evrensel 
düşünen, ülke yararı 
gözeten bir dernektir”

“
SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakuş:

OSİAD (Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği), kurulduğu 2005 yılından bugüne Türkiye Soğutma ve 

İklimlendirme Sektörünün uluslararası rekabetçilik gücünü artırmak, sektörün hizmet verdiği alanların 

daha yüksek seviyede katma değer elde etmelerini sağlamak için çalışıyor. SOSİAD neler yapıyor, hangi 

katma değerleri üretiyor? Bu soruların cevapları, buzdağının su üzerindeki kısmı kadar biliniyor. Buzdağının 

su altında kalan daha büyük kütlesini görebilmek için Derneğin 7.Dönem Yönetim Kurulu’nun Başkanı Turgay 

Karakuş ile görüştük. Karakuş, geçmişten bugüne derneğin faaliyetlerini özetleyerek, yeni dönem çalışmaları, 

özellikle sektöre yön verecek uluslararası projeleri hakkındaki bilgileri okurlarımızla paylaşıyor…

S
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Yerelden	evrensele	uzanan	
yolculuğunda	SOSİAD
SOSİAD, 14 yıl önce kurulduğunda, 
soğutma sektörünün komponent tedarik-
çilerinin bir araya geldiği bir yapıyı temsil 
ediyordu. Ancak süreç içinde; taahhüt, 
servis, soğuk depo, panel ve komponent 
üreticileri gibi soğutma sektörünün diğer 
disiplinlerinden gelen firmalarının da 
katılımıyla, sektörü her yönüyle temsil 
edebilen çoğulcu bir yapıya dönüştü. 
Komponent tedarikçilerinin ağırlıkta 
olduğu dönemde, ele alınan sorunların 
başında ithalat geliyordu. Zaman içinde 
faaliyetler ve ele alınan konular geniş-
ledi ve nihayetinde SOSİAD, uluslararası 
projelerin çözüm ortağı olarak küresel 
ölçekli çalışmalara dahil oldu.

“Real	Alternatives	4Life”	
Projesi	ile	küresel	ısınmanın	
engellenmesi	mücadelesi
AREA’ya (Avrupa Soğutma, İklimlen-
dirme ve Isı Pompası Müteahhitleri 
Birliği) 2016’da tam üye olduk. Merkezi 
Brüksel’de olan AREA, 22 ülkeden 26 
ulusal derneğin üye olduğu küresel bir 
platform. Üye 26 ulusal dernek; 110.000 
kişiyi istihdam eden ve yıllık 23 milyar 
Euro cirosu bulunan 13.000 şirketi temsil 
ediyor.
Sosyal ortak olarak yer aldığımız ulusla-
rarası projelerimizden; AREA’nın da yer 
aldığı REAL Alternatives 4 LIFE AB 
projesi; HFO’lar, R32, hidrokarbonlar, 
karbondioksit, propan ve amonyak gibi 
düşük GWP’li soğutkanlarla ilgili iyi 
uygulamaları amaç edinen eğitimlerin 
tüm Avrupa’da yaygınlaştırılmasını des-
teklemektedir. Projenin ilk ayağı olan 
online eğitim platformunun Türkçe dahil 
14 dilde hazırlanması ve yayına alın-
ması tamamlandı. Platformda var olan 
9 Türkçe eğitim modülüne http://www.
realalternatives.eu linkinden kısa sürede 
tamamlanabilen kayıt işleminden sonra 
erişebilmek mümkün.
Yine proje kapsamındaki eğitim katılım-
ları için; SOSİAD üyesi kuruluşlardan 
seçilen beş temsilcimiz Belçika, İtalya 
ve Almanya’da CO2 ve hidrokarbon cinsi 

soğutkanlara uygun servis teknikleri 
konusunda eğitim aldı ve yetkili eğit-
men olarak sertifikalandırıldı. Bir sonraki 
aşamada ise eğitimcilerin eğitimi prog-
ramı, Friterm Akademi’de tamamlandı. 
Eğiticilerin eğitimi programında önce-
liğimiz, teknik öğretmenlerdi. Ben de 
teknik öğretmenlik yapmış bir kişi olarak 
bu eğitime katıldım, diğer katılımcılar 
gibi sertifikamı aldım. Proje merkezi olan 
IOR (Institute of Refrigeration) tarafın-
dan bu etkinliğimizin sonuçları fevka-
lade başarılı bulundu ve projenin sosyal 
ortaklarının ülkelerinde yapılacak olan 
eğitimlere şablon olarak sunulacağı bildi-
rildi. Bu eğitim için Türkiye’nin pek çok 
kurumundan talepler aldık. Real Alterna-
tives 4 LIFE Projesi 2020’de sona erecek. 

Doğanın	hizmetinde	bir	UNIDO	
projesi…
Geçmiş dönem Başkanlarımızdan Vahe 
Dağdevirenel’in döneminde T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmeler 
sonucu F-Gazlar ile ilgili çalışmalara 
dahil olduk ve kısaca Demonstrasyon 
Projesi olarak adlandırdığımız; Birleşmiş 
Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı’nın 
(UNIDO) “Düşük Küresel Isınma 
Potansiyeline (GWP) Sahip Soğutucu 
Akışkanların Teşviği için Pilot Etkin-
likler ve Uygulamalar Projesi”nin temeli 
atıldı.
Demonstrasyon Projemiz, Türkiye’de 
freon gazlı soğutma sistemlerinin alterna-
tif akışkanlara göre enerji verimliliğinin 
hangi mertebede olduğunun ölçülmesi, 
revizyon yapılması ve bunun raporlanma-

Söyleşi

sını konu alıyor. Bu projemizi T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, UNIDO ile bir-
likte takip ediyor. Uluslararası projeler 
konusundaki başarımız takdir gördüğü 
için, bu projenin yürütülmesinde de yine 
SOSİAD tercih edildi. UNIDO ile söz-
leşmemizi yaptık, proje komisyonumuz 
Mayıs ayı başında çalışmalarına başladı. 
Belirlenecek üç pilot uygulamada, mev-
cut soğutma sisteminde, soğutucu akış-
kan değişimi yapılacak, 15 gün aralıklarla 
test ve ölçümleri izlenecek. Elde edile-
cek sonuçlar, üç ayrı ilde düzenlenecek 
toplantılarla, sektör ve hedef sektörlerin 
temsilcileri ile paylaşılacak. Son aşamada 
detaylı olarak raporlanarak UNIDO’ya 
teslim edilecek.
Demonstrasyon Projesi, çok büyük ulus-

lararası bir projenin sadece bir modülü 
olduğu için tamamlandığında diğer 
modülleri olan projelere başlayacağız. Bu 
proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın da 
çok önem verdiği bir farkındalık çalış-
masıdır. SOSİAD olarak sadece sektörü 
değil, doğayı ilgilendiren projelerde de 
yer almaktan dolayı gururluyuz. 

SOSİAD,	T.C.	Çevre	ve	Şehircilik	
Bakanlığı	çalışmalarının	aktif	
partneri
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
SOSİAD’ın önemli projelerin içinde yer 
alması, sektördeki etkinliğini artırması 
konusunda büyük desteği oldu. Tabii bu 
destek, süreç içinde karşılıklı hale geldi; 
SOSİAD, F-gazlarla ilgili çalışmalarda 
Bakanlığın partneri gibi hizmet vermeye 

UNIDO ile 
gerçekleştirdiğimiz 

demonstrasyon projesi 
Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nın da çok 
önem verdiği bir 

farkındalık çalışmasıdır 
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başladı. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı ile beraber önemli stratejik projelere 
imza atıyoruz. Bakanlığın her yıl düzen-
lediği, 2018 yılının Aralık ayında ger-
çekleştirilen “Ozon Paneli”ne ve “Ozon 
Tabakasının Korunması Günü’’ etkin-
liklerine sunumlarımızla destek verdik. 
F-gazlar konusunda Türkiye de Avrupa 
gibi ilerleme gösterecektir. Bunun altya-
pılarını oluşturmak gerekiyor, bununla 
ilgili MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) 
da çalışmalar yapıyor. F-gazlar MYK’nın 
tanımladığı yeterliliklere de girdi. Biz 
de SOSİAD olarak, MYK çalışmalarına 
katkı koyuyoruz. Geçen dönem gerçek-
leştirdiğimiz F-Gaz Semineri büyük 
yankı uyandırdı ve Bakanlığımızı da 
davet ederek ISK-SODEX Fuarı’nda 
da tekrarlayacağız. 

