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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

toplarını doğaya bıraktılar. Dalyan Çınaraltı’nda 
kendi hazırladıkları pankartlarla bir araya gelen 
on kadar genç iklim aktivisti oturma eylemi ger-
çekleştirdi. Bodrum Barış Meydanı’nda ise yaklaşık 
150 kişilik bir grup “beton değil toprak” ve “fosil 
yakıtlara hayır” pankartlarıyla iklim grevine destek 
verdi. Balıkesir’de Altınoluk ve Ayvalık’ta gerçekle-
şen eylemlere ise yaklaşık 750 kişi katıldı. İklim için 
düzenlenen etkinliklere Türkiye’nin çok sayıda böl-
gesinden katılım ve destek yağdı. 

Tüm dünyanın destek verdiği iklim eylemleri için 
fitili Greta Thunberg’in ateşlemesi de elbette işin 
bir başka şahane yönü. Çünkü Greta, henüz çocuk 
sayılabilecek yaşta (16) ve yarattığı farkındalık ile 
dünyanın geleceği olan çocuklarımıza ve gençleri-
mize güven tazelememize vesile oldu. 

Bundan sonra en büyük temennimiz, yapılan çağ-
rıların eyleme dönüştürülmesi, karar vericilerin, 
politikacıların, sivil toplum örgütlerin ve elbette 
bireysel olarak tüm dünya insanlarının daha güzel 
bir dünya için çaba göstermesi…  

0 Eylül Cuma günü dünya, gelmiş geçmiş en 
büyük iklim eylemine şahit oldu. Fridays for 
Future (Gelecek için Cuma’lar) dayanışma ağı-

nın çağrısıyla başlayan iklim grevleri, 163 ülkede 
5800’ün üzerinde eylemle ve 4 milyonun üstünde 
katılımla gerçekleşti. Türkiye’de de İstanbul’dan 
Diyarbakır’a, Mersin’den İzmir’e 20’nin üzerinde açık 
hava etkinliği yapıldı. Ayrıca birçok okulda gün öze-
linde iklim krizine karşı mücadele yöntemleri tartı-
şıldı, çok sayıda meslek örgütü paneller, atölyeler 
düzenlediler. Türkiye’deki etkinlik ve eylemlere on 
binin üstünde kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Türkiye’de gerçekleşen en kalabalık eylem, “Sıfır 
Gelecek” kampanyası adı altında bir araya gelen 
ekoloji ve çevre örgütleri, sivil toplum kuruluşları 
ve demokratik kitle örgütlerinin İstanbul - Kadıköy 
yürüyüşü ve Yoğurtçu Parkı etkinliğiydi. Kadıköy İs-
kele Meydanı’nda toplanan 3000’in üzerinde iklim 
aktivisti, yapılan basın açıklamasının ardından Yo-
ğurtçu Parkı’na bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ardından 
Yoğurtçu Parkı’nda performans gösterileri, konserler 
ve konuşmalar düzenlendi. İzmir’de ise iklim grevcisi 
gençler sabahın erken saatlerinde İzmir Büyükşehir 
Belediyesi önünde krize karşı karar alıcıları hare-
kete geçmeye davet eden dövizlerle bir araya geldi 
ardından “Ya sıfır karbon gelecek ya sıfır gelecek” 
pankartıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Günü farklı 
etkinlikler bakımından en yoğun geçiren kentler 
Muğla ve Balıkesir’di. Muğla Milas, Bodrum, Ortaca, 
Dalyan ve Kızılağaç köylerinde düzenlenen etkinlik-
lere 500’ün üzerinde genç katıldı. Milas’ta kömür 
havzalarının genişlemesinden dolayı tehlike altında 
olan ormanlık alanda Muğla Çevre Platformu’nun 
çağrısıyla bir araya gelen Karacahisar Köyü sakinleri 
piknik ve konserler düzenlediler. Ortaca’da iklim kri-
zine karşı zeytin fidanları dikildi. Bodrum Kızılağaç 
Köyü’nde köy okulundan gençler yaptıkları tohum 
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Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek!
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Haberler

ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 
(TTMD), 2019-2020 etkinlik döne-

mine İstanbul Boğazı’nda merhaba dedi. 
TTMD İstanbul Temsilciliği Üye İlişkileri ve 
Sosyal Organizasyonlar Komisyonu tarafın-
dan düzenlenen Geleneksel Boğaziçi Buluş-
ması 6 Eylül 2019 Cuma akşamı yapıldı. Üye-
lerin Kabataş ve Beylerbeyi sahillerinden alın-
masıyla başlayıp, kokteyl ve akşam yemeği 
ile devam eden gecede TTMD İstanbul İl 
Temsilcisi Gülmetan Savaş kısa bir konuşma 
yaparak Geleneksel Buluşmaya katılan her-
kese ve sektörümüzün değerli temsilcileri 
Alp Pompa A.Ş., Giacomini Unival A.Ş., İnka 
Yapı Bağlantı Elemanları A.Ş. ve Norm Tek-
nik A.Ş. firmalarına teşekkürlerini sundu. 
Gecede bir konuşma yapan TTMD Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, 
ilk olarak Boğaziçi Buluşmasını geleneksel 
hale getiren İstanbul Temsilciliği’ne ve Üye 
İlişkileri ve Sosyal Organizasyonlar Komisyo-
nuna teşekkür ettikten sonra şunları söyledi: 
“İstanbul Temsilciliği toplam üye sayımızın 
yüzde 45’ini temsil ediyor 2 bini aşkın üye-
miz içinde... Bu dönem eğitim seminerleri 
ve sosyal etkinliklerle birlikte hem yıllık çalış-
tayımıza hem de uluslararası sempozyumu-
muza İstanbul Temsilciliğimiz ev sahipliği 
yapacak. Kasım ayında gerçekleştirilecek 
yıllık çalıştayımız Commissioning özelinde 
yapılacaktır. Tüm etkinliklere katkı ve katı-
lımlarınız önemlidir.  Derneğimiz REHVA’nın 
Yönetiminde yer aldı, bu 27 ülkede 130 bini 
aşkın meslektaşınızla birlikte çalışabilmeyi 
ifade eder. Süreçlerinizi geliştirmede TTMD 
her zaman sizlere yardımcı olmaya hazırdır. 
Kasım ayında Brüksel’de REHVA’nın bir zir-
vesi var ve tüm üyelerimize ücretsiz, porta-
lımız aracılığıyla ilettiğimiz duyurudaki link 
aracılığıyla kayıt yaptırabilirsiniz.” 
TTMD üyelerinden TÜYAK 2019 Sempoz-
yumu hazırlıklarını yürüten Prof. Dr. Abdur-
rahman Kılıç’a başarılar dileyerek, REHVA 
yayınlarına sıfıra yakın enerjili binalar-nZEB 
konusunda kitap hazırlayan Prof. Dr. Ahmet 
Arısoy’a ve ülkemizde Solar Decathlon’un 
gelişimine ve TTMD üyesi Doç. Dr. Murat 
Çakan yönetiminde Fas’ta yarışmaya katılan 
genç meslektaşlarımıza öncülük eden Prof. 

T

Dr. Nilüfer Eğrican’a teşekkür ederek konuş-
masına devam eden TTMD Başkanı, ilk ola-
rak 13. Dönem TTMD İstanbul Temsilciliği 
görevini yürüten Görkem Kızıltan Ustalı’ya 
liderliği ve çalışmaları için teşekkür belgesi 
takdim etti. TTMD Geleneksel Boğaziçi 
Buluşması’nın gerçekleşmesini sağlamada 
katkılarını esirgemeyen Alp Pompa A.Ş., 
Giacomini Unival A.Ş., İnka Yapı Bağlantı 

Elemanları A.Ş. ve Norm Teknik A.Ş. firma-
larına hem birer teşekkür belgesi hem de 
TEMA aracılığıyla Ege Ormanına adlarına 
dikilen ağaçların sertifikalarını takdim eden 
Dr. Bayraktar, Solar Decathlon’da çaba sarf 
eden genç meslektaşlarımıza da katkılarının 
iletileceğini belirtti. 
Etkinliğin ilerleyen saatlerinde müzik eşli-
ğinde hoşça vakit geçiren üyeler, gelecek 
dönem için başarı ve iyi dilek temennisinde 
bulundu. 

Geleneksel Boğaziçi Buluşması TTMD İstanbul Temsilciliği 
Ev Sahipliğinde Gerçekleşti 

vrupa Yönetmelikleri ve Standartla-
rını oluşturan, Avrupa komisyonu ile 

yakın bir çalışma içinde olan, Türkiye’nin 
de içinde olduğu 27 Avrupa ülkesinden 
120.000’den fazla aktif olarak çalışan HVAC 
uzmanını temsil eden meslek organizasyonu 
Avrupa Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme 
Dernekleri Federasyonu’nun (REHVA) Genel 
Kurul toplantısı 26 Mayıs 2019’da Bükreş’te 
gerçekleşti. Yeni dönem çalışmaları ile ilgili 
değişikliklerin açıklandığı toplantıda, önceki 
dönem REHVA Başkanlığını üstlenen Ste-
fano P. Corgnati, görevini yeni başkan ve 
REHVA eski muhasip üyesi Frank  Hovorka’ya 
(AICVF) üç yıllık süre ile devretti. Genel Kurul 
süresince, REHVA’nın yeni Yönetim Kurulu 
üyelerinin seçimleri yapıldı. Yeni dönemde 
üç yeni yönetim kurulu üyesi ile devam 
etme kararı alan REHVA, Ivo Martinac 
(SWEDVAC) ve Juan Travési (ATECYR)’nin 
yanında Türkiye’den Türk Tesisat Mühen-

A

TTMD Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, 
REHVA Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

disleri Derneği (TTMD) Başkanı Dr. Kemal 
Gani Bayraktar’ı Yönetim Kurulu üyeliğine 
seçti. Önceki dönemde yönetim kurulunda 
yer alan üç üyenin; Manuel Gameiro da 
Silva (OE), Atze Boerstra (TVVL) ve Cata-
lin Lungu’nun (AIIF/AFCR/AGFR) Yönetim 
Kurulundaki üyeliği devam edecek. TTMD, 
üstlenmiş olduğu REHVA Başkan Yardım-
cılığı ile REHVA’nın gelişimine ve Yönetim 
Kurulu çalışmalarına katkı koyacak.
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İSKİD, Basın Mensuplarıyla Buluştu

İ SKİD 2013-2014 Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Friterm Genel Müdürü Naci 

Şahin, 24 Mayıs 2019’da Portekiz’in Braga 
şehrinde yapılan Eurovent Genel Kurulunda, 
Avrupa Eurovent Derneği’nin ikinci kez 
Başkanı olarak seçildi. Konuyla ilgili olarak 
İSKİD’in 12 Eylül Perşembe günü Point Otel 

Taksim’de gerçekleştirdiği basın toplantısına 
Friterm Genel Müdürü ve Eurovent Başkanı 
Naci Şahin, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ozan Atasoy, sektörel ve ulusal basından 
temsilciler katıldı. Toplantıda ilk sözü alan 
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Ata-
soy, İSKİD çalışmaları konusunda bilgiler 
verdi. İSKİD’in misyonunun bir parçası ola-
rak kamu yararına uygun faaliyetler yürüt-
tüğünü, aynı zamanda yönetmelikler ve 
standartlarla ilgili kamu kuruluşları ile olan 
ilişkileri sağlıklı bir çerçevede yönettiğini 
söyledi. Dernek olarak sektörün uluslara-
rası platformda bilinirliğini ve yetkinliğini 
artırmaya çalıştıklarını bunun bir parçası 
olarak da 1997 yılında İSKİD’in Eurovent 
Derneğine üye olduğunu sözlerine ekledi. 
Basın toplantısında Eurovent ile ilgili bilgi-
leri basın mensupları ile paylaşan Eurovent 
Başkanı Naci Şahin, Eurovent’in iç ortam 
iklimlendirmesi, proses soğutması ve gıda 
soğuk zincirine yönelik çalışmaları yürüten 
üreticilerin birleştiği bir dernek olarak ken-
dini konumlandırdığını söyledi. Eurovent’in 
30 farklı ülkeden, 1.000’den fazla üyesi 
bulunan 30 milyar Euro’luk ciroya sahip 

bir sektörü temsil ettiğini, sektörün tüm 
Avrupa genelinde 150 binden fazla çalışanı 
da istihdam ettiğini sözlerine ekledi. 
Eurovent’in Avrupa Komisyonu ile regü-
lasyonlar konusunda yakın çalıştığını, ürün 
grupları ile ilgili asgari standartlar belirlenir-
ken Eurovent Genel Sekretaryası kanalıyla 

Komisyona görüşlerini ulaştırdı-
ğını ve derneğin Avrupa Komis-
yonunda kabul görmüş ve bu 
konularda mutlaka görüş alınan 
bir dernek olarak konumlandığını 
ifade etti. 
Şahin, Derneğin zaman içeri-
sinde sektöre yönelik çalışmalarını 
genişlettiğini belirterek Eurovent 
Servis Şirketi ESC’yi kurduğu ve 
bu çerçevede “Eurovent Certita 
Certification (ECC)” adı altında 
ürünlerin gönüllü sertifikasyo-
nuna yönelik bir şirket ile sektör-
deki ürün gruplarına yönelik ola-
rak istatistikleri toplayan ve katı-
lımcılara sunan “Eurovent Market 

Intelligence (EMI)” ile belirtilen çalışmaların 
yürütüldüğünü ifade etti. 

Eurovent Summit 2020, 
Antalya’da düzenlenecek

22-25 Eylül 2020 tarihleri arasında 
Antalya’da düzenlenecek Eurovent Summit 

2020 konusuna değinen Naci Şahin, Etkin-
liğe Eurovent Derneği ile birlikte İSKİD‘in 
organizatör ortağı olduğuna vurgu yapa-
rak “Avrupa’nın en büyük ve önemli iklim-
lendirme sektör buluşmasına kapılarımızı 
açabilmek, benim ve tüm HVACR sektörü 
için bir onurdur. Mevcut uluslararası ticari 
gelişmeler göz önüne alındığında, Avrupa 
ile Doğu arasında güçlü bir işbirliği yapmak, 
endüstrimizi geliştirmek, en yeni tekno-
lojileri teşvik etmek ve ticaret engellerini 
ortadan kaldırmak, küresel düzeyde fırsat 
eşitliği sağlamakla mümkündür” dedi. 
Şahin ayrıca Eurovent Zirvesi’nin sektörde 
ilişki arayanlar ile Avrupa ve dünyadaki 
gelişmelere yönelik bilgi almak isteyenler 
için önemli bir buluşma olacağını belirtti.
Ana teması “Köprüler Kurmak/Building 
Bridges” olan 2020 Eurovent Zirvesi, ima-
latçıları, danışmanları, planlamacıları, mon-
tajcıları, ticaret birliklerini ve politikacıları, 
Avrupa ve komşu coğrafyalar arasında daha 
sürdürülebilir, topluma dokunan ve çevreye 
duyarlı endüstriyel ürünler ile bir araya geti-
recek. Organizasyon, inovasyonun önemini 
vurgulamak amacıyla üreticilere en yeni 
ürünlerini sergileme imkanı da tanıyor.
2020 Eurovent Summit etkinliği için #Buil-
dingBridges etiketini takip edebilir, www.
eurovent-summit.eu web site adresi ve Lin-
kedin hesaplarından en son güncellemeleri 
öğrenebilirsiniz.





Haberler
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İklimlendirmede Güney Afrika Pazarı Mercek Altında

İ klimlendirme Sanayi İhracatçıları Bir-
liği (İSİB) Güney Afrika’nın Johannes-

burg kentine Sektörel Ticaret Heyeti orga-
nizasyonu düzenledi. Heyete İSİB üyesi 23 
firma katılım sağladı. İhracat pazarlarını 
genişletmeye ve Türk iklimlendirme ürün-
lerinin uzak pazarlarda yer almasını sağ-
lamaya çalışan İSİB, bu kapsamda hedef 
pazarlar arasına uzun süredir izlediği 
Güney Afrika’yı da ekledi. Heyete başkan-
lık eden İSİB Denetim Kurulu Üyesi Cem 
Savcı, heyete katılan firmaların ve Güney 
Afrikalı sektör temsilcilerinin organizas-
yondan memnun kaldığını dile getirerek, 
pazarın zor bir pazar olduğunu fakat barın-
dırdığı potansiyel itibarıyla da çalışmaya 
değer bir pazar olduğunu ifade etti. Güney 

Afrika’nın jeopolitik durumu göz önüne 
alınarak, burada yapılan faaliyetlerin etkisi-
nin sadece bu ülke ile sınırlı olmayacağını, 
ülkenin Afrika kıtasının büyük bir bölümü 
ile ticari ilişkilerinin olması sebebiyle diğer 
pazarlarda da kaldıraç etkisi yaratabilece-
ğine dikkat çeken Savcı, ülke iç dinamik-
lerinin ticareti direkt olarak etkilediğini ve 
ticaret kültürünün yeni yeni oluştuğunu 
kaydetti. İklimlendirme pazarının bölgede 
hareketli bir yapıya sahip olduğunu, hem 
üretim hem de ithalat faaliyetlerinin mevcut 
olduğunu belirten Savcı, “Johannesburg, 
ülkenin ticaret başkenti. Bölge ticaret bakı-
mından hareketli bir bölge. Türk iklimlen-
dirme sektörü olarak buradaki potansiyeli 
değerlendirebiliriz. Pazarda son yıllarda Çin 

ürünlerinin yaygınlaşmaya başladığı bilgi-
sini edindik, Avrupa menşeli ürünler de 
var. Halihazırda pazarda faaliyet gösteren 
ihracatçı firmalarımız mevcut ancak isteni-
len seviyede değil, seneye Güney Afrika’ya 
bir heyet daha düzenleyeceğiz ve 2021 
yılında Johannesburg’da düzenlenecek 
olan ülkenin en etkili iklimlendirme fua-
rında da yerimizi alacağız. Bu pazar ile ilgili 
çalışmalarımıza düzenli olarak devam edip, 
her gidişimizde yeni bağlantılar oluşturarak 
2021’deki fuar organizasyonundan sonra 
pazarda belirli bir hacme ulaşmayı hedef-
liyoruz” dedi. 

“17 milyon dolar ihracat”
Türk iklimlendirme sektörünün Güney 
Afrika’ya 2018 yılında 17 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Savcı, 
ağırlıklı olarak soğutma grubu ve tesisat 
sistemleri ihracatı yapıldığını belirtti. Savcı, 
“Heyetimiz B2B görüşmeleri yaparak muha-
tapları ile bir araya geldi. Pazarda soğutma 
ve tesisat grubu ürünlerimiz zaten talep 
görüyordu ama ısıtma, yalıtım, havalan-
dırma ve klima grubu ürünlerimize de ilgi 
gösterdiler. Amacımız, pazar dinamiklerine 
göre aksiyon alıp daha kapsamlı heyetler 
oluşturarak devamlı iletişim halinde ola-
rak pazar payımızı artırmak, tüm sektör 
ürünlerimizi ve kaliteli Türk Malı gerçeğini 
pazarda yaygın ve yerleşik hale getirmektir” 
diye konuştu. 

Doğu İklimlendirme Test Laboratuvarı Açıldı

D oğu İklimlendirme’nin 2019 yılın-
daki en önemli yatırımlarından biri 

olan test laboratuvarı 2019 Ağustos ayında 
devreye alındı. “DOGU HVAC Climatic Test 
Laboratory” adıyla hizmet vermeye başla-
yan laboratuvar, Ar-Ge Merkezi bünyesinde 
çalışmalarına devam edecek. Uzun ve titiz 
bir hazırlık süreci sonunda hayata geçen 
laboratuvar ile birlikte EN308 ve EN13141/7 
standartlarına göre ısı/enerji geri kazanım 
cihazlarının testleri yapılacak. Şu an ürün 
gamında bulunan klima santrali, tavan ve 

yer tipi ısı geri kazanım cihazları vb. birçok 
havalandırma ve iklimlendirme cihazının 
iç ve dış kaçak testleri, hava debisi, ısıtma/
soğutma kapasitesi gibi temel ölçümlerin 
yanında ısı geri kazanım verimi, SFP, COP, 
ERR gibi verimlilik değerleri de test edilecek. 
Ayrıca yeni ürün gamına eklenen tropik ve 
Avrupa bölgesi için üretilecek çatı tipi paket 
klima cihazları (rooftop) da bu laboratu-
varda test edilebilecek. Yapılacak testler ile 
Doğu İklimlendirme’nin Ar-Ge çalışmaları 
yönlendirilirken ErP ve Ecodesign yönet-

melikleri çerçevesinde üretilen ürünlerinin 
performansları da garanti altına alınacak. 
Bu yatırım sayesinde Doğu İklimlendirme, 
yüksek performanslı cihazlarının özellikle 
yurtdışı piyasasında daha fazla yer edin-
mesini hedefliyor.





Haberler

G elecek nesillerin azalan enerji kaynak-
ları ve küresel iklim değişikliğinden 

en az ölçüde etkilenmeleri için doğal kay-
nakların tasarruflu bir şekilde kullanılması 
ve çevreyi korumaya yönelik önlemler gün 
geçtikte daha da önemli hale geliyor. İleri 
teknolojisini dünya genelinde toplumların 
yaşam kalitesini artırmak ve sürdürülebilir 
dünya hedefine katkı sağlamak için kulla-
nan Mitsubishi Electric, tüm faaliyetlerini 
“küresel ve önde gelen çevre dostu” bir 
şirket olma ilkesi doğrultusunda şekillendi-
riyor. Enerjinin tasarruf bilinci çerçevesinde 
tüketilmesini sağlamak için kutlanan 31 
Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında 
açıklamalarda bulunan Mitsubishi Electric 
Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, “Özellikle 
sanayide enerji kullanımının, üretimde ve 
üretim standartlarında bir düşüşe neden 
olmadan azaltılması gerekiyor. Konutlar, 
ofisler ve kamuya açık tüm büyük proje-
lerde tüketilen enerjiden tasarruf edilmesi 
de büyük önem arz ediyor” dedi. 

Kaynakların verimli kullanımı 
kritik önem taşıyor
Mitsubishi Electric’in tüm ürün ve çözüm-
lerinin ileri teknoloji, kalite ve enerji tasar-
rufu çerçevesinde geliştirildiğinin altını çizen 
Saraçoğlu, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de çevre dostu binalar, fabrikalar ve alt-
yapı projelerinin iklimlendirme, otomasyon, 
asansör, yürüyen merdiven ve görsel veri sis-
temleri için iddialı bir çözüm ortağıyız” diye-
rek şu bilgileri aktardı: “Dünyada mevcut 
kaynakların en etkili ve verimli şekilde kul-

lanılması gittikçe daha çok önem kazanıyor. 
Biz de Mitsubishi Electric olarak dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de 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 hizmetlerimizle öne 
çıkıyoruz. Otomasyon çözümlerimizle sana-
yide ciddi oranda enerji tasarrufu sağlama-
nın yanı sıra dünyanın en derin batırma tüp 
tüneline sahip Marmaray gibi hayatın için-
deki projelere de enerji verimliliği alanında 
yüksek katma değer sağlıyoruz. Markamı-
zın Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fabrika 
konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok 
daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı 
tanıyoruz. Konut, ofis ve endüstriyel klima 
sistemleri alanında; yapay zeka teknolojileri 
ile donatılmış, A+++ enerji sınıfına ulaşan ve 
sistem ömrünü tamamlayana kadar çevreye 
dost bir yaklaşımla maksimum enerji tasar-
rufu sağlayacak sorunsuz bir ürün yelpazesi 
sunuyoruz. Mitsubishi Electric tarafından 
icat edilen ve sadece markamızın asansör-
lerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör 
hızını belirleme teknolojimizle de yüksek 
enerji tasarrufu sağlıyor ve karbondioksit 
salımını azaltıyoruz.”

Üretimden ve ürünlerden 
kaynaklanan CO2 emisyonları 
azaltılıyor
Mitsubishi Electric’in tüm faaliyetlerini çevre 
yönetimi konusundaki tutumunu ifade 
eden “Eco Changes” (Eko Değişim) ilkesi 
doğrultusunda hayata geçirdiğini belirten 

Mitsubishi Electric Dünya Tasarruf Günü’nde Sürdürülebilir Dünya için 
Enerji Tasarrufunun Önemine Dikkat Çekti

Saraçoğlu, “Enerji tasarrufuna yönelik yeni 
nesil teknolojiler geliştirmeye devam ede-
rek markamızın 100’üncü yıldönümü olan 
2021 yılına kadar ürün kullanımından kay-
naklanan karbondioksit salımını 2001 mali 
yılına kıyasla, üretimden kaynaklanan kar-
bondioksit salımını ise 1991 mali yılına göre 
yüzde 30’a varan oranda azaltmayı hedef-
liyoruz. Bu noktada 2019 Japon mali yılına 
(1 Nisan 2018 - 31 Mart 2019 dönemi) 
ilişkin Çevre Raporumuz, hedeflerimize 
ulaşma yolunda önemli adımlar atıldığını 
ortaya koyuyor. Raporlama yılında, Mit-
subishi Electric üretim tesislerinde yüksek 
verimlilik sağlayan ekipmanların kullanımı 
ve operasyonların revizyonu gibi tedbirler 
sayesinde üretimden kaynaklanan toplam 
CO2 emisyonları 1.43 milyon ton hedefinin 
de altına inerek 1.3 milyon tona düşürüldü. 
Pazarda kullanılan ürünlerden kaynaklanan 
CO2 emisyonları ise yüzde 36 düzeyinde 
azaltıldı. Gaz devre kesicileri, servo motor-
lar ve büyük video sistemleri gibi ürünlerin 
boyutları ve ağırlıklarının azaltılması sonu-
cunda üretimdeki kaynak girdileri yüzde 
45 oranında azaltıldı ve birim başına su 
tüketimi yüzde 23 oranında düşürüldü” 
diyerek sözlerini tamamladı.
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REHVA Brüksel Zirvesi, 4-5 Kasım’da

R EHVA Brüksel Zirvesi’nin üçün-
cüsü, 4-5 Kasım 2019 tarihlerinde 

Brüksel’de gerçekleşecek. Etkinliğin ilk 
günü Maison des Associations Internati-
onales, ikinci günü ise Sofitel Brussels Le 
Louise Oteli’nde yapılacak.
Bu yıl konferansın ana başlığı “2050 yılına 
kadar sağlıklı, sıfır karbonlu binalar sun-
mak”. Konferansın ikinci günü, çeşitli otu-
rumlarda yüksek performanslı ve sağlıklı 
binalara sahip dekarbonize bir ekonomi 

için AB politikaları sunulacak. Amaç, HVAC 
ve inşaat sektöründe bu iddialı hedefe 
ulaşmak için pratik uygulamalara odak-
lanmak için neyin gerekli olduğunu tartış-
mak olacak. Zirvede, REHVA üyelerine açık 
birkaç komite toplantısı ile REHVA’nın en 
son faaliyetlerinin sunumuna yer verilecek 
ve CEN-EPB standartları konusunda AB 
düzeyinde profesyonel yeterlilik şeması 
oluşturulmasına yönelik AB proje atölyeleri 
düzenlenecek. 4 Kasım Pazartesi günü, 

Maison des Associations Internationales’ta 
REHVA üyeleri için REHVA Komiteleri Top-
lantıları yapılacak. Bunu, katılımcılara açık 
Sofitel Brussels Le Louise Hotel’de düzenle-
necek geleneksel bir akşam yemeği izleye-
cek. 5 Kasım Salı günü, “2050 yılına kadar 
sağlıklı, sıfır karbonlu binalar sunmak” 
konulu REHVA Konferansı düzenlenecek. 
Konferansın iki oturumu arasındaki öğle 
yemeği Sofitel Brussels Le Louise Hotel’de 
yapılacak.
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Konutlar için yüksek enerji tasarruflu, güvenilir pompa 
ve hidrofor sistemlerinden oluşan ETNA PLUS satış 
konseptimizi tercih eden müşterilerimiz

5 yıl boyunca yedek parça, periyodik

bakım, servis hizmeti için ilave hiçbir 

bedel ödememektedirler.

Sirkülasyon Pompaları

Foseptik ve Drenaj Pompaları Konutsal Hidrofor Sistemleri

Konutsal Yangın Hidrofor Sistemleri

Sirkülasyon Pompaları

ELİNİZİ CEBİNİZE 
ATMAYACAKSINIZ!
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aikin, daha önce ücretsiz olarak sek-
töre sunduğu kendisine ait R-32 

ile ilgili patentlerin sayısını artırıp, kulla-
nımındaki ön onay koşulunu da kaldıra-
rak tarihi bir adım daha attı. Karmaşık 
süreçleri ortadan kaldıran, patentlere hızlı 
ve kolay erişim sağlayan bu karar, halen 
dünyanın en önemli sorunlarından biri 
olan küresel ısınmanın önlenmesine katkı 
için çok önemli bir adım olarak kabul edi-
liyor. Daikin, 1 Temmuz 2019 tarihinde 
bir bildiri* ile duyurduğu bu hamlesiyle 
mucidi olduğu tümüyle çevreci soğutucu 
akışkan R-32’nin klimalarda kullanımını, 
dünya çapında yaygınlaştırmayı hedefliyor. 
2012 yılında dünyanın ilk R-32’li ev tipi 
klimasını Japonya’da piyasaya süren Daikin, 

Daikin, Mucidi Olduğu R-32 Patentlerine Erişimi Kolaylaştırıyor

o günden sonra 60’tan fazla ülkeye R-32’li 
ev tipi ve ticari tip ekipman arz etti. Daikin, 
2011 yılında R-32’nin diğer üreticiler tara-
fından kullanımını kolaylaştırmak için geliş-
mekte olan ülkelere sahip olduğu 93 adet 
patent için ücretsiz erişim sağladı. Bununla 
yetinmeyen Daikin, R-32’nin küresel olarak 
kullanımını teşvik etmek amacıyla 2015 
yılında bu patentlere olan ücretsiz erişimi 
dünya çapına yaydı**. Bugün, sektörde 
yer alan pek çok üretici R-32’li cihaz üre-
timini gerçekleştiriyor, bu alandaki talep ve 
ilgi her geçen gün artış gösteriyor. Daikin 
sadece ev tipi klimalarda değil, ısı pom-
pası ve soğutma gruplarında (chiller) da 
ilk R32’li ürünleri piyasaya sunan şirket 
olarak biliniyor. Daikin, şimdi ücretsiz ve 

ön onaysız olarak R-32’nin kullanımı ile 
ilgili sahip olduğu patentleri*** bütün 
dünya ile paylaşıyor.

*Basın duyurusu ile ilgili detaylı 
bilgi için: https://www.daikin.com/
press/2019/190701/index.html

**“Daikin Offers Worldwide Free Access 
to Patents for Equipment Using Next-
Generation Refrigerant” on 10 Sep-
tember 2015 (https://www.daikin.com/
press/2015/150910/index.html)

***Patentlerle ilgili detaylı bilgi için: https://
www.daikin.com/patent/r32/
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Copa Isı Sistemleri, Panel Radyatör Fabrikasında Kapasite Artırdı

C

D

opa Isı Sistemleri, iklimlendirme sek-
töründeki rekabet gücünü artırmak 

üzere kapasite artışına yönelik 2018 yılında 
başladığı yatırımı tamamladı. Türkiye’nin 
en fazla panel radyatör ihracatı yapan ikinci 
firması konumunda olan Copa, Haziran 
2019’dan itibaren üretim tesisinde devreye 
aldığı yeni hattı ile panel radyatör üretim 
kapasitesini yüzde 50 oranında artırdı. 
Copa Isı Sistemleri’nin 2.2 milyon metre-
tül olan panel radyatör üretim kapasitesi 
3. panel radyatör kaynak hattı, pres yatı-
rımları ve yan tesis yatırımları ile yaklaşık 
3 milyon metretüle ulaştı. Dünyada panel 
radyatörün kullanıldığı tüm ülkelere ulaşan 
Copa Isı Sistemleri, bu yatırımıyla artan 
taleplere daha hızlı cevap vermeyi hedefli-
yor. Üretimdeki yatırımın önemine değinen 
Copa Isı Sistemleri Genel Müdürü Ersin 

Kantar, “İklim-
lendirme sek-
töründe üre-
tim ve ihracat 
açısından çok 
önemli bir ülke 
olan Türkiye, 
dünyada panel 
radyatör üreti-
minde birinci 
k o n u m d a . 
Özellikle ısıtma sektöründe dünyanın en 
değerli markaları Türkiye’yi ‘üretim üssü’ 
olarak konumlandırmış durumda. Biz 18 
yıldır ihracatta lider olan bir firma olarak, 
Türkiye’de ve global pazarlarda ürünleri-
mize olan talepler karşısında kapasitemizi 
arttırma gereği duyduk ve 3. hattı devreye 
alarak üretimimizi 2.2 milyon metretül-

den 3 milyon metretüle çıkarmış olduk. 
Bu kapsamda yaptığımız yatırım ile global 
pazarda ülkemizin konumunu koruyacağız 
ve artan taleplere daha hızlı cevap vererek 
rekabetteki hacmimizi artıracağız” dedi. 
27 yıl önce yüzde 100 Türk sermayesi ile 
kurulan Copa Isı Sistemleri; yurtiçinde 81 
ilde hizmet veren bayileri ve yurtdışında 
da güçlü distribütör ağı ile tüketicilerine 
ulaşıyor.





Haberler

Mexichem’in Yeni İsmi Artık Orbia
avin’in bağlı olduğu ana kuruluş, 
Mexichem isim değişikliğine gitti. 