“Meslek	Liseleri,	Memleket	
Meselesi”	şiarıyla	“Sürdürülebilir	
Farkındalık	Yaratmak”	projesi
SOSİAD Eğitim Komisyonu’nun gün-
deminde, önceki dönemlerde de teknik 
liselere malzeme yardımı yer alıyordu. 
Bununla birlikte öğrenci gruplarının 
fabrika ve fuar ziyaretleri gibi aktiviteler 
yapılıyordu, ama komisyon çalışmaları-
nın ağırlık noktası, malzeme yardımla-
rımızdı. Çünkü SOSİAD’ın bünyesinde 
güçlü malzeme tedarikçileri bulunuyor. 
Meslek Lisesi mezunuyum, Marmara 
Üniversitesi’nde Teknik Öğretmenlik 

formasyonu aldım, öğretmenlik yaptım, 
işin mühendisliğini yaptım, sanayicisi 
oldum. Bu nedenle eğitim konusuna 
duyarlıyım ve konuya farklı disiplinle-
rin gözü ile yaklaşım gösterebiliyorum. 
Dolayısıyla başkan olduğum dönemde, 
eğitim tarafına biraz daha fazla ağırlık 
verdik. Sadece malzeme yardımı yap-
maktan ziyade eğitime de katkı koymak 
istedik. Kalifiye eleman yetersizliği konu-
suna eğildik. Çünkü üyelerimiz dahil, 
herkes kalifiye eleman eksikliğinden 
şikayet ediyordu. 
“Meslek lisesi, memleket meselesidir” 
şiarıyla, bunu soğutma sektörü için üye-
lerimizle birlikte irdelemek gerektiğini 
düşündüm. Çünkü Türkiye’de meslek 
lisesine gelen öğrenci, teknik ve bilişsel 
yeteneği açısından seçilmiş kişiler değil. 
Türkiye’de lise öğrencilerimiz orta öğre-
timi bitirdikten sonra başarı sıralamasına 
göre, “önce fen veya Anadolu lisesi, sonra 
süper lise veya kolej, onlar da olmadı düz 
lise, daha da olmadı meslek lisesine gire-
rim” diye düşünüyor. Meslek lisesi son 
seçenek olarak görülüyor. Meslek lisesine 
gelince de ilk tercih elektrik/elektronik, 
ikinci tercih bilgisayar/bilişim teknoloji-
leri, üçüncü tercih mekatronik veya yapı 
ressamlığı oluyor. Tesisat teknolojileri 
ise yine meslek lisesi eğitiminin de son 
tercihi oluyor. 
Biz çocuklarımıza birçok imkan tanıya-
bilir; yardımda bulunabilir, iş ve staj ola-

nakları bulabiliriz, ancak bu başka çareleri 
olmadığı için meslek lisesine yönelen, 
yetersiz bilgi ve beceriye sahip çocuklarla 
istediğimiz mesafeyi kat edebilmemiz ne 
yazık ki mümkün olamıyor.
Başarısız öğrenci olduğuna inanmıyo-
rum, herkes başarılı olabilir. Ama bizim 
bölüme gelen çocuklar, yeteneklerine 
göre seçilmeyince, haliyle başarısız oluyor. 
Öğretmen olduğum dönemde ÖSS’ye 
öğrencilerimizi hazırlıyordum, üçgenin iç 
açıları toplamını bilmeyen meslek lisesi 
mezunu çocuklarımız vardı. Bu çocuk 
meslek lisesini bitirmiş, matematik ve 
geometri bilgisi neredeyse hiç yok, bense 
üçgenin iç açılarını bilmeyen bu çocuk-
lara analitik geometri ve uzay geomet-
risi öğretmeye çalışıyordum. Bu konuları 
derneğimizin Eğitim Komisyonunda 
anlattım, destek verdiler ve bir sosyal 
sorumluluk projesi geliştirdik. Bu sosyal 
sorumluluk projesine de “Sürdürülebilir 
Farkındalık Yaratmak” adını koyduk. Bu 
bağlamda da T.C. Milli Eğitim Bakan-
lığı ile görüştük, konuyu detaylı örnek-
leriyle anlattık ve son derece olumlu kar-
şılandık, her türlü desteği vermeye hazır 
olduklarını söylediler. Biz de farkındalık 
yaratmak için öncelikle İstanbul’da bran-
şımız olan endüstriyel iklimlendirme ve 
soğutma sistemleri bölümünün olduğu 
6 okul tespit ettik. Bu okullarda semi-
nerler gerçekleştirdik. Öğrencilerimizle 
birlikte veliler de seminerlere katıldı. 
Çok verimli geçti, çok güzel tecrübeler 
edindik. Geçen haftalarda da gerçekleş-
tirdiğimiz seminerler hakkında MEB 
ile görüştük ve sistemin eksik taşlarını 
tamamladık. İstanbul’da belirlediğimiz 
iki pilot okula gerekli desteği verdik. 
Amacımız meslek liselerinde bizimle 
ilgili bölüme; teknik becerisi yüksek, 
üç boyutlu zekaya sahip, bilişsel yete-
neği olan kişilerin gelmesini istiyo-
ruz. Kişiler, yetenekleri doğrultusunda 
bilinçli tercihler yaparak tahsil görmeli 
ve uzmanlaşmayı hedeflemeli. Konuyu 
ele aldığımızda; öğrencilerimizin tesi-
sat teknolojisi bölümünün ne olduğunu 
bilmediğini gördük. “Tesisat teknolojisi” 
nedir diye sorduğumuzda “boruculuk”, 
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“iklimlendirme nedir” diye sorduğu-
muzda ise “klima” cevabını aldık. Bunun 
böyle olmadığını kendilerine anlattık. 
Elde ettiğimiz sonuçlar neticesinde bir 
yol haritası çizdik ve uygulamaya koy-
duk. Bu SOSİAD ve soğutma sektörü 
için bence çok büyük ve çok önemli bir 
adım. Zira bu, işin temelidir. Sağlam 
olmayan temel üzerinde yükselemeyiz. 
Günümüz eğitim sisteminde lise 4 yıl. 
Branş, 9. sınıftan sonra seçiliyor. Dola-
yısıyla öğrenci ilk sene bütün dersleri 
görüyor, ikinci senesinde bölümünü 
seçiyor. SOSİAD olarak tespit ettiğimiz 
6 okulda gerçekleştirdiğimiz seminerler, 
9. sınıf öğrencileri içindi. Sistem deği-
şecekse branş seçimi ortaokul yıllarında 
yapılacak. Eğer branş seçimi ortaokulda 
olursa, ulaşmamız gereken kişi sayısı 
çok fazla olacak. Bizim bu kişilere yete-
cek kadar zamanımız ve mesaimiz yok. 
Ancak projeyi de desteklemek ve sür-
dürmek istiyoruz. MEB’dan ortaokullar-
daki rehberlik öğretmenlerine seminer 
vermeyi talep ettik. Tesisat teknolojisi 
bölümünün ne olduğunu, iş imkanları-
nın ne olduğunu, hangi konuları içerdi-
ğini rehberlik öğretmenlerimize anlat-
mak istiyoruz ki onlar da öğrencileri 
yönlendirebilsin. SOSİAD olarak bu 
farkındalık projemizin sektöre sundu-
ğumuz çok büyük bir katkı olduğuna 
inanıyoruz. 

İSMEK	için	verdiğimiz	destek,	
eğitime	verdiğimiz	önemin	bir	
diğer	aynası	
Tüm bu projelerin yanında sektörümüz 
için maddi desteğimizi de esirgemiyoruz; 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat 
Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK)’nin 
SOSİAD, ISKAV, DOSİDER, İSKİD, 
İZODER, MTMD, POMSAD ve 
TTMD ile işbirliği protokolü yaparak 
açtığı İklimlendirme Sektörü Uzman-
lık Okulu’na SOSİAD olarak soğutma 
alanında destek verdik. Bu yatırım da 
sektör için büyük önem taşıyor. İSMEK 
İklimlendirme Okulu’na olan desteği-
miz, yine eğitime verdiğimiz önemin bir 
göstergesidir.

SOSİAD	Basın,	Yayın	Tanıtım	
Sosyal	Faaliyetler	Komisyonu	
hamlesi
SOSİAD’da eksik kalan taraf, iletişim 
faaliyetleri ve basın ayağıydı. Sektörün 
öncü firmalarının bir araya geldiği bir 
derneğiz ve çok yoğun çalışıyoruz. Çok 
kıymetli projeler yapıyoruz ama sektöre 
bu çalışmalarımızı etkin biçimde, basın 
yoluyla duyuramıyorduk. Yeni dönemde 
profesyonel bir iletişim ajansının des-
teğiyle sistematik bir iletişim çalışması 
içine giriyoruz. Basında aktif biçimde 
yer alacağız. LinkedIn başta olmak üzere 
sosyal medya hesaplarımızdaki payla-

SOSİAD,	“Dünya	Soğutma	
Günü”nü	destekliyor
SOSİAD’ı daha farklı çalışmalar içinde 
de göreceksiniz. Bunlardan biri de bu yıl 
ilk kez kutlanan Dünya Soğutma Günü 
oldu. Dünyanın dört bir yanından sanayi 
sendikaları ve meslek kuruluşları 26 
Haziran’ı Dünya Soğutma Günü olarak 
ilan etmek için bir araya gelmiş ve 26 
Haziran, Dünya Soğutma Günü olarak 
kabul edilmişti. Yönetim Kurulumuzla 
görüşerek 26 Haziran Dünya Soğutma 
Günü’ne destek verilmesi ve bu günün 
kutlanması için birtakım çalışmalar 
yapılması yönünde karar aldık. Ülke-
mizde Dünya Soğutma Günü’ne destek 
veren ilk sivil toplum kuruluşu olduk. 
26 Haziran’da Dünya Soğutma Gününü 
kutlamak için Taksim Point Otel’de 
UNIDO’nun Demonstrasyon Projesi-
nin lansmanını; “Çevre Dostu Soğutma” 
başlığı altında ve yoğun katılımla gerçek-

şımlarımızı artırarak daha çok takipçiye 
ulaşacağız. Aylık e-bültenlerimizin ilkini 
Mayıs ayında yayımladık. Aylık e-bülten 
gönderimlerimiz periyodik olarak devam 
ediyor. Web sitemizin mobil kullanıma 
uygun yeni versiyonu, daha zengin bir 
içerik yapısıyla hazırlanıyor. 

Tesisat teknolojisi 
bölümünün ne olduğunu, 

iş imkanlarının ne 
olduğunu, hangi konuları 

içerdiğini rehberlik 
öğretmenlerimize 

anlatmak istiyoruz ki 
onlar da öğrencileri 

yönlendirebilsin

26 Haziran Dünya Soğutma Günü - UNIDO Proje Lansmanı
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leştirdik. Önümüzdeki yıl daha kapsamlı 
bir kutlama programı gerçekleştireceğiz.