Şirketin yeni ismi Orbia oldu. 
Konuyla ilgili Wavin Türkiye tarafından 
yapılan açıklamada şu ifadelere yer 
verildi: “Wavin, Mexichem gibi büyük bir 
grubun çatısı altında faaliyet gösteren 
uluslararası bir şirkettir. Bugün, şirketin 
global yapısına, misyonuna, amacına ve 
değerlerine uygun olarak Mexichem’in 
isim değişikliğini sizlerle paylaşmaktan 
memnuniyet duyuyoruz. Mexichem’in 
yeni ismi artık Orbia. ‘Orbia’, Latince 
küresel ‘Orb’ ve Yunan mitolojisinde 
güç anlamındaki ‘Bia’nın bir birleşimi-
dir. İki heceyi yan yana getirdiğimizde 
‘küresel güç’ anlamına gelen yeni şirket 
adımızı sizlere sunuyoruz. Wavin'in bağlı 
olduğu ana kuruluşun isim değişikliği, 
topluluğumuzun global bir oyuncu ola-
rak uzun soluklu fark yaratma amacına 
hizmet etmektedir. Orbia’nın ‘dünyanın 
her yerinde hayatı ileriye taşıma’ vaadini 

yerine getirmesine yardımcı olmak için, 
faaliyet gösterdiğimiz ‘inşaat ve altyapı’ 
iş kolumuz Wavin markası altında birleş-
tirildi. Şu andan itibaren küresel ölçekte 
tek takım olarak çalışacağız; çünkü global 
bir ekonomi, global müşteriler ve glo-
bal zorluklar, bizim gibi gerçek anlamda 
global bir markanın vizyonuna ihtiyaç 
duyarlar. Wavin, değişen yeni yapısıyla 
birlikte, Avrupa-Ortadoğu-Afrika, Asya-
Pasifik ve Latin Amerika’yı kapsayan 
40’tan fazla ülkede 12.000’den fazla 
çalışanı bünyesinde bulundurmaktadır. 
Küresel ölçekli bir şirket olarak, güvenli, 
verimli, sağlıklı ve hijyenik su tedariği, 
iklim değişikliklerine karşı dirençli şehirler 
ve daha iyi inşaat performansı gibi dün-
yadaki bazı kritik konular için mücadele 
etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, uzun vadeli 
istikrarlı büyüme vizyonuna yatırım yapan 
ana kuruluşumuz Orbia’nın desteğiyle, 
insanlar, çevre ve fayda ekseni üzerindeki 
etkimizi göz önüne alarak müşterilerimize 

W daha iyi hizmetler sunabileceğiz. Bundan 
sonra Wavin, inşaat ve altyapıda birden 
fazla kıtada faaliyet gösteren, yenilikçi bir 
çözüm ortağınız olacaktır. Tüm dünyada 
inşaat ve altyapı iş kolunun tek ve güçlü 
bir şekilde temsil edilmesi için yeni şirket 
markamız Wavin olacaktır. Pilsa, şirket 
logolarımızda yer almayacaktır, fakat 
Türkiye’de ürettiğimiz çeşitli ürün grup-
larımız için Pilsa’yı ürün markası olarak 
kullanmaya devam edeceğiz. Özetle, şir-
ketimizin rutin iş yapış şeklinde herhangi 
bir değişiklik olmayacaktır. Bununla bir-
likte, Wavin’in yanında kısmen de olsa 
Orbia logosunu bazı iletişim araçlarımızda 
görebileceğinizi de bildirmek istiyoruz. 
Wavin olarak dünyanın her yerinde hayatı 
daha ileriye taşımak amacıyla Orbia aile-
sinin önemli bir parçası olmaktan gurur 
duyuyoruz. Orbia ve ele almak istediği 
küresel zorluklar hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için lütfen www.orbia.com site-
sini ziyaret ediniz.”
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Buderus, Alman Marka Ödülü’nün Sahibi Oldu

A lman Tasarım Konseyi ve Alman 
Marka Enstitüsü’nün başarılı mar-

kaları, tutarlı marka yönetimi ve sürdü-
rülebilir marka iletişiminin onurlandırıl-
dığı Alman Marka Ödülü için Berlin’de 
buluştu. 
Dünyanın lider markalarından biri olan 
Buderus, ISH 2019 Fuarı’nda gösterdiği 

başarısı ile “Marka 
Stratejisi Mükem-
meliyeti, Marka İleti-
şimi ve Fuar & Sergi” 
kategorisinde başarı 
ödülü kazandı. Bude-
rus sistem uzmanlığı 
konseptinin, fuarda 
bulunan tüm mater-
yallere ve sunulan 
yeniliklere adapte 
edilmesindeki başa-
rının arkasında 
Buderus’un mükem-

meliyetçi yaklaşımının bulunduğu belir-
tildi. Fuarda Buderus’un yeni kurumsal 
tasarımının modüler yapıdaki konsepti 

kübik tasarımlarla uygulandı ve “Geleceği 
Beraber Şekillendirmek” mottosu başarı 
elde etti.
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Haberler

riterm, basınçlı ekipmanlar ola-
rak nitelendirilebilecek ürünler ve 

ekipmanlar için ASME U-Stamp sürecini 
başarıyla tamamladı. Süreçle ilgili Friterm 
tarafından yapılan açıklamada, “ASME stan-
dardı basınçlı kapların tasarımında en çok 
kullanılan standarttır. Basınçlı ekipmanları 
bu standarda göre üretmek isteyen firma-
lara geniş kapsamlı bir denetim sonucunda 
ASME-Amerikan Makine Mühendisleri 
Topuluğu tarafından ASME U-Stamp bel-
gesi verilir. Her üç yılda bir yenilenen bu 
standardın amacı, dünyanın her yerinde 
teknik anlamda ortak bir dilin konuşulmasını 
ve ürün güvenliği ile kalite eşdeğerliliğini 
sağlamaktır. Bu nedenle basınçlı ekipman 
üretip ihracat yapmak isteyen firmaların 
ASME U-Stamp belgesini almaları zorun-
ludur. Firmalarda ASME süreci bir demo 
ürünün hazırlanmasıyla başlar. Bu demo 
ürünün satınalma, kalite kontrol, tasarım 
ve üretim süreçlerinin bütün yönleriyle stan-
dartlara uygun olması gerekir. Sürecin ilk 
aşamasında firmanın kalite kontrol stan-
dartları ASME standartlarına göre revize edi-
lir ve demo ürünün tasarım şartları belirlenir. 
Bu şartlara göre dizayn ekibi ASME Sec. 
VIII, Div. 1, 2017 standardına göre tasarım 
hesaplarını gerçekleştirir ve kullanılabilecek 
malzemeleri belirler ve tasarımı tamamlar. 
Demo üründe kullanılacak malzemeler 
belirlendikten sonra malzeme şartnamesi 
oluşturulur ve satınalma süreci başlar. Kul-
lanılan malzemelerin ASME Sec. II, Part D’de 
belirtilen malzemelerden seçilmesi gereklidir 
ve malzemeler firmaya ulaşınca kalite kon-
trollerinin yapılması gerekir. ASME tarafın-
dan görevlendirilen bir denetçi tarafından 
belirtilen tüm prosedürler yerinde incelenir. 
Denetçi gözetiminde demo ürünün imalatı 
gerçekleştirilir ve dizayn ekibi tarafından 
hazırlanan imalat resimleri doğrultusunda 
kaynak ile birleştirme yapılır. Gerçekleştiri-
len kaynak yöntemleri standartlara uygun 
olması ve kaynak prosesinin ASME Sec. IX’a 
göre PQR ve Kaynakçı Sertifikasına sahip 
olan personel tarafından gerçekleştirilmesi 
gerekir. Kaynak sonrası tahribatsız mua-
yene olarak bilinen NDT'nin ise ASNT’ye 
göre belgelendirilmiş personel tarafından 

F yapılması gerekir. Demo ürünün imalatı 
tamamlandıktan sonra maksimum basıncın 
1,3 katı kadar büyüklükteki basınçta hazır-
lanan ürünün testi gerçekleştirilir. Basınç 
testi esnasında herhangi bir sızıntı veya şekil 
bozukluğu olmayan ürünler eğer diğer pro-
sedürleri standartlara uygun olarak hazır-
lanmış ise denetçi nezaretine isim plakası 
üzerine ASME U-Stamp damgası vurulur. 
Friterm, basınçlı ekipmanlar olarak nite-
lendirilebilecek ürünler ve ekipmanlar için 

ASME U-Stamp sürecini başarıyla tamamla-
mıştır. Sektörün hizmetine sunmaktan mut-
luyuz ve gururluyuz” ifadelerine yer verildi.

Friterm, ASME U-Stamp Sürecini Tamamladı

smini Fransızca “Atmosphere 
Explosive”in kısaltmasından alan 

ATEX, patlayıcı ortamı ifade eder. Patlayıcı 
ortam tanımı, yanıcı maddelerin gaz, toz, 
buhar ve sis ile çeşitli nedenlerden dolayı bir 
kısmının veya tümünün tutuşturucu kay-
nakla teması sonucu yanabilen karışım ola-
rak nitelendirilir. Patlayıcı ortamlara örnek 
olarak ham petrol işletme tesisleri, petrol ve 
sıvılaştırılmış gaz nakliye gemilerin, doğal-
gaz ve LPG gaz kullanılan tesisler, maden 
ocakların ve kimyasal üretim tesisleri verile-
bilir. Avrupa Birliği’nin 94/4/EC ve 1992/92 
EC direktiflerine göre 26.12.2013 tarih ve 
25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalı-
şanların Korunması Hakkında Yönetmelik” 
hükümlerinde bağlı olarak bu tür tesis-
lerde kullanılan elektrikli ekipmanların ve 
cihazların ATEX sertifikalı olma zorunluluğu 
vardır. Kuru soğutucularda kullanılan fan, 
emniyet şalteri, buat kutusu, kablo rakoru, 
klemensler ve kablo bağlantı redüksiyonu 
gibi ekipmanların da ayrı ayrı ATEX serti-
fikasına sahip olması gerekir. Ayrıca ürün 
üzerinde kullanılan boyanın yanıcı olma-
ması, yanıcı ise antistatik kaplama ile bu 
özelliğinin pasifize edilmesi gerekir. Ürün 
üzerinde kullanılan kabloların alev gecik-
tirici olması ve açıkta bulunan kabloların 
bir koruma kılıfından geçirilerek mekanik 
darbelerden; kar ve yağmur gibi doğa olay-
larından korunması gerekir. ATEX sertifikası 
patlayıcı bölgeye göre ZONE 0, ZONE 1 ve 
ZONE 2 olarak, tutuşabilecek parçacığa 
göre Gaz (G) ve Toz (D) olarak sınıflandırı-

İ
Friterm Kuru Soğutucuları Artık ATEX Sertifikalı

lır. Yüksek oranda patlayıcı gaz ve buharı 
sürekli olarak ihtiva eden ortamlar ZONE 
0, normal çalışma koşullarında bulunma 
olasılığının az olduğu ortamlar ZONE 1 ve 
çok kısa süreli bulunan ortamlar ZONE 2 
olarak tanımlanır. Friterm ATEX sertifikalı 
kuru soğutucu ürün serisi ve belgelendirme 
çalışması Temmuz 2019 itibarıyla tamam-
landı. Friterm ürünleri, Zone II sınıfı T3 
sıcaklık grubu (Tutuşma sıcaklığı 200°C ve 
üzeri sıcaklıklar) ve Gaz patlayıcı ortamla-
rında kullanılmak üzere sertifikalandırıldı.
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lus Yapı, alanında dünyanın önde 
gelen markası İngiliz Acrefine ile işbir-

liği yaparak Türkiye’de imal ettiği ürünleri 
tüm dünyaya sunuyor. Böylelikle Türkiye’nin 
ihracatına hatırı sayılır bir katkıda bulunu-
yor. Öte yandan Acrefine, Ulus Yapı ile bir-
likte Türkiye’de üretim yapmanın sağladığı 
uygun maliyet, hassas kalite ve yüksek hız 
imkanlarını kullanarak, uluslararası rakip-
lerine karşı büyük bir rekabet avantajı elde 
ediyor. Neticede Türk ve İngiliz mühendis-
liğinin işbirliği, dünya pazarlarında liderliğe 
giden yolu açıyor. Alanında küresel liderler 

U

arasında prestijli konuma sahip Acrefine, 
Ulus Yapı mühendislik altyapısının gücüne 

Ulus Yapı, Ülkemizin Cari Açığının Kapatılmasında Büyük Rol Oynuyor

esisatın sismik korunumu ve titre-
şim yalıtımı konularında dünyanın 

önde gelen markası Acrefine ürünlerini 
kullananlar, firmanın 10 milyon GBP tuta-
rındaki sorumluluk sigortası kapsamında 
güvence altındalar. İnsanların can güvenli-
ğini sağlamak için kullanılan sismik koruma 
ürünleri, bağımsız ve akredite laboratu-
varlarda test edilmiş ve sertifikalandırılmış 
olmalıdır. Çünkü bir deprem koruma ürü-
nünün gerçekten işe yarayıp yaramayacağı, 
ancak bir deprem esnasında ortaya çıkar. 
Bu, dramatik bir testtir ve telafi edilemez 
sonuçlara sebep olur. Acrefine bu konunun 

stanbul TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde 2-5 Ekim 2019 tarih-

leri arasında gerçekleşecek olan ISK-
SODEX Uluslararası Isıtma, Soğutma, 
Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, 
Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın ve 
Güneş Enerjisi Sistemi Fuarı’nda 1. Salon, 
A10 numaralı Doğa Sektörel Yayın Grubu 
standını ziyaret ederek, SismikMarket.
com’a üye olan herkese ücretsiz Gripple 
askı numunesi hediye edilecek.

ürkiye’de deprem izolasyonu 
konusunun önde gelen sivil top-

lum örgütü DİD-Deprem İzolasyon Der-
neği, uluslararası işbirliği faaliyetlerini her 
geçen gün daha da ileri götürüyor ve Türk 
mühendisliğinin dünyadaki saygın konu-
muna büyük katkıda bulunuyor. Son olarak 
İtalyan Deprem Mühendisleri Derneği-ISİ 
ile bir işbirliği protokolüne imza atan DİD 
Başkanı Dr. Cüneyt Tüzün, bu girişim ile 
Akdeniz çevresinde Türk ve İtalyan dep-
rem mühendislerinin faaliyetlerinde her iki 
ülkeye de büyük katkıları olacak aktiviteler 
gerçekleştirileceğini vurguluyor. Türkiye’de 
çok hassas sınırları olan sismik güvenlik 
konusunun uzmanlarını bir araya getiren 
DİD, gerçekleştirdiği uluslararası işbirlikle-
riyle alanında ülkesine de önemli kazanım-
lar sağlayacak.

T

İ

T

Acrefine 10 Milyon GBP’lik Sorumluluk 
Sigortasını Yeniledi

ISK-SODEX 2019’da SismikMarket.com’a Üye 
Olan Herkese Ücretsiz Gripple Askı Numunesi

Türk-İtalyan Deprem 
Mühendisleri İşbirliği

hassasiyetinin tam anlamıyla farkında bir 
üretici olarak, üstüne düşen insani göre-
vin bir parçası olan kurumsal sorumluluk 
sigortasını her yıl yeniliyor. 

güveniyor. Bu iki gücün birlikteliği, küresel 
pazarların kapısını açıyor.
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anfoss, Kapadokya’da 20-21 Ağustos 
tarihleri arasında düzenlenen “Böl-

gesel Enerjinin Dijitalleşmesi Zirvesi”ne ev 
sahipliği yaptı. Zirvede bölgesel enerji ala-
nında görev yapan yaklaşık 80 kişiyi ağırla-
yan Danfoss, “Bölgesel Enerji” bölümünden 
ürün yöneticileri ve iş geliştirme ekiplerinin 
liderliğinde en yeni trendleri ve Danfoss’un 
dijital çözümlerini anlattı. 
Türkiye’de bölgesel ısıtma alanında faaliyet 
gösteren kişi ve kuruluşların da sunumlarıyla 
dijitalleşme yolundaki tecrübelerini paylaş-
tığı zirvede, Avrupa’daki dijital çözümlerin 
Türkiye’ye nasıl uyarlanabileceği interaktif 
bir şekide aktarıldı. 
Zirve sırasında düzenlenen workshoplardan 
çıkan sonuçlar değerlendirilerek yeni projele-
rin oluşturulması için adımlar atıldı. Zirvede 
ayrıca Danimarka Büyükelçiliği, Danimarka 
ve Türk hükümetiyle birlikte hazırlanan Türki-
ye’deki yeni enerji yasası hakkındaki çalışma-
ların son durumu hakkında bilgiler verildi. İki 
gün boyunca süren toplantılarda Danimarka 
Başkonsolosu Anette Snedgaard Galskjøt, 
Danimarka Büyükelçiliği Enerji Sektör Danış-
manı Dennis Holte Skov-Albertsen,Manisa 

Danfoss, “Bölgesel Enerjinin Dijitalleşmesi Zirvesi”ni Gerçekleştirdi

anfoss, amonyak bazlı endüstriyel 
soğutma uygulamalarında kullanı-

labilecek şekilde özel olarak tasarlanmış, 
hazırlanmış ve test edilmiş yeni yarı-kay-
naklı Danfoss Sondex IRF plakalı eşanjö-
rünü ilk kez Türkiye’de sattı. 
Danfoss, derin deneyimi ve uzmanlığı ile 
yoğrulmuş yeni yarı kaynaklı plakalı ısı 
eşanjörleri serisi ile, endüstriyel soğutma 
uzmanlarının daha güvenli ve verimli bir 
işletmeye sahip olmalarına yardımcı oluyor. 
Danfoss SW19-59 yarı kaynaklı plakalı ısı 
eşanjörleri, yüksek türbülanslı akışa katkı 
sağlayan optimize edilmiş plaka geometrisi 
sayesinde, iyileştirilmiş termal performans 
sunarak, kompakt tasarımı mümkün kılı-
yor ve şarj miktarının azaltılmasını sağlıyor. 
Danfoss ısı eşanjörleri, yeni conta ve conta 
kanalı tasarımı sayesinde yüksek conta 
stabilitesi ve optimum plaka hizalaması 

Danfoss Sondex Eşanjörü Dünyada İlk Kez Türkiye’de Satıldı
sağlıyor. Yeni tasarım sızdırmazlık etkisini 
artırarak conta patlamalarını önlüyor ve 
potansiyel kaçakları plaka paketinin dışına 
boşaltacak şekilde geliştirilen çift contalı 
bariyer sistemi nedeniyle kirlenme riskini 
azaltıyor.
Danfoss Türkiye ve KSI Soğutma’nın iki yıl-
dan fazla süren çalışmaları sayesinde, Dan-
fos Sondex IRF eşanjörü ilk defa Türkiye’de 

bir tesiste kullanılmaya başladı. Danfoss 
Sondex IRF hem uygulayıcı hem de son 
kullanıcı gözünde sınıfı başarıyla geçti.

Büyükşehir Belediyesi Soma Bölgesel Isıtma 
İşletme Koodinatörü Can Doğan Cansever 
ile Danfoss Bölgesel Enerji Bölüm Başkanı 
Anton Koller’in yanı sıra Danfoss dünyasın-
dan üst düzey yöneticiler katılımcılarla fikir 
alışverişinde bulundu. 
Zirveye katılan Arı Jeotermal Firma Sahibi ve 
MTMD Genel Sekreteri Gürkan Arı konuyla 
ilgili şunları söyledi: “Yıllardır Danfoss ile 
çalışıyor ve bu tarz seminerlerine katılıyo-
ruz gelişmeleri yakından takip etmek ve 
uygulamaktan mutluluk duyuyoruz. Bizim 

için bu tarz toplantılarda öğrendiklerimiz, 
gördüklerimiz, bilgilerimizi pekiştirmek için 
çok önemli. Ülkemiz için çok kritik olan böl-
gesel enerji konularını bu toplantıda tekrar 
görüştük. Aslında belli bir kesim tarafın-
dan bilinen ama kamuoyu ve kullanıcılar 
tarafından bilinmeyen konular ve detaylar 
üzerinden fikirler paylaşıldı. Danimarka’daki 
uygulama ve gelişmeleri duydukça çok heye-
canlandık. Biz de projelerimizde bu teknolo-
jiyi ve çözümleri kullanarak tüm Türkiye’de 
uygulamak istiyoruz.”
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DemirDöküm “Doğru Seçim” Reklam Filmlerine Yenisini Ekledi

İ klimlendirme sektörünün öncü 
markalarından DemirDöküm, dijital 

dünyayı odağına aldığı yeni reklam filmini 
yayımladı. Geçen yıl “Doğru Seçim” rek-
lam filmi serisi ile hastalıkta sağlıkta, iyi 
günde kötü günde, acısıyla tatlısıyla yarım 
asrı aşkın süredir bir arada olan çiftlerin 
sevgiyle dolu yaşam yolculuğunu, kalplere 
dokunan samimi bir dille ekranlara taşıyıp 
Effie, Felis ve Kristal Elma Ödülü’nü kaza-
nan DemirDöküm, serinin yeni filminde 
hayatta yapılan diğer doğru seçimlerin ver-

diği huzuru paylaşıyor. Kompüter imzasını 
taşıyan yeni reklam filminde; ailesi tarafın-
dan terk edilen, kendini kariyerine adamış 
yalnız bir kadının bir gün şantiyeden geçer-
ken tesadüfen karşılaştığı sakat bir köpeği 
sahiplenerek zamanla birbirlerinin yarala-
rını nasıl iyileştirdiğinin hikâyesi duygusal 
ve samimi bir dille anlatılıyor. Kuruluşunun 
65’inci yılını kutlayan ve bugüne kadar 
tüketicilerinin hayatlarına konfor sağlayan 
DemirDöküm’ün cast kullanmadan gerçek 
kişilere yer verdiği “Doğru Seçim” kampan-

yasının yeni filminin yönetmen koltuğunda 
ise Özgür Balcı yer aldı.
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ISK Sektöründe Yeni Bir Firma: Fantilatör Havalandırma ve 
İklimlendirme Sistemleri

U zun yıllar yurtdışı merkezli firmalarda 
profesyonel olarak görev yapan ve 

son 4 yıldır Günko Endüstriyel Sistemler 
bünyesinde satış faaliyetlerini sürdüren 
Mustafa Kunt ve Can Olcan, geçen aylarda 
Fantilatör Havalandırma ve İklimlendirme 
Sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ni 
kurdu. Şirket yöneticileri, ısıtma-soğutma-
havalandırma teknik ürünlerinin proje ve 
perakende satışının yanı sıra www.fanti-
lator.com e-ticaret siteleri ile sektöre farklı 
bir soluk getireceklerine inanıyor. Özellikle 
havalandırma konusunda uzman olan şir-
ket ortakları, dünyada çok büyük bir hızla 
ilerleyen e-ticaretin, kısa bir süre içinde 
sektörümüzdeki satın almalarda da önemli 
bir yeri olacağını düşünüyor. www.fanti-
lator.com ve diğer pazar yeri siteleri üze-
rinden çoğunlukla son kullanıcılara banyo 
fanı konusunda çok çeşitli ürünler tedarik 
eden firma yetkilileri; nem sensörlü, hare-
ket sensörlü ve zaman ayarlı banyo fan-

larının oldukça ilgi gördüğünü belirtiyor. 
Bosch, ATC, Blauberg, Flexiva ve Alfa Alval 
firmalarının bayilik ve partnerliğini yürüten 
firma, domestik kullanımdan endüstriyel 
uygulamalara kadar tüm segment havalan-
dırma fanları, klima santralleri, VRF sistem-
leri, hava perdesi, esnek hava kanalları ve 
contalı plakalı eşanjörler ile geniş bir ürün 
gamına sahip. Fantilatör A.Ş.’nin kısa ve 
orta dönem hedefleri arasında; yurtdışın-
dan son kullanıcıya hitap edecek teknik 
ve estetik ürünlerin ithalatı, proje satışını 
gerçekleştirdiği bazı ürünlerin üretimi ve 
e-ticaret konusunda sektörel bir pazar yeri 
organizasyonu oluşturmak yer alıyor.
Firmanın iletişim bilgileri şöyle:
Fantilatör Havalandırma ve İklimlendirme 
Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Adres: Kozyatağı Mah. Gülbahar Sok. No: 
12 /14 Kadıköy /İSTANBUL
Mustafa Kunt +90 543 301 19 80, 
mustafakunt@fantilator.com 

Can Olcan +90 530 416 00 92, 
canolcan@fantilator.com 
Web: www.fantilator.com 

Masdaf, Yenilenen Yüzü ve Yeni Ürünlerini Lansman Kokteylinde 
Tanıtmaya Hazırlanıyor

G eliştirdiği inovatif akışkan tekno-
lojileri, mühendislik çözümleri ile 

bir dünya markası olma yolunda emin 
adımlarla ilerleyen Masdaf, hedeflerine 
ulaşmak adına; değişen dünya dinamik-
lerini, teknolojik gelişmeleri ve müşteri 
taleplerini yakından takip ediyor. 
Kurumsal yapısını, iş süreçlerinin merke-

zine koyan ve markalaşma çalışmalarının 
önemine inanan Masdaf, bu kapsamda 
değişen müşteri taleplerini karşılamak 
amacıyla logo, kurumsal kimlik ve web 
sitesini de daha dinamik ve modernize 
edilmiş bir yapıya sahip olacak şekilde 
yeniledi. 
Masdaf, yeni ürünlerini ve yenilenen 

yüzünü ilk kez ISK Sodex İstanbul 2019 
Fuarı kapsamında 3 Ekim’de düzenle-
yeceği lansman kokteylinde tanıtacak. 
Yarım asırlık tecrübesi ile Mas Academy 
kapsamında fuar süresince teknik eğitim-
ler de düzenleyecek olan Masdaf, eğitim 
programını, fuardan bir hafta önce sosyal 
medya hesaplarından duyuracak.





Haberler

orm iştiraki Form Endüstri Ürünleri 
A.Ş.’nin 30 yılı aşkın bir süredir dene-

yiminin bulunduğu ve kısa süre önce yerli 
üretimine başlanan ısı pompaları alanında 
Form merkez servisi ile yetkili servislerin 
ve ısı pompası satış personelinin katıldığı 
bir teknik eğitim toplantısı gerçekleştirildi. 
Form’un İzmir Pancar OSB’de yer alan fab-
rikasında düzenlenen ve toplam 28 kişinin 
katıldığı eğitimde; Ar-Ge’si Form Endüstri 
Tesisleri A.Ş. bünyesinde geliştirilmiş yerli 
üretim su kaynaklı ısı pompalarının genel 
yapısı, komponentler, yazılım ve otomasyon 
senaryoları ile kurulum, devreye alma ve 
arıza onarımlarında dikkat edilecek konular 
hakkında detaylı bilgi paylaşıldı. Bunun yanı 
sıra toplantı süresince katılımcı servisler, 
yeni ürün hakkında kendi saha tecrübelerine 
ve birikimlerine yönelik görüşlerini paylaştı. 
Uygulamalı eğitimin de yapıldığı toplantıda, 
üretim alanı ve ürün test standı da gezile-
rek ürün üzerinde bilgi paylaşımı yapıldı ve 
merak edilenler hakkında yöneltilen soru-
lar yanıtlandı. Katılımcılar tarafından büyük 
ilgi gören eğitim, ürünün ortaya çıkış süre-
cinde yer alan Ar-Ge Müdürü Muhammed 
Damar ve Ar-Ge Müdür Yardımcısı Cansu 
Özçelik tarafından düzenlendi. Eğitimde 
Form’un ısı pompaları alanındaki deneyim 
ve tecrübesine vurgu yapan Ar- Ge Müdürü 
Muhammed Damar şunları söyledi: “55 yıl-
dır iklimlendirme sektörüne yön veren ve su 
kaynaklı ısı pompaları konusunda 30 yıllık 
deneyimimizle öncü bir firma olarak yerli 
ısı pompalarımızı piyasa ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak geliştirdik. Bunun 
yanı sıra bu ürünlerin ana kart ve yazılım gibi 
detaylarını da yine bilgi birikimimizi ve ihti-
yaçları göz önünde bulundurarak hazırladık. 
Piyasadaki yüzlerce su kaynaklı ısı pompası 
projesinin uygulayıcı firması olarak tüm 
tasarım, Ar-Ge ve üretim süreçleri tarafı-
mızca gerçekleştirilen bu ürünleri gerek gaz 
gerekse su devresinde üst seviyede koruma 

F ve otomasyon yönetimi ile donattık ve pro-
fesyonellerin dikkatine sunduk. Müşterilere 
kullanım kolaylığı sağlayabilmek amacıyla 
özel donanımlarla oda termostatı üzerinde 
geliştirmeler yaptık. Müşterilerimizin ürün-
den maksimum derecede verim alabilmesi 
için fan hızı konusundaki beklentileri karşı-
layabilmek adına 3 ayrı fan hızı seçebilme 
imkanı tanıdık. Aynı zamanda ana kart üze-
rinden kontrol edilebilen 2 kademeli ısıtıcı 
sayesinde de cihazların direkt taze hava ile 

çalışmasını sağladık. Yeni ısı pompalarımız 
Modbus veya Bacnet otomasyona uyumlu 
olarak direkt sahaya sevk edilmekte, müş-
terinin ihtiyaçları doğrultusunda diğer BMS 
taleplerine de cevap verebilmektedir. Bunun 
gibi birçok inovatif yaklaşımda bulundu-
ğumuz bu yeni ürün ile Form olarak su 
kaynaklı ısı pompası uygulamalarındaki 
iddiamızı artırmaktan ve ülke ekonomisine 
katkıda bulunacak bu özel ürünü piyasaya 
sunmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz.’’

Form’dan Yerli Üretim Isı Pompalarında Teknik Eğitim

zellikle toprak ve su 
kaynaklı ısı pompası 

sistemlerinde bugüne kadar 
birçok yenilikçi uygulamaya 
imza atan Form, geçen aylarda 
İzmir Pancar O.S.B.’ndeki üre-
tim tesislerinde üretimine baş-
ladığı ısı pompaları için “Yerli 
Malı” sertifikasını aldı. Form, 
yerli üretim kapsamında Form markasıyla 
ilk etapta 11,15 ve 22 kW’lik ürünlere 
ağırlık veriyor. Yerli ısı pompası üretimine 
başladığı günden itibaren sektör profesyo-
nelleri tarafından da büyük ilgi gören Form, 
ilerleyen dönemlerde farklı kapasitelerin 
de üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyor. 

Ö

Form, Isı Pompalarında “Yerli Malı” Sertifikasını 
Aldı

İzmir’deki Form tesislerinde 
son teknoloji ile üretilen Form 
su kaynaklı ısı pompaları, 
ürün kalitesi ve fiyat avan-
tajının yanı sıra ısı pompası 
alanındaki yenilikçi özellikle-
riyle de bu sistemler arasında 
öne çıkıyor. Form, su kaynaklı 
ısı pompalarında gerçekleş-

tirdiği yerli üretim sayesinde, yaklaşık 30 
yıldır temsilcisi olduğu Climate Master ısı 
pompasının yanı sıra Form markalı yerli 
ısı pompası ürünlerinden oluşan geniş 
ürün portföyü ve farklı fiyat seçenekleri ile  
profesyonellere çok çeşitli alternatifler 
sunuyor.
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İ klimlendirme sektörü, 2-5 Ekim 
2019 tarihleri arasında İstanbul 

TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenecek 
ISK-SODEX’te buluşacak. ISK-SODEX’in bu 
yıl her zamankinden daha da verimli bir 
fuar olması için iki yıllık bir hazırlık sürecin-
den geçtiklerini ve hedeflerinin Türk iklim-
lendirme sektörünün gücüne yakışan bir 
etkinliğe imza atmak olduğunu ifade eden 
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel 
Müdürü Alexander Kühnel şunları söyledi: 
“ISK-SODEX 2019’un hazırlık sürecine 
sektör temsilcilerimizle birlikte çok büyük 
emek verdik. İki yıl boyunca sektörün ihra-
cat hedeflerini, ihtiyaçlarını ve çözüm bek-
leyen öncelikli konularını yine sektör temsil-
cilerimizle birlikte belirledik. Bu doğrultuda 
sektörün ihracat hedeflediği pazarların en 
büyük şirket ve birlikleri yeni ticari işbirlikleri 

için Türk üreticilerle İstanbul’da bir araya 
getireceğiz. Ticaret Bakanlığı ve İklimlen-
dirme Sanayi İhracatçıları Birliği desteği 
ile Alım Heyeti programı düzenleyecek, 
İkili İş Görüşmeleri ile uluslararası alandan 
HVAC&R sektör alıcıları Türk ihracatçılarıyla 
buluşturacağız. Fuar sonunda katılımcı ve 
ziyaretçilerimizin duyacağı memnuniyet 
tüm çabalarımızın karşılığı olacaktır.”

Konferans ve forum programları 
sektörün gelecek stratejisine 
odaklanacak
ISK-SODEX dört gün boyunca düzenle-
necek forum ve konferanslarla bilgi ve 
deneyimlerin İstanbul’da paylaşıldığı bir 
platform oluşturacak. Fuar katılımcıları-
nın marka bilinirliklerine önemli bir katkı 
sağlayan Forum Alanı, bu yıl 11. Salon’da 
ISK-SODEX 2019 katılımcı ve ziyaretçileri 
ile buluşacak. Daikin, Aldağ, Siemens gibi 
katılımcı markaların önemli gündemlerini 
paylaşacakları oturumlar, fuar katılımcı ve 
ziyaretçileri tarafından ücretsiz olarak takip 
edilebilecek. Ayrıca Karadeniz Salonu’nda 
düzenlenecek olan “Dernek Özel Oturum-
ları” da sektörün geleceğine ışık tutacak. 

KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı 
fuar katılımcılarını destekledi
Uluslararası pazara açılma yönünde önemli 
bir vitrin olan ve sektördeki paydaşlarının 

Dünya Sanayi Devleri ISK-SODEX’te Buluşuyor
katkılarıyla her yıl başarısını bir adım öteye 
taşıyan ISK-SODEX 2019 katılımcıları bu yıl 
KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
destekleniyor. Katılımcı firmalara %60 ora-
nında destek sunan KOSGEB, ISK-SODEX 
2019 katılımcılarına 100 metrekareye 
kadar metrekare başına 250 TL teşvikte 
bulunuyor. Ticaret Bakanlığı ise Orta Ana-
dolu İhracatçı Birlikleri üyesi olan şirketlere 
ise 38 bin TL’ye kadar %50 oranında teşvik 
veriliyor. 

Kombi Ustaları yarışacak, 
ziyaretçiler kazanacak
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” 
olarak 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. Ziya-
retçiler fuar kapsamında gerçekleştirile-
cek çekilişle 1 adet FIAT Fiorino, 6 adet 
kombi, 1 adet nem alma cihazı ve ISKAV 
Yayınları’ndan oluşan 10 set kazanma 
şansı elde edecek.

talya ve Türkiye arasındaki ticari iliş-
kileri geliştirme ve güçlendirmeye 

yönelik sayısız faaliyetler gerçekleştiren 
İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, 
bu faaliyetler kapsamında, 17-20 Mart 
2020 tarihlerinde İtalya’nın Milano ken-
tinde düzenlenecek Mostra Convegno 
Expocomfort (MCE) - Uluslararası Isıtma, 
Soğutma, İklimlendirme ve Yenilenebilir 
Enerji Fuarı ve Biomass Innovation Expo 
Fuarı’nın Türkiye’de tanıtımını yapıyor. 
Mostra Convegno Expocomfort ve Bio-

İ mass Innovation Expo 2018 fuarları, 2.388 
firmanın katılımıyla 325.000 m² alanda ve 
162.000 profesyonel ziyaretçinin iştirakiyle 
gerçekleşti. Türkiye ise 2018 edisyonunda 
119 katılımcı firma ve 4.800 m² ile yer 
aldı. 2018 yılında ilk kez Mostra Convegno 
Expocomfort fuarı ile eş zamanlı olarak 
BIE-Biomass Innovation Expo Fuarı gerçek-
leşti, fuarın bu bölümüne ise 2 Türk firma 
katılım sağladı. Fuarların 2020 edisyonu 
için kayıtlar devam ediyor ve şimdiye dek 
Türkiye’den 90 firma katılımını onaylamış 

durumda. Türkiye’nin Partner Ülke olması 
vesilesiyle Türkiye’den katılım sağlayacak 
firmalara özel fırsatlar sunulacak. MCE 
ve BIE fuarlarının Türkiye’deki tanıtım 
faaliyetlerini yürüten İtalyan Ticaret ve 
Sanayi Odası Derneği, katılım sağlayacak 
firmalara her konuda tam destek verecek.  
Fuarlarla ilgili daha fazla bilgi için İtalyan 
Ticaret ve Sanayi Odası Derneği ile irtibata 
geçebilirsiniz. 
Oda ile www.cciist.com ve cciist@cciist.
com adreslerinden iletişim kurabilirsiniz.

MCE için İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği’nden Türk 
Katılımcılara Tam Destek
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Wilo Roadshow Etkinliği Tamamlandı
ilo, hizmet alanını genişleterek 
piyasaya sunduğu ürün gamı Initial 

Line serisini daha fazla kullanıcıya tanıt-
mak ve ulaştırmak için çıktığı roadshow 
etkinliğini tamamladı. “Daima yanınızda” 
sloganı ile 8 Nisan’da Wilo Türkiye’nin 
Tuzla Orhanlı’daki merkez binasından 
yola çıkan Wilo Roadshow ekibi, 121 gün 
boyunca 16.000 km yol kat ederek 16 il 57 
ilçe ve 1622 noktada sektöründen tem-
silciler ve son kullanıcılarla buluştu. Wilo 
uzmanları gittikleri şehirlerde ve ilçelerde 
ev tipi su pompalarının bulunduğu Ini-
tial Line serisinin özelliklerini detaylarıyla 
aktarma fırsatı buldu. Initial Line serisinde 
yer alan 15 ürün hakkında detayı bilgi ve 
paylaşımlarda bulunan Wilo uzmanları, 
buluşmaların verimli geçtiğini belirterek 
önemli projelerin çözüm ortağı olmaya 
devam edeceklerinin altını çizdi.

Initial Line pompa serisi sektör 
temsilcilerinin tercihi oldu

Ev tipi kullanım için özel olarak tasarlanan 
Initial Line serisi, Wilo kalitesine ve güven-
cesine ulaşmayı herkes için kolaylaştırıyor. 
Yazlık evlerine, apartmanlarına, sitelerine 
ya da çiftliklerine ideal bir pompa arayan 
kullanıcılar, Wilo Initial Line serisindeki 
ürünlerden faydalanabiliyor. Ekonomik, 
dayanıklı, pratik ve yenilikçi 
özellikleriyle fark yaratan Wilo 
Initial Line ürünleri, enerji 
verimliliği de sağlıyor. Santrifüj 
pompalar, hidroforlar ile atıksu 
ve drenaj pompalarından olu-
şan Initial Line ürün ailesinde; 
döküm ve paslanmaz çelik jet 
pompalar, sirkülasyon pom-
paları, havuz pompaları, çok 

W

kademeli pompalar, periferik pompalar, 
yatay tanklı hidroforlar, akış kontrollü hid-

roforlar, yatay ve dikey milli 1 
ve 2 pompalı hidroforlar, dre-
naj ve atıksu dalgıç pompaları 
yer alıyor. Wilo’nun, dört ay 
süren roadshow organizasyo-
nunda tanıttığı yeni ürün serisi 
Initial Line ekonomik, dayanıklı, 
pratik ve yenilikçi özellikleri ile 
sektör temsilcilerinin ve son 
kullanıcıların tercihi oldu.
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10. Pompa Vana Kompresör Kongresi, 13-14 Şubat 2020’de Ankara’da

P OMSAD, MİB, İTÜ Makine Fakül-
tesi ve ODTÜ Makine Mühendis-

liği Bölümü işbirliği içinde 13-14 Şubat 
2020'de Ankara ODTÜ Kültür Kongre 
Merkezi’nde düzenlenecek 10. Pompa 
Vana Kompresör Kongresi’nin teması “Diji-
tal Dönüşüme Hazırlanan Türkiye” olacak. 
Kongre; pompalar, vanalar, kompresörler, 
fanlar ve bunlara ilişkin tesisler üzerinde 
araştırma, tasarım, imalat, işletme ve 
pazarlama faaliyetlerinde bulunan gerçek 
ve tüzel kişilerle, sektöre katkı yapan diğer 
kuruluş temsilcilerini bir araya getirerek, 
sektör çalışma alanına giren konuları en 
geniş kapsamda tartışmak, bir yandan 
imalatçılarımızın ilerlemelerini sergiler-
ken, öte yandan yatırımcıların ihtiyaçları 
doğrultusunda projeksiyonlar yapabilmek 
ve bilgiyi tabana yaymak amacıyla düzen-
leniyor. Dijital dönüşümün, Endüstri 4.0 
kavramının ve bu yöndeki gelişmelerin 
üreticisinden kullanıcısına, projecisinden 
tedarikçisine, ithalatçısından ihracatçı-
sına, ilgili bakanlıklardan üniversitelere, 
sektörün bütün paydaşlarını küresel ve 
topyekûn bir dönüşüme zorlayacağı bilini-

yor. Kongrenin alt başlıkları; önceki yıllarda 
olduğu gibi, ürün ve sistem tasarımı ve 
optimizasyonu, verimlilik, enerji tasarrufu, 
HAD ve yazılımlar, enerji verimliliği, ölçme 
ve kontrol, malzeme, mini ve mikro san-
traller, sızdırmazlık problemleri, işletme 
ve bakım, iç ve dış pazarlama, AB kural-
ları ve standartlar gibi bu sektörün bütün 
üyelerince üzerinde çalışılan ve bilinmesi 
gereken konulardan oluşuyor. Bunların 
yanı sıra kongrenin temasıyla ilintili ola-
rak alt başlıklar içerisinde Yapay Zeka, 
Endüstri 4.0, Katmanlı İmalat ve Sanal 
Gerçeklik ve Tasarım konuları da ele alı-
nacak. “Dijital Dönüşüme Hazırlanan Tür-
kiye”, “Endüstri 4.0 ve Türkiye”, “Nümerik 
Analizler”, “İnovasyon ve Türkiye”, “Akıllı 
Şehirler”, “Biyomimikri ve Endüstrideki 
Uygulamaları”, Blockchain ve Endüstri-
deki Uygulamaları”, “Nano Malzemeler 
ve Kompozitler” konularını ele alan davetli 
konuşmacılar tarafından katılımcılara bilgi 
verilecek ve sektörden gelen bildirilerin 
de sunumları gerçekleştirilecek. İlaveten 
Kongre esnasında eş zamanlı olarak HAD, 
Akustik Yazılımları ve Titreşim Analizleri 

gibi teknik eğitimler de verilecek. Uzun 
yıllardır sektörün bütün paydaşlarının bir 
araya geldiği tek organizasyon olan Pompa 
Vana Kompresör Kongresi; 2020 yılında 
daha önceki kongrelerden çok daha farklı, 
dijital dönüşümün sektörlerdeki etkilerinin 
en etkili şekilde görüleceği ve bu kavram-
larının katılımcılara en güzel şekilde ifade 
edileceği bir kongre olacak.  

Kongre takvimi

Bildiri özeti son gönderim tarihi: 04 
Kasım 2019
Bildiri özeti değerlendirme sonuçlarının 
iletilmesi: 15 Kasım 2019
Bildiri tam metinlerinin son gönderim 
tarihi: 03 Ocak 2020
Bildiri değerlendirme sonuçlarının iletil-
mesi: 17 Ocak 2020  

Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için: http://
www.pomsad.org.tr/kongre2020/index.
php/tr/ Kongreye bildiri ile katılmak iste-
yen katılımcılar, internet sitesinden gerekli 
bilgiyi temin edebilir.
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DE Yalıtım, ihracatın ciro içindeki 
payını yüzde 40’a çıkarmayı hedef-

liyor. Bu kapsamda ihracat faaliyetlerine 
ağırlık veren ve yılın ilk 6 ayında belirlediği 
hedeflere ulaşan ODE Yalıtım; yılsonu iti-
barıyla yüzde 30’luk büyüme rakamına 
ulaşmayı planlıyor. 5 kıtada 70’in üze-
rinde ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan 
ODE Yalıtım İhracat Direktörü Ozan Turan, 
ihracatın ODE’nin büyümesi içinde itici 
güç konumunda bulunduğunu söyledi.
ODE Yalıtım olarak teknik yalıtımda bazı 
ülkelerde pazar lideri olduklarına dikkat 
çeken Turan şunları söyledi: “Hedefimiz, 
yılsonunda seneyi yüzde 30 büyüyerek 
kapatmak ve 1 milyon doların üzerinde 
ihracat yaptığımız ülke sayısını çoğaltmak. 
Bu noktadan hareketle yaptığımız her işte 

ODE Yalıtım İhracatta Yüzde 30 Büyüme Hedefliyor

DE Yalıtım, hammaddesinden amba-
lajına kadar üst kaliteye sahip malze-

meler ile üretilen “Epikon Membran” seri-
sinin lansmanını 17 Eylül 2019 tarihinde 
Divan Otel’de yaptı. Epikon serisi, geniş 
ürün yelpazesi ile tüm su yalıtım çözümü 
ihtiyaçlarına tek çatı altında cevap vere-
biliyor. Lansman toplantısında konuşan 
ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Turan, Epikon serisinin global marka olma 
stratejileri içinde önemli bir pay sahibi 
olacağını söyledi. ODE Yalıtım’ın üst seg-
mentte sunduğu yeni Epikon Membran 
serisi ile su yalıtımında kaliteye yatırım yap-
tığını belirten Orhan Turan şöyle konuştu: 

“Epikon, en iyisini arayanlar için üst segment 
bir seri. Ar-Ge çalışmalarımız sonrasında 
ağırlıklı olarak ithal edilen bu ürünleri yerli-
leştirdik. Böylece artık katma değeri yüksek 

ODE, Su Yalıtımında Epikon Dönemini Başlattı

global bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. 
ODE olarak bugün 13 farklı dil konuşu-
yoruz ve tüm adımlarımızı, global are-
nada çok daha güçlü bir ODE için atmaya 
devam ediyoruz. Bulunduğumuz pazarları 
yakından takip ediyoruz. Bu pazarlardaki 
gelişmeleri ve talebi analiz ederek, Ar-Ge 
çalışmalarımızı da bu pazarların talep ve 
ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Bu 
tespitler doğrultusunda geçen yıl hedef 
pazarlarımız için değişik teknik değer-
lere sahip çeşitli membran ürünlerinin 
Ar-Ge çalışmalarını tamamladık, üretim ve 
ihracatlarını gerçekleştirdik. Talebe uygun 
üretim yapabilmek ve bunları hızla ihraç 
edebilmek, satış, pazarlama, kalite, üretim 
ve tedarik zinciri birimlerimiz arasındaki 
bilgi akışını, doğru ve etkin kurgulaya-

bildiğimizin bir göstergesi. Bu da bizi 
ihracatta güçlü hale getiriyor. 2019 yılı 
sonu itibarıyla yurtdışı gelirlerimizin top-
lam ciromuz içindeki payını yüzde 40’a 
çıkarmayı planlıyoruz.”

Epikon ürünlerimiz ile hem şimdiye kadar 
gidemediğimiz uzak coğrafyalarda hem de 
yakın ama üst segment ürünleri tercih eden 
ülkelerde pazar şansı elde edeceğiz. Epikon 
ile su yalıtımı konusunda üst kalite ürünleri 
tercih eden yurtdışındaki büyük projeleri 
hedefliyoruz. Epikon serisi ODE’nin global 
marka olma stratejisi kapsamında önemli 
bir yer sahibi olacak.”  

ODE, sektörde ilk kez ürününe 
15 yıl garanti vermeye başladı
ODE Yalıtım, Epikon serisinin lansmanı 
paralelinde sektörde 15 yıl ürün garan-
tisi dönemini de başlattı. “SafeZone” adlı 
uygulama kapsamında 10 bin metreka-
renin üzerindeki büyük projelerde kulla-
nılacak Epikon membrana 15 yıl garanti 
uygulanacak. 
Ürünlerinin kalitesine güvenlerini, başlat-
tıkları 15 yıllık ürün garantisi ile ortaya 
koyduklarını söyleyen ODE Yalıtım Satış 
ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı 
Erhan Özdemir, sistemi şöyle anlattı: “Bu 
garantiyi sistematik hale getirmek üzere 
bir web sitesi kurduk: www.odesafezone.
com. Epikon membranı tercih ederek ürü-
nümüzü çatısına uygulayanlar, sitemize 
girip kendisini kayıt ettirecek. Başvuru bize 

ulaşınca kayıtlarımızdan gerekli kontrolleri 
yapıp garanti belgesini kendisine göndere-
ceğiz. Böylece sektörde 15 yıl ürün garan-
tisi dönemini de başlatıyoruz.”

Epigreen ile yeşil çatı projeleri 
için özel membran geliştirildi
ODE Yalıtım, uzun ömürlü ve uygulaması 
kolay Epikon Membran serisi ile üst seg-
ment membranı yeniden tanımlıyor. Geniş 
ürün yelpazesi ile tüm su yalıtım çözümü 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir seri ola-
rak dikkat çeken Epikon Membran serisi; 

-5, -10 ve -20 derece soğukta bükülme 
değerine sahip bitümlü su yalıtımı örtüle-
rine ek olarak, Türkiye’de ilk kez -30 derece 
soğukta bükülme dayanımına sahip ver-
siyonları da bünyesinde barındırıyor. Seri 
kapsamında Epigreen Yeşil Çatı Sistemi 
için üretilen Epikon Antiroot Kök Önleyici 
membran da yer alıyor. Bu seri ile yeşil 
çatılar gibi spesifik uygulamalara da hitap 
edebileceklerini belirten Erhan Özdemir, 

“Ekolojik olarak şehirlerde yeni bir dönem 
başlatacak yeşil çatı uygulamalarının gide-
rek artacağını öngörüyoruz. Epikon ile hem 
yurtdışında hem de yurtiçinde prestijli yeşil 
çatı projelerinde yer almayı hedefliyoruz” 
dedi.
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ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayici-
leri Derneği (Türkiye İMSAD), yapı 

sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından 
dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açık-
ladı. ‘Türkiye İMSAD Ağustos 2019 Sektör 
Raporu’nda şu tespitler yer aldı: İnşaat 
malzemeleri sanayi üretimi 2019 yılının 
Haziran ayında 2018 yılının Haziran ayına 
göre yüzde 21,2 daraldı. 2019 yılının ilk 
yarısında ise üretim yüzde 20,3 geriledi. 
Bu dönemde yaklaşık beşte birlik bir üretim 
kaybı ortaya çıktı. Bu gerilemede iç pazar-
daki keskin daralma etkili olmaya devam 
etti. İhracattaki miktar artışı ise üretim kay-
bını telafi edemedi.  
2019 yılının Haziran ayında 22 alt sektör-
den 22’sinde de üretim geçen yılın aynı 
ayına göre geriledi. 2019 yılının ilk yarı-
sında ise 22 alt sektörün yine tamamında 
üretim bir önceki yılın ilk yarısına göre 
düştü. 2019 yılının ilk yarısında üretimde 
en yüksek gerilemenin yaşandığı üç sektör 
yüzde 47,2 ile hazır beton, yüzde 45,8 
ile fırınlanmış kilden inşaat malzemeleri 
ve yüzde 31,4 ile birleştirilmiş parke ve 
yer döşemeleri oldu. Yılın ilk yarısında 2 
sektörde üretim gerilemesi yüzde 40’ın, 
bir sektörde yüzde 30’un ve 7 sektörde 
ise yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşti. Tek 
haneli gerileme yaşanan 2 sektör ise düz 
camlar ile soğutma ve havalandırma dona-
nımları oldu.      

Yeni alınan inşaat işleri 
seviyesinde 2,9 puan artış 
yaşandı                     
İnşaat sektöründe alınan yeni iş sipariş-

Türkiye İMSAD ‘Ağustos 2019 Sektör Raporu’ Açıklandı

nşaat malzemeleri sektörünün çatı 
kuruluşu İnşaat Malzemesi Sana-

yicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafın-
dan hayata geçirilen sektörün en büyük 
etkinliklerinden biri olarak kabul edilen 
‘Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, bu yıl 
5 Kasım Salı günü ‘Rekabetin Şifreleri: 
Sınırsız Ticaret’ temasıyla Swissotel The 
Bosphorus İstanbul’da yapılacak. Zirvede 

‘Rekabeti Bozanlar-Maverik Sendromu’ ve 

Türkiye İMSAD ‘9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’ 5 Kasım’da

leri 2019 yılı Temmuz ayında ilk kez aylık 
bazda artış gösterdikten sonra Ağustos 
ayında da bir önceki aya göre 2,9 puan 
birden yükseldi. Yeni alınan inşaat işle-
rinde sınırlı bir toparlanma görüldü ve 
dip seviyeden bir dönüş oldu. Ancak alı-
nan yeni iş siparişleri seviyesinin halen çok 
düşük olduğu ve bu seviyenin inşaat sek-
töründe önümüzdeki çeyrek dönemlerde 
de daralma olacağına işaret ettiği görüldü. 

İnşaat sektörü 2019 yılı ikinci 
çeyreğinde yüzde 12,7 küçüldü 
İnşaat sektörü 2019 yılının ikinci çeyre-
ğinde yüzde 12,7 küçüldü. Böylece inşaat 
sektörü dört çeyrektir üst üste küçülür-
ken, en hızlı küçülme bu çeyrekte yaşandı. 
Çeyrek dönemler itibarıyla küçülmenin 
hızlandığı inşaat sektörü, hem kendi iç 
dinamiklerindeki bozulmalar hem de 2018 
yılının ikinci yarısından itibaren yaşanan 
finansal dalgalanmalardan olumsuz etki-
lendi. Sektörde taleplerde, fiyatlarda ve 
müteahhitlerin mali yapılarında görülen 
sıkıntılar ikinci çeyrekte artarak sürdü. 

İnşaat sektörü performansı ekonomik 
büyümenin altında kalmaya devam etti. 
Ekonomi yeni yılın ikinci çeyreğinde yüzde 
1,5 küçülürken, gayrimenkul sektörü 
yüzde 2,8 büyüdü. Böylece yeni yılın ikinci 
çeyreğinde de yüzde 12,7 küçülen inşaat 
sektörü, genel ekonominin oldukça altında 
bir performans gösterdi.   

Yılın ilk yarısında alınan yapı 
ruhsatları alan bazında yüzde 
60,1 azaldı  
2019 ilk yarıyıl döneminde alınan toplam 
yapı ruhsatları, alan bazında geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 60,1 azala-
rak 30,50 milyon metrekare oldu. 2019 
ilk yarıyıl döneminde alınan konut yapı 
ruhsatları, alan bazında geçen senenin ilk 
yarısına göre yüzde 65,2 gerileyerek 19,16 
milyon metrekare oldu. Konut dışı bina 
yapı ruhsatları ise aynı dönemde yüzde 
46,7 düşerek 11,34 milyon metrekare ola-
rak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında alınan yapı 
izinleri alan bazında 
yüzde 2,8 arttı   
2019 yılının ilk yarısında alınan toplam 
yapı izinleri, alan bazında geçen yılın ilk 
yarısına göre yüzde 2,8 artarak 80,11 
milyon metrekare oldu. Yine bu yılın ilk 
yarısında alınan konut yapı izinleri, alan 
bazında geçen senenin ilk yarısına göre 
yüzde 1,6 arttı ve 62,02 milyon metrekare 
oldu. Konut dışı bina yapı izinleri ise aynı 
dönemde yüzde 6,9 artarak 18,09 milyon 
metrekare olarak gerçekleşti.

‘Sınırsız Ticaret’ başlıklı paneller, ‘Marka-
ların Rekabeti’ ve ‘Uyvar Önünde Bir Türk’ 
başlıklı sohbet oturumları ile ‘Rekabette 
Oyun Teorisi’, ‘Küyerelleşme’, ‘Herkes İçin 
Arttırılmış Gerçeklik’, ‘İnşaat Sektöründe 
Bilgi Daha İyi Nasıl Yönetilir?’ başlıklı 
özel sunumlar yapılacak. Ayrıca zirvede 
eş zamanlı olarak ‘Rekabetin Sayısal Hali’ 
başlıklı buildingSMART Türkiye Buluşması 
gerçekleşecek. Her biri alanında uzman 

yabancı konuşmacılar, ‘openBIM; Hare-
ket, Zihniyet ve Teknoloji’, ‘openBIM Eğiti-
minde Global Kriter: bSI Sertifikası’, ‘İnşaat 
Endüstrisinin Amazon Dönemi’ başlıklı 
özel sunumlarını katılımcılarla paylaşacak. 
İş, ekonomi, medya ve siyaset dünyasının 
önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak 
yer alacağı ‘9. Uluslararası İnşaatta Kalite 
Zirvesi’nde sektörün her kesiminden 500’ü 
aşkın katılımcı buluşacak. 
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Marka Ters Ozmoz Membranları
Yüksek Alman Teknolojisi ile

Almanya’da Üretilir

LEWABRANE Marka Membranlar
Daha az tıkanır ve Kimyasal yıkamaları 

daha başarılı olur.

“Tıkanmaya Dirençli”

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

www.burkut.com.tr

“Uzun Ömürlü”

Ü ntes VRF, çözüm ortakları ve birlikte önemli projelere 
imza attığı yapı firmalarıyla Hisense-Hitachi fabrika-

sını ziyaret etti. Qingdao Hisense-Hitachi Airconditioning 
fabrikasına yapılan ziyaret; en prestijli Hisense projelerine 
Üntes’in beraber imza attığı çözüm ortaklarından Proje 
İstanbul, Adalet Bakanlığının en önemli projelerinde Üntes’i 
tercih eden Metro Mühendislik, ARL Taahhüt, Resa Yapı ve 
İstanbul’un marka yapılarından Burç İstanbul’da Hisense’i 
tercih eden MHM Yapı’nın katılımıyla 22-29 Temmuz tarih-
leri arasında gerçekleştirildi. Üntes VRF Klima Sistemleri 
A.Ş. Genel Müdürü Yalım Atalay, Hisense Hitachi Air-Con-
ditioning Marketing Co. Ltd. Doğu Avrupa Genel Müdürü 
Shane Dong, Satış Müdürü Forrest Wang ve İş Geliştirme 
Yöneticisi Nilay Doğan’ın organize ettiği gezide, fabrika üre-
tim teknolojileri, test sistemleri ve kalite kontrol yönetimiyle 
ilgili ayrıntılı bilgi verildi. Yıllık 1,5 milyon kutu VRF cihaz 
üretimi yapan 2 fabrika gezildikten sonra Aralık 2019’da 
faaliyete geçerek üretim kapasitesini yıllık 3 milyon kutuya 
çıkartacak 3. fabrika hakkında bilgiler verildi. Ziyaretin ikinci 
bölümünde, Hisense teknolojisinin arka planında dünya 
teknoloji liderliği için çalışan 5500 mühendisin bulunduğu 
Hisense Ar-Ge Kampüsü ziyaret edildi. Katılımcılar, diğer bir 
görevi dünya genelindeki Hisense Ar-Ge merkezlerine kali-
fiye mühendis yetiştirmek olan Ar-Ge Merkezinin etkileyici 
olduğunu belirtti. Referans proje ziyareti ile 40˚C sıcaklık 
ve %85 nem oranında Hisense dış ünitelerin nasıl sessiz ve 
etkili soğutma yaptığı kontrol edildi. Kültürel ve tarihi geziler 
ile renklendirilen seyahatte Çin kültürünü öğrenme imkanı 
da elde edildi. Hisense ürünlerinin kalitesi ve güvenilirliğinin 
en doğru biçimde gözlemlenmesi açısından bu tarz gezi-
lerin önemli olduğunu vurgulayan Nilay Doğan, fabrika ve 
Ar-Ge Merkezi ziyareti organizasyonlarının devam edeceğini 
belirtti. Doğan, sektörümüzde bir ilk olan Hisense Türkiye 
Cup futbol organizasyonunun bu yıl ikincisinin gerçekleşti-
rileceğini, geleneksel olarak da devam etmesini istediklerini, 
bu sene organizasyon kapsamında Bursa, Edirne, İstanbul, 
İzmir ve Ankara’da kupa maçlarının yapılacağını belirtti.

Üntes VRF, Çözüm Ortaklarıyla 
Hisense-Hitachi Fabrikasını 
Ziyaret Etti
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larko Çin distribütörü Ouya Rongda 
HVAC Technology Beijing (OYRD), 

Çin’in Hubei eyaletinin yönetim merkezi ve 
en büyük şehri olan Wuhan’da düzenlenen 
“China Comfort Home-2019” konferansına 
katıldı. Sektörde faaliyet gösteren yüzden 
fazla işletme, uzmanlar, ticaret birlikleri, 
il ve belediye “ısıtma ve havalandırma 
birlikleri”nin katıldığı ve üç gün süren kon-

ürkiye’de ilk defa ULPALAB’da yer 
alan ISO 16890 standardına uygun 

filtre test sistemi ile yeni standarda göre 
filtrelerini test ederek ürün geliştirme çalış-
malarını sürdüren ULPATEK, başarısını 
dünyada da çok az filtre üreticisinin sahip 
olduğu Eurovent sertifikasıyla ispatlıyor. 
ULPATEK yetkilileri tarafından yapılan açık-
lamada, “ULPATEK Filtre, Ar-Ge departma-
nında yer alan başarılı Ar-Ge mühendisleri 
ve tecrübeli kadrosuyla ürün destek, ürün 
geliştirme ve mühendislik uygulamalarında 
çalışarak gelişen ve değişen teknolojiye hızla 
adapte oluyor. ULPATEK Filtre, en basit 
havalandırma sistemlerinden temizoda-
lara kadar bütün iklimlendirme sistemle-
rinin filtre ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek 
kalitede kaba, orta, hassas, EPA, HEPA 
ve ULPA filtreleri, 12.650 m² alana sahip 
modern tesisinde, filtrasyon alanındaki 
en gelişmiş makinalar ile temizoda şartla-

feransta yapılan anketle bilinirliği hızlı bir 
şekilde yükselen Alarko markası, “En İyi 
Büyüme” ödülüne layık görüldü. Alınan 
ödül, Ouya Rongda HVAC Technology Bei-
jing (OYRD) distribütörlüğünde Çin paza-
rına açılan Alarko’nun, hem ileri teknolojili 
ve yüksek kaliteli ürünleri hem de satış 
öncesi ve satış sonrası teknik servis hizme-
tiyle sektör profesyonelleri tarafından da 

rında ISO 16890 ve ISO 29463 (EN 1822) 
standartlarına göre üretiyor. ULPATEK’in 
70’in üzerinde ülkeye ihracat yapma başa-
rısındaki en önemli etkenlerden biri de, 
dünyanın sayılı filtre üreticilerinde bulu-
nan gelişmiş test laboratuvarlarına sahip 
olmasıdır. Sürdürülebilir büyümenin Ar-Ge 
çalışmalarıyla mümkün olduğu bilinciyle 
hammadde kontrol testlerini, filtre per-
formans testlerini, sızdırmazlık ve basınç 
testlerini, ISO 16890’a göre filtre testlerini, 
EN 1822’ye göre HEPA/ULPA filtreler için 

Alarko Markası, Çin’de “En İyi Büyüme” Ödülüne Layık Görüldü

ULPATEK Filtre, ULPALAB Test Laboratuvarında Ar-Ge Çalışmalarına 
Devam Ediyor

beğenildiğinin bir göstergesi oldu. Konfe-
ransta ayrıca Çin’deki iklimlendirme endüs-
trisine sağladığı katkılar nedeniyle Alarko 
distribütörü olarak OYRD “Olağanüstü 
Katkı” ödülüne de layık görüldü. OYRD 
Genel Müdürü Lily Lu’nun Alarko’nun 
pazara sunduğu ve Çin için bir ilk olan çift 
yoğuşma teknolojisinin kombilerde uygu-
lanması konusunda yaptığı bilgilendirme, 
katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. 
Konferansa katılan ziyaretçiler, sergilenen 
Alarko ürünlerini inceleyerek OYRD yetkili-
lerinden detaylı teknik bilgiler edindi.

yağ dumanı kaçak testi ile tarama testini, 
fotometre ile yapılan EMERY 3004 (DOP 
testi) testini ULPALAB’da tecrübeli kadro-
suyla gerçekleştiriyor. ULPATEK, ULPALAB 
ile global pazardaki rekabet gücünü her 
gün daha fazla atırırken, sektörde de bu 
alanda öncü olmaya devam ediyor” ifade-
lerine yer verildi.
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lima pazarında yılın ilk 6 aylık sonuç-
ları açıklandı. Isıtma ve soğutma 

sektörünün öncü isimlerinden Baymak, 
sektörde sağ-
ladığı güvenle 
birlikte, bu yılın 
ilk altı ayı içinde 
klima satışlarını 
adetsel bazda 
yüzde 12 ora-
nında artırdı. 
Baymak, A++ 
v e r i m l i l i ğ e 
sahip klimaları 
başta olmak 
üzere, bu alan-
daki zengin 
ürün gamıyla 

satış başarısını gözler önüne seriyor. Sağla-
dığı yüksek kalite ve konforun yanı sıra enerji 
tasarrufunun da katkısıyla şirket, bu yılın ilk 
yarısında daralan pazarın aksine klima satış-
larını iki haneli oranda yükseltmeyi başardı. 

Geniş ve inovatif ürün gamı 
satışları artırıyor 
İkinci yarıda da aynı büyüme ivmesini sür-
dürmeye kararlı olduklarını vurgulayan Bay-
mak CEO’su Ender Çolak, ilk 6 ay sonuçlarını 
ise şu şekilde değerlendirdi: “Bu yılın ilk 6 ay 
sonuçlarına göre, klima pazarının genelinde 
bir daralma olduğunu söylemek mümkün. 
Özellikle yılın ilk 5 ayındaki satış rakamları, 
pazar beklentilerinin çok gerisinde kaldı. 
Haziran ayından itibaren, sıcaklıklardaki 
artışla birlikte pazarın biraz canlandığını 
söyleyebiliriz. Ancak bu canlanmaya rağ-
men, klima sektörünün bu yılı ciddi küçülme 
ile kapatması bekleniyor.” 
Klima pazarının aksine, Baymak’ın klima 
satışlarını, geçen yılın ilk 6 ayıyla kıyaslan-
dığında, yüzde 12 oranında artırmasından 
dolayı mutluluk duyduklarını belirten Çolak, 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu rakamlar 
Baymak’ın ilk 6 ay içinde ciddi bir pazar 
payı kazandığını da gösteriyor. Klima satış-
ları artık dört mevsime yayılıyor. Baymak 
olarak, her mevsim kullanılabilen zengin 
ürün gamımız ile sürdürülebilir bir büyüme 

K yakaladığımıza inanıyoruz. Tasarruf, yüksek 
verim ve son teknolojiye odaklanan ürün 
gamımızla, hem Türkiye hem de dünya 
iklimlendirme pazarında fark yaratmayı 
hedefliyoruz. Bu nedenle sektörel daral-
manın yaşandığı zamanlarda bile Baymak 
büyüme ivmesini korumayı başarıyor. Bu 
yılki tabloda, genişleyen ürün gamımızın 
son üyeleri, R32 gazlı Baymak Prime serisi 
mono ve multi-split klima cihazlarının da 
katkısı büyük. Bu yılın ikinci yarısında da 

aynı ivmeyi sürdürmeye kararlıyız. Baymak’ı 
dünyada sektörünün ilk 10 markasından biri 
yapma hedefiyle mevcut teknolojileri daha 
verimli bir hale getirmeye çalışırken, diğer 
yandan inovatif teknolojiler üzerinde çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Tüketiciler tara-
fından klimada aranan markaya dönüşen 
Baymak olarak, son yıllarda alışkanlık haline 
getirdiğimiz üzere 2019’u da pazar payı 
kazanacağımız bir büyüme ile kapatmayı 
hedefliyoruz.”

Baymak, 2019 İlk Altı Ay Sonuçlarına Göre Klima Satışlarını Adetsel 
Bazda Yüzde 12 Oranında Artırdı

aymak, sekiz ay içinde ihracatta 
dolar bazında yakaladığı yüzde 

50’lik büyümeyle büyük bir başarıya imza 
attı. Büyümesinin temeline ihracatı koyan 
ve başta Özbekistan, Rusya, Fransa ve 
Almanya olmak üzere yeni pazarlarda yeni 
fırsatları yakalayan şirketin hedefi, dünya 
iklimlendirme pazarında ilk 10 markadan 
biri olmak. Geniş ürün gamı ile sürdürü-
lebilir bir büyüme yakaladıklarına dikkat 
çeken Baymak CEO’su Ender Çolak, “Güçlü 
yapımız sayesinde sekiz ayda hedefleri-
mizin üzerinde bir büyüme elde ettik. İş 
süreçlerimizin tamamında tasarruf, yüksek 
verim ve son teknolojiye odaklanıyoruz. 
Bu başarıdaki en önemli etkenlerden biri, 
müşteri memnuniyetini ön planda tutan 
bir yapıya sahip olmamız. Önümüzdeki 
dönem aynı motivasyonla yurt içinde 
ve yurt dışında büyümemizi sürdürmeyi 
hedefliyoruz” dedi.

İkinci yarıda da aynı ivmeye 
devam 
Isıtma dünyasının merkezinin artık sadece 
Avrupa’dan ibaret olmadığını vurgulayan 
Çolak, “Global ekonomik konjonktür, E7 
ülkelerinin 2050’de açık ara dünya ekono-
misinin liderleri olacağını gösteriyor. Biz de 
rotamızı ihracata çevirdik. İhracat ciromuzu 
sekiz ay içinde hedeflerimizin çok üstünde, 
yüzde 50 oranında artırdık. İkinci yarıda da 
aynı büyüme ivmesinin devam edeceğini 

B

Baymak’tan Yeni Pazarlarla Gelen ‘İhracat 
Rekoru’

öngörüyoruz” diye konuştu. Çolak sözlerini 
şöyle sürdürdü: “2019’un ilk aylarında ihra-
catımız özellikle Özbekistan, Rusya, Fransa 
belirgin bir artış gösterdi. Özellikle Rusya’da 
kombi satışlarımızda patlama yaşandı. 
Burada satışlarımız adetsel olarak 4 kat 
arttı. En radikal büyüme yaşadığımız ülke-
lerden biri ise Fransa oldu. Burada adetsel 
olarak katı yakıtlı kazanların satış adedini 
2.5 katına çıkararak yüzde 24 oranında bir 
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büyüme gerçekleştirdik. Öte yandan Fransa 
hükümetinin çevre politikası çerçevesinde 
başlattığı eski kazanların yerine ‘Bio Mass 
kazan’ dediğimiz çevreci kazanlar projesine 
de kazan tedarik ediyoruz. Toplam 100 bin 
adet kazanı kapsayan bu proje 2022’ye 
kadar devam edecek. Özbekistan’da ise 
10 bin konutluk çok büyük projeye Baymak 
kombi veriyoruz. Dolayısıyla ikinci yarıda 
projeler kapsamında çok ciddi bir ivme 
yaşayacağız.” Almanya ve Fransa’nın boy-
ler ihtiyacı ve kazan tedariğinin Baymak 
tarafından sağlandığına dikkat çeken Çolak, 

“Rusya başta olmak üzere Doğu bloğu ülke-
lerindeki kombi üretimlerinin bir kısmını 
Tepeören fabrikamızda üretmeye başladık. 
Ayrıca ABD’nin boyler üretimi de Baymak 
tarafından karşılanıyor” bilgisini verdi ve 

ekledi: “Hedef pazarları arasında Avrasya, 
Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri de önemli 
yer tutuyor.”