SOSİAD	üyesi	olmanın	
ayrıcalıkları
SOSİAD olarak derneğimizi, üyelerimizi, 
sektörümüzü ilgilendiren ve fayda sağla-
yacak yurtiçi ve yurtdışı tüm fuarlarda 
yer alıyoruz. Bilindiği üzere SOSİAD 
ISK-SODEX Fuarının eş organizatör-

lerinden biri. Dolayısıyla fuarda ciddi 
oranda üye temsil sayısına sahibiz ve 
fuarın en önemli yapı taşlarından biri-
yiz. Ayrıca her ISK SODEX Fuarında 
gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel hale 
gelen sektör yemeğimizde sektörün tüm 
bileşenlerini tek noktada topluyoruz. 
Gelecek fuarda yine geleneksel sektör 
yemeğimizi düzenleyeceğiz. 
SOSİAD olarak üye sayımızı artırmaya 
çalışıyoruz. Derneğe ilgi çok büyük. Bu 
firmaları SOSİAD’a kazandırmak isti-
yoruz. Bunun için üyelik kurallarımızı 
gözden geçireceğiz. SOSİAD üyesi 
olmanın birçok avantajı var. SOSİAD 
üyesi bir kişi, ISK-SODEX Fuarı’nda 
önemli oranda indirim hakkına sahip 
oluyor. Özellikle son dönemde gerçekleş-
tirdiğimiz uluslararası proje ve eğitimler 
de keza üyelerimiz için yararlı oluyor. 
Eğitim projelerimizle beraber istihdam 
edilen kalifiye iş gücünü öncelikle kendi 

üyelerimize öneriyoruz. SOSİAD olarak 
üyelerimizin sorunlarıyla bire bir ilgile-
niyoruz. Üyemizin karşılaştığı sorunlarda 
bir arabulucu gibi davranarak çözüm 
üretmeye çalışıyoruz. SOSİAD olarak 
hem sektöre hem de üyelerimize büyük 
katkılar sağlıyoruz. Bunun yanında dün-
yanın çeşitli ülkelerinden ilgi görüyoruz; 
Türkiye soğutma sektörüyle ilgilenen 
bütün yurtdışı kurum, kuruluş ve kişiler 
SOSİAD ile iletişim kuruyor. Örneğin 
Hindistan, Afrika ve Uzakdoğu ülkele-
rinden derneğimize talepler, başvurular 
geliyor ve bunları titizlikle inceliyoruz. 
Birçok fuara destek veriyoruz, indirim-
ler alıyoruz ve üyelerimizle paylaşıyoruz. 
Uygun gördüğümüz lokasyonlardaki 
etkinliklere ise katılım sağlıyoruz. 

Diğer	çalışmalarla	ilgili	başlıklar
Yeni dönemde farklı teknik yapılanmala-
rımız da olacak. Demonstrasyon Projesi 
ile beraber teknik kadromuzu geliştirece-
ğiz, daha güçlü bir yapı olarak sektör ve 
ülke yararında çalışmalarımızı sürdürece-
ğiz. AREA ile uluslararası ilişkiler komis-
yonunun birleştirilmesiyle oluşturulan; 
Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Takip 
ve Geliştirme Komisyonu-UMTAG, 
Basın, Yayın Tanıtım Sosyal Faaliyetler 
ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu ve 
Eğitim Komisyonumuz, en aktif çalı-
şan komisyonlarımızdır. “Yeni Projeler 
Komisyonu” gibi başka komisyonların 
da olması gerektiğini düşünüyor ve bu 
doğrultuda girişimlerde bulunuyoruz. 
Son Genel Kurulumuzda aldığımız bir 
kararla, eski başkanlarımızın yer aldığı 
Danışma Kurulumuzu oluşturduk. Onla-
rın da bize çok değerli katkıları oluyor.

Son	söz…
SOSİAD, evrensel düşünen, tarafsız, 
siyasetin girmediği, memleket yararı 
gözeten bir dernek. Özellikle memleke-
timizi ilgilendiren konularda herkese her 
türlü maddi ve manevi desteği vermeye 
hazırız. Bu bakış açımıza uygun proje-
lerde yer alıyoruz ve almaya da devam 
edeceğiz.

Türkiye soğutma 
sektörüyle ilgilenen 

bütün yurtdışı kurum, 
kuruluş ve kişiler 

SOSİAD ile iletişim 
kuruyor. 

26 Haziran Dünya Soğutma Günü - UNIDO Proje Lansmanı
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Teknik

mümkün olan en kısa sürede ön soğutma 
depolarında muhafaza edilmelidir. Aksi 
takdirde meyvelerin metabolizmasını 
tetikleyen sıcaklığın etkisiyle ürünlerde 
bozulmalar oluşmaktadır. Bunların 
sebebi solunum oranlarındaki değişim, 
etilen gazı üretimi ve daha fazla su kay-
bıdır. Bu nedenle hasattan hemen sonra 
soğuk zincirin devreye girmesiyle sıcaklık 
dalgalanması sabit tutulur. Böylelikle taze 
meyvelerin raf ömrü uzatılarak, son tüke-
ticiye kadar verimli ulaştırılması sağlanır.

Taze meyvelerin raf ömrünün kısal-
masının temel sebebi, sıcaklığın 
istenilen seviyelerin üzerinde 

olmasıdır. Taze meyveler yüksek seviyede 
su içerir. Özellikle hasattan sonra kolayca 
kuruyabilir ve mekanik yaralanmalara 
maruz kalabilirler. Hasattan sonra, mey-
velerin saklanmasında yanlış yöntemlerin 
kullanılması sonucunda, toplam üründe 
%20 ila %30 arasında bir kayıp meydana 
gelir. Taze meyvelerin bir kısmı kolayca 
bozulmaya müsait olup hasattan sonra 

Taze Meyvelerin 
Soğuk Zincir Yönetimi

Sıcaklık	Kontrolünün	Taze	Tarım	
Ürünlerinin	Raf	Ömrüne	Etkisi
Bozulabilir gıdalar için sürekli olarak 
güvenilir ve verimli bir sıcaklık kon-
trollü ortam sağlamak şarttır. Düzgün bir 
şekilde tutulan soğuk zincir, taze ürün-
lerin raf ömrünü en üst seviyeye çıkarır. 
Örneğin, karnabahar raf ömrü, ortam 
depolama sıcaklığındaki her 5 °C’lik 
yükseliş için yaklaşık olarak yarı yarıya 
düşer. Raf ömrü eğrisi, farklı ürünlerde, 
grafikte gösterildiği gibi, büyük ölçüde 

Noel P Greis'e göre: “Düzgün bir şekilde tutulan soğuk zincir, hem gıda hem de ilaç ürünlerinin raf ömrünü en üst seviyeye çıkarır... 

Karnabahar raf ömrü, ortam depolama sıcaklığındaki her 5 derecelik düşüş için yaklaşık olarak yarı yarıya düşer. Raf ömrü eğrisi, 

farklı ürünlerde büyük ölçüde farklılık gösterir. Optimum depolama sıcaklığından kısa ve küçük sapmalar bile raf ömrü üzerinde 

önemli bir etkiye sahip olabilir. ”
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mak ve ayrıca terleme yoluyla ürünün 
yüzeyinden gelen suları azaltmak için taze 
meyvenin ön soğutmaya tabi tutulması 
gerekmektedir. Genellikle %90’dan fazla 
su içeren meyveler ve sebzeler, ürünün 
yüzeyinden kaynaklanan nem kaybından 
dolayı, ön soğutma yapılmadan önce ön 
ıslatma işlemine tabi tutulabilir.

Ön	Soğutma	Yöntemleri
Hidro soğutma yöntemi: İlk on iki 
saatlik depolamada ürünün taze ağırlı-
ğının kaybını azaltır ve nispi su içeriğini 
(RWC) 5 °C'de yedi gün depoladık-
tan sonra bile yüksek bir seviyede tutar 
(maydanoz yaprakları üzerine çalışma 
yapılmıştır). Hidro soğutma yöntemi, ön 
soğutma amacının yanında hem daldırma 
hem de duş için kullanılmıştır.

Vakumlu Soğutma: Vakumlu soğutma, 
daha kısa işlem süresi, enerji tasarrufu, 
daha uzun raf ömrü, ürünlerin kalitesi ve 
güvenliği nedeniyle diğer yöntemlerden 
daha avantajlı olan hızlı bir buharlaşmalı 
soğutma tekniğidir.

Oda Soğutması: Ürünü istenen sıcaklığa 
soğutmak için ürününüzü, ürünün soğu-
masını istediğiniz zaman üründen daha 

soğuk bir odaya yerleştirmektir.

Buzla soğutma (veya buzla enjeksiyonla 
soğutma): Buzun ve suyun ürün ambala-
jına "enjekte edilen" bir bulamaç halinde 
karıştırılması ve doğrudan temasla soğu-
tulması yöntemidir. 

Cebri hava soğutması: Üründe bir basınç 
farkı yaratarak ve ürün ambalajı boyunca 
soğuk havayı “çekerek” ısıyı uzaklaştırır. 
Bu yönteme Blast Cooling de denilebilir.

Taze	Meyvelerin	Soğuk	Zincir	
Yönetimi
Soğuk zincirin önemi, sıcaklık, bağıl nem 
seviyeleri, hava sirkülasyonu, depolama 
kutuları, tepsiler ve kaplar arasında yeterli 
alan, uyumlu ürünlerin karıştırılması ve 
yönetim açısından yeterli soğuk hava 
deposunun uygun şekilde yönetilmesi 
durumunun sağlandığı sistematik bir 
lojistik projesidir.

1.	Depoda	Taze	Meyvelerin	
Soğuk	Zincir	Yönetimi
Belirli bir meyve için en iyi depolama 
ortamı ve sıcaklık, bağıl nem ve etilen 
maruziyeti için kendine özgü gereksi-
nimlerine bağlıdır. Sıcaklıktaki her 10 
°C düşüş, solunum aktivitesini iki kat ile 
dört kat arasında azaltır. Ayrıca, sıcak-
lığın düşürülmesi, etilen üretim oranını 
baskılar ve hasat edilen üründe ciddi 
kayıplara neden olabilecek patojenlerin 
ve bazı mantar türlerinin büyüme ve 
yayılma oranlarını da etkiler.Bu nedenle, 
tablo 3'te gösterilen yüksek sıcaklık etki-
lerini azaltmak için taze ürünler 0 °C'ye 
yakın sıcaklıkta saklanmalıdır.

farklılık gösterir. Optimum depolama 
sıcaklığından kısa ve küçük sıcaklık sap-
malar bile raf ömrü üzerinde önemli bir 
etkiye sahip olabilir.

Taze	Meyvelerin	Ön	Soğutması
Ana bitkilerine bağlıyken meyveler, 
gerekli gıda ve suyu fotosentez ve terleme 
mekanizmaları ile alırlar. Ancak hasat-
tan sonra, bu mekanizmaların ortadan 
kaybolmasıyla meyve ihtiyacı olan su ve 
besin alamayarak bozulmaya başlaya-
caktır. Sıcaklık ise, ürünün bozulmasına 
neden olan metabolik aktiviteler (fiz-
yolojik, biyolojik ve kimyasal prosesler) 
hızlandırarak, hasattan sonra ürünün kali-
tesini direkt etkiler. Bu nedenle, metabo-
lik süreci yavaşlatmak, mikroorganizma 
büyümesi için olumsuz bir ortam yarat-

Sıcaklık (°C) Nispi bozulma oranı Nispi raf ömrü Potansiyel raf ömrü örneği
0 1.0 100 45

10 3.0 33 15
20 7.5 13 5
30 15.0 7 2.5
40 22.5 4 1.3

Tarım 
ürünleri

Taşıma ve depolama 
için önerilen sıcaklık 
(maks. hasat sonrası 

ömür)

35°C’de 
hasat 

sonrası 
ömür

25°C’de 
hasat 

sonrası 
ömür

15°C’de 
hasat sonrası 

ömür

15°C’de 
daha fazla 
pazarlama 

süresi mevcut
Kabak 0°C (6 ay) 2 hafta 4 hafta 8 hafta 4X
Havuç 0°C (6 ay) 2 hafta 4 hafta 8 hafta 4X
Domates 15°C (14 gün) 3 gün 6 gün 14 gün 5X
Biber 12°C (20 gün) 3 gün 7 gün 15 gün 5X
Patates 5 ila 7°C (5 ila 10 ay) 2 hafta 4 hafta 8 ila 10 hafta 4X
Ispanak 0°C (14 gün) 1 gün 2 gün 5 gün 5X
Tatlı patates 15°C (4 ila 6 ay) 1 ay 2 ay 4 ila 6 ay 4X

Tablo 2: Bazı taze tarım ürünleri için en uygun muhafaza sıcaklığı ve değişen sıcaklığa 
göre raf ömürleri

Forced air cooling - Cebri hava soğutma

Tablo	1:	Sıcaklığa göre meyvelerin ortalama raf ömrü

Hydrocooling - Su ile soğutma yöntemi
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yöneticileri ve zaman sıcaklık göstergeleri 
de dahil olmak üzere sıcaklık kontrol ve 
izleme cihazları yapılabilir. Bu sıcaklık 
izleme sistemleri, ürünün raf ömrünü 
uzatmak için sürekli değişen sıcaklığın 
düzenlenmesinde çok önemlidir.
Görüldüğü üzere, soğuk zincirinin her 
aşamasında, bozulabilir gıdalar için sürekli 
olarak güvenilir ve verimli bir sıcaklık 
kontrollü ortama sahip olmak şarttır. 
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için uygun olmalıdır. Teşhir dolapları veya 
tezgahları, ürünü soğutmak için soğutma 
kapasitesine sahip değilse, meyveler ve 
sebzeler, teşhir edilmek üzere istiflenme-
den önce optimum sıcaklıklarında olma-
lıdır. Tüketiciler ayrıca tüketilinceye kadar 
ürünlerini en düşük sıcaklıkta tutmalıdır.

4.	Soğuk	Zincir	Yönetiminde	
Sıcaklık	İzleme	Sistemi
Sıcaklık izleme ve kontrolü soğuk zin-
cir yönetimi sistemlerinde temel meka-
nizmalardır. Çünkü gıda güvenliğini ve 
kaliteyi nihai tüketicilere ulaştırana kadar 
sürdürmek için gereklidir. Soğuk zincir 
yönetim sistemi sırasında, taze meyvelerin 

bozulmasının azal-
t ı lmasında 

en önemli 
p a r a -
m e t r e 
sıcaklık 

d ü z e n -
lemesidir. 

Bu, elektro-
nik termostat-

lar, sensörler, sistem 

Teknik

2.	Taşıma	Sırasında	Taze	
Meyvelerin	Soğuk	Zincir	
Yönetimi
Meyve ve sebzelerin yaklaşık %40'ı, 
taşıma sırasındaki hasar nedeniyle süper-
market raflarında bozulmaktadır. Taze 
ürün ticaretinin küreselleşmesi, daha iyi 
uzun mesafeli taşıma sistemlerine ve ürün 
kalitesini korumak için taşıma yöntem-
lerine ihtiyaç duyuyor. Taze meyvelerin 
uzun mesafeli nakliyesi sırasında, hava 
sirkülasyonunun ürün tarafından üreti-
len ısıyı, hava sızıntısından gelen ısıyı 
ve taşıt duvarları boyunca taşınan ısıyı 
uzak tutmasını sağlayarak sıcaklık kon-
trolü yapılır. Bu nedenle gece ve sabah 
erken saatlerde taşımak araçta üretilen 
ısıyı azaltabilir. Ayrıca, aracın içindeki 
ürünün soğutma kapasitesini hesaplarken 
aşırı yüksek veya düşük sıcaklık koşulla-
rını dikkate almak önemlidir.

3.	Perakendecide	Taze	
Meyvelerin	Soğuk	Zincir	
Yönetimi
Ürün varış yerine ulaştığında, ürünün 
mümkün olan en düşük sıcaklığının 
korunması önemlidir. Markette en uygun 
sıcaklık aralığında (2 °C'nin üzerinde) 
bir sıcaklığa ulaşan ürü-
nün derhal hızlı 
bir şekilde tekrar 
soğutulmuş olan 
bir odaya akta-
rılması gerekir. 
Bu nedenle, teş-
hir masalarının 
veya soğutulmuş 
süpermarket teş-
hirlerinin sıcaklık-
ları, satışta olan ürün 

Tablo 3: Bazı meyveler için muhafaza sıcaklığı ve süresi

bozulmasının azal-

nik termostat-
lar, sensörler, sistem ları, satışta olan ürün 

Meyve Muhafaza sıcaklığı (°C) Süre (hafta)

Üzüm 0 4-12
Greyfurt 10-13 4-8
Guava 8-12 2
Kivi 0 16-20
Limon 12-14 -16
Malta eriği 0-2 3
Lychee 0-2 4
Mandalina 5-8 2-6
Nektarin 0 2-4
Portakal 4-6 4-8
Papaya 12-14 2
Şeftali 0 2-4
Armut 0 16-20
Taze hurma 0-1 12-16
Erik 0 3-6
Nar 0-1 12-16
Pomelo 8-10 8-12
Turunç 5-8 8-12

Muzun farklı sıcaklıklarda iki hafta 
muhafazadan sonraki durumu
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Heyecan verici bir çağda yaşıyoruz 
ve çalışıyoruz. İş süreçlerinin diji-
talleşmesi olarak ifade edebilece-

ğimiz Endüstri 4.0, bu çağı tanımlayan 
kavramlardan biridir. Dijitalleşme, daha 
fazla kolaylık ve artan verimlilik dahil 
olmak üzere sayısız avantajlar sağlamak-
tadır. Aynı zamanda, güvenlik zorlukla-
rını da beraberinde getirmektedir. Siber 
saldırılar, dijitalleşme sürecini mümkün 
hale getiren geniş kapsamlı bağlanırlıktan 
dolayı sürekli ve artan bir tehdittir. Günü-
müzün bağlı dünyasında, siber saldırı ola-
sılığı yüksektir. Siber tehditleri nasıl güve-
nilir bir şekilde karşılayıp azaltabilirsiniz? 
Organizasyonunuzu oluşturan alanların 
tamamında, güvenlik tedbirlerine yönelik 
bütüncül bir yaklaşım sergilersiniz. Bu 
yaklaşım, tesisinizin altyapısını yöneten 
bina yönetim sistemlerinin iyi seviyede 
hazırlanmasını da içermektedir. Siemens 
Bina Teknolojileri’nde, güvenliğin ürün 
geliştirme süreci boyunca başladığına 

inanılıyor. Siemens Bina Teknolojileri; 
Desigo CC 4.0 bina yönetim ürünleri, 
çözümleri ve hizmetleri grubu dahil 
olmak üzere ürünlerinin geliştirilmesi 
sürecinde “güvenliği düşün” felsefesini 
benimsiyor. Bu çalışmada, Siemens’in 
Desigo CC 4.0 ürün geliştirme ile 
yaşam döngüsü yönetim süreçleri 
boyunca siber güvenlik gerekliliklerine 
yönelik nasıl bir yaklaşım sergilediği 
hakkında bilgi veriliyor.
Siber güvenliği tartışmadan önce, ister-
seniz önce bu kavramı tanımlayalım. 
Bu çalışmada siber güvenliği, yaşam 
ve şirket varlıklarının, siber gerçeklik 
içerisindeki bilgilerin kullanılabilir-
liği, gizliliği, bütünlüğü, doğruluğu ve 
güvenilirliğine karşı gerçekleştirilen 
dijital saldırıların sebep olduğu zarar-
lardan korunması olarak tanımlıyoruz. 
Siber gerçeklik, insanlar, yazılımlar 
ve hizmetler arasındaki, İntranet ve 
İnternete bağlanmaları için tasarlanan 