Rota Avrasya’ya kayıyor 
Mayıs ayı itibarıyla Turquality Marka Destek 
Programı’na katıldıklarını hatırlatan Ender 
Çolak, “Turquality Marka Destek programı 
ile Türki Cumhuriyetler, Doğu ve Güney-
doğu Avrupa’da, ikinci aşamada ise ABD 
ve Latin Amerika ülkelerinde faaliyetlerimizi 
artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. 
Baymak’ın radarındaki bir diğer önemli 
bölge ise Avrasya. Özbekistan, Azerbaycan 
ve Gürcistan pazarları Baymak için önemli 
büyüme ve yeni fırsatlar anlamına geli-
yor. Çolak, özellikle Özbekistan’da alınan 
yeni toplu konut projesinin Baymak’ın 

ihracat hedefleri açısından çok önemli 
bir konumda olduğunu dile getirdi. 
Özbekistan’da vatandaşların temel konut 
ihtiyaçlarını karşılama, şehirleştirme, eko-
nomik anlamda yetersiz insanlara yardımda 
bulunma amacını taşıyan proje, Baymak’ın 
bölgede ihracat rakamlarına da şimdiden 
olumlu yansımış durumda.
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MTMD, Kolombiya’daki Expo ACAIRE 2019'da Temsil Edildi

K olombiya İklimlendirme ve 
Soğutma Derneği ACAIRE tara-

fından düzenlenen bölgenin en 
önemli organizasyonlarından biri 
olan 18. Endüstriyel İklimlendirme ve 
Soğutma Fuarı “Expo ACAIRE 2019”, 
Kolombiya’nın Baranquilla şehrinde 
gerçekleşti. 28-30 Ağustos tarihlerinde 
gerçekleşen uluslararası fuara derneği 
ve sektörü temsilen MTMD Yurt Dışı İş 
Geliştirme Komisyonu Başkanı Fevzi Dur-
gun katıldı. 
270’ten fazla üyesi olan Kolombiya 
ACAIRE Derneği bölgenin lider kuru-
luşları arasında yer alıyor. Organizas-
yonda dünya markalarının temsilcileri 
stant açarak ve/veya konferans vererek 
katılım gösterdi. İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği (İSİB) organizasyo-
nuyla alınan stantta MTMD ülkemizi ve 
sektörü temsil etti. MTMD adına Fevzi 
Durgun tanıtım sunumu ve bire bir 
görüşmeler gerçekleştirdi. MTMD stan-
dını ziyaret eden isimler arasında; ASH-
RAE Başkanı Darryl K. Boyce ve US Air 
Conditione‘den Mrs. Karine Leblanc ve 
INGEA Kolombiya’dan Gerardo Alfonso 
vardı. Ayrıca, ACAIRE Başkanı Giovanni 
Barletta, ACAIRE Dernek Müdürü Cla-

udia Sanchez, ACAIRE’nin önceki dört 
dönem başkanlığını yapan, 23 yıllık 
mekanik tesisat taahhüt işleri şirketinin 
sahibi Rodrigo Pinzon MTMD standını 
ziyaret etti. Bu görüşmelerde dernek-
ler arası işbirliği olanaklarını geliştirme 
çalışmaları yapmanın önemi üzerinde 
duruldu. 30 Ağustos’ta Fevzi Durgun’un 
yaptığı sunumda ‘Türk İklimlendirme 
Sektörü’nün genel bir portresi çizildi. 
Türkiye’nin 1950’den bu yana inşaat 
projelerinde tasarımdan işletmeye kadar 
olan süreçte artarak devam eden başa-
rılarından söz edildi. İSİB tanıtım filmi 
izlendi. Faaliyetlerine 2012 yılında baş-
layan İSİB’in Türk iklimlendirme sektö-
ründe faaliyet gösteren tüm ihracatçı 
firmaları tek bir çatı altında toplamak 
ve sektör ihracatının potansiyelini artır-
mak amacıyla sürdürdüğü çalışmalardan 
ve üye firmalarının pazardaki önemli 
yerinden söz edildi. Daha sonra İklim-
lendirme Soğutma Klima İmalatçıları 
Derneği (İSKİD)’in hazırladığı sunum 
da katılımcılarla paylaşılarak ülkemizin 
başta İngiltere, Almanya ve Fransa’nın 
yer aldığı Avrupa pazarında çok önemli 
bir yere sahip olduğu örnekler ve rakam-
larla anlatıldı. Daha sonra, MTMD tanı-

tım filminin gösterimi ile beraber inşaat 
ve elektromekanik müteahhitliği yapan 
Türk firmalarının Asya’nın en doğusun-
dan Avrupa’nın en batısına, Rusya’nın 
en kuzeyinden Afrika’nın en güneyine 
kadar, Kuzey Amerika da dahil dünyanın 
pek çok yerinde büyük ve prestijli proje-
lerde attığı imzalardan söz edildi. Türk 
üretici ve uygulamacı firmalar olarak 
henüz yaygın bir şekilde yer almadığımız 
Güney Amerika pazarında da tasarım, 
üretim, organizasyon, taahhüt ve işletme 
süreçlerinin tamamında var olmaya yet-
kin ve istekli olduğumuz konusunda 
vurgu yapıldı. Başarıyla geçen sunumun 
ardından katılımcıların sorularına yanıt 
verildi ve iş geliştirme olanakları ile ilgili 
ayrıntılı görüşmeler yapıldı.
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emmuz ayında 1,5 milyar dolar ihra-
cat kaydeden makine sanayii, yılın 

ilk 7 ayında toplam ihracatını 10,3 milyar 
dolara çıkardı. Finans piyasalarında işaret-
leri artan parasal genişleme politikalarının, 
ilk 6 ayda yüzde 2,6 daralan dünya ticare-
tini olumlu etkilemesini umduklarını ifade 
eden Makine İhracatçıları Birliği Başkanı 
Kutlu Karavelioğlu, “Sabit sermaye yatırım-
larında yaşanan küresel yavaşlamaya rağ-
men, yurtdışına giderek daha fazla makine 
satıyor olmamız sektörümüzün başarısının 
konjonktürel olmadığının göstergesidir. 
Korumacı tedbirler, siyasi yaptırımlar ve 
Brexit belirsizliği nedeniyle dünya makine 
ticareti azalırken, bizim ihracatımız ve 
dolayısıyla pazar payımız artıyor. Parasal 
genişleme, risk iştahını artıracak bir geliş-
medir ve kısa süre içinde makinelerimizin 

Makine İhracatı 7 Ayda 10 Milyar Doları Geçti

ılın ilk 8 ayında ihracatı 11,6 mil-
yar dolara ulaşan makine sektörü, 

ihraç ettiği ürün miktarını geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 13,8 artırarak 2 
milyon tonun üzerine taşıdı. OECD bölge-
sinde yaşanan ekonomik daralmanın sabit 
sermaye yatırımlarını olumsuz etkilediği 
bir süreçte makine satışlarındaki artışın 
yüksek olduğuna dikkat çeken Makine 
İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karaveli-
oğlu, “Küresel mal ticaretindeki sorunların 
fiyatlar üzerindeki baskısını dengeleyecek 
bir ihracat stratejisi yürütmek ve makine 
imalatçılarını iç piyasada da destekleye-
cek bir pozisyon almak zorundayız” dedi. 
Makine sektörünün ilk 8 ayda en fazla 
ihracat gerçekleştirdiği ülke, yılın ikinci 
çeyreğinde ekonomisi yüzde 0,1 oranında 
daralan Almanya oldu. Almanya’ya 1,5 
milyar dolar düzeyinde ihracat gerçekleş-
tiren makine sektörü, ABD’ye ihracatını 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 
oranında artırarak 876 milyon dolara taşıdı. 
Euro Bölgesi’ndeki büyümenin durma nok-
tasına geldiği bu süreçte ABD ve Rusya 
ile makine ticaretini artıracak çalışmalara 
özel önem verdiklerini belirten Kutlu Kara-
velioğlu şunları söyledi: “Makinelerimizin 

Makine Sektörü, ABD ve Rusya Pazarlarına Yoğunlaştı
KG başına ortalama birim fiyatlarının 14,3 
dolara kadar ulaştığı ABD’nin Türkiye’den 
en fazla satın aldığı ürün makinedir. Küresel 
makine ithalatı içindeki payı yüzde 16,5’e 
ulaşan ABD’nin makine ithalatının yüzde 
30’dan fazlasını Çin’den gerçekleştirdiği 
düşünüldüğünde, ABD’nin Çin ürünlerine 
yönelik ek vergi uygulamasının makine ihra-
catçılarına yeni fırsatlar sunduğu çok açıktır. 
‘Türkiye'nin Makinecileri’ markasıyla ABD’ye 
özel bir tanıtım çalışması yürüteceğiz, bu 
ülkeye yıllık 1,3 milyar dolar düzeyindeki 
makine ihracatımızı 2 milyar doların üze-
rine taşımak için yoğun çaba göstereceğiz. 
Bu süreçte Almanya’daki temaslarımızı da 
artıracak, oradaki yavaşlamayı da telafi 
etmeye çalışacağız.”

“Rusya yeniden en büyük dört 
pazarımızdan biri olacak”
Rusya’ya makine ihracatının 308 milyon 
dolar olarak gerçekleştiği 8 aylık dönemde, 
bu ülkeye gönderilen makine miktarının 
yüzde 21 oranında arttığına dikkat çeken 
Karavelioğlu, yılın son dört ayında bu 
artışı hızlandırmayı hedeflediklerini belir-
terek “Temmuz ayında Ticaret Bakanlığı ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte 

Ekaterinburg’ta kurduğumuz temasların 
Rusya’da önemli bir yansıması oldu. Ülke-
miz son 2 aylık süreçte, bayram tatillerin-
deki kesintiye rağmen Rusya’ya 84 milyon 
dolar karşılığı makine ihraç etti. Rusya’nın 
yeniden en büyük dört pazarımız arasında 
olması için çalışıyoruz. İleri teknolojiye 
yatırım yapan ülkelerin tamamını yakın 
takibimizde tutacak, küresel mal ticaretin-
deki sorunların fiyatlar üzerindeki baskısını 
dengeleyecek çok yönlü bir ihracat stratejisi 
yürüteceğiz. Tüm ekonomilerin büyümekte 
zorlandığı bu dönemde, makine imalat-
çılarını iç piyasada da destekleyecek bir 
pozisyon alınması gerektiğini düşünüyo-
ruz” dedi.

fiyatlarına olumlu yansımaları olacaktır” 
dedi. Teknoloji savaşlarının ticareti kısıtla-
yıcı tedbirlere dönüşmesinin küresel yatı-
rım ortamında bir bozulma oluşturduğunu 
ifade eden Karavelioğlu, son dönemde 
olumlu gelişmeler yaşandığına dikkat 
çekerek şunları söyledi: “Makine imalat-
çılarımız iç ve dış pazarlardaki gerilemeyi, 
tekno-ekonomik kapasitelerinde bir zaafa 
uğramamak için fiyat düşürerek aşmaya 
gayret ediyorlar. Finansmana erişimin yük-
sek maliyetleri nedeniyle daha düşük fiyat-
larla ama daha fazla makine satmayı tercih 
ediyorlar. Geçen yıl 1,5 milyon ton olan 
makine ihracatımız 2019’un aynı döne-
minde 1,75 milyon tonu aştı. Bu süreçteki 
stratejimiz, aylık ortalama 1,5 milyar dolar 
düzeyindeki ihracat gelirimizi korumaktı. 
Gelişmiş ülkeler arasındaki çekişmelerin 

nereye evrileceği hâlâ belirsizliğini koru-
makla beraber, finansman maliyetlerini 
düşürecek adımların atılmasıyla umut verici 
gelişmeler yaşıyoruz. Küresel yatırım orta-
mında yaşanacak iyileşmenin de etkisiyle 
ihracat gelirlerimizi daha hızlı artıracağı-
mıza inanıyoruz.” Yılın ilk 7 ayında 10,3 
milyar dolar ihracat gerçekleştiren makine 
sektörünün başlıca ihracat pazarları içinde 
en yüksek değer artışı ABD, Fransa, İspanya 
ve Rusya'da gerçekleşti. Sektörün son 12 
aylık dönemdeki toplam ihracatı da, bir 
önceki döneme göre yüzde 6,3 artışla 17,7 
milyar dolara yükseldi. Makine sanayiinde 
başlıca ürün grupları içerisinde ihracatını 
en fazla artıran sektörler ise inşaat ve 
madencilik makineleri, traktör, tarım ve 
ormancılık makineleri ile tekstil ve konfek-
siyon makineleri oldu.
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D ünyanın en büyük Sürdürülebilir 
Konut Yarışması Solar Decathlon 

Africa’da, Fas’ın Benguerir kentinde, Tür-
kiye adına yarışan, Aldağ A.Ş.’nin sponsor-
luğu ile desteklediği Team Bosphorus ekibi, 
finale yaklaşıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi 
ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki farklı 
disiplinlerden; Mimarlık, Makina, Çevre, 
Elektrik, Endüstri, İnşaat Mühendislikleri, 
Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, 
Peyzaj Mimarlığından lisans, yüksek lisans 
ve doktora öğrencilerinden oluşan, arala-
rında akademisyenler ve sektör profesyo-
nellerinin de bulunduğu mentorlerle bera-
ber 40 kişilik Team Bosphorus ekibi, Green 
Energy Park’ta, 170 metrekarelik alan üze-
rine, 2 oda 1 salondan oluşan 90 metre-
karelik ReYard adını verdikleri evlerini, üç 
haftada inşa etti. Yarışacak ekipler evlerini, 
21 Ağustos’ta inşa etmeye başladı. Team 
Bosphorus takımı, düşük maliyetli, çok 
amaçlı ve esnek kullanım alanları yarat-
maya önem verilen evde, Fas’ın geleneksel 
mimarisini sürdürülebilir yenilikçi bir yakla-
şımla yeniden yorumladı. 12 Eylül’de son 
rötuşları ile birlikte tamamlanan ReYard 
evi, 13 Eylül’de başlayan yarışma süre-
cinde ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. 
Ekipten beş kişi, mobilyasından mutfak 
eşyalarına kadar bir ailenin yaşayabileceği 
şekilde donatılan evde, yarışmanın tamam-
lanacağı 27 Eylül’e kadar 2 hafta boyunca 
yaşayacak, yarışma süresince yaklaşık 500 
bin ziyaretçiyi ve jüri üyelerini ağırlayacak. 
Bu süreçte evin enerji değeri ölçümleri 
yapılacak. Solar Decathlon Afrika yarış-
ması, 13 Eylül’de Fas Enerji Bakanı Aziz 
Rabbah ve Amerika Enerji Bakanlığı’ndan 
Solar Decathlon kurucusu Richard King’in 
katıldığı açılış seremonisi ile başladı. 27 
Eylül’e kadar evlerin enerji ölçümleri ve jüri 
değerlendirmeleri devam edecek. Favori-
lerden olduğumuz yarışmada puanlama 
devam ediyor. 27 Eylül’de kazanan ekip 
belli olacak. 
Türkiye’nin uluslararası algısını güçlendi-
recek ve teknoloji geliştirici kimliğini yan-
sıtma olanağı verecek bu önemli girişimi 
destekleyen Aldağ A.Ş. için, ekibin mentor 

hocalarından ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
İletişim Koordinatörü & Mezunlar Koor-
dinatörü Prof. Dr. Özden Ağra, yarışma 
sürecini şu sözleri ile özetlerken, Aldağ 
A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu’na 
da teşekkürlerini dile getirdi: “Team Bosp-
horus ekibi Green Energy Park’taki 13. 
günde toprak panellerin dizimine devam 
etti. Islak hacim ve mutfağın bir arada 
olduğu pod (İstanbul’da inşa edilen) vinç 
ile birlikte yerine yerleştirildi. Ev ortaya çık-
maya başlayınca ekibimize olan ilgi artarak 
devam etti. Sabah 7’de başlayan vardiya, 
gece 12’ye kadar sürüyor. Projeler, inovas-
yon, mimarlık, market potansiyeli, konfor 
ve sağlık, enerji dengesi, sürdürülebilirlik, 
mühendislik, ev yaşamı, ev aletleri, ile-
tişim ve sosyal farkındalık alanlarındaki 
10 ayrı kategoride değerlendirilecek. Pro-
fesyonel ekipler için bile bir evi sadece 
üç haftada, içinde oturulabilir halde bir 
yapıyı inşa etmekte zorlanırken, öğren-
cilerimizden oluşan ekibimiz, vardiyalar 
haline 24 saat çalışarak bunu başarmaya 
çalışıyor. Eksik kalan malzemeleri temin 
etme ve konaklama problemleri dahil, 
her türlü soruna rağmen favori oldukları 
yarışmada canla başla çalışıyorlar. Kurtuluş 
Savaşı’mızı tarihte eşi benzeri görülmemiş 
bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatan-
severlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 

Solar Decathlon Africa Yarışmasında Aldağ A.Ş. Sponsorluğundaki 
Team Bosphorus Ekibi Finale Yaklaşıyor

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıl 
dönümünü Team Bosphorus ekibi, Türkiye 
için canla başla çalışarak kutladı. Başta 
Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 
aziz şehitlerimizi ve kahraman gazileri-
mizi minnetle anıyoruz. ‘Bütün ümidim 
gençliktedir’ diyen Ata’mızın izindeki Türk 
gençliği, Solar Decathlon Fas yarışmasında 
ülkemizi gururla temsil ediyor. Çocukları-
mızla gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhu-
riyeti Rabat Büyükelçimiz Ahmet Aydın 
Doğan’ın ekibimizi ziyareti de motivasyon 
kaynağımız oldu. Solar Decathlon’a kur-
duğumuz evi götürebilmek için oldukça 
zor bir sponsor bulma süreci yaşadık. Proje 
aynı zamanda Türkiye’nin adının güzel 
projelerle anılmasını sağlamak amacına 
da hizmet ediyor. Bu anlayışı bizim gibi 
benimseyen ve projeyi gerçek anlamda 
sahiplenen birkaç firmadan biri Aldağ A.Ş. 
oldu. Sayın Rebii Dağoğlu, kendisiyle ilk 
kez görüştüğümüzde hangi sözleri ver-
diyse arkasında durdu. Gerçekten Solar 
Decathlon Türkiye’nin gerçekleştirilmesini 
Sayın Dağoğlu da bizim kadar istiyor. Bu 
sektörde, bize katıksız inanan ve hiçbir 
isteğimizi ikiletmeyen Rebii Bey’e ne kadar 
teşekkür etsek az. Türkiye’nin en büyük 
değeri gençliğidir. Bu değerin hak ettiği 
ilgiyi ve desteği görmesi gerek. Söz konusu 
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4-5 sponsor firmamız da bizim kadar buna 
inanıyor. Kendilerine ilgi ve destekleri için 
çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin Solar 
Decathlon yolculuğunu başlatan duayen 
mentor Hocamız Sayın Prof. Dr. Nilüfer 
Eğrican’a da içten teşekkürlerimizi ve şük-
ranlarımızı sunuyoruz.”
Rebii Dağoğlu ise firmasının Solar Decath-
lon sponsorluğu konusunda şunları 
söyledi: “Bu projenin üniversite-sanayi 
işbirliğinin en önemli örneklerinden biri 
olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin iki 
güzide üniversitesinin öğrencilerinden 
oluşan diğer çalışma grupları da, daha 
önceki yıllarda da yarışmada bulunmaya 
hak kazanmış ancak finansal zorluklar 
sebebiyle yarışmaya katılım sağlayama-
mış. Ben bunu duyduğumda çok üzüldüm 
ve üzerimde bir sorumluluk hissettim. Bu 
takım bu yarışmaya gitmeliydi, bu genç-
lerin hevesleri kırılmamalı, motivasyonları 
ve yaptıkları işe olan inançları zedelenme-
meliydi. Sonuçta bu yarışmada kazanıla-
cak tecrübeler, bu üniversitelerde eğitim 
görecek gelecek nesillere aktarılacak çok 
önemli değerlerdir. Tecrübelerime daya-
narak şunu söyleyebilirim; bu tür orga-
nizasyonların arifesinde sizleri alkışlayan, 

sırtınızı sıvazlayan çoktur ancak iş elini 
taşın altına koymaya geldiğinde etrafı-
nızda kimseyi bulamazsınız. Ben bu nok-
tada Prof. Dr. Özden Ağra’ya göstermiş 
olduğu liderlikten dolayı teşekkürlerimi 
sunuyorum. Eğer bizlerin de bu organizas-
yonda biraz da olsa bir payı bulunduysa 
ne mutlu bize. Ben bu ülkenin gençlerine 
her zaman inandım ve onlara verilecek her 
türlü desteğin bu ülkenin geleceğine yapıl-
mış bir yatırım olduğunu düşünüyorum. 
Buradaki mesele basit bir yarışmadan iba-
ret değildir, aslolan toplumsal bir farkın-
dalık yaratmak ve  ‘sürdürülebilirlik’ kav-
ramını gelecek nesillere aktarabilmektir. 
Bu ülkenin sağlıklı yarınlarının garantisi, 

bu kavramın altını doldurmaktan geçiyor. 
Biz Aldağ A.Ş. olarak bir kez daha sektö-
rümüz nezdinde bu tür bir organizasyona 
destek verebilmiş olmaktan mutluyuz ve 
gururluyuz. Canını dişine takarak ülkemiz 
adına yarışan gençlerimize başarılar dili-
yor, yaklaşan finalde ekibimizin başarılı 
haberlerini heyecanla bekliyoruz.”
Alanında uzman akademisyenlerden olu-
şan jüri tarafından bu ölçümler ile pro-
jelerden dereceye girenler, 28 Eylül’de 
düzenlenecek kapanış seremonisinde 
ödüllendirilecek. 
Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleşe-
cek Solar Decathlon’a ev sahipliği yapmak 
için müracaat edilecek.
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Sabiha Gökçen Havalimanı, Mekanik Havalandırma Sisteminin Sağlıklı 
İşletimi için Aldağ A.Ş. ile Düzenli Bakım Anlaşması İmzaladı

T ürkiye’nin en büyük ikinci ve ilk 
“Engelsiz Havalimanı” olan, “Yeşil 

Havalimanı” sertifikalı Sabiha Gökçen 
Havalimanı, mekanik havalandırma sis-
teminin sağlıklı işletimi için, Aldağ A.Ş. 
ile 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak 
Bakım Sözleşmesi imzaladı. 26 milyon euro 
maliyet tutarına sahip olan Yeni İç Hatlar 
Terminal Ek Binası ile birlikte, yıllık yolcu 
kapasitesi 33 milyondan 41 milyona ula-
şan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası 
Havalimanı, ikinci pistinin tamamlanma-
sıyla birlikte bu kapasitesini 63 milyona 
çıkaracak. 2009 yılı itibarıyla, art arda 7 yıl 
boyunca yolcu rakamlarında Avrupa’nın 
en hızlı büyüyen havalimanı olan Sabiha 
Gökçen Uluslararası Havalimanı, geçen yıl 
elde ettiği yüzde 82.3 zamanında kalkış 
oranıyla dünyada 8’inci sırada yer alan ve 
ilk 10’a giren tek Türk havalimanı oldu. 

Günde 100 binin üzerinde yolcu sirkülas-
yonu olan Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 
havalandırma sisteminin; sağlıklı iç hava 
kalitesini sağlayacak ve işletme ekonomisini 
gözetecek şekilde kesintisiz hizmet vere-
bilmesi için Aldağ A.Ş. ile düzenli bakım 
anlaşması imzalandı. Konuya ilişkin Aldağ 
A.Ş. Satış Sonrası Hizmetler Müdürü İbra-
him Mahmutoğlu, şunları söylüyor: “Klima 
santrallerinin sıcaklık ve nem oranlarının 
kontrol altında tutulması, iç ortama verilen 
havanın toz ve partiküllerden arındırılmış 
olması, 24 saat kesintisiz konfor ve hij-
yen koşullarının sağlanması için konunun 
uzmanı olan teknik bir ekip tarafından 
yapılacak düzenli bakım, büyük önem 
taşıyor. Sabiha Gökçen Uluslararası Hava-
limanı gibi kesintisiz hizmet veren, üstelik 
ülkemizin yurtdışına açılan, ülke imajımızı 
yakından etkileyen böylesi önemli bir yapı 

için yüksek teknik donanıma sahip güçlü 
bir ekip oluşturduk. Püskürtme nozülleri, 
şamandıra vanası, sirkülasyon pompası ve 
motoru, süzgeci gibi tüm komponentleri 
ile birlikte nemlendirme sistemi, filtreler, 
serpantinler, karkas gövde yapısı gibi klima 
santrali bileşenlerinin tümü, ekibimiz tara-
fından periyodik olarak detaylı test ve kont-
rollerden geçirilecek. Kirlilik, sızıntı, gürültü 
kontrolleri doğrultusunda, klima santral-
lerinin ilk devreye alındığı ideal koşullarda 
çalışmaya devam etmesi sağlanacak. Aldağ 
A.Ş., teknoloji geliştiren üretici bir kuruluş 
olduğu için, klima santralleri konusunda 
engin bir know-how’a sahiptir. Bu birikimi 
ile kurum içi teknik eğitim altyapısı da son 
derece güçlüdür. Dolayısıyla Aldağ A.Ş.’nin 
servis ve bakım konusunda hizmet veren 
kadrosu da katma değeri yüksek olan yapı-
ların ilk tercihi olmaktadır.”
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ARMATÜR ve HISİAD Arasında İyi Niyet Protokolü İmzalandı

İ hracatın katma değer yaratarak art-
ması konusunda seferberlik sürerken, 

armatür ve hırdavat sektörü de bu hususta 
önemli bir işbirliğine imza attı. Halihazırda, 
ortak işler yapan iki sektörün önemli kuruluş-
ları, Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipman-
ları ve Vana Sanayicileri Derneği (ARMATÜR) 
ve Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(HISİAD), iyi niyet protokolü imzaladı. Yapı-
lan protokol kapsamında, iki derneğin etkin-
likleri birbirlerine açık olacak. Hedefte ise 
yerli üretimi artırmak, bu ürünleri tüm dün-
yaya ihraç etmek var. Bu yılın Ocak ayında 
kurulan ARMATÜR ve Mayıs ayında faaliyete 
geçen HISİAD, çok yeni iki dernek olmalarına 
karşın, attıkları hızlı adımlarla ortak paydada 
birleşen sektörlerini geliştirmek adına yoğun 
çaba sarf ediyorlar. Atılan adımlar çerçeve-
sinde imzalanan iyi niyet protokolünü değer-
lendiren HISİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Çetin Tecdelioğlu, iki derneğin ortak işler 
yaptığını ve ortak paydaşlarının olduğunu 
belirtti. Sektör olarak birbirlerini tamamla-
dıklarını ifade eden Tecdelioğlu, şöyle devam 
etti: “Bizim dernek olarak hedeflerimiz ve 
hayallerimiz; Türkiye’de ürettiğimiz ürünleri 
tüm dünyaya satabilmek, rekabetçi şekilde 
Türkiye’de üretim yapabilmek, ürettiğimiz 
ürünleri de dünyada söz sahibi olabilecek 
sektör lideri firmalar ve temsiliyet gücümüzle 
yine tüm dünyaya satabilmek. Karşılıklı ola-
rak, veri ve bilgilerimizi paylaşmak, yaptığı-
mız sosyal oluşumları desteklemek, seminer-
ler, toplantılar ve eğitimlere birbirimizi davet 
etmek, ayrıca derneklerimizin de birbirine 

üye olmasını istiyoruz. Sektörlerimiz, katma 
değerli ürünleri üretiyor. Bu yüzden biz bu 
ürünlere destek istiyoruz. Bunun için sektör-
lere özel fuarlar, teşvik ve destekler, kredi, 
bonuslar istiyoruz.” 
Bu iki derneğin ilgi alanına giren konuların 
bugüne kadar temsil edilmediğini kaydeden 
ARMATÜR Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan 
Turhan ise “Esasında buradaki amacımız 
bu iki derneği cari fazla veren iki sektör 
haline getirebilmek. Çünkü ürünlerimiz 
hem Avrupa’dan hem de Uzakdoğu’dan 
Türkiye’ye ithal edilebilen ürünler. Bunlar 
gözetim vasıtasıyla olabildiği kadar azaltıl-
maya çalışılıyor. Biz burada bunu koruma-
cılıkla değil; sektörün gelişimiyle, ihracatın 
artmasıyla ve işbirlikleriyle anlamlaştırmak 
istiyoruz. Bunun için yeni pazarları hedefli-
yoruz” şeklinde konuştu. 
Dernek adına Güney Amerika pazarının çok 
önemli bir pazar olduğunun altını çizen 
Turhan, “Orada belli ülkeler var. Bu ülke-
lerin bazılarına Türkiye’den hemen hemen 
hiç ihracat yapılmıyor. Ama hem talep hem 
de pazar var. Burada da özellikle Arjantin, 
Brezilya, Meksika, Kolombiya, Şili hedef ülke-
lerimiz. Asya tarafında Çin bize uzak gibi 
görünse de, bizim için önemli bir pazar. 
Onun yanında Hindistan ve Pakistan da var. 
Şu andan itibaren biz bunları hedefimize 
aldık. Çetin Bey’in de desteğiyle kendi sek-
törümüze özel bir Ur-Ge yapmak istiyoruz. 
Bununla alakalı şu ana kadar 15-20 firmamız 
talebi iletti. Biz de derneğimizin çatısı altında 
buna vesile olmak istiyoruz” dedi. 

İki sektör, 10 milyar dolarlık 
ihracat katkısı sağlayacak

Türkiye İnşaat Malzemecileri Derneği Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de 
yürüten Çetin Tecdelioğlu, sektörün yapısı 
ile ilgili şu bilgileri verdi: “Tesisat, vana vb. 
sektörler tamamen inşaat malzemelerinden 
oluşuyor. Yurtiçinde bununla ilgili teknik 
odalar ve birlikler var. Buralarda bugün 
bizim kendi temsiliyet gücümüz olmadığı 
ve böyle bir dernek olmadığı için kodu 
yazdığınızda örneğin direkt Avrupa’yı ya 
da Amerika’yı işaret ediyor deyip kimseyi 
uyarmamışız. Biz bu algıyla Türkiye’nin 
hırdavat ihtiyacını karşılarız. Milli olarak 
karşılarız. Biz ithalatçılara karşı kurulmuş 
bir dernek değiliz. Aramızda sektörde tem-
siliyet gücü olan, yıllardır ithalat yaparak 
Türkiye’ye hizmet eden ithalatçı firmala-
rımız da var. O firmanın global merkezine 
biz nasıl mal satabiliriz, onun derdindeyiz. 
İki sektör birleşince yaklaşık 10 milyar dolar 
ihracat olacaktır.”

Caleffi Türkiye’den Yeni Bir Yayın: Idraulica

C aleffi Türkiye, 2019 Ekim ayında 
Idraulica adını verdiği yeni bir yayın 

çıkartıyor. İtalya merkezinde 28 yıl önce 
başlayan Idraulica serüveni; ABD, Fransa 
ve Portekiz’in de aralarında olduğu bir-
çok ülkede devam ediyor. Türkiye’de ise 
Idraulica’nın doğuşu, Caleffi Türkiye’nin 
3 yılı doldurması ile vücut buldu. Her yıl 
Ekim ayında yayımlanacağı duyurulan 

Idraulica’nın ilk sayısının konusu, “Sıhhi 
Tesisatta Kullanım Suyu Sistemleri ve Lej-
yonella” olarak belirlendi. Caleffi Türkiye, 
yeni çıkardığı bu yayının hedefinin “Teknik 
Referans Noktası” olduğunu belirtiyor. Bu 
hedef doğrultusunda Idraulica’yı hazırlar-
ken ülkenin ve sektörün ihtiyaç kriterlerini 
belirleyerek, teknik bilgileri en yalın hali 
ile okuyucularıyla buluşturmayı hedefliyor.
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Türkiye, Dünya İnşaat Liginde İkinciliğini Korudu

U luslararası inşaat sektörü dergisi 
ENR (Engineering News Record), 

tüm dünyada ekonomi çevreleri tarafın-
dan ilgiyle takip edilen, müteahhitlerin bir 
önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetle-
rinden elde ettikleri gelirleri esas alarak 
yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 
Uluslararası Müteahhidi” listesini açıkladı. 
ENR’ın hazırladığı analizdeki veriler, küresel 
ekonomik belirsizlikten en çok etkilenen 
sektörlerden olan inşaat sektöründe dur-
gunluğun devam ettiğini ortaya koydu. 
Uluslararası inşaat pazarında 2017 yılında 
gözlenen kıpırdanma “Küresel pazar 
yönünü yeniden yukarıya mı çeviriyor?” 
sorularının sorulmasına neden olmuştu. 
Ancak ENR verilerine göre; 2018 yılında 
uluslararası inşaat pazarının büyüklüğü 
yalnızca %1’lik artışla 482,4 milyar ABD 
dolarından 487,3 milyar ABD dolarına 
çıktı. Küresel pazarın büyüklüğü, 2012-
2014 döneminde ise 500-544 milyar ABD 
doları bandında seyretmişti. ENR’ın “Küre-
sel Pazar Risk Taşıyor” başlıklı bülteninde, 
küresel inşaat sektörünün 2018 yılında 
zayıf bir performans gösterdiği belirtilir-
ken; halen çeşitli fırsatlar barındırsa da 
içinden geçtiğimiz dönemde başarısız olan 
çok sayıda büyük ölçekli uluslararası firma 
dikkate alındığında, risklerin sürdüğüne 
işaret edildi. Bültende, bu çerçevede dünya 
liginde yer alan firmaların risklere temkinli 
yaklaşarak hedeflerini küçülttüklerinden 
de bahsedildi.

Türkiye, zorluklara rağmen yerini 
korumayı başardı
Uluslararası müteahhitlik pazarının durgun 
seyrettiği 2018 yılında Türkiye performan-
sını koruyarak sıralamada yine ikinci sırada 
yer aldı. ENR listesindeki Türk firmalarının 
sayısı 2018 yılında 44 oldu. Listedeki Türk 
firmalarının toplam pazar payı ise aynı 
yıl için %4,6 oldu. Türk müteahhitlerinin 
bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan 
Ortadoğu’da %9,7’den %10,4’e yükse-
lirken, Asya’da %4’ten %2,1’e geriledi. 
Firmalarımızın pazar payı, Afrika’da çok 
değişmeyerek %5,6 olurken, Avrupa’da 
ise sınırlı artışla %7’ye ulaşıldı.

“Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” 
Listesindeki Türk Firmaları

  FİRMA LİSTESİ 2018 yılı gelirlerine 
göre sıralama

2017 yılı 
gelirlerine göre 
sıralama

1 RÖNESANS 33 36
2 LİMAK 67 68
3 TEKFEN 69 98
4 TAV 71 70
5 YAPI MERKEZİ 77 82
6 ANT YAPI 87 86
7 ENKA 92 79
8 ALARKO 105 101
9 GAMA 118 108
10 ÇALIK ENERJİ 119 104
11 MAPA 126 119
12 GÜLERMAK 127 171
13 NUROL 128 154
14 ONUR 131 147
15 DOĞUŞ 135 124
16 IC İÇTAŞ 139 165
17 YÜKSEL 142 131
18 KUZU 147 142
19 DEKİNSAN 148 164
20 KOLİN 151 180
21 ESTA 156 159
22 TACA 159 **
23 YENİGÜN 163 205
24 ESER 164 150
25 KAYI 168 166
26 AD KONUT 170 **
27 GAP 172 73
28 ANEL 175 176
29 AE ARMA-ELEKTROPANÇ 176 156
30 STFA 179 170
31 TEPE 184 153
32 SUMMA 188 226
33 GÜRBAĞ 190 189
34 NATA 193 **
35 İLK 203 194
36 CENGİZ 211 225
37 ÜSTAY 216 232
38 KUR 217 237
39 POLAT YOL 219 228
40 ÖZKAR 222 235
41 ZAFER 228 231
42 BAYBURT 229 195
43 MAKYOL 231 209
44 MBD 248 247
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Yenigün: “Zorluklara rağmen 
ikinci sıradayız, hedefimiz 
payımızı artırmak”
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı 
Mithat Yenigün, ENR listesinin açıklanma-
sının ardından şu değerlendirmeyi yaptı: 
“Küresel ve ulusal ekonomideki kırılganlık-
lara rağmen sektörümüzün ‘dünya devler 
ligi’nde, 40’ı Türkiye Müteahhitler Birliği 
üyesi olmak üzere toplam 44 müteahhit-
lik firmamız ile yerimizi koruyor olmamız 
büyük önem taşımaktadır. Müteahhitleri-
miz, son dönemde yurtiçinde artan zorluk-
lar nedeniyle yurtdışına daha çok yoğun-

laşmış ve bu pazarlarda 2019 yılı Ocak-
Temmuz döneminde 5,6 milyar ABD doları 
tutarında toplam 130 proje üstlenmiştir. 
Böylece yurtdışı müteahhitlik hizmetlerimiz 
kapsamında bugüne kadar 124 ülkede 386 
milyar ABD doları tutarında 9.782 projeye 
ulaşılmıştır. Yılsonunda ise yeni proje tuta-
rında 2018’de yakaladığımız 20 milyar 
ABD doları düzeyine tekrar ulaşmayı amaç-
lıyoruz. Uluslararası pazarlardaki konumu-
muzu daha da güçlendirmemiz için firma 
ölçeklerinin büyütülmesi ile firmalarımızın 
ortak iş yapma bilincinin artırılması ve tek-
nik müşavirlik sektörümüzün de destekle-

nerek güçlendirilmesi önem taşımaktadır. 
Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin, eko-
nomiye döviz girdisi, ihracat, istihdam ve 
sektörel rekabet gücüne katkıları başta 
olmak üzere sürdürülebilir büyüme açısın-
dan önemi son derece büyüktür. Bu çer-
çevede Birliğimiz öncülüğünde, yurtiçinde 
yapılanmasını tamamlamış, dünya taahhüt 
sektöründe ağırlığı olan ve bölgesinde lider 
‘Türk Müteahhitliği’ markasını oluştura-
rak; uluslararası pazardan aldığımız payın 
2030’larda %7’lere, diğer bir ifadeyle yılda 
50 milyar ABD doları yeni iş tutarına yük-
selmesini amaçlıyoruz.”

Kalitesiz Hava Öğrencilerin Zihinsel Yeteneklerini Azaltıyor

E ğitim-öğretim hayatı başlarken, 
zamanının büyük bölümünü okulda 

geçiren öğrencilerin okuldaki hava kalite-
sini ölçmek de önemli bir gündem haline 
geliyor. Okullardaki hava kirliliği, öğrenci-
ler arasında solunum yolları başta olmak 
üzere birçok hastalığın habercisi olabile-
ceği gibi astım ve KOAH gibi hastalıkların 
da ataklarını artırıyor. Amerika Astım ve 
Alerji Vakfı’na göre, solunum hastalıkları 
okullardaki devamsızlığın en yaygın sebebi 
ve astımla ilişkili hastalıklar nedeniyle her 
yıl 14 milyondan fazla devamsızlık yapılı-
yor. Skysens Kurucu Ortağı Burak Polat, 
yaptığı değerlendirmede hava kalitesindeki 
bozukluğun öğrencilerin konsantrasyon, 
hesaplama ve hafıza gerektiren belirli 
zihinsel görevleri gerçekleştirme yetenek-
lerini de azalttığını belirtiyor. Ayrıca, zayıf 
hava kalitesinin, çocuklarda sözel, algısal, 
motorlu ve davranışsal bozukluklara neden 
olabileceğinin de altını çiziyor.

“Hava kalitesizliğinin 
tetikleyeceği hastalıklara engel 
oluyoruz”
Skysens’in hava ölçümüyle ilgili sunduğu 
avantajlara dair detay veren Polat, “Ekono-
mik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün 2016 
raporlarına göre ülkemizde sınıf mevcudu 
dünya ortalamasının üzerinde görünüyor, 
dolayısıyla öğrencilerimiz dünya standart-
larına göre daha kalabalık sınıflarda eğitim 
alıyor. Ders aralarında da sınıflar yeterince 

havalandırılamıyor, 
bu da öğrencilerin 
günde ortalama 6-8 
saat arası kalitesiz 
havaya maruz kalma-
ları demek. Skysens 
olarak sunduğumuz 
çözümlerle öğren-
cilerin en çok vakit 
geçirdiği alanlarda, 
sınıflarda, laboratu-
varlarda, yurt oda-
larında, anlık olarak 
hava kalitesi takibi 
yaparak, hava kalite-
sizliğinin tetikleyeceği hastalıklar ile ilgili 
riskli durumların oluşmasına engel olu-
yoruz” dedi. 