Siber Güvenlik, Bina Yönetim 
Sistemleriyle Buluşuyor

teknik yöntemler kullanılarak sağlanan 
karmaşık bir etkileşim sistemidir. Şimdi 
de güvenliğe yönelik bütüncül bir yak-
laşım sergilemenin ne anlama geldiğini 
tanımlayalım. Lider şirketler ve kurum-
lar, güvenliğin gücünü etkileyen dört kilit 
faktörü dikkate alırlar: İnsanlar, iletişim, 
süreçler ve teknoloji.
Genel olarak:
• İnsanların, gerek fiziksel güvenlik 

gerekse siber güvenlik olmak üzere 
güvenliğin öneminin kapsamlı ve 
sürekli bir şekilde farkında olmaları 
gerekmektedir.

• İletişim, açık ve öz bir şekilde 
tanımlandığında, bir güvenlik kül-
türünün oluşturulmasında yardımcı 
olur.

• Aktif bir şekilde uygulanan süreç-
ler, kurumların siber tehditlerden 
korunması açısından teknoloji 
kadar önemlidir.

• Teknolojinin, kurum varlıklarının 
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korunması için test edilmesi, ince-
lenmesi ve diğer uygun yapı taşla-
rıyla eşleştirilmesi gerekmektedir.

Güvenlik zorlukları, geniş bir kapsam 
içerisinde yer almaktadır. Fiziksel tehdit-
ler daha açık bir şekilde görülüp daha az 
sıklıkta değişirken, siber zorluklar dur-
maksızın değişen tehdit kapsamından 
dolayı çok daha zararlı olabilmektedir. 
Güvenliğin iş ihtiyaçlarıyla uyumlaştırıl-
ması ve işlerin kolaylaştırılmasına yöne-
lik yöntemlerin planlanması amacıyla, 
Siemens Bina Teknolojileri siber güven-
liğe sürecin en başında odaklanıyor.

“Security	by	Design:”	
Siemens’in	Kapsamlı	Güvenlik	
Taahhüdü
Siber saldırılar, günümüz dünyasında en 
hızlı büyüyen suç faaliyetleri arasındadır. 
İç tehditler, fidye saldırıları, fırsatçı teh-
ditler ve siyasi amaçlı siber saldırılardan 
iş casusluğu, terörizm ve devlet destekli 
siber terörizme kadar çok geniş bir kap-
sam içerisinde yer almaktadır. Hızlı, 
karmaşık ve sürekli değişen tehdit kap-

samına karşı her 
zaman hazır-
lıklı olabilmek 
için, kurumların 
güvenliğe yöne-
lik bütüncül bir 
yaklaşım sergi-
lemeleri gerek-
mektedir.
Çalışma ortamı-
nızın güvenliği-
nin sağlanması 
s o r u m l u l u ğ u 
kurumunuzda 
olmakla bir-
likte, Siemens 
güvenliğe yöne-
lik bütüncül bir 
yaklaşım sergi-
leyebilmenize 
olanak sağlayan 
ürünler geliş-
tirmeyi taahhüt 
etmektedir. Bu 

çalışmanın konusu olan Desigo CC bina 
yönetimi ürünleri, çözümleri ve hizmet-
leri grubu için de bu anlayış geçerlidir. 
Desigo CC 4.0 ürün grubu içerisinde, 
Desigo CC 4.0, Cerberus DMS 4.0, 
Desigo CC Compact 4.0 ve Desigo CC 
Connect 4.0 ürünleri bulunmaktadır.
Siemens’in taahhüdü çok yönlüdür. Her 
şeyden önce Siemens, ürün gelişimi 
sürecinde güvenliği en başından inşa 
eden uçtan uca güvenlik yaklaşımı olan  
“Security by Design” kavramına odakla-
nır. Bu kavram, ürünleri ve çözümleri her 
zaman ön planda tutmak için tasarlanan 
testler, iyileştirmeler ve geliştirmeleri içe-
ren sürekli bir döngüyü tanımlamaktadır. 
Siemens ayrıca, siber güvenlik alanında 
güvenin sağlanması ve dijitalleşme 
sürecinin daha da geliştirilmesi amacını 
taşıyan bağlayıcı kurallar ve standartla-
rın oluşturulmasında katkıda bulunan  
Global Charter of Trust organizasyonu-
nun kurucu üyelerinden biridir.
Basitçe ifade etmek gerekirse, Siemens 
ürünlerini her zaman güvenlik kavramını 
aklında tutarak tasarlar. Siemens’in şir-
ket genelindeki girişimi, bütün Siemens 

ürünleri, çözümleri ve hizmetleri için 
kapsamlı bir güvenlik metodolojisinin 
uygulanmasını aktif bir şekilde teşvik 
eden bir risk yönetim programı sağlı-
yor. En iyi uygulamaları tanımlıyor ve 
karşılanması gereken teknik standart-
ları, süreçleri ve politikaları belirliyor. 
Siemens aynı zamanda uluslararası 
standartlara katkıda bulunuyor ve ISA/
IEC 62443, UL2900, ISO/IEC 27001 
ve OWASP gibi güvenlik standartlarını 
karşılayan ürünler sunabilmek için çaba 
gösteriyor.

Security	by	Design	Uzmanlığı
Bir ürünün siber güvenlik tasarımı-
nın etkinliği, ürün geliştirme ekibinin 
uzmanlığına bağlıdır. Siemens, Security 
by Design metodolojisi kapsamında, 
sadece dijital koruma ve ürün güvenli-
ğine yönelik teknoloji geliştirme sürecine 
değil aynı zamanda çalışanların en yük-
sek siber güvenlik uzmanlığı seviyeleri-
nin korunması için gerekli eğitimlere de 
yatırımda bulunuyor.
Ürünün yaşam döngüsü boyunca, 
Siemens uzmanları ürünün kullanım 
amacında beklenen risklere yönelik 
güvenlik tehdidi ve risk değerlendirme-
leri gerçekleştiriyor. Bu değerlendirme, 
sürecin erken aşamasında başlamakta 
olup risklerin uygun bir şekilde tespit 
edilip azaltılması için gerekmesi duru-
munda tekrarlanıyor.
Ayrıca, tek başına ya da otomatik makine 
güvenlik testleriyle birlikte manüel sızma 
testleri kullanan kurum dışı uzmanlar 
tarafından düzenli ürün güvenliği testleri 
gerçekleştiriliyor. Buradaki fikir, siste-
min daha güvenlikli bir hale getirilmesi 
için kırılmasıdır. Bu testler, seçilen ürün, 
çözüm ya da hizmetin Siemens’in güven-
lik gerekliliklerini karşılamasını sağlıyor. 
Test sonuçları kaydediliyor ve gerekli 
düzeltici tedbirlerin tespit edilmesi için 
kullanılıyor.

Desigo	CC	Security	by	Design	
Uygulaması
Desigo CC, konforlu, güvenli ve sür-
dürülebilir tesislerin oluşturulmasında 

Şekil	1. Bütüncül Güvenlik Yaklaşımı: Kilit Faktörler
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yardımcı olan, sağlam, açık, entegre bir 
bina yönetim platformudur. Bir binanın 
işletilmesini ve izlenmesini sağlar. Desigo 
CC tasarım uzmanları, Şekil 2’de gösteri-
len şirket genelinde siber güvenlik girişi-
mine bağlıdırlar. Desigo CC ürünlerinin 
uygun güvenlik seviyesi uyarınca sürekli 
bir şekilde geliştirilmesi amacıyla tedbirler 
sağlayan zorunlu kurum içi güvenlik poli-
tikasını takip ederler. Desigo CC ürünleri, 
ISO/IEC62443 gereklilikleri uyarınca 
geliştirilir. Bu tedbirler, kodlamalar sonu-
cunda güvenli bir ürün mimarisi ile yazı-
lım bileşenlerinin daha güvenli bir şekilde 
uygulanmasının sağlanmasında yardımcı 
olur. Yazılım, kurulduğunda varsayılan 
olarak güvenli hizmet sağlayacak şekilde 
tasarlanır. Bu tasarım, belirli özellikler ile 
fonksiyonları varsayılan seviyede güvenli 
olmalarını da içerir. Ayrıca Siemens 
ürünlerini, çözümlerini ve hizmetlerini 
sürekli bir şekilde iyileştirip geliştirdiğin-
den dolayı, Desigo CC yeni güvenlik teh-
ditleri ortaya çıktığında güncel durumda 
kalacaktır. Aşağıda, Desigo CC ürününe 
entegre edilen “Security by Design” ele-

manlarının bir örneği verilmektedir:
• İstemciden sunucuya uçtan uca 

şifreleme
• Sunucular arasında uçtan uca şif-

releme
• Diğer cihazlarla şifreli haberleşme
• Sertifika tabanlı veri alışverişi
• Şifreli yedekler
• Sertifikaların müşteri IT altyapı-

sında sorunsuz entegrasyonu
• Microsoft’un aktif dizin tabanlı 

kimlik doğrulaması
• Veri ve uygulama erişiminin sınır-

landırılması için “en düşük erişim 
hakkı” prensibinin kullanılması

• Sistem erişimi için kullanıcı/iş 
istasyonu grupları/rolleri kontrolü 
– uygun görevlerin ve sorumluluk-
ların atanması

• 4 göz prensibi – İkinci kimlik 
doğrulama

• Yeniden kimlik doğrulama
• LDAP yoluyla kullanıcı grup 

yönetimi
• Siber güvenlik denetim izi
• Antivirüs ve kötü amaçlı yazılıma 

karşı koruma desteği
• Donanım ve yazılım güvenlik 

duvarları desteği
• Fiziksel ağ ya da VLAN segmen-

tasyonunu destekleyen ağ altyapısı 
kullanımı

• Ağların bölümlere ayrılması
• Sunuculara, istemcilere ve uygula-

malara kontrollü erişim
• Web sunucunun “silahtan arındı-

rılmış bölge” (DMZ) içerisine yer-
leştirilmesi

• Doğrulanmış üçüncü parti bileşen-
lerinin kullanılması

Desigo	CC	Siber	Güvenlik	
Kurulumu 
Siemens, Desigo CC ürünlerinin güvenli 
bir şekilde devreye alınması ve kurul-
ması sürecinin desteklenmesi amacıyla 
siber güvenlik güçlendirme kılavuzları 
yayımlıyor. Bu kılavuzlarda, sistemin 
Desigo CC ürünleri ve çözümlerinin 
amaçlanan işletme ortamında güvenli 
bir şekilde çalışmasının desteklenmesi 
amacıyla nasıl yapılandırılması gerektiği 

Şekil	2. Siemens Siber Güvenlik Girişiminin Öne Çıkan Noktaları

Ürün güvenliğinin doğrulanması ve onaylanması

Müşteri koruma hedeflerinin belirlenmesi

Amaçlanan işletme ortamına odaklılık

Tehdit ve risk

Öngörülebilir siber tehditlerin  
tahmin edilmesi

Uzman siber güvenlik becerileri 
ve danışmanlığı

Şirket genelinde siber güvenlik 
girişimi

Müşteri
güvenlik 

amaçları ve 
gereklilikleriÇalışan

bilgi birikimi

Kurulum
öncesi

değerlendirme
Kurulum ve

bakımGüvenli
ürün

mimarisi ve
tasarımı

Olay ve
saldırıya 

açıklık
yönetimi

Güvenlik
testleri

IEC62443 gerekliliklerine uygun 
güvenlik tasarımı

Sağlam bir ürün temeli sağlanır

Ürün güvenliğinin doğrulanması ve 
onaylanması

Düzenli manuel sızma testleri

Otomatik test araçları ve yöntemleri

Yerleşik olay yönetimi süreci:
Siemens ProductCERT

Sürekli saldırıya açıklık ve tehdit izlemesi

Ürün güçlendirme

Güvenli kurulum ve devreye alma 
Yazılım bakım programı
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açıklanıyor. Söz konusu yapılandırma 
opsiyonları, örneğin, kurulacak uygu-
lamalar, etkinleştirilecek ya da devre 
dışı bırakılacak ayarlar, güvenlik duvarı 
yapılandırmaları ile kullanıcı ve sistem 
hesapları ve erişim haklarının ayarların-
dan oluşuyor. Güçlendirme kılavuzları, 
ürün yaşam döngüsü boyunca uygula-
nıyor.
Siemens, Yazılım Bakım Programı kap-
samında periyodik olarak, yeni öğreni-
len saldırıya açık alanları kaldıran ve 
Desigo CC sisteminin tehditlere karşı 
korunma seviyesini artıran yamalar ve 
güncellemeler yayımlıyor. Söz konusu 
yamalar ve güncellemeler, geliştirilme-
leri üzerine hizmete sunuluyor ve ürün 
uzmanları tarafından sağlanan teknik 
destek hattına erişim yoluyla destekleni-
yor. Aynı zamanda, kurulan Desigo CC 
sisteminizin her zaman en son versiyon 
güncellemesinde bulunmasını sağlamak 
amacıyla yazılım güncellemelerine abo-
nelik opsiyonu da bulunuyor.

Acil	Durum	Yönetimi
Desigo CC ürün ya da çözümünde bir 
güvenlik ya da saldırıya açıklık duru-
munun söz konusu olması durumunda 
Siemens’in takip edilecek olay ve saldı-
rıya açıklık yönetim süreçleri bulunuyor.
Olay ve Saldırıya Açıklık Yönetim 
Süreci: Müşteri tarafından bildirilen 
güvenlik sorunlarına yönelik destek 
mekanizması Şekil 3’te gösteriliyor. Sal-
dırıya açıklık durumları ve/veya olaylar, 
7/24 esası üzerinden çalışmakta olan 
global Siemens ProductCERT ekibi 

tarafından desteklenen teknik destek 
ekibine sunuluyor. Durumun ve olay-
ların yönetilmesi için gerekli adımlar 
atılıyor ve çözüm yolları açıklanıyor.
Saldırıya Açıklık Yönetimi: Bu, 
Siemens ürünlerinin ve çözümlerinin 
güvenliğinin hassas ayarlarının yapılma-
sına yönelik kurum içi tehdit algılama 
sürecidir. Tehditlerin sürekli bir şekilde 
izlenmesi, ürünler ve çözümlerdeki 
potansiyel saldırıya açıklık durumları-
nın tespit edilip azaltılmasına olanak 
sağlıyor. Desigo CC yazılım bileşen-
leri kayıtlı tutulmakta olup bu şekilde 
herhangi bir güvenlik açığının tespit 
edilmesi durumunda, gerekli çözüm yol-
ları açıklanıyor ve uygulanıyor. Tespit 
edilen saldırıya açıklık durumları, abone 
olabileceğiniz ProductCERT güvenlik 
danışmanları yoluyla (https://new. sie-
mens.com/global/en/products/services/
cert.html) ProductCERT tarafından 
duyuruluyor.

Uzak	Hizmetler
Uzaktan erişim, sağladığı sürekli per-
formans izlemesi ve kolaylığından 
dolayı günümüzde istenen bir özellik-
tir. Desigo CC, uzaktan veri erişimine 
dayanan uzak hizmetlerin desteklenmesi 
için hazır durumdayken aynı zamanda 
ortam güvenliği konseptini de koruyor. 
Desigo CC, uzak hizmetleri destekleye-
rek, faaliyetlerinizin optimizasyonunun 
sağlanması amacıyla bina sistemleri ve 
bağlı ekipmanlarınız hakkındaki veri-
lere erişim olanağından faydalanmanıza 
imkan tanıyor.

Standart IT mekanizmalarınız yoluyla 
uzaktan erişim sağlanmakla birlikte, 
Siemens daha güvenli uzaktan erişim 
için Siemens Ortak Uzak Hizmet Plat-
formunu (cRSP) kullanıyor. Güvenilir, 
yüksek performanslı cRSP platformu, 
bina altyapınızla ilgili verilere ve bilgilere 
dünya genelinde erişim olanağı sağlıyor. 
Bu platform, Siemens tarafından sağla-
nan uzak hizmetlerin sıkı siber güven-
lik gerekliliklerini karşılamasına imkan 
tanıyor. Siemens cRSP platformu, kurum 
seviyesinde sistematik siber güvenlik 
yönetimi normu olan ISO/IEC 27001 
standardına uygundur.

Sonuç
Siemens, günümüz dünyasındaki siber 
güvenlik ihtiyaçlarınızın yerine getiril-
mesinde karşı karşıya kaldığınız zor-
lukları anlıyor. Ürün yaşam döngüsü 
boyunca Siemens’in benimsediği kap-
samlı güvenlik yaklaşımı, Desigo CC 
ürünlerinin, çözümlerinin ve hizmetle-
rinin, güvenliği her zaman akılda tutarak 
tasarlandığı anlamına geliyor. Bundan 
dolayı, Desigo CC sistemi, insanları, 
süreçleri, teknolojiyi ve iletişimi dikkate 
alan güvenliğe yönelik bütüncül yaklaşı-
mınızın bir parçası olabilecektir.
Sonuç olarak günümüzde, akıllı kurum-
lar güvenliği işlerinin köşe taşlarından 
biri olarak değerlendiriyor. Desigo CC, 
kurumunuzun ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere ölçeklendirilebilecek birlikte çalı-
şan, esnek bir portföydür.

Kaynak: Siemens A.G

Şekil	3. Desigo CC Olay ve Saldırıya Açıklık Yönetim Süreci
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Sıvı soğutucu akışkanlar ve yüzey 
gerilimi düşük akışkanlar, bir 
yüzey ile temas ettiklerinde, sudan 

farklı olarak, levha üzerine yayılma eği-
limindedirler. Birçok endüstriyel pro-
seste sıvıların damlacık oluşturması 
tercih edilir çünkü yüzeyde yuvarla-
nan veya yüzeyden düşen damlacıklar 
beraberlerinde ısıyı da uzaklaştırırlar. 
MIT’deki araştırmacılar bu tip akışkan-
larda damlacık oluşumunun artırılması 
ve bu damlacıkların düşerek yüzeyden 
uzaklaştırılması konularında kayda değer 
miktarda ilerleme kaydettiler. Bu yakla-
şım, soğutmanın da dahil olduğu bir-
çok büyük ölçekli endüstriyel prosesin 
verimliliğinin artmasını sağlayabilir ve 
bu sayede enerji tasarrufu sağlanırken 
sera gazı salım miktarları azaltılabilir. 
Yeni bulgular “Joule” isimli dergide, Post 
Doktora Karim Khal, Makina Mühen-
disliği Profesörü Kripa Varanasi, Kimya 

Mühendisi Profesörü ve Müdür Yar-
dımcısı Karen Gleason ve diğer dört kişi 
tarafından yayımlanan makalede detaylı 
olarak açıklandı. 