“Havasızlığın neden 
olduğu dikkat 
dağınıklığı ortadan 
kalkıyor”
Burak Polat, “Skysens ola-
rak sunduğumuz tak çalış-
tır sistemler her sınıfa ya 
da farklı alanlara kolaylıkla 
yerleştirilebiliyor, anında 
ölçüm yapmaya başlıyor 
ve kritik seviyelerin üzerine 
çıkan değerler için yetki-
lere mobil uygulama üze-
rinden anında uyarı veri-
liyor. Böyle durumlarda 

havalandırma sistemlerinin otomatik ola-
rak çalıştırılmasını da sağlayabiliyoruz. Bu 
sayede hem hastalık risklerinin önüne geçi-

yoruz hem de havasızlı-
ğın neden olduğu dikkat 
dağınıklığı gibi problem-
ler ortadan kalktığı için 
eğitim verimi yükseliyor. 
Son yıllarda yapılan araş-
tırmalar, hava kalitesinin 
sağlık ve eğitim kalitesi 
üzerinde göz ardı edi-
lemeyecek kadar büyük 
etkileri olduğunu gös-
teriyor. Daha sağlıklı ve 
başarılı nesiller yetiştire-
bilmemiz IoT çözümle-
rinden faydalanmamız 
gerekiyor” diye konuştu.
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SOSİAD Demonstrasyon Projesi Son Hızıyla Devam Ediyor 

S SOSİAD (Soğutma Sanayii İş Adam-
ları Derneği), iklim değişikliği ile 

mücadeleye destek veren bir UNIDO (Bir-
leşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü) pro-
jesi olan “Türkiye Cumhuriyeti’nde Düşük 
Küresel Isınma Potansiyeline (KIP) Sahip 
Soğutkanların Teşvik Edilmesi İçin Tanı-
tım ve Pilot Faaliyetler” farkındalık projesi-
nin çalışmalarına 6 Mayıs 2019 tarihinde 
AND Plaza Workinton’da gerçekleştirdiği 
toplantı ile başladı. Çalışma, belirlenecek 
üç ayrı ticari soğutma sisteminde mevcut 
soğutkanların çevre dostu alternatifleri ile 
değiştirilerek sonuçlarının yapılan test ve 
ölçümlerle değerlendirilmesi, son kullanı-

cılar ve sektörle etkin biçimde paylaşılması 
olarak özetlenebilir. 26 Haziran tarihinin 
Dünya Soğutma Günü olarak bu yıl ilk 
kez kutlanması kapsamında projenin sek-
töre lansmanının bu tarihte yapılmasına 
karar verildi. 26 Haziran’da İstanbul Point 
Otel’de düzenlenen bir etkinlik ve kokteyl 
programı ile basına ve sektör temsilcilerine 
tanıtıldı. Ayrıca, Haziran ayında proje ekibi-
nin gerçekleştirdiği toplantılar sonucunda; 
UNIDO temsilcisi Natasha Kochova’ya söz-
leşme içerisinde yer alan maddelerin mev-
cut durumuna ilişkin sunum yapıldı. Şehir 
bazında ulusal farkındalık aktiviteleri, saha 
uygulamalarına ait yer, firma ve malzeme 

miktarları analiz edildi. SOSİAD Demons-
trasyon Projesi’nin tüm işlem basamakları 
oluşturuldu. Pilot uygulamalar için belir-
lenen beş tesisten ikisinde enerji ölçüm 
ve analizleri, diğer üçünde ise dönüşüm 
/ tadilat işlemleri gerçekleştirildi. Bunun 
yanı sıra Sarıyer Market/Ferahevler, Sarıyer 
Market/ Etiler ve Çağrı Market/Fikirtepe’de 
dönüşüm öncesi ve sonrasına ait enerji 
ölçüm ve analizleri yapıldı. Proje için ger-
çekleştirilecek tematik toplantıların tarih-
leri; 5 Kasım 2019 SwissOtel Büyük Efes 
İzmir, 26 Kasım 2019 JW Marriot Ankara 
ve son toplantı ise 17 Aralık 2019’da Fair-
mont Quasar İstanbul olarak belirlendi.
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www.sosiad.org.tr

Türkiye Cumhuriyeti’nde Düşük Küresel Isınma Potansiyeline (KIP) Sahip 
Soğutkanların Teşvik Edilmesi İçin Tanıtım ve Pilot Faaliyetler Projesi, bir 
UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü) & SOSİAD (Soğutma 
Sanayii İş Adamları Derneği) projesidir.

✽

“Demonstration and Pilot Activities for Encouraging Low Global Warming 
Potential (GWP) Refrigerants in the Republic of Turkey”

Türkiye Cumhuriyeti’nde 
Düşük Küresel Isınma Potansiyeline (KIP) 
Sahip Soğutkanların Teşvik Edilmesi İçin 

Tanıtım ve Pilot Faaliyetler*

• 5 Kasım SwissOtel Büyük Efes - İzmir
• 26 Kasım JW Marriott - Ankara
• 17 Aralık Fairmont Quasar - İstanbul

TEMATİK TOPLANTILAR



Profesyonel bir kitleye ulaşmasını 
istediğiniz reklamınızın, potansiyel 
müşterilerinizce görülme 
olasılığının en yüksek olduğu yer 
bir sektörel yayındır.

ister basılı, ister dijital,
sektörel yayınlara reklam verin, 
geleceğe yatırım yapın.

iyi fikir!

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

ATLAS TEKNİK

İstanbul Havalimanı-
THY Bakım Hangarı

stanbul Havalimanı’nda yer alan THY Bakım Hanga-
rı Projeleri kapsamında tedariki Atlas Teknik Tesisat 

tarafından sağlanan Patterson Dizel Yangın Pompaları, 
Nibco Vana Grupları ve Viking Köpüklü Söndürme Sis-
temlerinin testleri başarıyla tamamlandı. Proje kapsamın-
da temini sağlanan köpük jeneratörleri ve yangın pompa 
istasyonlarının hidrolik hesapları ve uygulamaya yönelik 
proje desteği ile beraber Atlas Teknik’in sahada uzman 
kadrosu ile verilen supervizyon-devreye alma hizmeti, is-
tenen verimli sonuçların elde edilmesinde katkı sağladı. 
Çok kısa sürede temini ve montajları tamamlanan projede 
Atlas Teknik’in yaptığı köpüklü söndürme testinde, proje 
dizayn firması GHAFARI yetkilileri, AKSÜS-BİNTES meka-
nik taşeron yetkilileri, KALYON İnşaat ekibi ve THY Teknik 
temsilcileri ile birçok üst düzey katılımcı hazır bulundu.

İ

2

KRANTZ

DOHA AL-SADD Spor 
Kulübü Stadyumu

022 Dünya Kupası Katar’da organize edilecek. Bu 
organizasyon için inşa edilen stadyumlardan biri 

de DOHA’da bulunan Al-Sadd Spor Kulübü’ne ait olan 
Jassim-Bin-Hamad Stadyumu. Bu büyük organizasyona 
ev sahipliği yapacak olan Katar, bilindiği üzere; Basra 
Körfezi’ne yakınlığı sebebiyle sıcak ve nemli bir iklime 
sahip. Sub-tropikal olarak adlandırılan bu iklim şartında 
yaz aylarında 45°C sıcaklık değerlerine ve %85 oranında 
bağıl nem değerine rastlamak mümkün. Bu sebeple ilk 
defa kışın yapılacak olan organizasyonda Katar Al-Sadd 
projesinde talep de farklıydı. Kış aylarında bile olduk-
ça sıcak ve nemli olan bu iklimde karşılaşmayı izleyecek 
sporseverlerin konforunu mümkün olan en iyi hale ge-
tirmek ihtiyacı doğdu. Micro-clima uygulaması olarak 
adlandırılan ve benzerine çok rastlanmayan şekilde açık 
havada uygulanan sistemde, oldukça kritik olan hava da-
ğıtımı, KRANTZ’ın deplasmanlı koltuk tipi difüzörlerinden 
Q-SR-DN50 modeli ile yapıldı. Ülkemizde AGON A.Ş. ta-
rafından temsil edilen Alman üretici KRANTZ, toplumsal 
alanların iklimlendirilmesinde çok önemli tecrübeye sahip. 
Aralarında Köln Lanxess Arena, Wolfsburg Oberhausen 
Buz Hokeyi Arena, Stockholm Ericsson Glob gibi önemli 
spor tesislerinin bulunduğu başarılı uygulamalara ortak 
olan KRANTZ, Jassim-Bin-Hamad stadyumundaki çözüm 
arayışında yatırımcının tercihi oldu. Uzman uygulama 
ekipleri tarafından montajı yapılan havalandırma kanal-
ları ile KRANTZ ar-ge ekibi tarafından geliştirilen toplam 
39.000 adet deplasmanlı difüzör koltukların altına gelecek 
şekilde uygulandı. Her biri 20 m3/h debideki ve 19°C sıcak-
lığa soğutulmuş taze havayı, yatayda ve dikeyde dağıtan 
Q-SR-DN50 difüzörler sayesinde seyirci için kontrollü bir 
iklim ortamı sağlandı. Bu uygulama, KRANTZ’ın özel ve 
başarılı bir prototip çözümü olarak gerçekleştirildi.
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SİSTEMİN ÇALIŞMA ZAMANINI,
VERİMİNİ VE PERFORMANSINI
EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIN 

YIKAMA VE TEMİZLEME:

AKSAMA
SÜRELERİNİ  
AZALTIN

MAKSİMUM  
PERFORMANS

PROSES  
OPTİMİZASYONU

EN ÜST DÜZEYE ÇIKARIN 

MAKSİMUM
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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



FORM

stanbul’un merkezi konumunda, Ulus sırtlarında 
yerleşik bulunan TRT İstanbul Kuruçeşme Stüdyola-

rında; TS EN 12845 normuna sahip ETNA yangın pompası 
tercih edildi. (TS EN 12845:2015/AC:2016 standardı, ilgili 
EN 12845 (Avrupa) standardı ile birebir aynı olup, Türk 
Standartları Enstitüsü tarafından oluşturulmuş Türk Yan-
gın Standardıdır). TS EN 12845 normuna sahip ETN YE-K 
50/32-1-55/D65-10-12 tip yangın pompasında; pompa 
gövdesi, pompa fanı (çark) döküm (GG25) malzemeden 
olup, sızdırmazlık mekanik salmastra ile sağlanıyor. Yangın 
pompasında tesis edilen 2 adet ETNA EA 50/32 tip norm 
pompalar, %140 kapasitede anma basıncının %70’in altı-
na düşmeyecek karakteristik eğriye sahiptir. Yangın pom-
pasında ETNA KO 10 /12-15 serisi 1 adet jokey pompa 
tesis edildi, jokey pompada sızdırmazlık mekanik keçe ile 
sağlanıyor.

ETNA

TRT İstanbul Kuruçeşme 
Stüdyoları

İ

 

Antwell Life Care
nt Yapı tarafından inşa edilen 150 milyon TL ya-
tırım değerine sahip Antwell Life Care Residence 

projesi 19 bin metrekarelik arsa üzerine kuruluyor. 
13 katlı bloktan oluşan proje, 157 adet rezidans ve 13 ti-
cari birimi barındırıyor. Çamlıca’da Türkiye’nin, alanında 
tanınmış, güçlü ve güvenilir sağlık kuruluşu Acıbadem 
Sağlık Grubu’nun işbirliği ile hayata geçirilen, Türkiye’nin 
ilk sağlık rezidansı Antwell Life Care Residence’ta tüm 
blok fanları ve jet fan sistemleri için Aironn tercih edildi. 
Sağlık Rezidansında, Acıbadem Sağlık Grubu’nun çözüm 

A

AIRONN

 

İstanbul Havalimanı
9 Ekim 2018’de hizmete giren ve tüm fazları ta-
mamlandığında, yıllık 200 milyon yolcu kapasite-

siyle 300’den fazla destinasyona uçuş imkânı sunacak 
olan İstanbul Havalimanı, mekanik tesisatını Ulus Yapı ile 
güvence altına aldı. 
26 milyar Euro’luk yatırım hacmi ile dünyanın en pahalı 
havalimanı olan ve ilk etapta 16 bin 500 kişiye istihdam 
olanağı sunan Türkiye’nin mega projesinin deprem koru-
masında, Ulus Yapı’nın sismik mühendislik uzmanlığı ile 
yüz bin adedin üzerinde ürünü kullanıldı. Ayrıca bu pro-
jenin soğutma grupları için, bugüne kadar ülkemizde kul-
lanılan en büyük sismik izolatörler olan Acrefine ASI-T12 
modeli izolatörler kullanıldı. Sismik izolasyon alanında 
uzmanlığı ve teknolojisi uluslararası kabul gören ve tercih 
edilen Acrefine ürünlerini, güvendiği partneri Ulus Yapı 
üreterek, tüm dünyaya ihraç ediyor.

2

ULUS YAPI-ACREFINE

ortaklığıyla dengeli beslenmeden tıbbi bakıma, engelsiz 
tasarımdan alternatif hizmet paketine kadar 7/24 sağlık 
hizmeti sunulacak.
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ARMACELL

DKP SİYAH SAC KANAL

Togo Kuleleri

Tekirdağ Şehir Hastanesi

rmacell Yalıtım’ın 
yüksek ısı yalıtım 

özelliği sağlayan elasto-
merik kauçuk ürünleri, 
Ankara Togo Kuleleri’nde 
kullanıldı. Togo Kuleleri 
projesi, Ankara’nın Eskişehir yolunda iş dünyası için ofis ve 
ticari alanlardan oluşan, karma kullanımlı bir iş ve yaşam 
merkezi olarak tasarlandı. 12.000 m2 arazi üzerine kurulu 
Togo Kuleleri’nde bir yatay AVM ve iki dikey ofis kulesi yer 
alıyor. 7 bodrum kat, zemin kat ve 28 kule katı olmak üzere 
her bir kulede toplam 36 kat bulunuyor. Togo Kuleleri’nde 
kullanılan yüksek ısı yalıtım özelliği, güçlü su buhar difüz-
yon direnci sayesinde tam bir yoğuşma kontrolü sağlayan 
Armacell Yalıtım’ın elastomerik kauçuk ürünleri, enerji mali-
yetlerini de düşürüyor. Armacell Yalıtım’ın geniş elastomerik 
kauçuk köpüğü yalıtım ürünleri portföyü; ısıtma, soğutma, 
klima tesisatı, kanal, boru ekipman ve armatürleri için özel 
olarak üretiliyor, kaliteli teknik özelliklerinin yanı sıra yangın 
yalıtımında da uluslararası standartlara uygun ve dünyaca 
saygı gören onaylara sahip. Tesisata ilave bir mekanik yük 
getirmeyen, zaman ve işçilik bakımından tasarruf sağlayan 
ürünler ile teknik yalıtım güvenli ve kolaydır.

ağlık yatırımlarında daha önce de birçok projede 
ismini duyuran DKP Siyah Sac Kanal firması, yük-

leniciliği Akfen tarafından yapılan Tekirdağ Şehir Hasta-
nesi projesinde yerini aldı. Tekirdağ Gündoğdu Turgut 
Mahallesi’nde 157 bin metrekare kapalı alanda inşa edi-
len hastane, Trakya’nın "tek" şehir hastanesi olma özelliği 
taşıyor. 480 yataklı hastanede, 96 yataklı yoğun bakım ve 
16 tane ameliyathane olacak. Hastanede bunların dışın-
da 1500 ila 2000 araçlık kapalı otopark, açık otopark ve 
helikopter iniş alanı da bulunuyor.

A

S

 

CARRIER

Garanti Teknopark

aranti markalı kurumlara teknolojik altyapı hizmet-
leri sunan Garanti Teknoloji’nin Pendik’teki kam-

püsünde klima sistemleri ve veri merkezi soğutması için 
Carrier soğutma grupları tercih edildi. Garanti Teknopark 
kampüsü, gerçek zamanlı ve kesintisiz sistem kaynağı sağ-
lamaya yönelik teknolojik mimariye, milyonlarca online 
işlemi gerçekleştirebilen altyapıya ve tüm sistemin 7/24 
kusursuz işlerliği için operasyonel kontrol sistemine sahip. 
Kampüste, Carrier markasının yüksek güvenilirlik ve perfor-
mans için olağanüstü dayanıklılık testlerinden geçmiş olan 
hava soğutmalı kondenserli su soğutma grubu kullanıldı. 
Projede ayrıca düşük işletme maliyeti ile verimliliği artıran, 
binaların enerji tüketimini ve karbondioksit emisyonunu 
azaltarak çevreci bir çözüm sağlayan Carrier su soğutma-
lı kondenserli su soğutma grubu tercih edildi. Soğutma 
gruplarının kontrol otomasyonu, kullanıcı dostu Auto-
mated Logic ile sağlandı. Bu sayede değişken soğutma 
ihtiyacına göre, farklı yüklerde de yüksek verimli çalışma 
sağlanması hedeflendi. Tesisin soğutma enerjisinden ta-
sarruf edebilmesi için serbest soğutmadan (free cooling) 
faydalanılması planlandı. Böylelikle soğutma grupları ça-
lıştırılmadan ek ısı değiştiricileri kullanılarak veya aynı anda 
soğutma grupları ile birlikte kısmi yüklerde çalıştırılarak 
daha az elektrik enerjisi tüketilmesi amaçlandı. Proje hak-
kında Alarko Carrier Sistem Satış Yetkilileri, “Özellikle veri 
merkezleri içeren teknoloji üslerinde, en önemli maliyet-
lerin başında gelen soğutma enerji giderlerinin azaltılması 
ve daha çevreci bir yaklaşım benimsenmesi gerekiyor. Bu 
sebeple tasarruflu altyapı sistemleri tüm veri merkezle-
rinde yaygınlaşmaya başlıyor. Yapılan araştırmalar veri 
merkezlerinin elektrik giderlerinin en az yüzde 40’ının 
soğutma sistemlerinden kaynaklandığını gösteriyor. Ga-
ranti Teknopark’ta kullandığımız Carrier markalı soğutma 
grupları ile üstün verimlilik sağlıyor, aynı zamanda çevreye 
olan etkilerini en aza indirgemelerine destek oluyoruz” 
diye bilgi verdi.

G
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ALDAĞ A.Ş.

15 Temmuz Şehitleri ve 
Demokrasi Müzesi

ahramankaya’da 17 milyon lira ödenekle inşa edi-
len, yaklaşık 3 bin 600 metrekare kapalı alana sa-

hip olan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nde 
Aldağ A.Ş. cihazları hizmet veriyor. Bu yıl, 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kapılarını açan müze 
için üretilen Aldağ cihazları; karışım havalı aks serisi klima 
santralleri, ahrv serisi ısı geri kazanımlı taze hava cihazları, 
ae serisi gizli tavan tipi fan coiller, termostatlar, kanal tipi 
aspiratörler, sığınak cihazı, duman tahliye fanı ve aks serisi 
%100 taze havalı klima santrali devreye alındı.  Zemin 
katında çok amaçlı kullanıma uygun 340 kişilik konferans 
salonu ile süreli ve süresiz sergi salonları, çocuk atölyesi, 
idari ofisler ve kafeterya bölümleri yer alan müzenin ha-
valandırması, Aldağ A.Ş.’nin ideal iç hava kalitesini enerji 
verimli çözümlerle sağlayan cihazları güvencesinde, ziya-
retçilerine konfor koşulları sunacak.

İMBAT

Çalık Holding
alık Holding İplik Laboratuvarı projesinde, güvenilir 
sıcaklık ve hassas nem değerlerinin ideal düzeyde 

korunması için İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri 
tercih edildi. Çalık Holding İplik Laboratuvarı için, iplik la-
boratuvarlarında sıkça ihtiyaç duyulan RH +/-2 bağıl nem 
ve °C +/-0,5 koşul toleranslarında sabitlenebilen, -30°C 
ve +45°C sıcaklık aralığında rahatlıkla çalışabilen, 0,9-1 
duyulur ısı oranları ile çalışan, EC plug fanlı isteğe bağlı 
olarak DC inverter kompresör opsiyonları ile, gerektiğinde 
kanal bağlantılı ve özel debide, oransal nemlendiricili, ka-
demeli elektrikli ısıtıcılı, aynı zamanda internet üzerinden 
izlenebilme ve bina otomasyon sistemlerine bağlanabil-
me, mikroişlemci kontrol paneli, günlük ve haftalık ola-
rak programlama özelliklerine sahip olan, yüzde yüz yerli 
tasarım ürünü İmbat hassas kontrollü klima tercih edildi. 
Sıcaklık ve nem kontrolünün ön planda yer aldığı iplik 

Ç

test laboratuvarı gibi alanlar, insan konforu için ihtiyaç 
duyulandan farklı tasarıma ve daha hassas iklimlendirme 
kriterlerine sahiptir. İmbat hassas kontrollü klimalar, sahip 
olduğu özelliklerle bu tür mahaller için gerekli sıcaklık ve 
nem kontrolünü ideal olarak sağlarken kullanıcıya da ko-
laylık ve güven sunar. Yılda 365 gün ve 24 saat çalışma 
esasına göre tasarlanan İmbat hassas kontrollü klimalar, 
gerekli sıcaklık, nem ve filtrasyonu sağlayarak elektronik 
ekipmanın çalışma ömrünü ve verimliliğini üst düzeye çı-
karır.

İ

FLEXIVA

İkitelli Şehir Hastanesi
kitelli Şehir Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından 

Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan Türkiye’nin 

en büyük 3. sağlık yatırım projesi. 23.600 hastaya hizmet 

verecek ve 2020 yılında tamamlanacak projede Flexiva’nın 

Sky, Sky izoleli, Sky Hijyenik ve Sky Hijyenik izoleli ürünleri 

kullanıldı. Bu ürünün piyasada 5000 Pa basınca dayanıklı 

tek ürün olduğu ve 600 mm çapa kadar TSE EN 13180 

belgesine sahip olduğu belirtiliyor. Teknik destek hizmet-

leri, sertifikasyon, üretim hızı, Ar-Ge ve inovasyona verdiği 

önem, sahip olduğu yüksek verimli üretim olanakları ve 

kaliteli, uzun ömürlü, sağlıklı ve çevreci esnek hava kanalı 

talebini, “hızlı hizmet ve optimum maliyet” ile karşılama 

kabiliyetinden dolayı projede Flexiva markası tercih edildi.
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CONDAIR

Kocaeli Şehir Hastanesi

ürkiye’de Sağlık Bakanlığınca kamu-özel işbirliğiy-
le başlatılan “Şehir Hastaneleri Projesi” kapsamın-

da şu ana kadar açılmış olan ve yapımı süren projelerde 
nemlendirme konusunda tek tercih olan Condair, Kocaeli 
Şehir Hastanesi’nin nemlendirilmesinde de kullanılacak. 
Bu hastanedeki nemlendirme uygulamasında elektrot 
boylerli buharlı nemlendiriciler tercih edildi. Kocaeli Şehir 
Hastanesi’nde 494 yataklı bölge hastanesi, 116 yataklı on-
koloji hastanesi, 246 yataklı yüksek güvenlikli adli psikiyat-
ri hastanesi ve 100 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon 
hastanesi yer alacak. Toplam 368 bin 668 metrekarelik 
arsa alanına kurulacak Kocaeli Şehir Hastanesi, 335 bin 
648 metrekare inşaat alanına sahip bulunuyor. 88 bin 200 
metrekare kapalı otopark alanına sahip bulunan Kocaeli 
Şehir Hastanesi, toplam bin 180 yatak kapasiteli olarak 
inşa edilecek.

T

 

İNOVAKS A.Ş.

Yalova Sefine Tersanesi

S on yıllarda, özellikle Norveç ve diğer Avrupa ül-
kelerine yaptığı başarılı yeni inşa teslimatlarıyla, 

Türkiye’nin bu alanda en aktif tersaneleri arasında yer alan 
ve güçlü teknolojik altyapısı sayesinde de sektörün gelişi-
mine yön veren Sefine Tersanesi, Yalova Altınova Tersane-
leri bölgesinde, Osmangazi Köprüsü’nün hemen yanında 
yer alıyor. Türkiye’ye ve sektöre ciddi katma değer sağ-
layan Sefine Tersanesi, yüksek kalite ve teknolojiye sahip 
ticari gemileri, know-how’ı kendine ait üretim yetkinliğiy-
le, dünya pazarlarına ihraç ediyor. Yalova’da mevcut 140 
bin metrekare olan üretim sahasını, iki katına çıkarmayı 
hedefleyen Sefine Tersanesi tesislerinde İnovaks A.Ş. klima 

santrallerini ve hücreli aspiratörlerini kullanmayı tercih etti. 
Tesisin iklimlendirme çözümünde yer alan İnovaks Isıtma 
Soğutma Klima San. ve Tic. A.Ş., 8.300 m3/h- 22.000 m3/h 
aralığında 7 adet rotorlu klima santrali, 3.000 m3/h- 19.000 
m3/h aralığında 6 adet karışım havalı klima santrali ve 4.500 
m3/h ile 21.000 m3/h debi aralığında 22 adet aspiratörüyle 
güvenilir ürün, zamanında teslimat ve satış sonrası verdiği 
teknik destek sayesinde, bu prestijli projede yerini aldı.

 

İNKA

Cidde Uluslararası 
Kral Abdulaziz 
Havalimanı

uudi Arabistan 2030 vizyonu kapsamında, 7.2 
milyar USD bütçesi ile gerçekleştirilen, Suudi 

Arabistan’ın en yoğun havalimanı unvanına sahip Cidde 
Uluslararası Kral Abdulaziz Havalimanı için İnka, Ar-Ge 
Departmanı tarafından projeye özel olarak tasarımı yapıl-
mış 3.600 ton çelik taşıyıcı sistemleri, bağlantı ve askıla-
ma elemanları üretti. Yolcu kapasitesi 100 milyona çıkan, 
136 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek kontrol ku-
lelerinden birine sahip Cidde Uluslararası Kral Abdulaziz 
Havalimanı projesinde, İnka bu ölçekte üretim yapan ve 
katma değer yaratan, mühendislik hizmetleri sunan tek 
Türk markası oldu.

S

Condair Nemlendirme A.Ş.
Ağaoğlu My Office 212, Mahmutbey Mah.
Taşocağı Yolu Cad. No:3 D:32 Güneşli, Bağcılar, 34218 İstanbul
Tel. (212) 803 34 25 - 803 34 08
www.condair.com.tr Nemlendirme, Nem Alma ve Evaporatif Soğutma

Nemlendirme ve Evaporatif Soğutma‘da
Dünya Lideri

Buhardan Buhara (eşanjörlü) 
nemlendirici

we love humidity

Ürün portföyü bir dizi gelişmiş
ticari ve endüstriyel nem alıcı
ile genişliyor.

Condair DLCondair MECondair RSCondair EC

JetSpray Condair HP Condair ESCO Condair SE

Kurutuculu, Yoğuşmalı ve Havuz Tipi 
Nem Alıcılar

Dual Evaporatif nemlendiriciEvaporatif nemlendiriciElektrik Rezistanslı nemlendiriciElektrot Boylerli nemlendirici

Atomizer nemlendirici Yüksek Basınçlı Atomizer
nemlendirici

Hazır Buharı kullanan
nemlendirici

Salon 2
Stand A20
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ÜNTES

İzmir Göztepe Stadyumu
zmir’in Konak ilçesi Üçkuyular Mahallesi’nde 25 bin 

kişi kapasiteye sahip Gürsel Aksel Spor ve Yaşam 

Merkezi ismi verilen stadyum, spor merkezinin yanı sıra 

eğlence merkezleri, spor müzesi, sergi alanları, yeme-içme 

alanları ve kapalı otoparkı ile çok yönlü hizmet vermeye 

hazırlanıyor. Projede Eurovent sertifikalı Üntes markalı 

144 ürün tercih edildi. Aralık ayında hizmete açılacak olan 

stadyumda Eurovent sertifikalı 117 adet fancoil, 24 adet 

full otomasyonlu klima santrali ve 3 adet yüksek enerji 

verimli FullPower soğutma grubuyla projenin tüm iklim-

lendirme ihtiyacı Üntes tarafından karşılandı.

İ

DOĞU İKLİMLENDİRME

Adıyaman Hükümet Konağı

dıyaman Hükümet Konağı projesi Valilik Konağı, İl 
Özel İdaresi, belediye binası, konferans salonları, 

yemekhane ve otopark alanlarından oluşuyor. Yaklaşık 
55.000 m² inşaat alanına sahip proje 5 blok olarak inşa 
ediliyor. Tamamlandığında farklı mekanlarda hizmet ve-
ren kamu kurumlarını tek çatı altına toplayacak tesisin, 
bölgenin en önemli yapıları arasına gireceği belirtiliyor. 
2019 yılı içinde bitirilmesi planlanan bu prestijli projede 
Doğu İklimlendirme, Four Seasons markalı ısı geri kaza-
nımlı klima santrali ile yer aldı. Farklı debilerdeki 17 adet 
klima santrali ile şartlandırılacak mahallerin yanı sıra mut-
fak alanları için hücreli aspiratörler, sığınak havalandırma 
santralleri, basınçlandırma fanları ve muhtelif fanlar ile 
diğer alanların havalandırması yapılacak. Adıyaman Hü-
kümet Konağı projesi için üretilen yaklaşık 50 adet santral 
ve diğer havalandırma cihazlarının Eylül ayı içinde sevk 
edilerek devreye alınması planlanıyor.

A
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FORM MHI İKLİMLENDİRME 
SİSTEMLERİ

File Market
klimlendirme sektörünün öncü firmalarından Form 
Şirketler Grubu’nun iştiraklerinden Form MHI İk-

limlendirme Sistemleri, yenilikçi ve kaliteli çözümleriyle 
yeni başarılara imza atıyor. Zincir marketler alanının önde 
gelen markalarından File Market’in Kartal Vadikule’de 
açılışı gerçekleştirilen yeni şubesinin iklimlendirmesi 
Form MHI Klima Sistemleri tarafından Mitsubishi Heavy 
Industries ürünleriyle gerçekleştirildi. Projede; 800 m2’lik 
alanın iklimlendirmesi için toplam soğutma kapasitesi 
105 kW olan 2 adet heat pump VRF dış ünite, 7 adet yük-
sek statik basınçlı kanallı tip ve 2 adet duvar tipi iç ünite 
kullanıldı. Sistem odasına da 9.000 Btu/h SRK25ZSP split 
klima yerleştirildi.









Yazanlar: Ozan Atasoy, 
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı

Bilgi

etkin bir şekilde binalarda uygulanma-
sını sağlıyor. Ancak binaların bu anlamda 
artan kalitesi, havalandırma ihtiyacını 
daha önemli hale getiriyor. Eski nesil 
binalarda infiltrasyon yolu ile veya cam-
lar açılarak yapılan havalandırma artık 
mümkün görünmüyor. Bu anlamda hem 
binaların sağlığı hem de insanların sağlığı 
ve konforu için havalandırma, özellikle 
taze havalı havalandırma, gittikçe önemli 
hale geliyor. 
Bir insan günde yaklaşık 12 ila 30 m3/h 
aralığında bir taze havaya ihtiyaç duyar. 
Kapalı ortamda bulunan bir insan için bu 
miktardaki taze havayı her saat ortama 
sevk etmek ve kirlenmiş havayı tahliye 
etmek gerekir. Bu havayı aynı zamanda 
ısıtmak, soğutmak ve filtre etmek de 

Küresel İklim Değişikliğine 
Bağlı Havalandırmanın Önemi

Küresel ısınma 5-10 yıl önce-
sine kadar akademisyenlerin ve 
uzmanların seminerlerde, konfe-

ranslarda yaptığı uyarıların ötesine geçe-
rek artık hayatımızı olumsuz etkileyen 
bir seviyeye ulaşmış bulunuyor. Günlük 
hayatımızı etkileyen seller, fırtınalar, bek-
lenmedik dolu yağışları, aşırı sıcaklar ya 
da aşırı soğuklar artık neredeyse normal 
karşılanıyor. 
Dünya genelinde küresel ısınmanın etki-
lerini azaltmak için birçok uluslararası 
kuruluş ve otorite, yapılması gerekenleri, 
regülasyonlar ve uluslararası anlaşmalar 
yoluyla hayata geçirmeye çalışıyor. Paris 
İklim Anlaşması, Kyoto Protokolü, Kigali 
Anlaşması, Avrupa Birliği 2020 hedefleri 
vb. birçok anlaşma ve regülasyon, ülke-

leri bu konuda daha hassas davranmaya 
zorluyor. İklim değişikliği ve küresel 
ısınmanın sebep sonuç ilişkilerinden 
biri de, şüphesiz ki binaların ısıtma ve 
soğutmasından kaynaklı enerji tüketim-
lerindeki artış olarak görünüyor. Nüfusun 
şehirlerde yoğunlaşması ve yaşamımızın 
neredeyse yüzde 90’ını kapalı ortamlarda 
geçiriyor olmamız, bu ortamların ısıtma 
ve soğutma ihtiyacının daha fazla artma-
sına sebebiyet veriyor. Son yıllarda ülke-
mizde ve dünyada ısınma için harcanan 
enerjinin azaltılabilmesi için binalarda 
izolasyon kalınlıkları artırılmakta ve 
infiltrasyon ile oluşacak ısı kayıplarının 
azaltılması anlamında daha sızdırmaz 
binalar inşa ediliyor. Bu konudaki regü-
lasyonlar ve teşvikler, bu çalışmaların 
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gerekir. Isıtma ve soğutma ihtiyacı anlık 
olarak hissedilen ihtiyaçlar olması dola-
yısıyla bütün dünyada ve ülkemizde 
binalarda öncelikli olarak çözümlenen 
konulardır. Ancak tek başına yeterli ola-
mamaktadır. Havalandırma ve taze hava 
ihtiyacı ise kapalı ortamlarda belli bir süre 
vakit geçirdiğimizde içerideki havanın 
bayatladığının hissedilmesi, baş ağrısı, 
konsantrasyon azalması, öğrenme güç-
lüğü gibi yan etkiler ile anlaşılır. Etkileri 
ısıtma ve soğutmadaki gibi hemen his-
sedilmez. Ancak insan sağlığını en fazla 
etkileyen etkendir. 
Havalandırma ve taze hava ihtiyacı 
konusunda son yıllarda daha fazla far-
kındalığın oluştuğunu gözlemlemekteyiz. 
Özellikle eksik havalandırmadan kay-
naklı binalarda oluşan küf, nem, kötü 
koku gibi etkenler daha gözle görünür 
ve somut etkiler yaratmasından dolayı 
yeni binaların tasarımlarında, ısıtma 
ve soğutmanın yanında havalandırma 
ihtiyacı da göz önüne alınmaya başladı. 
Doğal havalandırma ihtiyacının artması, 
enerji giderlerinin artması anlamına da 
geliyor. Bu konuda gelişen teknolojiler ve 
sistemler, taze havanın ekonomik olarak 
soğutulup ısıtılması, enerji geri kazanımı 

yoluyla ve ısıtma ve soğutma ihtiyacının 
azaltılması gibi çözümler ile enerji gider-
leri minimuma indirilmeye çalışılıyor.
İnsanlar ve binalar için havalandırma ve 
taze hava teknik olarak bir zorunluluktur. 
Bu konuda farkındalığın artması, bizlerin 
daha sağlıklı binalarda ve daha konforlu 
olarak yaşamamıza olanak sağlayacaktır. 
Enerji verimli havalandırma ve bu konu-
daki teknolojik ve yenilikçi yaklaşımların, 
iklim değişikliği sebep-sonuç ilişki zin-

Bilgi

cirini kırmamıza da yardımcı olacağını 
düşünüyorum. 
25 yıllık geçmişe sahip İSKİD, iklim-
lendirme ve soğutma sektörünü 100’ün 
üzerinde üye firması ile yüzde 90’a varan 
oranda temsil ediyor. İSKİD, çevreye ve 
insana saygılı olmayı temel prensip edi-
nerek, enerji verimliliği en üst düzeyde 
olan ve çevreye zararı en aza indirilmiş 
teknolojilerin sektörümüzde yaygın kul-
lanımı için çalışmalarını sürdürüyor.
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Özel Haber

DemirDöküm son zaman-
larda dijital dönüşüm, müşteri 
deneyimi ve müşteri mem-

nuniyeti çalışmalarına ağırlık verdi. 
DemirDöküm’ün iş ortaklarını ve müş-
terilerini dijital dünyaya hazırlamak için 
neler yaptığını DemirDöküm Yönetim 
Kurulu Üyesi Erdem Ertuna anlatıyor. 
Ayrıntılar özel haberimizde.