Yıllar boyunca, Varanasi ve ortakları su 
kullanan yoğuşmalı sistemlerin (fosil 
yakıt veya nükleer enerji sistemlerinin 
soğutulması) verimliliklerinin iyileştiril-
mesinde büyük bir ilerleme kaydettiler. 
Fakat diğer tip sıvıların (soğutma sis-
temlerinde, sıvılaştırmada, atık ısı geri 
kazanımında ve damıtma istasyonlarında 
veya yağ ve petroldeki metanın sıvılaş-
tırılmasında kullanılanlar gibi) genel-
likle suya nispeten daha düşük yüzey 
gerilimleri vardır. Yani bu sıvılarda bir 
yüzey üzerinde damlacık oluşturmak çok 
zordur. Bunun yerine genellikle yüzey 
üzerine ince bir film tabakası şeklinde 
yayılırlar ki bu ıslanma olarak bilinir. 
Bu sıvı filmi bir yüzeyi kapladığında, ısı 

Yazan: David L. Chandler | MIT News Office
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Çeviri

transferini kısıtlayan yalıtıcı bir katman 
oluşturur ve bu proseslerin verimli olarak 
çalışmasında ısı transferi hayati önem 
taşımaktadır. “Bir film tabakası oluşturu-
yor ve ısı transferi için bir bariyer oluyor” 
diyor Varanasi. “Eğer sıvı hızlı bir şekilde 
damlacıklar oluşturur ve bu damlacıklar 
birbirleriyle birleşip büyüyerek yerçekimi 
vasıtasıyla yüzeyden düşer ise ısı transferi 
iyileşiyor. Düşük yüzey gerilimine sahip 
sıvıların damlacık oluşturmasını sağla-
mak oldukça zor. Su kullanan yoğuşmalı 
sistemlerde prosesin toplam verimli-
liği %40 civarında iken yüzey gerilimi 
düşük olan sıvıları kullanan sistemlerde 
verimlilik %20 ile limitlidir. Bu prosesler 
endüstride yaygın bir biçimde kullanıl-
dıklarından, bu verimlilik değerinde ufak 
bir iyileştirme bile yakıt tasarrufunda 
ve sera gazı salımlarının azaltılmasında 
belirgin bir iyileştirme sağlayabilir” diye 
devam ediyor Varanasi. 

Yeni Yüzey İşleme Tekniği 
Soğutma Verimliliğini 
Artırabilir
Düşük	yüzey	gerilimine	sahip	sıvılar	için	geliştirilen	kaygan	bir	yüzey	
damlacık	oluşumunu	güçlendirerek	ısı	transferini	artırır.		
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“Damlacık oluşumunu geliştirerek ısı 
transferinde 4-8 kat arasında iyileştirme 
yapılması mümkün” diyor Khalil. “Çünkü 
yoğuşma toplam verimliliği %2 oranında 
iyileştirebilen kompleks bir döngünün 
sadece bir parçası. Toplam verimlilikte 
%2 iyileşme kulağa çok az bir miktarmış 
gibi gelebilir. Fakat bu devasa endüstriyel 
proseslerde %1’in altındaki bir iyileştirme 
bile potansiyel etkisi gözle görülür sevi-
yede olan büyük bir başarı olarak görülür. 
Bu alanda %1’in onda biri için bile büyük 
bir savaş verirsiniz” diyor Khalil. 

Yüzey işlemeden farklı olarak Varanasi ve 
ekibi diğer tip sıvılar için; sıvı maddenin 
bir yüzey yapısı ile yerinde tutulmasına 
dayanan ve bu etkiyi bir mikrondan daha 
az kalınlıktaki bir katı kaplamanın yüzeye 
uygulanması ile elde edilen bir yöntem 
buldular. “Bu kalınlık o kadar önemli-
dir ki belli limitlerin dışına çıktığında 
ısı transferini engellemeye başlayabilir” 
diyor Khalil. 

Özel formüllü bir polimerden yapılan 
kaplama, Kimyasal Buhar Kaplama 
(iCVD) ismi verilen ve kaplama malze-
mesinin buharlaştırılıp işlenecek yüzeye 
nüfuz ettirilerek ince bir kaplama oluş-
turulmasını sağlayan bir proses ile yüzey 
üzerinde biriktirilir. Bu uygulama MIT’de 
Gleason tarafından geliştirilmiştir ve 
şimdilerde yaygın olarak kullanılmak-
tadır. Makalenin yazarları iCVD prose-
sini, yoğuşan damlacıkların yüzeyde sabit 
kalmasını engellemek ve akıp gitmelerini 
kolaylaştırmak için, kaplama moleküllerini 
yüzeye nüfuz etme miktarını ayarlayarak 

optimize etmişlerdir. Proses endüstriyel 
ölçekte ekipmanların bulunduğu yerde 
yapılabilirken ayrıca verimlilikte artış sağ-
lamak için mevcut ekipmanlar üzerinde 
kolaylıkla tadil işlemi yapılabilmektedir. 
“Proses malzemeden bağımsızdır” diyor 
Khalil.  “Ayrıca düz yüzeylere uygulana-
bildiği gibi paslanmaz çelik, titanyum veya 
düşük yüzey gerilimli sıvıları içeren yoğuş-
malı ısı transferi proseslerinde yaygın ola-
rak kullanılan diğer metallerden yapılmış 
borulara uygulanabilir. Tesisinizin ısı 
eşanjöründe hangi malzemeyi kullanmış 
olursanız olun bu prosesi kullanabilirsiniz” 
diye de ekliyor Khalil. Bu yüzeylerdeki 
net sonuç; hidrokarbonlar, pentan veya 
sıvı metan veya etanol gibi alkollerin, 
küçük damlacıklar oluşturup yüzeyden 
hızlıca düşmesi, yenileri için alan bırak-
ması ve düşen damlacıkların metalden 
ısı uzaklaştırmasıdır. “Bu tip kaplamala-
rın faydalı bir rol oynadığı diğer bir alan 
olan atık ısıdan enerji üretiminin olduğu 
çeşitli endüstriyel proseslerde kullanılan 
inorganik Rankin Çevrimleridir” diyor 

Çeviri

Varanasi.  “Bu sistemler doğası gereği 
düşük verimlilikli sistemlerdir fakat bu 
proses bu sistemleri daha verimli kılabilir” 
diye de ekliyor. 

“Yoğuşmaya olan bu yeni yaklaşım dik-
kate değerdir çünkü düşük yüzey gerili-
mine sahip sıvılarda bile damlacık oluşu-
munu kolaylaştırmakta, film oluşumunu 
engellemekte ve ısı transfer verimliliğini 
kayda değer miktarda artırmaktadır.” 
diyor Virginia Tech’de makina mühen-
disliğinde asistan profesörlük yapan ve 
bu araştırma ile bağı olmayan Jonathan 
Boreyko. “iCVD prosesi yeni bir proses 
olmamasına karşın, su kullanmayan ve 
pratikte oldukça yaygın olan birçok faz 
değişimli sistemde yoğuşma sürecinin 
iyileştirilmesinde kullanılabileceği burada 
gösterilmiştir” diye ekliyor.  Çalışmanın 
çok yüksek bir kaliteye sahip olduğunu 
söyleyen Boleyko, “İnce, dayanıklı ve kuru 
kaplamanın düşük yüzey gerilimine sahip 
olan sistemlerde damlacık oluşumunu 
artırması birçok yoğuşmalı sistem açı-
sından çok büyük önem arz etmektedir” 
diyor. 

Araştırma Shell ile MIT’nin ortaklı-
ğından doğan Enerji Girişim Ortaklığı 
tarafından desteklenmiştir. Takım eski 
MIT mezunlarından Taylor Farnham 
ve Adam Paxon, Dan Soto ve Aslı Uğur 
Katmış’tan oluşmaktadır.

Kaynak: http://news.mit.edu/2019/surface-tre-
atment-refrigeration-efficiency-0515

Düşük yüzey gerilimine sahip olan pentan’ın yoğuşmasını gösteren video (Videoya http://
news.mit.edu/2019/surface-treatment-refrigeration-efficiency-0515 linkinden erişebilirsiniz). 
Solda damlaların yayılması ısı transferini azaltırken, yeni kaplama ile beraber pentan 
yoğun bir damlacık oluşumu göstermiş ve iyi bir ısı transferine sahiptir.