Gelecek vizyonumuzun 
merkezine dijital dönüşüm 
ve müşteri memnuniyeti 
çalışmalarını aldık

DemirDöküm olarak sektörde 65’inci 
yılımızı kutluyoruz. Türkiye’nin ilk 
sanayi şirketlerinden biriyiz. Geride 
bıraktığımız 65 yılda satışa sunduğu-

muz ürünlerimizle birçok ilke imza attık, 
projelerimizle sektöre öncülük ettik. 
Kurumumuzu asırlık hedefine ulaştı-
racak dönüşüm çalışmaları kapsamında 
gelecek vizyonumuzun merkezine dijital 
dönüşüm ve müşteri memnuniyeti çalış-
malarını aldık. Hedefimiz bu alanda da 
sektörün referans noktası olmak. 
Stratejimiz ışığında hayata geçirdiği-
miz programlardan biri olan Müşterinin 
Yıldızları Programı, mağaza içi ve satış 
sonrasında üstün müşteri memnuniyeti 
ve deneyimi sunan iş ortaklarımızı dahil 
ettiğimiz bir program. Bu program aracı-
lığıyla müşteri deneyiminde üstün başarı 
gösteren iş ortaklarımızı daha fazla teş-
vik ediyor, onlara özel deneyimler yaşa-
tıyor ve onları müşterilerin nezdinde 
daha görünür hale getiriyoruz. İş ortak-

larımızın bu programa dahil olması için 
müşteri deneyimi performanslarını bir 
yıl boyunca ölçümlüyoruz. Yılın sonunda 
bu özel programa katılmaya hak kaza-
nan yetkili satıcılarımızı belirleyip, yıl 
boyunca onlara ayrıştırıcı ve destekleyici 
içerik ve deneyimler sunuyoruz.
Müşteri beklentilerine doğru ve hızlı 
yanıt vermek, saha organizasyonumuzu 
geliştirmek, tüketicilerimize sağladı-
ğımız avantajları artırmak için hayata 
geçirdiğimiz DemirDöküm Akademi 
projemiz kapsamında iş ortaklarımıza 
yönelik VUCA Satış Kanalı Yönetimi 
eğitimi düzenledik. VUCA eğitimi; 
dönüşümün hüküm sürdüğü günümüz 
dünyasını değişken, belirsiz, karmaşık 
ve muğlak olarak tanımlıyor. Bu eğitim 
ile stratejik liderlik, ortamı anlama ve 
ortama uyum sağlama, amaca yönelik 
hareket edebilme, yönetim, risk yöne-
timi, personel yönetimi gibi birçok bile-
şeni bir araya getirdik. İki gün süren eği-
time 41 toptancı yetkili satıcımız katıldı.
İş ortaklarımızla sağladığımız sinerjiyi 
artırmak için 7 yıl önce DemirClub 
sadakat programını hayata geçirdik. Her 
yıl gelişen içeriği ile platformu sosyal ağa 
dönüştürdük. Programla birlikte yetkili 
satıcıları, satış noktaları ve müşteriler 
arasındaki iletişimin hızını ve aktifli-
ğini önemli ölçüde artırdık. Sağladığı 
avantajlarla iş süreçlerimizde yeni bir 
dönemi başlatan DemirClub ile üyele-
rimize hayatın her alanında avantajlar 
sağlamaya devam ediyoruz. Bu kap-
samda hayata geçirdiğimiz son proje 
olan “Fırsatlar Kulübü” ile üyelerimize 
iş hayatının yanı sıra sosyal anlamda da 
fayda sağlamaya başladık. Birçok marka 
ve kuruluşta öncelik ve çeşitli avantajlar 
sunuyoruz. DemirClub üyeleri, Fırsatlar 
Kulübü ile Türkiye’nin farklı katego-
rilerdeki markalarının özel kampan-

“Dijitalleşme tüm çalışmalarımızın 
ana merkezinde yer alıyor”
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yalarından faydalanma şansı buluyor. 
Bunun yanı sıra DemirClub üyeleri, 
mobil uygulamada her hafta güncellenen 
“Fırsat Ürünleri” kategorisinde yer alan 
ürünleri özel fiyatlarla satın alabiliyor.  

Vizyonumuz ürün tasarlamanın, 
geliştirmenin ve üretmenin çok 
ötesinde 

DemirDöküm olarak yaşadığımız dönü-
şüme tüm paydaşlarımızı katmayı hedef-
liyoruz. Bu doğrultuda birçok projeyi 
eş zamanlı yürütüyoruz. DemirDöküm 
Akademi, bu kapsamda sektörün ilk-
leri arasında yer alıyor. Deneyime dayalı 
dönüşüm çalışmaları ile amacımız hem 
müşterilerimizin hem de iş ortakları-
mızın memnuniyetini ve aldıkları hiz-
met kalitesini en üst seviyeye çıkarmak, 
DemirDöküm ile çıktıkları bu yolcu-
lukta kazanımlarını daha da artırmak. 
Müşteri beklentileri ve iş ortaklarımı-
zın ihtiyaçlarının yanı sıra yaptığımız 
pazar araştırmaları doğrultusunda iki yıl 
önce DemirDöküm Akademi’yi kurduk. 
Sabancı Üniversitesi EDU işbirliği ile 
hayata geçirdiğimiz ‘Müşteri Deneyimi 
Odaklı Satış Akademisi’ ile Türkiye’yi 
dolaşmaya başladık. Eğitim stratejimiz-
den yola çıkarak DemirDöküm Aka-
demi çatısı altında sektörün ilk satış 

Özel Haber

kitapçığı olan “DemirDöküm Etkili 
Satış Rehberi”ni hazırladık. 
DemirDöküm olarak vizyonumuz ürün 
tasarlamanın, geliştirmenin ve üret-
menin çok ötesinde. Tüketicilerimizin 
ve iş ortaklarımızın hayatlarını kolay-
laştıracak proje ve uygulamalarla sek-
tördeki öncülüğümüzü farklı alanlara 
taşımayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bu 
yıl hayata geçirdiğimiz projelerden biri 
de “Müşteri Memnuniyeti Mükem-
mellik Ödülü” oldu. Ödül kapsamında; 
Sabancı Üniversitesi EDU işbirliği ile 
oluşturduğumuz “Etkili ve Müşteri 
Memnuniyeti Odaklı Satış Eğitim” 
programına katılan satış noktalarımızı 
3 ayda bir müşteri karşılama, müşteri 

ihtiyacını anlama, ürün sunumu, marka 
sunumu, itirazlarla başa çıkma ve satış 
süreçlerinde müşteri odaklı yaklaşım 
başlıklarında değerlendirerek  her birinin 
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performansını ölçümlemeyi planlıyoruz. 
Türkiye’nin dört bir yanında kusursuz 
müşteri deneyimi sunmak, iş ortakla-
rını nihai tüketici gözünde daha görünür 
bir hale getirmek ve kaliteli hizmetleri 
ön plana çıkarmak istiyoruz. Projemiz 
kapsamında dört bin nihai tüketicinin 
görüşünü alıyoruz. Kombi satın alma 
sürecinden mağaza içerisindeki karşılan-
maya ve kombi montajının yapılmasına 
kadar tüm süreçlerin değerlendirildiği 
araştırma sonucunda 90 ve üzerinde 
puan alan satış noktalarına “Müşteri 
Memnuniyeti Mükemmellik Ödülü” 
veriyoruz. Müşteri memnuniyeti ve 
mağaza içi hizmet kalitesi ile başarı elde 
eden iş ortaklarımız, program dahilinde 
elde ettiği başarılarla avantajlı paketlere 
sahip oluyor.

Tüketiciler satın alma öncesi, 
anı ve sonrasında da sunulan 
bütüncül deneyimle ilgileniyor

Günümüz müşterisini ikna etmek için 
sadece fiyat/performans ya da hizmet 
başlı başına yeterli olmuyor. Tüketiciler 
satın alma öncesi, anı ve sonrasında da 
sunulan bütüncül deneyimle ilgileniyor. 
Düzenli olarak yaptığımız araştırma-
larda tüketicilerin tercihlerini, kendi 
araştırmalarının belirlediğini ve yetkili 
satış noktalarına gittiklerinde marka ve 
ürün hakkında bilgi sahibi olduklarını 
tespit ettik. Yine araştırma sonuçlarına 
göre, dijitalleşme öncesinde yetkili satı-
cılarımızın müşteriyi teknik dil ve yak-

laşım sayesinde 
etkileyebildiğini 
ancak günümüzde 
bu tutumun gün-
cel beklentileri 
karşılamadığını 
gördük. Tüm bu 
veriler doğrul-
tusunda Demir-
Döküm Akademi 
projesini hayata 
geçirdik. 2018 
yılında da bu 
yaklaşımı ken-

dini geliştirebilen sürdürülebilir bir 
platforma taşıyarak sektörümüzün ilk 
müşteri memnuniyeti odaklı bütünleş-
miş platformunu kurduk. DemirDö-
küm Akademi ve perakende performans 
ölçümleme sistemimizle başlattığımız bu 
platform; temelde ölçümleme, eğitim ve 
ödüllendirme sistemlerinin entegrasyo-
nuna dayanıyor.
Amacımız; yeni kurduğumuz platfor-
mumuzla hem müşterilerimizin hem 
de iş ortaklarımızın memnuniyetini ve 
aldıkları hizmet kalitesini en üst seviyeye 
çıkarmak ve DemirDöküm ile çıktık-
ları bu yolculukta kazanımlarını daha da 
artırmak. Bu doğrultuda DemirDöküm 
Müşteri Deneyimi Platformu’na her sene 
1 milyon TL tutarında yatırım yaparak iş 
ortaklarımızın gelişim alanlarına yönelik 
eğitimler ve içerikler oluşturmaya devam 
edeceğiz. Aynı zamanda her sene farklı 
alanlarda ölçümleme ve gelişim hedefleri 
koyarak müşteri deneyimi süreçlerimizi 
2022 yılına kadar sektörde en üst düzeye 
çıkarmayı ve bu alanda farkımızı bir kez 
daha ortaya koymayı hedefliyoruz.

Reklam kampanyamız ile 16 
milyon erişim sağlayıp, 10 
milyon izlenmeye ulaştık

Dijitalleşme üretimden eğitime kadar 
tüm çalışmalarımızın ana merkezinde 
yer alıyor. Dijital dünyayı odağımıza 
aldığımız dönüşüm stratejisi kapsamında 
ilk defa reklam kampanyamızı da geçen 
yıl dijitale taşıdık. “Doğru Seçim” kam-

panyamızın ilk serisinde kullanıcıları-
mıza sunduğumuz samimiyet ve konforu 
vurgulamayı amaçladık. İzleyicilerimize 
kendiyle özdeşleştirebileceği, duygulara 
dokunacak içerikler sunmak istedik. Her 
şeyin doğal olmasını hedeflediğimiz rek-
lam kampanyamızda cast kullanmadık, 
standart kuralları takip etmedik. Doğru 
seçimleriyle ömür boyu süren bir mut-
luluğun sırrını yakalayan çiftlerin bağ-
lılık, aşk ve yardımlaşma ile dolu yaşam 
hikâyelerini yansıttık. Reklam kam-
panyamız ile 16 milyon erişim sağlayıp, 
10 milyon izlenmeye ulaştık. Daha da 
önemlisi hikâyemiz izleyicilerin sosyal 
medyada paylaşmak istediği bir içeriğe 
dönüştü. Kampanya sonucunda, izleyi-
ciler ile kurduğumuz duygusal bağ saye-
sinde bizleri gururlandıran Kristal Elma, 
Felis ve Effie gibi reklam ve pazarlama 
dünyasının önde gelen ödüllerinin sahibi 
olduk. Bu yılki reklam filmimizde ise 
ailesi tarafından terk edilen, kendini 
kariyerine adamış yalnız bir kadının bir 
gün şantiyeden geçerken tesadüfen kar-
şılaştığı sakat bir köpeği sahiplenerek 
zamanla birbirlerinin yaralarını nasıl 
iyileştirdiğinin hikâyesini duygusal ve 
samimi bir dille anlatıyoruz.

Geleceğimizi şekillendirecek 
projelere yenilerini eklemeye 
devam edeceğiz

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 50 ülke-
sine ihracat yapan ve binlerce aileye 
ısıtma konforu sunan DemirDöküm 
olarak operasyonel teknoloji ile bilgi tek-
nolojisini entegre etmeye, geleceğimizi 
şekillendirecek projelere yenilerini ekle-
meye devam edeceğiz. Liderliği sadece 
ürün satışında değil, müşterilerimize 
sunduğumuz hizmette, çalışanlarımız 
ve paydaşlarımız için geliştirdiğimiz 
projelerde, eğitimde de devam ettirmeyi 
hedefliyoruz. Dijital dönüşüm, Endüstri 
4.0, Ar-Ge, üretim, eğitim, dijital reklam 
kampanyaları başta olmak üzere gele-
ceğimize her yıl düzenli olarak yatırım 
yapmayı sürdüreceğiz. Kendimize belir-
lediğimiz hedef her alanda öncü olmak.
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Türkiye’nin İlk ve Tek AMCA Akreditasyonuna 
Sahip Aironn Fan Performans Test Laboratuvarı 
Lansman Toplantısı Düzenlendi



Aironn Fan Test Laboratuvarı 
AMCA akreditasyonu lansman 
toplantısı, 18 Eylül 2019 tari-

hinde Sheraton Grand Ataşehir Otel’de 
düzenlendi. Aralarında uluslararası katı-
lımcıların da bulunduğu etkinliği yakla-
şık 300 kişi izledi. Sunuculuğunu Murat 
Atıl’ın üstlendiği gecenin açılış konuş-
masını Aironn adına Uğur Akgül gerçek-
leştirdi. “AMCA akreditasyonuna sahip 
olmak bizim için çok büyük bir onur. 
Bu topluluğu burada görmek de AMCA 
akreditasyonu kadar değerli. Yoğun 
programınızda bizi yalnız bırakmayıp 
gecemize katılım gösterdiğiniz için çok 
teşekkür ederiz” diyen Akgül’ün ardından 
dünyada fan alanında en önemli otorite 
olarak kabul edilen AMCA (Uluslararası 
Hava Hareketi ve Kontrol Birliği)’nın 
Teknik Koordinatörü Nazme Mohsina, 
sunumunda şu bilgileri verdi: “AMCA, 
uluslararası çalışan kâr amacı gütmeyen 
bir kuruluş. Misyonumuz, dünyadaki 
AMCA üyeleri adına hava sistemleri bilgi 
ve teknolojisini geliştirmek ve endüstri-
nin uluslararası bütünlüğünü tesis etmek. 
Amerikalı 11 fan üreticisi, haksız reka-
beti ve fabrikaların kapanmasını önlemek 
amacıyla ilk kez 1917 yılında toplantı 
yapmışlar ve kendilerine National Asso-
ciation of Fan Manufacturer (NAFM) 
ismini vermişlerdir. 1930’larda NAFM, 
üretici firmalara ‘Sertifikalı Ürünler’ adı 
altında etiketler vermek bu üreticilerin 
süreçlerinde test ve analizin gelişme-
sini sevk etmek amacıyla üye profilini 
genişletmeye başlamıştır. 1955 yılında 
ise artık NAFM, ismini, iklimlendirme 
ve havalandırmayı birleştirmek amacıyla 
AMCA (Air Moving and Conditioning 
Association) olarak değiştirmiştir. 1970 
yılında damper, menfez ve panjurları da 
ürün listesine eklemesinden sonra ismi 
AMCA (Air Movement and Control 
Association) olarak bir kez daha değiş-
tirmiştir.” Dünyada birçok AMCA üyesi 
kurum, kuruluş ve bireylerin mevcut 
olduğunu söyleyen Mohsina, “Bu kurum-
lar bir araya gelerek AMCA çatısı altında 
havalandırma sistemleri bilgisini ilerle-
terek endüstriye yardımcı olmaktadır. 

Özel Haber

Aironn, AMCA çatısı altında bu iler-
lemeye yardımcı olan kurumlar arasın-
dadır. AMCA, başta fanlar olmak üzere 
menfez, damper gibi havalandırma sis-
temlerinde kullanılan ekipman ve ürün-
lerin test, kontrol ve ölçüm değerlerini 
gerçekleştirerek ürün seçim çıktılarını, 
enerji verimliliğini, ses seviyelerini, genel 
performans vb. gibi konuları inceleyerek 
değerlendirir. Bu değerlendirme sonu-
cunda ürünlerin belirtilen performans 
değerlerine göre sertifikasyon süreci baş-
latılır. Bunun yanında bu ürünlerin test, 
kontrol ve ölçüm değerlerinin ölçülmesi 
amacıyla kurulmuş test düzeneklerine 
akreditasyon vererek dünya çapında 
ilgili standartlara göre testlerin yapıl-
masını kolaylaştırır” dedi. AMCA’nın 
Illionis, New York, Fransa, Dubai, Kore 
ve Malezya’da bağımsız laboratuvarları 
olduğunu söyleyen Mohsina, AMCA’nın 
dahili ve harici olarak hava sistemleri ve 
sertifikasyon bilgisini teşvik etmek ama-
cıyla eğitimler düzenlediğini de sözlerine 
ekledi. Mohsina, AMCA Spec Check™ 
mobil uygulamasının App Store ve 
Google Play Store’dan yüklenebilece-
ğini belirterek konuşmasını sonlandırdı. 

Mohsina’nın ardından Aironn Genel 
Müdür Yardımcısı ve Ar-Ge Bölüm 
Başkanı Efe Ünal firmanın akredite 
test laboratuvarının kurulum fazları ve 
devam eden projeleri hakkında katılım-
cıları bilgilendirdi. Katılımcılara teşekkür 
ederek başladığı konuşmasında Ünal, “Bu 
süreçte hayal ettik, çok çalıştık ve başarıya 
ulaştık. İzmit’teki fabrikamızda AMCA 

210-16’ya göre kurmuş olduğumuz test 
düzeneği AMCA tarafından akredite 
edildi ve Türkiye’de bir ilki gerçekleştir-
dik. AMCA 210-16 standardının içinde 
toplam 17 tane figür bulunuyor, yani 17 
farklı şekilde ölçüm yapılabiliyor. Biz 
bunlardan Figür 13’ü tercih ettik ve bu 
kapasitede dünya üzerinde tek Figür 13 
akreditasyonuna sahip olduk” dedi. Test 
düzeneği kurulum sürecinin tasarım ve 
planlama ile başladığını söyleyen Ünal; 
tasarım ve planlamayı; Aerodinamik 
Tasarım, Mekanik Tasarım, Sensör ve 
Güç Sistemleri ve Scada olmak üzere 
4 ana grupta ele aldıklarını belirtti ve 
test düzeneği hakkında detaylı teknik 
bilgiler verdi. 
AMCA 210-16 standardı hakkında 
katılımcıları bilgilendiren Ünal, “AMCA 
210-16 standardı; hava akış hızları, sta-
tik ve toplam basınç, debi, elektrik güç 
tüketimi, fanın zamana bağlı dönme hızı, 
hava yoğunluğu, fan verimliliği gibi aero-
dinamik performans açısından önemli 
değerlerin ölçümü için test yöntemle-
rini içerir. Bu standart tasarım, üretim 
veya sahada kullanılacak ürünlerin test 
edilmesini sağlayan laboratuvarın oluş-
turulmasına yardımcı olmaktadır. Aksi-
yal, radyal, santrifüj fanlar gibi birçok 
fan çeşidi bu test düzeneklerinde test 
edilmektedir. Bu ürünler test edildikten 
sonra doğrulanır ve sertifikasyon süreci 
tamamlanır” dedi. 
Ünal, Aironn’un devam eden projeleriyle 
ilgili ise şunları söyledi: “AMCA 300-14 
Çınlama Odası Tasarımı, AMCA 250-
12 Jet Fan İtki Düzeneği Akreditasyonu 
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devam eden projelerimiz arasında. Bun-
ların yanında yeni ürünler ve makine 
tasarımları da geliştiriyoruz. TÜBİTAK 
1507 sayılı teşvik kapsamında, bir yıldır 
üzerinde çalıştığımız çınlama odası çok 
iddialı proje; Türkiye’de en büyük çapa 
ve debiye sahip fanların 50 Hz frekansta 
akustik ölçümünü yapabilecek, Türki-
ye’deki en büyük çınlama odası olma 
yolunda ilerliyor ve tamamlanmak üzere.”

Ünal’ın sunumunun ardından geçi-
len soru-cevap bölümünde konukların 
soruları yanıtlandı. Soruların bitiminde 
değerli proje mühendislerimizden 
Bahri Türkmen, Abdullah Bilgin, Ağa-
oğlu Şirketler Grubu Elektromekanik 
Müdürü Tevfik Ay ve Hill International 
Mekanik Koordinatörü Şinasi Karaoğlu 
Türkiye’nin ilk ve tek AMCA Akredi-
tasyonuna Sahip Aironn Fan Performans 
Test Laboratuvarı hakkında görüşlerini 
bildirdi. 

Bahri Türkmen, “Bir Türk mühendisi 
olarak, Aironn’un kuruluşundan bugüne 
kadar olan çalışmalarını gururla ve heye-
canla izliyorum. Aironn Fan Performans 
Test Laboratuvarı’nın AMCA tarafın-
dan akredite edildiğini duyduğum an 
çok heyecanlandım ve kıymetli Yase-
min Akgül’ü arayarak kendisini tebrik 
ettim ve gurur duyduğumu belirttim. 44 
yıl boyunca dünyanın birçok ülkesinde 
proje yaptım. Bu projelerde gördüğüm 
sorunlardan biri, Türkiye’de imal edilen 
malzemelerin uluslararası sertifikalara 
sahip olmaması sebebiyle yurtdışında 
kabul görmemesiydi. Bundan sonra yal-
nızca Aironn tarafından değil, Türkiye’de 
imal edilen tüm fanlar, uluslararası bir 
sertifikaya sahip olacağı için yurtdışında 
da kabul görecek, böylece Türk mühen-
disliği ve endüstrisi gelişim gösterecektir. 
Test laboratuvarının kurulmasında emeği 
geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının 
devamını diliyorum” dedi. 

Türkmen’in ardından Tevfik Ay şu açık-
lamalarda bulundu: “Aironn ile kurul-
duğu ilk günden itibaren yoğun bir 

şekilde çalışıyoruz. Yerli bir firma olması, 
çalışmamızda büyük bir faktördü ama 
bundan çok daha önemli başka bir fak-
tör vardı. Yabancı firmalar sözleşmeyi 
imzaladıktan sonra çalışabileceklerini 
söylüyor, Aironn ise diğer firmalardan 
farklı olarak daha sözleşmeyi imzalama-
dan proje gruplarımız ve mimarlarımızla 
proje üstünde çalışıyordu. İşte Aironn, 
bu noktada farkını ortaya koydu, söz-
leşmeyi imzaladıktan sonra da yine aynı 
özveri ve profesyonellikle çalışmalarını 
gerçekleştirdi. Özellikle Maslak 1453 
projemiz, çok zor bir projeydi. Bu projede 
bulunan 15 katlı ve 450.000 m2 kapalı 
otoparkın arka tarafı tamamen toprağa 
temas ediyordu, ön tarafında ise konutlar 
yer alıyordu ve çok az menfez alanımız 
vardı. Tüm bu zorluklara rağmen Aironn, 
gayet başarılı bir performans gösterdi, sis-
temi çalıştırdı ve testler başarılı oldu. Bu 
çalışmalarından dolayı Aironn ve ekibine 
teşekkürlerimi sunuyorum.”

Abdullah Bilgin, “Bu akşam aldığım bu 
mutlu haber sebebiyle Aironn’u tebrik 
ediyorum. Bizler tasarımcıyız, ne kadar 
mükemmel tasarım yaparsak yapalım 
koyduğumuz ekipmanın tasarımda 
belirlenen kriterleri sağlaması, o yapının 
başarısını gösterir. Dolayısıyla yerli ima-
lat sektöründe, ürünlerin performansını 
ölçüp sonuçlarını değerlendiren ancak bu 
ürünleri geliştirmeyen imalatçılarımızın 
yabancı markalarla rekabet etmeleri zor-
dur. Aironn’un yüzde 100 yerli bir firma 
olarak AMCA tarafından akredite bir 
laboratuvar kurmuş olması, mükemmel 
bir başarı. Aironn firmasını bu başarı-
sından ötürü gönülden kutluyor ve bu 
başarısına yenilerini ekleyeceğine inanı-
yorum” diye konuştu.

Şinasi Karaoğlu ise görüşlerini, 
“Aironn’un Fan Performans Test Labo-
ratuvarının AMCA tarafından akredite 
edilmesi, hem ülkemiz hem sektörümüz 
için çok önemli bir gelişme. AMCA 
akreditasyonuna sahip Aironn Fan Per-
formans Test Laboratuvarı, ürün seçi-
minde projecilerimize çok yardımcı ola-

cak. Sektörümüze böyle güzel bir katkı 
koyduğu için Aironn ve güçlü mühendis 
ekibine çok teşekkür ediyorum” şeklinde 
dile getirdi. 

Değerli mühendis ve tasarımcıların 
görüşlerinin ardından, günün anısına 
konuşmacıların plaketlerini vermek 
üzere yangın mühendisliği duayeni Prof. 
Dr. Abdurrahman Kılıç sahneye çıktı. 
Plaket takdiminin ardından Aironn’un 
Prof. Dr. Kılıç için özel olarak hazırladığı 
video gösterimi yapıldı. Duygulu anlar 
yaşayan Kılıç, Aironn’a bu güzel sürpriz 
için teşekkür ederek şunları söyledi: “Bir 
ülkenin sürdürülebilir, özgür ve kalkınmış 
bir ülke olabilmesi için iki önemli unsur 
vardır. Bunlardan biri eğitim, ikincisi ise 
üretimdir. Eğitim ve üretim bir kuşun iki 
kanadı gibidir, ikisi birden olursa ancak 
kuş uçar. İşte bu iki kanadı olmayan ülke-
ler kalkınamaz. Eğitim ve üretimin ortak 
bir ihtiyacı vardır: Kalite. Kalitesiz eğitim, 
cehaleti getirir, ülke cehalete sürüklenir. 
Kalitesiz üretim ise sürdürülebilirliği 
engeller ve ülke yerinde sayar. Özellikle 
üretim konusundaki kalite, ürünlerin 
uluslararası belgelere, uluslararası stan-
dartlara uygun hale gelmesine bağlıdır. 
Mustafa Kemal Atatürk: ‘Her fabrika 
bir kaledir’ der. Bu sözdeki ‘kale’, ülkenin 
korunması, savunması ve kendi kendine 
yeterli olması anlamına gelir. Fabrikala-
rımız, yani kalelerimiz çoğaldıkça, ülke 
daha özgür, daha müreffeh hale gelir. İşte 
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EK-3030E
Dijital Termostat

ECS-02CX
Dijital Termostat

EK-540
Dijital Termostat

HLD-200
Gaz Kaçak Dedektörü

LMC-300
Elektronik Gaz Terazisi

TPM-950
Dijital Termometre

ECB-1000Q
Dijital Soğuk Oda Termostatı

Elitech 1996 yılından bu yana ticari ve endüstriyel 
soğutma sistemleri için ölçüm, kontrol cihazı, 
uzaktan yönetim, veri depolama ve el aletleri 
üretmektedir. Müşterilerimizin, ürünlerimizi 
kullanarak deneyimlerini daha basit ve keyifli hale 
getirmek için tüm teknik ve ticari sorunlarına 
cevap verebilecek uzman ekiplerimiz mevcuttur.

Elitech'te sekiz işletme birimi, üç yurtdışı satış 
ofisi (UK, ABD ve Brezilya) ve 170'in üzerinde 
AR&GE mühendisi bulunan AR&GE enstitüsü 
mevcuttur. Elitech, 30'u soğuk zincir yazılımında 
olmak üzere 80'den fazla patentin sahibidir. 
Şirketin sahip olduğu bulut tabanlı platform, 
müşterilerin kapsamlı alarm ayarları ile her 
zaman ve her yerde gerçek zamanlı verilere 
erişmelerini sağlar.

Elitech, 
ISO9001:2008, ISO14001:2004, TS16949:2009 
ve OHSAS18001:2011 kalite belgelerine sahiptir. 
Ürünler,
CE, UL ve VDE sertifikasyonlarını geçmiş ve 
RoHS, WEEE, EUP ve REACH vb. direktiflerine 
tamamen uygundur.
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bu konuda Aironn, yeni bir kale kurdu ve 
o kaleyi, kuşun kanadının biri olan üre-
tim kanadında, belli bir noktaya getirdi. 
Yerli üretim; istihdam sağlamak, ülke-
nin borçlarını azaltmak, işsizliği önlemek 
demektir ama sadece bunlarla kalmaz. 
Yerli malı demek, o ülkede üretilen 
hammaddeyi kullanmak, o ülkenin yan 
sanayisinin gelişmesi demektir. Mesele 
tek başına fan değil, önemli olan o fanın 
içerisindeki parçalarda yerli hammaddeyi 
kullanmaktır. İşte Aironn, sadece bir kale 
kurmakla kalmamış, bu kaleyi uluslara-
rası kaliteye taşımıştır. Bu başarıları için 
başta Yasemin Akgül, Uğur Akgül ve Efe 
Ünal olmak üzere tüm Aironn ekibine 
teşekkür ediyor, böyle bir laboratuvarı 
ülkemize kazandırdıkları için kendile-
rini tebrik ediyorum. Türkiye’de devlet 
fabrikaları özelleştirilir, özel fabrikalar 
ise satılır. Dileğim; Aironn’un kalesi satıl-
madan, daha da büyük başarılara imza 
atması ve markanın çok daha güzel yer-
lere gelmesidir.”

Günün anısına Prof. Dr. Abdurrahman 
Kılıç’a hediyesini takdim etmek üzere 
sahneye gelen Aironn Yönetim Kurulu 
Başkanı Yasemin Akgül, “Bugün bura-
dayız. Çünkü biz yola çıkarken yürek-
lerimizi dolduran büyük bir hayalimiz 
vardı ve Türkiye için, yangın mühendis-
liği disiplini için o çok kıymetli şahsiyet, 
Abdurrahman Hocamız, bize inandı ve 
hep yanımızdaydı. Ona şükranlarımızı 

sunuyoruz” dedi ve Prof. Dr. Kılıç’a hedi-
yesini takdim etti. 

“Fan Nedir?” sorusunu cevaplamak üzere 
sahneye çıkan Yasemin ve Uğur Akgül’ün 
7 yaşındaki oğulları Uğur Efe Akgül, 
“Aironn demek fan demek. Bilgisayarda 
oyun oynamak yerine Sketchup’ta fan 
çizmek demek” diyerek gelecekte başa-
rılı bir mühendis olacağının sinyallerini 
verdi. 

Alkışlarla uğurlanan Uğur Efe Akgül’ün 

ardından tekrar sahneye 
gelen Yasemin Akgül, 
tüm katılımcılara 
teşekkürlerini “Henry 
Ford ‘Başaracağınıza 
da inansanız, başara-
mayacağınıza da inan-
sanız haklı çıkarsınız’ 
demiş. Biz başaracağı-
mıza olan inancımızla 
yola çıktık ve bugün 
buradayız. Bu yolda da, 
başarımızı kutladığımız 

bu günde bizleri yalnız bırakmadınız, 
gönülden teşekkür ediyoruz” diyerek dile 
getirdi. 
Akgül’ün konuşmasının ardından Aironn 
ekibi sahneye çıkarak, firmanın arkasın-
daki motivasyon kaynağı muhteşem gücü 
göstermek üzere, izleyenlere sırtlarını 
döndü ve tüm salonu görüntüleyecek 
biçimde selfie çubuğu ile fotoğraf çekti. 

Fotoğraf çekiminin ardından kokteyl 
ve akşam yemeğinde katılımcılar canlı 
müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.
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Doğu İklimlendirme, ulusal ve 
uluslararası kabul görmüş stan-
dartlar ile yüksek enerji verimli-

liğine sahip ürünler ortaya koymak adına 
Ar-Ge faaliyetlerine önem veriyor. Doğu 
İklimlendirme Ar-Ge Müdürü Enerji 
Yüksek Mühendisi Erhan Budak, Ar-Ge 
çalışmalarında ürettikleri ürünlerin kar-
şılığını görebilmek için cihazlar üzerinde 
çeşitli testler gerçekleştirdiklerini belir-
tiyor. 
Budak konuya ilişkin şu bilgileri veriyor: 
“Doğu İklimlendirme olarak ulusal ve 
uluslararası kabul görmüş standartlar ile 
yüksek enerji verimliliğine sahip ürünler 
ortaya koymak adına Ar-Ge faaliyetlerine 
önem vermekteyiz. Ar-Ge çalışmaları-
mızda ürettiğimiz ürünlerin karşılığını 
görebilmek için cihazlarımız üzerinde 
çeşitli testler gerçekleştirmekteyiz. Bu 
cihazlar ilgili standartlara göre belirlen-
miş, bu standartlar ürüne göre farklılıklar 
göstermekte ve sistematik çalışan test 
tertibatı gerektirmektedir. Laboratuva-
rımız TS EN 308, TS EN 13141-7, TS 
EN 14511, TS EN 14825, AMCA 210 
standartlarındaki test sistematiğine göre 

tasarlanmıştır. Isı geri kazanım cihazları-
nın performanslarına dair test yöntemleri 
TS EN 308 ve TS EN 13141-7 standart-
larınca belirlenmiştir. Bu standartlarda, 
ısı geri kazanım cihazlarının aynı test 
tertibatları ile sızdırmazlık ve perfor-
mans özelliklerine yönelik test yöntemleri 
verilmektedir. Isı geri kazanım cihazla-
rının bu yöntemler ile belirlenen yüksek 
performans değerleri, yurtiçi ve yurt-
dışı pazarlarında ürünleri tercih nedeni 
yapmaktadır. Testlere tabi tutulmadan 
önce, cihazların temel parametrelerini 
belirleyebilmek adına cihazlar şu sınıf-
lara ayrılır: Kategori I: Reküperatörler 
(Havadan havaya ısı transferinin bir ısı 
değiştirici üzerinden gerçekleştiği cihaz-
lar), Kategori II: Yardımcı bir ısı transfer 
akışkanı kullanılan cihazlar (Isı borulu ve 
su dolaşım serpantinli cihazlar), Kategori 
III: Regeneratörler (Isının bir kütle üze-
rinde depolanıp daha sonra soğuk akış-
kana aktarıldığı cihazlar). Isı geri kaza-
nım eşanjörlü ısı geri kazanım cihazları 
için TS EN 308 standardı gereği önce-
likle dış ve iç kaçak testlerinin, ardından 
sıcaklık ve nem oranları, basınç düşme 

ve ısı dengesi testlerinin yapılması isten-
mektedir. Dış kaçak deneyinde cihazdan 
dışarı ve cihazın içine doğru olan hava 
kaçakları tespit edilmekte, iç kaçak dene-
yinde ise egzoz havası tarafından besleme 
havası tarafına doğru ve tersi yöndeki 
sızıntı miktarları debi olarak belirlen-
mektedir. TS EN 308 standardı, dış ve 
iç kaçak deneyleri sonucunda test edilen 
cihazın anma debisinin %3’ünden fazla 
bir sızıntı debisi belirlenmesi halinde 
sonraki deneylerin gerçekleştirilmesine 
izin vermez. Oran testlerinde egzoz 
havası girişi 25°C, besleme havası girişi 
5°C şartlarını sağlamalıdır ve t11 egzoz 
havası giriş, t21 besleme havası giriş ve 
t22 besleme havası çıkış sıcaklıkları olmak 
üzere sıcaklık oranı  şeklinde 
hesaplanır. Nem oranı da aynı indislerle   

 ifadesinden elde edilir. Basınç 
düşme deneyinde, besleme ve egzoz hat-
larının giriş-çıkışları arasındaki basınç 
düşümleri ölçülmektedir. Isı dengesi 
testinde ise iki akış arasındaki ısı etki 
oranının 1’e eşit olması gerekmektedir. 

Laboratuvar altyapımız EN 14511 
ve AMCA 210 gibi standartların 
test prosedürlerine uygun 
şartları sağlıyor

2019 Eylül’de devreye aldığımız labora-
tuvarda, Doğu İklimlendirme’nin üret-
tiği ısı geri kazanım cihazlarının TS EN 
308 ve TS EN 13141-7 standartlarına 
uygun performans deneyleri gerçekleş-
tirilmeye başladı. Ayrıca cihazlarımızın 
AMCA 210 standardına göre hava debisi 
ölçümü yapılmaktadır. Hava debisinin 
belirlenmesi için farklı çaplarda ventüri 
ile statik fark basınç metodu kullanıl-
maktadır. Bu metotta ventürinin giriş 
ve çıkış arasındaki basınç farkının çok 

“Laboratuvarımız Doğu İklimlendirme’yi 
yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında daha da 
rekabetçi bir konuma taşıyacak”
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hassas biçimde ölçülmesi gerekmektedir. 
Bu amaca uygun diferansiyel fark basınç 
transmitterleri kullanılmıştır. Fark basınç 
transmitterlerinden aldığımız değerler 
laboratuvar için yaptığımız yazılımdan 
anlık olarak cihazlarımızın hava debisi 
kontrol edilmektedir. Cihazlarımızda 
kullandığımız fanların, ısı geri kazanım 
eşanjörlerinin, filtrelerin seçimi optimum 
boyut, maliyet ve verimlilik değerlerine 
göre yapılmaktadır. Fanlarda kullanılan 
sfp değeri fanın çektiği güç ile fanın 
hava debisinin arasındaki orandan bulu-
nurken, ısı geri kazanım cihazlarındaki 
SFP değeri cihazın çektiği güç ile cihaz 
hava debisinin oranından bulunmakta-
dır. Laboratuvarımızda yaptığımız hava 
debisi ölçümü sayesinde fanların sfp 
değerlerini belirlemekteyiz. EN 14511 
standardına göre kompresör ile çalışan 
iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma 
paketleri ve ısı pompaları testleri yapıl-
maktadır. Bu standarda göre EER, COP 
değerleri hesaplanmaktadır. EN 14825’e 
göre laboratuvarımızdan alınan değer-
ler ile SEER, SCOP değerleri hesap-

Özel Haber

lanmaktadır. Laboratuvarımızda hava 
debisi 10.000 m3/h’e kadar ve ısıtma/
soğutma kapasitesi 100 kW’a kadar olan 
cihazlar test edilebilmektedir. Ayrıca dış 
ortam şartlarını -20 °C’ye kadar düşü-
rerek ısı pompalı cihazlarımızı rahat bir 
şekilde test edebilmekteyiz. Bu standart-
lar doğrultusunda ErP 2018’e göre (Eco 
dizayn yönetmeliği) %73 ve üzeri, EER 
(enerji etkinlik oranı) 3 ve üzeri, COP 
(ısı etkinlik katsayısı) 3,4 ve üzeri labo-
ratuvarımızda test edilecek cihazlarda 
bu katsayıları hedeflemekteyiz. Labo-
ratuvarımızda kullanılan ölçüm aletleri 
(sıcaklık, nem, basınç sensörleri) hassas 
bir ölçüm yapabilecek şekilde donatılmış-
tır. Laboratuvarımızda oluşturduğumuz 
altyapı sayesinde ısı geri kazanım cihaz-
larının performanslarına yönelik testlerin 
yanında, enerji verimliliği testleri de ger-
çekleştirilebilmektedir. Yine laboratuvar 
altyapımız EN 14511 ve AMCA 210 gibi 
standartların test prosedürlerine uygun 
şartları sağlayarak, rooftop, chiller, klima 
santralleri, kanal tipi fanlar gibi havalan-
dırma ve iklimlendirme cihazlarının, SFP, 

COP, EER gibi verimlilik değerlerinin 
test edilebilmesine imkan vermektedir.

Yeni laboratuvarımızla firmamız 
daha avantajlı bir konumda 
olacak

Üretimine devam ettiğimiz ürün grupla-
rının kalite sürekliliğinin korunmasında 
ve artırılmasında yeni laboratuvarımızdan 
faydalanacağız. Ürünlerimizin uluslara-
rası standartlarla ve ErP 2018 gibi yönet-
meliklerle belirlenen verim değerlerinden 
daha yüksek verimlere sahip olması için 
yeni laboratuvarımızla firmamız daha 
avantajlı bir konumda olacaktır. Yeni 
Ar-Ge projelerimizde, CFD analizleri-
nin test sonuçlarımızla örtüşmesi daha 
iddialı ürünler üretmemizi sağlayacak-
tır. Ayrıca akademik çalışmalarımızı, 
laboratuvarımızda yapacağımız testlerle 
destekleyeceğiz. Ulusal ve uluslararası 
standartlara uygun laboratuvarımız 
Doğu İklimlendirme’yi yurtiçi ve yurt-
dışı pazarlarında daha da rekabetçi bir 
konuma taşıyacaktır.” 
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Solar Decathlon Afrika kapsamında Türkiye’yi Fas’ta temsil edecek ReYard projesinin yapımına başlandı. ABD 

Enerji Bakanlığı tarafından 2002'de başlatılan Solar Decathlon'da bu yıl farklı ülkelerden 20 proje yarışıyor. 

Yarışma için tüm hazırlıklarını tamamlayan Team Bosphorus takımı, evin yapımında ve iç dizaynında kullanacakları 

malzemelerini daha önceden konteynerler ile Fas'a gönderdi. Takım, 21 Ağustos’ta başlayan Solar Decathlon 

AFRICA yarışması için, 20 Ağustos’ta Fas’a gitti. Ekibin mentor hocalarından Proje Koordinatörü Prof. Dr. Özden 

Ağra, projenin geldiği son aşamayı Termodinamik okurlarına anlattı… 

Söyleşi
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“En büyük hayalimiz, Solar 
Decathlon’un Türkiye ayağının 
gerçekleştirilmesi”



Söyleşi

ve "enerji" kriterlerine göre değerlendi-
rilecek. 

Bu tür projelerin ülkemizde hak 
ettiği desteği göremediklerinin 
altını çizmeden geçemeyeceğim

Bizler bu proje için başlangıçta hiç destek 

göremedik. Hangi kapıyı çalsak elimiz 
boş döndük. Ülkemizin zorlu bir eko-
nomik dönemden geçmesi de elbette bir 
etkendi ama bu tür projelerin ülkemizde 
hak ettiği desteği göremediklerinin de 
altını çizmeden geçemeyeceğim. Projeye 
bir süre sonra yoğun çabalarımız sonucu 
çok küçük destekler gelmeye başladı. 

Çocuklarımızın hayalleri favori 
gösterilen projeler arasında ilk 
üçe girmeyi başardı

Solar Decathlon için Türkiye’nin 
daha önce dört kez girişimi olmuş 
fakat farklı sebepler -genellikle de 

sponsor bulunamaması- sonucu maale-
sef bu girişimler sonuçsuz kalmış. Eylül 
ayı içinde Fas’ta yarışan ekip ise beşinci 
ekibimiz. Ekip, İstanbul Teknik Üniver-
sitesi (İTÜ) ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
(YTÜ) öğrencileri ile akademisyenle-
rinden, destek veren mentorlardan ve 
sponsorlardan oluşuyor. İlk başvurusu 
Mart 2018’de yapılan ReYard Evi,  Nisan 
ayında ilk 20’ye seçildi. Ekim 2018 ve 
Ocak 2019 tarihlerinde Fas’ta iki çalıştay 
düzenlendi ve Solar Decathlon Türkiye 
ekibi bu çalıştaylara katılıp projelerini 
anlattı. Hayallerindeki proje o kadar 
beğenildi ki favori gösterilen ilk üç proje 
arasında yerini aldı. Düşük maliyetli, çok 
amaçlı ve esnek kullanım alanları yarat-
mayı hedefleyen evde, Fas'ın gelenek-
sel mimarisi, sürdürülebilir yenilikçi bir 
yaklaşımla yeniden yorumlandı. Mikro-
yosun teknolojisiyle atık su arıtımı ve 
güneş enerjisinin biyokimyasal çevrimi-
nin yapıldığı evden çıkan organik atık ve 
mikroyosun biyokütlesi biyogaza çevrilip 
yakılarak elektrik ve ısı enerjisi elde edi-
liyor. Ayrıca, yakım sonucu açığa çıkan 
karbondioksit gazı yosun havuzuna geri 
pompalanarak doğal döngü taklit edile-
cek, böylece sıfıra yakın karbon emisyonu 
sağlanıyor. Öte yandan evde, PV (foto-
voltaik) paneller, termal güneş panelleri, 
havadan suya ısı pompası, yerel-doğal 
yapı malzemesi, evaporatif soğutma, faz 
değiştiren malzemeler gibi çevre dostu 
teknolojiler de kullanıldı. Mobilyasından 
mutfak eşyalarına kadar bir ailenin yaşa-
yabileceği şekilde donatılan evde, 2 hafta 
boyunca 5 kişi yaşayacak. Bu sayede evin 
enerji değeri ölçümleri yapılacak. Ala-
nında uzman akademisyenlerden oluşan 
jüri tarafından bu ölçümler ile "mimari", 
"market potansiyeli", "mühendislik", "ile-
tişim", "inovasyon", "sürdürülebilirlik", 
"sağlık ve konfor", "cihazlar", "ev yaşamı" 
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Mesela Zemin İstanbul’u kullanmamıza 
izin verildi. Enerji A.Ş. elektrikli araç-
lar için şarj istasyonlarını kullanmama-
mıza izin verdi. Önümüzde duran sorun 
yumağı yetmezmiş gibi bir de projeye 
yapılan bağışlar için fatura kesilmesi, 
fatura olmazsa ürünlerin gümrükten 
çıkarılamayacağının bildirilmesi gibi 
engeller de çıktı. Okulun fatura kesme 
yetkisi yok ki… Bu konuda sağ olsun, 
Fibrobeton ve Aldağ firması müthiş bir 
destek verdi. Ayrıca Fibrobeton çocuklara 
yenilikçi, bölge koşullarına uyumlu yapı 
malzemesi geliştirebilmek için çalışabi-
lecekleri bir alan açtı. Ekibimiz o alanda 
sekiz ay boyunca inanılmaz bir ar-ge 
çalışması yaptı. Toplamda 4-5 firma-
nın gerçek anlamda desteği ile projemiz 
hayat buldu diyebilirim. Bu firmalardan, 
özellikle ISK sektöründen, bize gerçek-
ten inanan, projenin her aşamasında 
yanımızda olan, hiçbir isteğimizi ikilet-
meyen Aldağ firmasına ve Sayın Rebii 
Dağoğlu’na teşekkürü ayrıca bir borç bili-
riz. Rebii Bey, projeye bizim kadar inandı 
ve en az bizim kadar Solar Decathlon’un 
Türkiye ayağının gerçekleştirilmesini 
istiyor. Yine Alligator firması, tüm eki-
bin uçak biletlerini karşıladı. Büyük bir 
masraf kalemiydi bizim için ve üzerimiz-
den bu yükü aldılar. Zeki Poyraz da ISK 

sektöründe bizi destekleyen nadir isimler 
arasındaydı. Elbette, Türkiye’nin Solar 
Decathlon yolculuğunu başlatan duayen 
mentor Hocamız Sayın Prof.Dr.Nilüfer 
Eğrican’a da içten teşekkürlerimizi ve 
şükranlarımızı sunuyoruz.
Burada bir parantez açarak, sektörün 
önde gelen örgütleri, ihracatımızı des-
tekleyen birlikleri gibi kurumlardan hiç 
destek görmediğimizi de üzülerek dile 
getireceğim. Onlara “Fas’a bir Türk heyeti 
götürelim birlikte bu işi bir memleket 
meselesi gibi görelim” dedik ama maa-

Söyleşi

lesef pek ilgi görmedik. Aslında dilimiz 
döndüğünce projenin önemini aktarmaya 
çalışıyoruz fakat ne yazık ki pek anlaşıla-
mıyoruz. Bence Türkiye’nin sahip olduğu 
en kıymetli değer gençliği. Gençlerimize 
sahip çıkmaz, onları doğru şekilde yön-
lendirmez ve destek vermezsek, ülkemize 
en büyük zararı vermiş oluruz. 

Moral bozmak, pes etmek 
niyetinde değiliz

Fas’tan birincilikle dönme hedefi, faz-
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lasıyla iddialı olacaktır. Pek mümkün 
değil, çünkü senelerdir katılan ve çalışan 
ekiplerle rakibiz. Bizim için ilk beşte 
yer almak büyük başarı olacaktır. Fas’a 
başvururken Solar Decathlon komitesi 
bize çok net bir şekilde “Eğer buraya 
ürün getirmezseniz, Türkiye bir daha 
bu yarışmaya giremez” dedi. Bizim için 
bu ürünlerin oraya gitmesi, bayrağı-
mızın orada dikilmesi çok önemliydi. 
Üç hafta içinde o ev inşallah kalkacak 
ayağa. Çocuklar orada tek başlarına o 
evi inşa etmeye çalışıyorlar. Aslında evi 
Fas’tan önce Türkiye’de kurmak, böylece 
eksiklerimizi tespit etmek istemiştik ama 
sponsor ve kaynak azlığından ne yazık ki 
böyle bir imkanımız olmadı. Bu nedenle 
evi doğrudan Fas’ta kuracağız. Bir sorun 
olursa çocuklar orada çözmeye çalışa-
caklar. Solar Decathlon’da 20 takım bir-
biriyle yarışıyor ama Türkiye olarak biz, 
aynı zamanda pek çok olumsuzlukla da 
yarışıyoruz diyebilirim. Koşullarımızın da 
çok eşit olduğu söylenemez. Mesela ekip 
ilk gittiğinde arayıp dediler ki “Hocam 
Almanlar ve Amerikalıların su basmanla-
rını o kadar pürüzsüz yapmışlar ki, bizim 

alanımızla alakası yok. Bizim alanımız 
pürüzlü”. Ben de dedim ki "Fotoğraf 
çekin ve belgeleyin". Çocukların kendi-
lerini yalnız hissetmemeleri için destek 
olmak üzere mentor hocalarımızdan da 
bir ekip daima yanlarında. Moral boz-
mak, pes etmek niyetinde değiliz. Biraz 
şans, bolca emek ve alın teri var projede, 
inşallah neticesini de alırız… 

Solar Decathlon Türkiye ancak 
Cumhurbaşkanlığının üstlenmesi 
ile mümkün olabilir 

Bizim en büyük hayalimiz Solar 
Decathlon’un Türkiye ayağını gerçek-
leştirmek. Ama bu, tek başımıza yapabi-
leceğimiz bir şey değil. Fas’ta projeyi Fas 
hükümeti sahipleniyor. Bunu Türkiye’de 
de Cumhurbaşkanlığının istemesi ve 
üstlenmesi gerek. Biz Türkiye ayağı için 
başvurulmasını ve hatta projenin müm-
künse İstanbul’da değil, Anadolu’nun 
farklı bir bölgesinde yapılmasını, o böl-
genin de turizm ve teknoloji açısından 
geliştirilmesini öneriyoruz. Fas’ta kurulan 
ve beğenilen evleri, hem projeye destek 
olmak hem de turizme katkı amacıyla 
kral satın alabiliyor. Biz de projemizi 
satmak istiyoruz. Türkiye’de kurulacak 
bir Solar Decathlon köyünün ne kadar 
ilgi göreceğini, ne kadar turist çekece-

Söyleşi

ğini, ne kadar farklı teknolojiyi ülkemize 
getireceğini iyi anlamamız lazım. Solar 
Decathlon Fas, 500 bin ila bir milyon 
ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyor. Bu 
etkinliğin ülkemizde olmasını bu yüzden 
çok arzu ediyoruz. 

Ülkemizi orada sahip olduğumuz 
teknoloji, yepyeni fikirlerimiz, 
ışıldayan bir gençlik ve zengin 
kültürümüzle temsil etmek bu 
yolculuğun en keyifli kısmı… 

Solar Decathlon Fas’a çocuklar 20 
Ağustos’ta gitti. 21 Ağustos’ta yarışma 
başladı. Üç hafta içinde evi kuracaklar. 13 
Eylül’de açılış seremonisi var. Yani evler 
kurulmuş, tamamlanmış, çalışır halde 
olacak. Çocuklar evde iki akşam misafir 
ağırlayacaklar. İlk akşam geleneksel Türk 
mutfağından seçkiler sunacaklar, ikinci 
akşam ise sinema filmi izlenecek. Kelebe-
ğin Rüyası filminin gösterilmesine karar 
verildi. Hakemler evleri gezecek, incele-
yecek, düzenlenen etkinliklere katılacak 
ve puan verecekler. 28 Eylül’de yarışma 
sonuçlanacak. Gönlümüzde yatan aslan, 
ilk beşte yer almak. Ülkemizi orada sahip 
olduğumuz teknoloji, yepyeni fikirler, 
ışıldayan bir gençlik ve zengin kültürü-
müzle temsil etmek ise hepimiz için bu 
yolculuğun en keyifli kısmı…  
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Kaliteli, yüksek verimli, uygun fiyatlı,
Türkiye’nin en geniş kullanımlı mini chilleri
P Frigotek Mini Chiller
P ISO ve CE Belgeli
P %100 Yerli Üretim
P 2.580 kcal/h’den 123.840 kcal/h’e
P 1983’ten bugüne imalat, montaj ve 

servis hizmetleri
P 1 hp - 48 hp güçlerde hava soğutmalı 

tak/çalıştır tipi chiller

FRİGOTEK CHILLER SOĞUTMA LTD. ŞTİ. 
129/15 Sokak No:19, 4. Sanayi Sitesi Bornova / İzmir
Tel: (0232) 375 63 83 / (0533) 657 41 62
E-mail: frigotek@gmail.com
www.frigoteksogutma-chiller.com

Referanslarımız:
• İstanbul GÜR-İŞ Mak. San. Tic. Ltd. Şti. yurt içine ve yurt dışına sattığı ürünlerinde kullandığı FMC-1 mini chillerimizden beş yılda 36 adet satın almıştır.
• Toper Karakundakoğlu Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. yurt içi ve yurt dışı satışları için 13 adet FRİGOTEK FMC tipi mini chillerimizi satın almıştır.
• Kayseri BPC-Boyasan Boya Kimyevi Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti. son 3 yılda 8 adet 72 kW/h FMC-24, 3 adet 30 kW/h FMC-10 satın almıştır.
 Daha yüzlerce başarılı referans...



Tasarımcı Tanju Özelgin, 

Termodinamik dergimizin 

yeni bölümü “Vizyon”un ilk 

konuğu. Endüstriyel tasarım, 

iç mimarlık, proje danışmanlığı 

gibi çok sayıda alanda uzman 

Özelgin ile, sektörümüzü ve 

ISK sektörünün iç mimarlık 

ve tasarımcı gözüyle nasıl 

değerlendirildiğini konuştuk. 

Farklı sayılarımızda farklı 

gözlerden ISK sektörünün 

değerlendirileceği bu bölümü 

keyifle okumanızı dileriz…

Vizyon
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“Her sorunun mekanın kendi ruhu 
gözetilerek çözülebileceğine 
inanıyorum, yeter ki tüm ekip 
çalışkan ve çözüm odaklı olsun”



Vizyon

bir çatı altında toplamış olduk. Zaman 
içinde uzun süre çalıştığım müşterilerim, 
aramızdaki güven bağından ötürü pro-
jelerinde mimar olarak da görev almamı 
istediler, bu alanda da onlara yardımcı 
olmaya başladım. Son 10 yıldır bütün 
bu farklı kollar, Tanju Özelgin Studio’da 
bir arada yürüyor. Mesela Soho House 
İstanbul’un renovasyon, restorasyon, 
mimarlık ve iç mimarlık ve ürün tasarımı 
işlerini yaptım. Şu anda Galataport’ta 
mimarlık, iç mimarlık, çevre tasarımı 
dahil pek çok alanla ilgileniyorum, aynı 
zamanda projenin kreatif danışmanıyım.

Bir insanın sadece yaptığı işler 
değil, kimleri yetiştirdiği de çok 
önemlidir

Bugün bir projenin hazırlanması, uygu-
lanması, kontrolü konularında hizmet 
veriyoruz. Kendi adıma projenin ortaya 
çıkış sürecinde, yani ilk fikir aşamasında 
çok etkili ve verimli olabildiğimi fark 
ettim. Bu nedenle zaman içinde projele-
rin uygulama kısmından çıkıp çoğunlukla 
fikir üretme aşamasında etkin olmaya 
başladım. Sektörde geçirdiğim 35 yıl 
içinde elbette pek çok genç arkadaşımız 
çalıştı yanımda. Buradan ayrılan arkadaş-
larımın neredeyse hepsi kendi ofislerini 
açtılar. Bu süreçte ben de onlarla bazı 
işlerimizi paylaştım, elimden geldiğince 
onları desteklemeye çalıştım. Böylece 

ilişkilerimiz hiç kopmadı. Ben istedim 
ki, sadece işimizle değil, yanımızda çalı-
şanlara desteğimizle de bir fark yaratalım. 
Neticede burası bir okul gibi oldu; her 
birinin kendi işi var ama gerektiğinde 
birlikte çalışırız. Aslında Türkiye’de bir 
iş yerinden ayrılıp kendi işini kuranlar 
için “yanımdan ayrılıp bana rakip oldu” 
düşüncesi hâkim ama ben bu düşünceyi 
“talihsizlik ve nezaketsizlik” olarak değer-
lendiriyorum. Bir insanın sadece yaptığı 
işler değil, kimleri yetiştirdiği de çok 
önemlidir. Ben her zaman bir öncekinden 
daha iyisini, daha yenisini yapacağıma 
inanıyorum. Elbette rakip olabiliriz ama 
kişinin kendine güveni, bence hem ken-
disini hem de rakiplerini geliştirir. 

Bakış açımızı “proje bizden ne 
istiyor” noktasına taşımamız 
lazım

Bir projede çalışan çok farklı disiplinler 
var. Bu disiplinlerin tamamı işini iyi ve 
en kârlı yoldan bitirmek ister. Dolayısıyla 
her disiplinin kendince talepleri vardır. 
Fakat her disiplinin talepleri onların iste-

Mesleki melez sayılırım…

1984 yılında Marmara Üniversitesi, 
Güzel Sanatlar Fakültesi, Endüstri 
Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden 

mezun oldum. Fakat okulda ilk olarak 
İç Mimarlık Bölümü’yle başladım. İki yıl 
iç mimarlık okuduktan sonra okulda bir 
Ürün Tasarımı Bölümü açıldı ve ben bu 
bölümü seçip buradan mezun oldum. Bu 
nedenle biraz “mesleki melezim” diyebili-
rim. İlk mezun olduğum yıllarda çoğun-
lukla fuar stantları tasarladım, daha sonra 
iç mimarlık ağırlıklı projelere odaklan-
dım. Bununla beraber ürün tasarımcısı 
kimliğim de projelere yansımaya başladı. 
Böylece projelerde gereken pek çok şeyi 
üreterek yol almaya başladım. Seneler 
sonra kendi projelerime de sağladığım 
birçok ürün –mobilyalar gibi- başka 
firmalarca beğenildi, istendi ve onlara 
satış haklarını devrettim. Böylece ürün 
tasarımından da hiç kopmamış oldum. 
Bilgisayarla çalışmaya öğrencilik yılla-
rımda başlamıştım. Türkiye’de o yıllarda 
bu alanda bilgisayarla çalışan çok az insan 
vardı. Projelerimi bilgisayarda yapmaya 
başladım. Bilgisayarla yapılan sunum-
lar çok beğenildiği için başka firmalar 
benden onların proje sunumlarını da 
hazırlamamı istediler. Böylece yaptığımız 
işe bir de başka firmaların proje sunum-
ları eklendi. Neticede iç mimarlık, ürün 
tasarımı ve sayısal görselleştirmeyi tek 
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yanayım daima. Önceliğim her zaman 
projedir. Projenin sürdürülebilir, kulla-
nımı efektif, kolaylıkla bakım görüyor 
olması gerek. Bunu sağlamaya çalışırken 
işin kendisini bozuyorsanız, yeterince iyi 
çalışmamışsınız demektir. 
Eskiden, projelerde bütün disiplinlerin 
bir arada oturup konuşmalarının gerekli-
liğini telaffuz ediyorduk. Günümüzde bu 
birliktelik nispeten sağlanmış durumda 

dikleri ölçüde karşılanamayabilir. Mesela 
mekanik mühendisinin istekleri ile elek-
trik, statik ya da iç mimarlık çatışabilir. 
Ben olaya hep şöyle bakıyorum: Ortaya 
çıkan sorunun daima en ekonomik, en 
pratik, en işe yarar ve herkesi “tamamen” 
olmasa da “yeterince” mutlu edebilecek 
bir çözümü vardır. İşin profesyonelleri 
bunun yolunu bulabilenlerdir. Mesela 
elektrik mühendisi çalışırken en güvenli 
ve en hızlı müdahale imkanı sunacak hale 
getirebilir projeyi. Fakat bu kez mekanik 
mühendisinin en mükemmeli ile çatışa-
bilir. Aslında bakış açımızı “hangi disip-
lin ne istiyor” noktasından, “proje bizden 
ne istiyor” noktasına taşımamız lazım.  
Bunun için de herkesin belli kısıtlama-
larla çalışmasının istenmesi normaldir. 
Buna kişisel kapris olarak bakmamak 
gerek. Elbette bunu yapanlar yok değil. 
Sadece göze hitap etmiyor gerekçesi ile 
projeyi değiştirmek bana göre düpedüz 
kapristir. Ben, bir sorun belirtirken biraz 
kafa yorup bir de çözüm önermekten 
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Ortaya çıkan sorunun 
daima en ekonomik, 
en pratik, en işe yarar 
ve herkesi “tamamen” 
olmasa da “yeterince” 
mutlu edebilecek bir 

çözümü vardır



İnovatif ürünler, otomasyon çözümleri, CFD analizi gibi satış öncesi hizmetler sunan 
Samsung iklimlendirme sistemleri, satış sonrasındaki geniş ve kuvvetli servis ağıyla da 

tüm projelerinizde geleceğin teknolojisini güvenle yaşatıyor. 

Samsung iklimlendirme sistemleri ile
geleceğin teknolojisi bugünden yanınızda

*Geleneksel 4 yön kaset iç ünitelere göre. **Samsung DVM Water serisine göre daha yüksek COP ve EER değerlerine sahiptir. ***20HP ve 30HP’lik tek modül sayesinde sağlanmaktadır.

samsung.com/tr
/air-conditioners

360 Kaset Klima
• Şık Tasarım
• Homojen İklimlendirme
• Daha Fazla Hava Akışı*
• Yenilikçi Booster Fan
• Soğuk Cereyan Yok

• İnce ve Kompakt Dizayn
• Sessiz Çalışma

Wind-Free™
Tek Yön Üflemeli Kaset

• Rüzgarsız Serinlik Teknolojisi
• Bağımsız Kanat Kontrolü
• Hareket Algılama Özelliği
 (Opsiyonel)

Wind-Free™
4 Yön Üflemeli Kaset

DVM S Eco 
• Maksimum Alan Tasarrufu
• Kompakt Tasarım, 
 Kolay Kurulum
• Çok Yönlü Bağlantı İmkanı
• Üstün Isıtma Performansı
• En Geniş Kapasite Aralığı 
 4-14 HP

DVM S 30 HPDVM S  Water  30 HP
• Tek Modülde Maksimum   
 Kapasite
• Daha Fazla Enerji Tasarrufu**
• Düşük Bakım ve Enerji    
 Maliyetleri***
• Enerji Verimli Hızlı Isıtma ve   
 Soğutma
• Düşük Ses Seviyesi
• Oransal Su Debisi Kontrolü

• Üstün Isıtma Performansı
• Asimetrik İnvertör Scroll  
 Tasarım
• Geliştirilmiş Flash Enjeksiyon
• Akıllı Defrost Özelliği
• Alan Tasarrufu
• Tek Modülde Maksimum  
 Kapasite

Wind-Free



Vizyon

ama görüldü ki mesele sadece oturup 
konuşmak değil. Yaşanan bütün prob-
lemlerin temelinde bir bakış açısı sorunu 
var. Pek çok firma “bir an evvel cihazı 
satayım uygulamayı yapayım paramı ala-
yım” derdinde. Ama proje böyle yapılmaz. 
Öncelikle herkesin şu konuda ortak bir 
bakış açısına sahip olması gerekir: “Biz bu 
projeyi ne için yapıyoruz, binanın kulla-
nım amacı nedir?” Olaya bu açıdan bakıl-
dığında mesele çözülür. İşini iyi yapan 
insanlar, ortak bir bakış açısıyla gereğini 

yaptığında proje uluslararası arenada da 
çok iyi bir proje olarak hak ettiği saygıyı 
görür. 

İyi çalışmak, doğrusunu yapmak, 
her zaman başarıyı getirir

İç mimarlar olarak en çok şunu iste-
riz: Tek bir müdahale kapağından tüm 
sorunların çözülebileceği bir tasarım 
olsun, menfezler, kablolar, dirsekler ise 
mümkün olduğunca görünmesin. Projede 

tüm bunları kullanıp kimsenin görmeye-
ceği şekilde yerleştirmeyi başaran ve bunu 
yaparken de en efektif çalışabilecekleri 
çözümü üretebilen taraftayız. 
Bazı yerlerde mekaniğin açık yapılması 
isteniyor. Bu durumda oraya koyduğu-
nuz sistem, artık sadece bir cihaz, kanal 
ya da boru değil, mekanın dekoratif bir 
parçası da demek. Bu durumda kullanılan 
vidadan askı aparatlarına, kullanılacak 
boyaya kadar her şeyi daha farklı seç-
mek gerekiyor. Bunu tavanın içindeki 
sistem gibi bırakıp gitmek isteyenle tabii 
ki tartışıyoruz. Mekanik ya da elektrik 
tarafı çok göz önünde işler yapmıyor, 
genellikle yaptıkları işler görünmeyen 
yerlerde. Şöyle düşünün, kablolar, boru-
lar, menfezler her disiplinin kendince 
uygun gördüğü alandan geçerse, proje-
nin yüksekliği 160 cm’ye kadar inmiş 
oluyor… 160 cm’lik bir yüksekliği kim 
nasıl kullanabilir? Bu durum, projenin 
iyi çalışılmadığının göstergesidir. Birkaç 
hafta daha üzerinde titizlikle çalışılırsa 
görülecektir ki istenen tüm ekipmanla-
rın farklı yollardan uygun şekillerde inşa 
edilmesi mümkün. Böylece 240 cm’lik 
yüksekliğe tekrar ulaşılmış oluyor ve 
projede hiçbir sistemde sorun olmuyor. 
Önemli olan, bakış açımızı projeyi bütü-
nüyle doğru şekilde tamamlamaya doğru 
değiştirmekte. 
Bazı mekanik firmalarının yaptıklarının 
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işini seven bir adam. Bitmiş işi oturup 
birkaç küçük değişiklikle yeniden tasar-
ladık birlikte. Birkaç haftalık bir çalışma 

ile müteahhit iki blokta iki kat kazan-
mış oldu. Proje bazlı düşünüp projenin 
ruhuna göre çözüm üretmek, iyi çalışmak, 
doğrusunu yapmak, her zaman başarıyı 
da beraberinde getirir. 

Her binanın sertifika almak gibi 
bir hedefi olmasa da ‘alacakmış 
gibi’ yapılmasını daha doğru 
buluyorum

Son dönemde LEED gibi, BREEAM 
gibi sertifikalı binalar oldukça popü-
ler ve benim projelerimin çoğunda bu 
sertifikalar var ya da istenirse alınmaya 
uygun şekilde tasarlandı. Fakat bu konu 
ile ilgili şöyle bir gerçek var: Bu sertifika-
lar, getirdikleri kriterlerle elbette binanın 
yapımında doğru işlere vesile olmaları 
anlamında önemli. Daha sürdürülebilir, 
daha çevre dostu, daha insan sağlığına 
uygun yapılar oluşturulmasını sağlıyor. 
Öte yandan ben, bir binanın –bu sertifi-
kaların alınması gibi bir hedefiniz olsun 
olmasın- zaten bu şekilde yapılmasını 
savunuyorum. İşin bir sertifika ile isim-
lendirilmesi, büyük ölçüde belli bir kit-
lenin işine yarıyor, konulan standartlar, 
değiştirilen kurallar, cihazların sağlaması 
istenen başka sertifikalar, farklı ülkelerin 
farklı standartları v.s… . Bütün bunlar da 
başlı başına bir pazar. Siz zaten en iyi-
sini hedefleyip üretiminizde teknolojiyi 
yakından izleyip Ar-Ge faaliyetlerinizi 
buna göre şekillendirdiğinizde, işi en 
doğru şekliyle ve en önemlisi ahlâklı bir 
şekilde yaptığınızda, sertifikasyonların 
istediği pek çok koşulu da zaten sağlamış 
oluyorsunuz. 

Yaratıcılığın sınırlarını zorlayan 
tarihi bina restorasyonları…

Özellikle tarihi bina restorasyonlarında 
çok zorlanıyoruz. Neredeyse hiçbir yerine 
dokunmanız istenmiyor çünkü. Isıtma, 
soğutma, tesisat konuları tarihi binalarda 
çok daha büyük sorun olabiliyor. Doğal 
olarak çok daha fazla çalışmamız, efor 
sarf etmemiz, yaratıcı olmamız gerekiyor. 
Gerçekleştirdiğim projelerden örnek 
verelim: Mesela Taksim’de Amerikan 

ne olduğu ile ilgili hiçbir fikri olmayan 
meslektaşlarım da var… Bu sorun kesin-
likle tek taraflı değil. Çözümsüz de değil, 
hatta basit bir çözümü var: İyi çalışmak… 

İzmir’de bir proje yapıyorduk, işveren 
beni gökdelenin 29. katına götürdü, 
mekanik odanın olduğu kata. Baktım, kat 
tamamen boş. Sebebini sordum, dediler 
ki “Deprem amortisörleri yüzünden iç 
tarafa koridor veremedik. Koridorlar cam 
kenarından verildi. Dolayısıyla burayı 
satamayız. İki blokta da gökdelenin 29. 
katı boş kalacak”. “Mekanik mühendisi 
buradaysa bir görüşebilir miyiz?” dedim. 
Geldi, harika bir insan, uzlaşmacı, pozitif, 

Etiket, logo veya mükemmellik sertifikası eksikliği yoktur, ancak hepsi eşit oluşturulmamıştır.
Bir üretici üçüncü taraf sertifikasyon sürecimizi kabul ettiğinde, son kullanıcılar, uygulayıcılar, sigortacılar, yatırımcılar, 
otoriteler de dahil herkesin yararlandığı kaliteli bir süreci kabul eder.
Güvenilir performans talepleri, anlaşılır ve şeffaf bilgi, düzenleyici uyumluluk, ürün enerji verimliliği değerlendirmeleri - 
Bunlar, üçüncü taraf sertifikasyonu’nun faydalarının bazılarıdır.

DOĞAL OLARAK TİTİZ

Getty Images ©ThomasVogel

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

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

Size özel serti ka 
çözümünü indirmek için: 

www.eurovent-certification.com

ÜÇÜNCÜ TARAF SERTİFİKASYONU GÜVENİNİZİ HAKEDİYOR
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Tarihi binalarda 
genellikle ihtiyaç 

duyulan her şeyi bir stant 
içinde topluyorum. 

Böylece standı 
söktüğünüzde bina 

orijinal hali ile duruyor. 
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Başkonsolosluğu binası. Bina üç bölüm 
halindeydi. Bir kısmı konsolosun otur-
duğu ev, bir kısmı vize-pasaport işlemleri 
gibi işlemlerin yapıldığı hizmet binası, 
üçüncü kısmı ise yeni bir bina. Binada 
gezdiğinizde ortada kablo, boru gibi 
hiçbir şey görmüyorsunuz ama aslında 
orada gereken her şey var. Tarihi bina-
larda genellikle ihtiyaç duyulan her şeyi 
bir stant içinde topluyorum. Böylece 
standı söktüğünüzde bina orijinal hali 

ile duruyor. Bir başka odada tavan çok 
değerli, odayı üç parçaya bölmem gere-
kiyor. Tavana dokunamadığım için oda-
nın içinde bir küp tasarladım. O küpün 
içinden bütün havalandırmayı, elektrik 
tesisatını çözdüm. Böylece hiçbir yere 
dokunmadan odayı üçe bölmüş oldum. 
Her sorunun mekanın kendi ruhu 
gözetilerek çözülebileceğine inanıyo-
rum, yeter ki tüm ekip çalışkan, çözüm 
odaklı olsun. 