Endüstriyel ısı 
eşanjörlerinde 
yaygın olarak 

kullanılan titanium 
yüzeye damlacık 

oluşumunu 
kolaylaştıran 
kaplamanın 
uygulanmış 

halinin gösterimi. 
(Videoya 

http://news.
mit.edu/2019/

surface-treatment-
refrigeration-

efficiency-0515 
linkinden 

erişebilirsiniz).
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Ürün Tanıtımı

Baymak Ara Basınçlandırma 
Pompası K-Ha Pompamat

Koruma Seviyesi : IP 44

Yalıtım Sınıfı : F

Çalışma Aralığı : 0 - 4,2 m3/h ile 
0 - 22 mss

Akışkan Özellikleri : Temiz su

Akışkan Sıcaklık
Aralığı

: 0˚C ile  +100 °C

Dahili basınç şalteri ile manuel veya  
otomatik çalışma

Min. Otomatik 
Çalışma Basıncı : 0,5 mss

Min. Otomatik
Çalışma Debisi : 2,5 lt/dk

Baymak’ın su teknolojilerindeki 
çözüm ortağı DAB teknolojisi 
ile üretilen K-HA Serisi Ara 

Basınçlandırma Pompaları, mevcut su 
basıncının yetersiz kaldığı yerlerde lokal 
olarak ihtiyaç duyulan basıncı sağlıyor. 
Bazı sistemlerde, kireçten kaynaklı boru 
iç çaplarında zamanla meydana gelen 
daralma, sistem basıncının düşmesine 
neden olur. Su basıncı, sistemde bulu-
nan uzak noktadaki musluklara yetersiz 
gelirken, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi 
beyaz eşyalar su basıncı yetersiz olduğu 
için çalışmaz. Baymak’ın DAB tekno-
lojisine sahip K-HA Serisi Ara Basınç-
landırma Pompası ise basıncın yetersiz 
olduğu noktalara lokal çözümler sunarak, 
Baymak güvencesi ve kolay ulaşılabilirliği 
ile tüketiciye kolaylık sağlar. 

Açık çevrim güneş kolektörü sistemle-
rinde de rahatlıkla kullanılabilen K-HA 
Serisi Ara Basınçlandırma Pompası, 
depodaki su azaldığı zaman üst kattaki 
dairelerde sıcak su problemi yaşanmasını 
engeller. Bu sistemlerde deponun yarım 
metre altına koyulan ara basınçlandırma 
pompaları, problemin önüne geçse de 
depodaki suyun sıcaklığının 100 ˚C’leri 
bulması, piyasadaki diğer ara basınçlan-
dırma pompalarında arızalara neden olur. 
DAB teknolojisi K-HA serisi ara basınç-
landırma pompaları ise maksimum 100 
˚C akışkan sıcaklığı dayanımına sahiptir. 
Bunun yanı sıra pompa üzerinde dahili 
bir basınç şalteri ve aşırı yüklere karşı ter-
mik koruma bulunur. Basınç şalteri yatay 
düzlemde kalmak şartıyla pompa yatay 
veya dikey montaj esnekliğine sahiptir.

Yetersiz Su Basıncına Lokal Çözüm: 

K-HA TEKNİK ÖZELLİKLER
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Ürün Tanıtımı

leri bulunuyor. Yeni çıkan 20 kW ısıtma 
kapasitesine sahip modelin kullanma 
suyu ısıtmasındaki gücü 29 kW’dir. Yük-
sek kaliteli paslanmaz çelik Inox-Radial 
ısıtma yüzeyi ve paslanmaz çelik MatriX-
silindirik brülör ile verimli bir yanma ve 
ısı transferi sağlanıyor. Mevsimsel enerji 
verimliliği %92 olup, mahal ve kullanma 
suyu ısıtmasında (XL yük profilinde) A 
sınıfı enerji verimliliğine sahiptir. Yük-

sek verim ve düşük emisyonlar sayesinde 
çevre dostudur. 707 mm cihaz yüksekliği 
ile Vitodens 050-W, kendi sınıfındaki en 
küçük duvar tipi cihazlar arasında yer alı-
yor. Isıtma sistemi modernizasyonunda, 
mevcut cihaz değişiminde yer problemi 
olmadan kullanılabiliyor. Vitodens 050-
W, oldukça sessiz çalışıyor. Cihazın tüm 
komponentlerine bakım ve servis amacıyla 
ön taraftan ulaşılabiliyor.

Viessmann’dan Yüksek Sıcak Su 
Performanslı Yeni Yoğuşmalı 
Kombi: Vitodens 050-W 20 kW 

Vitodens 050-W gaz yakıtlı yoğuş-
malı kombi, üstün kalitesi ile öne 
çıkıyor. Cihaz, kapsamlı aksesuar 

seçenekleri ile hem yeni binalarda hem de 
mevcut ısıtma sistemlerinin modernizas-
yonunda kullanılabiliyor. Vitodens 050-W, 
üç farklı kapasite seçeneği sayesinde farklı 
büyüklükteki alanlar için ideal çözüm 
sunuyor.  20 kW, 24 kW ve 33 kW ısıtma 
kapasitelerine sahip farklı model seçenek-
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Ürün Tanıtımı

yapabilme özelliğine sa hiptir. Bu nedenle 
emme borusu altında ek bir kla pe kul-
lanılmasına gerek duyulmaz. Pompa 
emiş yaparken herhangi bir yerden hava 
almaz. UKM-S serisi kendinden emişli 
pompaların, dalgıç pompaya göre avan-
tajlarından biri de kolay temizlenebilir 
olmasıdır. Pompanın gövdesinde bulunan 
temizleme kapağı sayesinde, basılan akış-
kanın içerisinde bulunan büyük parti-
küller, pompayı tıkadığında, pompanın, 
tesisattan sö külmesine gerek kalmadan 
bakımı yapılabilir. Farklı kapasitelerde 2", 
3", 4", 6", 8", 10" çıkışlı 6 modele sahiptir. 
UKM-S serisi pompaların, katı partikül 
geçirgenliği 76 mm’ye ka dar çıkar. 
MAS DAF’ın UKM-S serisi pompaları, 

acil müdahale pompası olarak kullanılır. 
Otel ve hastanelerdeki atıksuların tah-
liyesinde, dalgıç pompalar için sorun 
yaratan elastik malzemeleri de rahatlıkla 
basabilmesi nedeniyle uzun yıllar sorun-
suz çalışır. Şantiyelerdeki kazı sularının 
tahliye edilmesinin yanı sıra yağmur suyu 
ve sel sularının deşarj edilmesinde de 
kullanılan bu pompa lar, dizel motor ve 
römorklu olarak da üretildiği için bele-
diyeler tarafından özellikle tercih edili-
yor. Bu kapsamda 2018 yılında Ankara 
Büyükşehir Bele diyesi Su ve Kanalizas-
yon İdaresi (ASKİ) tarafından alınan 13 
adet dizel motorlu-römorklu acil müda-
hale pom pasında Mas Daf UKM-S serisi 
pompalar tercih edildi.

İnovatif ve enerji verimliliği sağlayan 
çevreci ürünleriyle 42 yıldır pompa 
sektöründe birçok ilke imza atan 

MAS DAF, son teknoloji pompa sis-
temleriyle, üstyapı projelerinin olduğu 
kadar atıksu pompalarıyla, altyapı 
projele rinin de öncü markası olmaya 
devam ediyor. MAS DAF’ın “Enduro 
serisi dalgıç pompa”ları, “Enduro-Pro 
atıksu ve kanalizasyon pompaları” ile 
“UKM-S serisi klapeli kendinden emişli 
pompaları”  %100 yerli sermaye ile MAS 
DAF Düzce tesislerinde üretiliyor.
UKM-S serisi pompalar, dalgıç pompaya 
göre daha kolay temizlenebilir 
UKM-S serisi pompalar, dizaynında 
klape kullanıldığı için kendinden emiş 

MAS DAF Atıksu Pompaları
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Çünkü profesyoneller sektörlerinde olup 
biteni izleyebilmek için saygın sektörel 
yayınları takip ederler. Hem basılı 
yayınlardan, hem dijital ortamda...

reklam bütçenizi 
kısmayın!

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır



Doğa Sektörel Yayın Grubu
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com
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Yenilenebilir
enerji

teknolojileri
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yönetimlerde

yeni
yaklaşımlar

ISK
sektörümüzü
yurtdışında

tanıtan dergi

ISK
sektörünün

en çok okunan
dergisi

Tesisat
ürünleri

pazarlama
dergisi

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

Sektörünüzle ilgili en 
taze haberler burada!



Abone formu

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

ABONE SERVİSİ

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

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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

Dergi Aboneliği
Öğrencilere
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Enerji Tasarrufu 
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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



Türkiye İklimlendirme Sektörünün 
küresel gücü için

Teknik Eğitimler
Teknik Yayınlar
Kişisel Gelişim Programları
Eğitim Bursları
TAD Sertifika Programı
Danışmanlık ve Bilirkişilik Hizmetleri
ve çok daha fazlası için...

Bağışlarınız Gücümüz Olacak
IBAN TR73 0006 2000 3420 0006 2963 92

www.iskav.org.tr

ISITMA SOĞUTMA KLİMA
ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI

çıtayı birlikte
yükseltelim...





Sürdürülebilir Soğutma – 
Geleceğe Dönük Performans için

Doğal soğutucu gazlarla  
İlk Tercih GEA Kompresörler

Yeşili düşün,
 maviyi seç.

Ankara Mağaza
Çamlıca Mahallesi 145.Cadde No:6/D

Yenimahalle/ANKARA
Tel: 0312 397 37 10 (pbx)

Fax: 0312 397 11 83
E-mail: ankara@espasogutma.co

İstanbul Mağaza
İnönü Mah. Dolapdere Cad. No:46/A 

 Pangaltı/İSTANBUL
Tel: 0212 225 60 28 (pbx)

Fax: 0212 225 61 12
E-mail: istanbul@espasogutma.co

İstanbul Merkez Depo
İstanbul Tuzla Org.San.Bölg. 2.Cadde No:23 

Tepeören-Tuzla/İSTANBUL
Tel: 0216 290 53 57
Fax: 0216 290 18 76

E-mail: istanbul@espasogutma.co

www.espasogutma.com.tr
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