Tanju Özelgin Kimdir?
1962’de İstanbul’da doğdu. 1984 yılında Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu. 1987’de 
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fuar stantları, yat, showroom, konut, ofis, özel tanıtım geceleri, mobilya ve 
endüstri ürünleri tasarladı ve uyguladı. 1993-95 yılları arasında IN Mobilya ile 
birlikte kurucu ortak olarak çalıştı. 1996’da Ertan Binme ile Parlak Kırmızı'yı 
kurdu. Parlak Kırmızı bünyesinde endüstri ürünleri tasarımı, sayısal ve video 
grafikleri hazırlama, iç mimarlık proje ve uygulama hizmetleri verdi. 2005 
yılından itibaren endüstri ürünleri tasarımlarını ve iç mimarlık projelerini 
TO (Tanju Özelgin) Studio bünyesinde toplamakta ve çalışmalarına devam 
etmektedir. 1998 yılından itibaren öğretim üyesi, proje danışmanı olarak 
eğitim süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Birçok yarışmaya jüri üyesi, sergi 
katılımcısı, workshop yöneticisi olarak katılmaktadır.
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Bu yazımızda borularda ve tanklarda 
donmaya karşı elektrikli ısıtma ile 
koruma yapmak için tasarımda dik-

kat edilecek konulara değineceğiz.

Dikkate Alınan Önemli 
Parametreler 
•	 Sabit tutma sıcaklığı, 
•	 En düşük ortam sıcaklığı,
•	 Nominal boru çapı,
•	 Isıl yalıtım kalınlığı,
•	 Isıl yalıtım malzemesi,
•	 Konum, içeri/dışarı,
•	 Emniyet katsayıları,
•	 Rüzgar etkisi ve deniz seviyesinden 

yükseklik etkisi. 
Sistem için gerekli hesapları yapmak için 
alttaki adımların gerçekleştirilmesi gerekir:
1.  Boruda istenen koruma sıcaklığından, 

en düşük ortam sıcaklığı çıkarılarak ΔT 
bulunur,

2.  Abaklardan faydalanarak yalıtımlı 
metal borulardaki ısı kaybı bulunur,  
W/m,

3.  Bulunan ısı kaybı değerinin, yalıtım 
malzemesinin cinsine göre, emniyet 
katsayıları uygulanır,

Yazan: M. Remzi Çelik (Mak. Müh) Saven Teknik Ltd. Şti.

Heat Trace/Isıl İzleme Tasarım 
Esasları ve Hesaplamalar

4.  Kurulacak sistemin iç ve dış ortamda 
olmasına göre katsayı saptanır,

5.  Emniyet katsayısı ilave edilir, aksi 
tanımlanmadıkça genellikle, %10 
eklenir,

6.  Hatta kullanılan vana sayısı ve tür-
leri göz önüne alınarak, bunların 
neden olabileceği ısı kaybı hesabı 
yapılır.

7.  Boru askı veya suportlarının neden 
olabileceği ısı kaybı eklenir.

Boru sisteminden kaynaklanan 
toplam ısı kaybı:
Borudaki toplam ısı kaybı 
•	 Vanaların, fittingslerin, flanşların 

neden olduğu toplam ısı kaybı 
•	 Boru suportlarının neden olduğu 

ısı kaybından oluşur.

Kablo uzunluğunun bulunmasına ek 
olarak uygulama koşullarına en uygun 
kablonun bulunabilmesi için aşağıdaki 
bilgilerin bulunması gerekecektir:
•	 Tutma (Koruma) sıcaklığı
•	 Oluşabilecek maksimum sıcaklık 

(Exposure)

•	 Boru malzemesi
•	 Voltaj
•	 Kimyasal bir ortam olup olmadığının 

irdelenmesi,
•	 Tehlike sınıfı
•	 Isı ihtiyacı
Büyük projelerde, kabloların hazırlan-
masında, herhangi bir yanlışlığa neden 
olmamak için ayrıntılı bilgilerin yer ala-
cağı bilgi formunun titizlikle doldurul-
masında yarar vardır. Bazı durumlarda, 
hesaplanan ısı kaybı değeri Q, seçilen 
kablo değerlerinden daha yüksek olabilir. 
Bu durumlarda;
•	 Daha kalın bir yalıtkan seçerek 

hesapları yeniden yapmak,
•	 Yalıtkanda daha düşük değerli bir K 

katsayısı seçerek hesapları yeniden 
yapmak,

•	 İki veya daha fazla kablonun paralel 
bağlantılı bir tasarımını yapmak,

•	 Sabit güçlü kablonun boru çevresine 
spiral durumda sarılmasını sağlamak 
gerekir.

T sınıflamasının kontrol edilmesi
Kendinden kontrollü kablolarda seçimin, 
IEEE Standard 515-1997 doğrultusunda 
yapılan T- sınıflandırmasına uygun olup 
olmadığının gözden geçirilmesinde mut-
laka yarar vardır.

Voltaj değerlerinin belirlenmesi
Normal voltaj opsiyonları 120 ve 240 
V‘tur. Bunun dışında 208 V, 220 V, 230 
V, 240 V veya 277 V gibi farklı bir voltaj 
kullanılabilir. 120 V veya 220 V’tan farklı 
bir voltajın bulunduğu tesislerde voltajın, 
seçilen değerlerin altına düşmediğinden 

Yalıtım Kalınlığı

Minimum 
Çevre 
Sıcaklığı

Sabit 
Tutulacak
Sıcaklık
Tm

Boru
Çapı
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emin olunmalıdır. Isı kaybının belirlenen 
güç çıkışından fazla olduğu durumlarda,  
bir üst değerdeki kablonun seçilmesi daha 
uygun olacaktır.
Bütün hesaplamalar yapılıp, tehlike sınıf-
ları belirtildikten sonra, kablo tipinin, üre-
tici firmanın üretim gamından seçilmesi 
gerekir. 

Elektriksel Tasarımda Dikkat 
Gerektiren Konular:

Devre Kesicinin Seçimi:
•	 Tutma (Koruma) sıcaklığı
•	 Borunun ısı kaybı,
•	 Boru çapı
•	 Borunun boyu
•	 Vanaların tipi ve adetleri, bağlantı 

suportların sayısı
•	 Kabloların katalog numaraları
•	 Minimum start-up sıcaklığı
Öncelikle her bir devre ve kesici için 
hesaplanan ısıtıcı kablo uzunluğunu her 
bir boru için seçilen toplam kablo boyuna 
orantılayınız. Eğer devre kesici değeri 
belirlenmemiş ise minimum start-up 
sıcaklığındaki maksimum devre uzun-
luğunu seçiniz. Eğer hesaplanan kablo 
ihtiyacı maksimum devre uzunluğunu 
geçerse, o zaman  gerekli devre sayısını 
bulunuz.
Devre Sayısı=Toplam Kablo Uzunluğu / 
Maksimum Devre Uzunluğu

Isıtıcı Kablonun Seçilmesi
•	 Yukarıdaki tablodan sıcaklık grubuna 

göre seçilen kabloya ait üretici firma 
grafiklerden uygun olanı seçiniz (Bu 
teknik yazıda Devi, Chromolux, 
Nelson, Eltherm firmalarının ticari 
yayınlarından yararlanılmıştır). 

Isıtıcı Kablo Uzunluğunun 
Bulunması
Toplam kablo uzunluğunu bulabilmek 
için ısıtılacak boru üzerine sarılacak veya 
doğrusal bir şekilde monte edilecek kablo 
uzunluğuna ek olarak, sistemde bulu-
nan vana, flanş, bağlama askıları ve bazı 
durumlarda ısı emme özelliği olabilecek 
bazı yerleri ve komponentleri de hesaba 
katmak gerekecektir. Kablonun boru üze-
rine doğrusal bir şekilde monte edildiği 

durumlarda, kablo boyu boru boyuna eş 
olarak alınabilir, ancak bu uzunluğa bağ-
lantı kısımları ve uç birleştirmeler için 
en az 1’er metre, dönüş kısımları için de 
% 5-10 arası bir fazlalık bırakınız. Vana 
ve bağlantı askıları için ne kadar kablo 
gerektiği konusundaki rakamları üretici 
firmanın yayımladığı tablolardan alabi-
lirsiniz.
Örnek olarak; kablo uzunluğunun 30 m 
olduğunu, 1 adet buat, 1 adet flanş, 3 adet 
küresel vana ve 5 adet suport kullandığı-
mızı varsayarsak;

Kablo   30,0 m,
Bağlantı kutusu, buat 1,0 m,
Flanş, % 5  1,5 m,
3 adet vana  1,5 m,
5 adet suport  5,0 m,

TOPLAM 39,0 metre kablo gereklidir.

Elektrik Tasarımı
Isı izleme sistemi için kullanılacak her 
türlü malzemenin, uygulama yapılacak 
ülkenin bu konudaki yönetmeliklerine ve 
standartlarına cevap verecek değerlerde 
olmasına özellikle özen gösterilmelidir.

Devrenin Tanımı
Tasarımı kolaylaştırmak için eğer müm-
künse her bir devrede mutlaka aynı kablo 
tipi kullanmaya dikkat ediniz, her bir dev-
renin de kendine özgü elektrik koruması 
olmalıdır. 

Elektriksel Korumanın 
Boyutlandırılması
Bilindiği gibi kendinden regüleli kablo-
larda çıkış gücü ve çekilen akım sıcak-
lık yükseldikçe düşer. Buna göre seçilen 
elektrik koruma cihazlarının, sistemin 
çalışması sırasında bu değişkenlikleri 
koordine edebilecek durumda olması 
istenir. Çeşitli kabloların, kurgulandıkları 
maksimum kablo uzunluklarına göre çalı-
şabilecekleri amperaj değerlerini imalatçı 
firma vermektedir.

Minimum Yol Verme Sıcaklığının 
Bulunması
Genelde bütün üretici firmalarda, çıkış 
gücü ve çekilen akım tasarlandıkları 

sıcaklıklar ile ilgilidir. Elektrik koruma 
cihazları borulardaki minimum yol verme 
sıcaklıklarına göre boyutlandırılmalıdır.
Örnek: 0° C

Koruma Sınıfının Belirlenmesi
Seçilen kablo tipine göre, önerilen yol 
verme sıcaklığı ve kablo uzunluğuna göre 
kaç A’lik bir devre kesici kullanılabileceği 
bulunur. Burada dikkat edeceğimiz nokta, 
seçtiğimiz devre kesicinin amperajının, 
ısıtıcı kablo uzunluğunun, önerilen mak-
simum kablo uzunluğundan az veya eşit 
olması durumuna göre seçilmesi gere-
ğidir. Bu arada seçilen her türlü cihazın 
sistemin bulunduğu ülkenin bu konudaki 
yönetmelik ve standartlarını karşıladığın-
dan emin olmalıyız.

Komponent ve Aksesuarların 
Seçimi
Sistemin güvenli bir şekilde çalışmasını 
sağlamak, sık sık arızalanmasına engel 
olmak ve de ortamdan gelecek her türlü 
darbe veya neme karşı koymak için üre-
tici firmalar çeşitli bağlantı elemanları 
geliştirmiştir.

Tank ve Siklondaki Isı Kayıplarını 
Bulabilmak için Gerekli Bilgiler
•	 Isıtılacak depolama tankının çapı, 

boyu ve şekli veya alanı,
•	 Taşıyıcı suportların sayısı ve ölçüleri,
•	 Yürüyüş yollarının sayısı ve ölçüleri,
•	 Merdivenlerin sayısı ve ölçüleri,
•	 Tankın altındaki veya üstündeki 

konik veya küresel bölümler,
•	 Malzeme tipi,
•	 İstenen koruma sıcaklığı,
•	 En düşük ortam sıcaklığı,
•	 Konum: İçerisi/dışarısı,
•	 Yalıtım malzemesi,
•	 Yalıtım kalınlığı,
•	 Yalıtım malzemesinin ısıl direnci,
•	 Rüzgar hızı (gerekli ise)
Sıcaklığın yükseltilmesi istenen uygula-
malarda ısı kaybını bulabilmek için yuka-
rıdaki istenenlere ek olarak;
•	 İstenen nihai sıcaklık,
•	 İstenen ısıtma süresi,
•	 Hacim veya debi,
•	 Ortamın özgül ısı değeri,
•	 Ortamın özgül ağırlığı,
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•	 Boru, tank veya siklon ağırlığı,
Sıcaklığın korunması istenen depo, tank 
veya siklondaki hesapların yapılması:
(ΔT)’nin hesaplanması,  koruma sıcaklığı 
ile ortam sıcaklığı arasındaki farktır,
ΔT= Tm- Ta,

Tanklardaki Isıl Tasarım

Tanklardaki ısıl tasarımın yapılabilmesi 
için altta belirtilen değerlerin bilinmesi 
gerekir:
Tutma/ Koruma Sıcaklığı, En Düşük 
Ortam Sıcaklığı, Lokasyon: İçerisi/ Dışa-
rısı, Rüzgar Hızı: Gerekirse, Tank Formu 
ve Yüzey Alanı, Ek Güvenlik Faktörü: 
Gerekli Hallerde

Depolama tankı veya siklonlar çoğu 
zaman birden fazla geometrik cismin 
birleşmesiye oluşur, bu durumlarda her 
bir cismin alanları ayrı ayrı hesaplanarak 
bulunan değerler birleştirilir. Bunlardan 
birkaç tane örnek verelim:
    

Alan= Yanal Alan + Üst Yüzey + Taban 
Alanı

Uç kısımları düz olan silindirik tanklar:

Alan = Yanal Alan + 2 Düz Dairesel Yüzey
Hacim =  
Bombeli tanklarda:

Alan= 2 Adet Bombe Yüzeyi + Yanal Alan
Alan=               
Kare prizma tanklar:

Alan= 6 yüzeyin alanların toplamı, 
      =2 (WH + HL + WL)
Hacim= L x W x H 
Silindirle birleşmiş konik tanklar:
  

Alan= Üst Yüzey + Yanal Alan + Konik 
Kısmın Alanı
       

Piramit Siklonlar:

Yalıtılmış yüzeylerin ısı kaybının hesap-
lanması

Q= ısı kaybı, W,
A= Yalıtılmış alan, m²,
ΔT= sabit tutma  sıcaklığı- en düşük 
ortam sıcaklığı,° K,
λ = ısıl direnç, WmK
Diso= yalıtım kalınlığı, m,
Yalıtılmamış yüzeylerin ısı kaybının 
bulunması;
Q=AxRxΔT
A= yalıtılmış alan, m²
ΔT= sabit tutma sıcaklığı- en düşük 
ortam sıcaklığı,° K,
İçeride oluşabilecek ısı kaybı                                       
R= 10 W/m²K
Rüzgarda oluşabilecek ısı kaybı  < 5 m/s                   
R= 30 W/m²K
Rüzgarda oluşabilecek ısı kaybı    < 20 m/s              
R= 90 W/m²K
Not: Depolama tankının üst yüzeyinin 
yalıtılmadığı durumlarda, tank tamamen 
dolu değilse ve de 100 mm’lik hava boş-
luğu olduğu durumlarda ısı kaybı aşağı-
daki şekilde hesaplanabilir:
Q = A x 0,25 W/m2KxΔT
Buradaki A ve ΔT değerleri yukarıda 
tanımlandığı gibidir,
Bağlantı suportları, yürüyüş yolları ve 
merdivenlerdeki ısı kaybının hesaplanması,
Bağlantı ayakları/ suportlar için ısı kaybı,
Q= 0,9 W/K x ΔT x ayak sayısı
Merdivenler için ısı kaybı,
Q=4,5 W/K x ΔT x merdiven sayısı
Yürüyüş yolları için ısı kaybı,
Q= 18 W/K x ΔT x yürüyüş yolu sayısı
Toplam ısı kaybının bulunması için, tüm 
kayıplar toplanıp, emniyet katsayısı ile 
çarpılır,
Q toplam =( Q1+Q2+Q3………+Qn) 
x K

Yatay Silindir Tank Dikey Silindir Tank

Konik Silindir Tank
Prizmatik Tank
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Günümüzde yurtdışında elektro-
nik genleşme valfleri, iklimlen-
dirme ve soğutmanın her ala-

nında yaygın olarak kullanılmaktadır.  
Maalesef soğutma ve iklimlendirme 
konusunda dünyada iyi bir yerde olan 
ülkemizde bu teknoloji konusunda çoğu 
teknisyenin net bilgiye sahip olmaması 
sebebiyle kullanımından kaçınılmakta-
dır. Oysa EGV kullanımıyla hem daha 
verimli hem de daha sağlıklı çalışan sis-
temler yaratmak mümkün olmaktadır.  
Bu amaçla EGV hakkında bilinmesi gere-
ken bazı konuları ve sürüş tekniklerini 
açıklamak isterim.

Elektronik Genleşme Valf Tipleri 
Nelerdir?
Soğutma sistemlerinde 2 tip Elektronik 
Genleşme Valfi (EGV) kullanılmakta-
dır. Yaptıkları görev aynı ols a da gerek 
sahip oldukları teknoloji gerekse çalışma 
hassasiyetleriyle birbirlerinden ayrılmak-
tadırlar. 1. ON/OFF EGV; Solenoid valf 
benzeri yapıdadırlar. Sabit debide gaz 
akışına izin verirken yüksek frekansta 

Yazan: Armen Hüsüman, Genel Müdür, Ercan Teknik

Elektronik Genleşme Valfi 
Sürüş Teknikleri

açılıp kapanarak gaz debisini ayarlar. 
Çıkabileceği max. kapasiteyi belirle-
mek için orifis yerleştirilen Solenoid 
valf benzeri yapıya sahip bu tip valf-
ler, PWM (Pulse Width Modulation) 
sürüş teknolojisi ile sürülmektedirler. 
Bu modülasyon tipi, belirlenen çev-
rim zamanı içerisinde valfin açık ve 
kapalı kalma süreleri üzerinde oynan-
ması yöntemi ile geçirilecek soğutkan 

miktarının ayarlanmasını sağlamaktadır.

Avantajlar: 
•	 Sahip oldukları basit yapı sebebiyle 

küçük gövdelidirler. 
•	 Fiyatları oldukça düşüktür. 
•	 24VAC/DC veya 230VAC 

modelleri bulunmaktadır. 
•	 Çok basit bir sürüş algoritmasına 

sahiptirler.

Açık kalma zamanı

Çıkış

Zaman

Kapalı kalma 
zamanı
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Dezavantajlar: 
•	 Kapasiteleri düşüktür. Sadece 

teşhir dolaplarında ve küçük soğuk 
odalarda kullanılabilirler. 

•	 Kondenser basıncında daimi 
dalgalanmaya sebep olmaktadırlar. 

•	 Sebep oldukları basınç dalgalanması 
Superheat dalgalanmasına sebep 
olur. 

•	 Hassas kapasite çıkışı vermeleri çok 
zordur.

2. Stepper EGV; DC servo motor ile 
yönetilirler, değişken debide gaz akışını 
kontrol ederek istenilen sonuca en hassas 
şekilde ulaşırlar.
Çıkabileceği Max. kapasiteyi belirlemek 
için orifis yerleştirilen, bu orifisin içinde 
servo motora bağlı hareket eden ve orifis 
kesitini ihtiyaç doğrultusunda daraltacak 
yapıya sahip valflerdir. Soğutma kapasite 
ihtiyacı düştükçe valf kısılmaya, ihtiyaç 
arttıkça da valf açılmaya başlar.

Avantajlar: 
•	 Çok geniş kapasite aralığına 

sahiptirler. 
•	 Hem iklimlendirme hem de 

soğutma uygulamalarının hepsinde 
kullanılabilmektedir. 

•	 Çok hassas kapasite çıkışı 

verebilmeleri sebebiyle sistem 
stabilizasyonuna katkıları yüksektir. 

•	 Tersinir çevrimde de kullanılabilirler 
(ısı pompası).

Dezavantajlar: 
•	 Karmaşık yapıları sebebiyle fiyatları 

daha yüksektir. 
•	 Özel sürücüye ihtiyaç 

duymaktadırlar. 

Superheat nasıl ölçülür neden 
önemlidir?
Superheat (SH) evaporatör çıkışına 
yerleştirilen 2 adet sensör yardımıyla 
hesaplanan bir değerdir. Evaporatör çıkış 
borusuna soğutkan sıcaklığını ölçmek 
için sıcaklık sensörü bağlanır. Bu sen-
sörden sonra ise aynı hat üzerine soğut-
kan basıncını ölçen sensör bağlanır. SH, 
ölçülen basıncın soğutkana göre sıcak-

lık karşılığı değeriyle ölçülen soğutkan 
sıcaklığının arasındaki farktır.  
EGV yönetimi, hesaplanan SH değe-
rinin istenen SH değerine ulaştırılması 
amacıyla yapılır. İstenen SH değeri, 
uygulamanın ya da soğutma sisteminin 
verimini artırmak, gereksiz soğutkan 
şarjını engellemek, kompresör ömrünü 
artırmak/korumak ve evaporatörden 
maKSimum düzeyde faydalanmak için 
sistem karakteristiklerine göre seçilir.

Stepper EGV Karakteristikleri
Her stepper valf, kendi iç tasarımına göre 
tek yönlü (uniflow valf ) ve çift yönlü 
(biflow) diye adlandırılmaktadır. Biflow 
gövdeli EGV ısı pompası uygulamaları 
için tasarlanmışlardır.
Her stepper valf, üzerindeki DC servo 
motorun tipine göre de tek kutuplu (uni-
polar valf ) ve çift kutuplu (bipolar) diye 
adlandırılmaktadır.
Bipolar motorlu valfler çok daha hassas 
kontrol imkânı tanıdığı için özellikle 
yüksek kapasiteli sistemlerde (Chiller 
vb.) tercih edilmektedir.
Her stepper valf üzerindeki motorun 
ve valfin yapısına bağlı olarak çalışma 
karakteristiklerine (parametrelerine) 
sahiptir. Bu parametreler, talep karşılı-
ğında valfe ulaşacak olan elektrik sinyal-
lerinin mekanik harekete dönüştürülme-
sini sağlamaktadır.
Max. adım sayısı: Valfin %100 açık 
olacağı adım sayısı
Min. adım sayısı: Valfin tamamıyla 
kapalı olacağı adım sayısı
Kapanma fazında ilave adım 
sayısı: Min. adım sayısına ek olarak 

Maksimum 
Çalışma 
Basıncı

Minimum 
Çalışma 
Basıncı
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uygulanacak adım sayısı
Rahatlatma adım sayısı: İlave adım 
sonrasında orifisin korunması için geri 
boşaltma adım sayısı
Hareket akım değeri: Valfin hareket 
ettirilmesi için uygulanması gereken DC 
akım değeri
Durma akım değeri: Valfin hareket-
siz kalması için uygulanması gereken DC 
akım değeri
Sinyal tipi: RMS veya Peak
Adım tipi: Microstep (half step) ya da 
normal step (full step)
Adım hızı: Valfin saniyede atabileceği 
max. adım sayısı
Her stepper valf sürücü, bu temel karakte-
ristikleri kullanarak istenilen SH değerine 
ulaşmak için gerekli adım sayısını hesaplar 
ve ihtiyaç olan akım değerini de ayarla-
yarak gerekli kontrol sinyalini oluşturur.
Bu değerler valf üreticisi tarafından valfle 
birlikte verilen kullanma kılavuzuna işlen-
mektedir. Sisteme EGV montajı yapacak 
olan kişi, sistemi çalıştırmadan önce valf-
sürücü bağlantısını keserek bu yapılan-
dırma parametrelerini sürücüye girmelidir. 
Valf-sürücü bağlantısı bu parametreler 
girildikten sonra yapılmalıdır. Aksi tak-
dirde valf zarar görebilir ve doğru çalış-
mayabilir.
Yukarıda belirtilen parametreler valfin 
gövde ve motor yapısının sürücüye tanı-
tılması için kullanılmaktadır. Fakat sadece 
bu parametrelerin girilmesi başarılı bir 
SH yönetiminin yapılması ya da sistem 
veriminin artırılması için yeterli değildir.
Kaliteli bir EGV Sürücü, iyi bir SH regü-
lasyonu için birçok gelişmiş parametreye 

de ihtiyaç duymaktadır. 
Ülkemizde çoğu teknisyen EGV yöne-
timi konusunda yeterli bilgiye sahip 
olmadığı için maalesef bu parametreleri 
girmeden, fabrika ayarlarında bırakarak 
vasat bir regülasyon yapmaktadır. 

Önemli Bazı Kavramlar

MOP; Max. Çalışma Basıncı
Bu değer kullanılan kompresörün 
verebildiği azami evaporasyon sıcak-
lığı/basıncı değeridir. Çalışacak olan 
sistemin bu değerin üzerine çıkma 
ihtimaline karşı kompresör motorunu 
korumak için MOP değerini ayarla-
mak gerekir. Normal çalışma esnasında 
basıncın bu değerin üzerine çıkması 
durumunda sürücü SH regülasyonunu 
terk ederek valfi basınç regülatörü gibi 
çalıştırmaya başlar ve valf kısılır. Oku-
nan değer MOP sınırının altına tekrar 
düşmesiyle beraber sürücü tekrar SH 
regülasyonuna başlar.
LOP; Min. Çalışma Basıncı
Bu değer mevcut sistemin düşebildiği 
asgari evaporasyon sıcaklığı/basıncı 
değeridir. Çalışacak olan sistemin bu 

değerin altına inme ihtimaline karşı 
sistemi korumak için LOP değerini 
ayarlamak gerekir. Normal çalışma esna-
sında basıncın bu değerin altına inmesi 
durumunda sürücü SH regülasyonunu 
terk ederek valfi basınç regülatörü gibi 
çalıştırmaya başlar ve valf açılır. Oku-
nan değer LOP sınırının üstüne tekrar 
çıkmasıyla beraber sürücü tekrar SH 
regülasyonuna başlar.

HSH; Yüksek SH Eşiği
Bu değer, aşılması durumunda sistemin 
zarar göreceği SH eşiğini belirtmekte-
dir. Çalışacak olan sistemin bu değerin 
üzerine çıkması durumunda sürücü SH 
regülasyonunu terk ederek valfi açarak 
SH’i düşürmeye çalışır. Okunan değerin 
HSH sınırının altına tekrar düşmesiyle 
beraber sürücü tekrar SH regülasyonuna 
başlar. Sık sık HSH eşiğinin üzerine 
çıkan sistemin soğutkan miktarını kont-
rol etmek gerekir. Soğutkan eksik olabilir.

LSH; Düşük SH Eşiği
Bu değer, aşılması durumunda komp-
resöre likit soğutkan girme ihtimalini 
artıracak olan SH eşiğini belirtmektedir. 
Çalışacak olan sistemin bu değerin altına 
inmesi durumunda sürücü SH regülas-
yonunu terk ederek valfi kısarak SH’i 
yükseltmeye çalışır. Okunan değerin 
LSH sınırının üstüne tekrar çıkmasıyla 
beraber sürücü tekrar SH regülasyonuna 
başlar. Sık sık LSH eşiğinin altına inen 
sistemin soğutkan miktarını kontrol 
etmek gerekir. Soğutkan fazla olabilir.

Gelişmiş Sürüş Parametreleri
PID NEDİR: PID, Proportional Band, 

Yüksek Super Heat Alarmı 
HSH

Maksimum 
Super Heat 

MSH

Minimum 
Super Heat LSH
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Integral Time ve Derivative Constant 
kavramlarının ilk harfleri kullanarak 
oluşturulan bir kısaltmadır ve gelişmiş 
otomasyon teknolojisinde hassas kontrol 
gereken her uygulamada kullanılmak-
tadır. 
Temel olarak PID, geçen birim zaman 
içindeki SH değişiminin takip edilmesi 
ile istenen değere ulaşılabilmesi için bir 
valf açıklık yüzdesinin tahmin edilmesi 
işini yapmaktadır.
Ayrı ayrı girilebilen P, I ve D parametre-
leri istenen SH değerini yakalamak için 
farklı etkilere sahiptir.
P ETKİSİ: Proportional Band (oransal 
bant), SH regülasyonunun sınırlarını 
belirlemektedir. Bandın alt noktasında 
SH set değeri vardır. Bu değer hedef 
değer olup sürücü bu değere ulaşmaya 
çalışmaktadır. P değeri büyüdükçe valfin 
çalışma bandı büyüyeceği için valf hare-
keti yumuşak ve hassas olur. 

I ETKİSİ: Integral Time (integral 
süresi), SH regülasyonu esnasında değer 
değişiminin anlaşılmasını sağlamak ama-
cıyla örnekleme süresini belirlemektedir.
Bu değer büyüdükçe valf hareketi yumu-
şak ve hassas olur. En belirgin etkisi hata 
payını düzeltmektir.

D ETKİSİ: Derivative Constant (türev 
sabiti), SH regülasyonunda hesaplanan 
SH değerinin bandın dışına çıkması 
durumunda ani reaksiyon vererek SH 
değerinin bant aralığına toparlanmasını 
sağlamaktadır. Bu değer büyüdükçe valf 
hareketi agresif değişimler gösterir. Aşırı 
hassas regülasyon istenmedikçe bu para-
metre kullanılmaz.

PID ile SH regülasyonu için gereken 
ayarlar kalifiye teknik personel tarafın-
dan yapılmalıdır. Her uygulama farklı 
PID değerlerine ihtiyaç duyabilir. Teknik 
personel girilen ilk değerlerin ardından 
sistemin çalışmasını takip ederek gere-
kiyorsa bu değerlerde düzeltmeler yap-
malıdır.
Kaliteli bir EGV sürücü, PID dışında 
Auto Adaptive PID ve Auto (Super-
heat) Tuning gibi gelişmiş algoritmalar 
içerir. Bu tip algoritmalar kullanıcı ya da 
kalifiye olmayan teknik personel tarafın-
dan yapılabilecek hataları en az düzeye 
indirmek için kullanılırlar.

Auto Adaptive PID etkinleştirilmiş 
bir sürücü regülasyonun başında var-
sayılan değerlerle PID regülasyonuna 
başlar. Geçen zaman içinde P, I ve D 
parametrelerinin sistem için en iyi etkiyi 
yaratacak değerlerini arayarak valf açık-
lık ayarlarını yapmaya başlar. Buradaki 
hedef SH’i en kısa sürede kompresörü 
tehlikeye atmayacak şekilde istenen 
değere ulaştırmaktır. Auto Adaptive PID 
sistem çalıştıkça sürekli güncellenir ve 
ideal değerler aranır.
Auto (Superheat) Tuning etkinleş-
tirilmiş bir sürücü regülasyonun başında 
varsayılan SH set değeriyle PID regülas-
yonuna başlar. Sistem SH set değerine 
ulaştığında sistem verimini artırabilmek 
adına daha iyi bir superheat değerini ara-
maya başlar. Bu mantığa Floating Super-
heat de denir. Sürücüye girilen minimum 
SH eşiği (LSH) bu fonksiyonun durma 
noktasıdır. Bu sebeple LSH değerinin 
sürücüye doğru girilmesi gerekir.
Max Valf Açıklığı: İyi ve doğru bir 

SH yönetimi için kullanılacak EGV ile 
kompresör(ler) yakın kapasitelerde olma-
lıdır. Kullanılacak valf toplam soğutma 
kapasitesinden en az %20 daha yüksek 
kapasite verebiliyor olmalıdır. Valf seçimi 
esnasında seçilen valf soğutma kapasi-
tesinden çok büyük seçilmek zorunda 
kalınırsa sistemin avlanmasını engel-
lemek için Max. valf açıklığını toplam 
soğutma kapasitesi x 1.2 gibi bir değere 
indirmek gerekir.
Min Valf Açıklığı: Sürücülerde genelde 
min. açıklık değeri sürücü yazılımına 
girilmiş değiştirilemez bir değer olarak 
kullanılmaktadır. Fakat bazı özel uygu-
lamalarda (örn. çift rejimli sistem veya 
geniş aralıkta değişken kapasite kontrollü 
sistemler) valf açıklığının oldukça düşük 
değerlere kadar inmesi istenebilmektedir. 
Bu sebeple iyi bir sürücüde bu değerin de 
değiştirilebiliyor olması çok önemlidir.
Bakım Modu ve Açıklık Değeri: 
Sisteme yapılacak bakım, servis, tamir vb. 
müdahaleler esnasında SH yönetiminin 
devre dışı kalması istenebilmektedir. Bu 
sebeple çoğu sürücüde Bakım Modu ya 
da Manuel Mod olarak adlandırılan, valfi 
sabit bir açıklıkta tutan bir mekanizma 
bulunmaktadır. Bazen çok kullanışlı 
olmaktadır.
Başlangıç Fonksiyonu: Özellikle 
değişken kapasiteli sistemlerde sistemin 
ilk kalkışı esnasında verilen kapasitenin 
düşük olması sebebiyle valf açıklığı da 
düşük olur, hemen sonrasında kapa-
site çıkışı arttıkça valfin tepkisinin geç 
kalmaması için Başlangıç Fonksiyonu 
kullanılmaktadır. Bu fonksiyon çalış 

FrC'nin devreye girmesi
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komutunun sürücüye ulaşmasıyla başlar 
ve belirlenen süre boyunca sabit açıklıkta 
valfi tutar. Süre sonunda SH regülasyo-
nuna geçilir.
SH Nötr Bölge Yönetimi: Ulaşılmak 
istenen SH değerinin etrafında bir Nötr 
Bölge (NZ) belirlemenin bazı uygulama-
larda pozitif etkisi olmaktadır. Hesaplanan 
güncel SH değerinin bu bölgeye girmesi 
durumunda valf açıklığının güncellenmesi 
durdurulur. Bölge dışına çıkıldığında valf 
açıklığı normal şekilde güncellenmeye 
devam eder.
Basınç ve Sıcaklık Filtreleri: Sürü-
cülerde SH hesaplamasında kullanılan 
sıcaklık ve basınç verilerinin okunma fre-
kansı değiştirilebilmelidir. Bu parametre-
ler özellikle mekanik tesisatında problemi 

olan sistemlerde çözüm sağlamaktadır.
Valf Açıklığı Güncelleme Filt-
resi: Sürücülerde mekanik tesisa-
tında problemi olan sistemlere çözüm 
sağlamakta yardımcı olan diğer bir 
fonksiyon da bu filtredir. Sürücü valf 
açıklığını verilen frekansta günceller.
Prob Hatasında Yönetim: 
Prob(lar) hata verdiği zaman sürücü-
nün SH değerini hesaplaması mümkün 
olmayacağı için PID regülasyonu çıkış 
veremeyecektir. Bu durumda sistemin 
çalışmasını sürdürebilmesi için sabit 
bir açıklık oranı belirlenmesi, aranan 
çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Aynı zamanda alarm tetiklenmesi ile 
durumdan teknik ekip haberdar edil-
melidir.

Faydalı Harici Donanım ve 
Fonksiyonlar

Kondensasyon Modülasyonu 
Yönetimi: EGV uygulanacak sistemin 
hava ya da su soğutmalı kondenserinin 
oransal modülasyonla yönetilmesi, basınç 
dalgalanmalarının önüne geçilmesi ve 
dolayısıyla kararlı SH yönetiminin 
yapılabilmesi için önemli bir yardımcı 
fonksiyondur. Bu fonksiyonun yardımcı 
donanımı hava soğutmalı kondenserde 
Fan Hız Modülü ya da İnverterdir. Su 
soğutmalı sistemlerde ise 0-10V sinyal 
kumandalı, oransal, karışım tipi motorlu 
vanalardır.
Dinamik Kondensasyon Yöne-
timi: Kondensasyonun oransal modü-
lasyonla yönetilmesine ilave olarak kul-
lanılabilecek Dinamik Kondensasyon 
fonksiyonu enerji verimliliğini çok yukarı 
seviyelere çıkaracak bir etkiye sahiptir. 
Hava soğutmalı sistemlerde dış ortam 
sıcaklığına, su soğutmalı sistemlerde de 
su sıcaklığına göre kondensasyon set 
değerinin değiştirilmesi sağlanır.

MANUEL PID AKILLI SUPERHEAT

Set Değeri SSH (-fixed-) SSH (-fixed-) [LSH+2K,SSH] 
(-floating-)

İlgili Parametreler

Oransal Bant
Bant Aralığı
Integral Süresi
Türev Sabiti

Otomatik Ayar
Sabit Set Değeri

Otomatik Ayar
Değişken SH Set 
Değeri
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Bir buhar kazanı tesisini tasarlarken 
kilit unsurlar göz önünde bulun-
durulmalıdır. Tesisin kurulumu 

için ayrılan alan, tesis ekipmanlarının 
sığacağı kadar olması gerekirken bakım 
teknisyenlerinin rahatlıkla çalışağı hareket 
alanını da sağlamalıdır. Borulama, kontrol 
ve destek ekipmanlarına odaklanmak yakıt 
ve bakım maliyetlerini azaltmaya yardımcı 
olabilir. Ekipmanların doğru boyutlandı-
rılması da gereğinden fazla çalışmanın 
önüne geçerek tesisin işlevsel ömrünün 
uzatılmasında büyük önem taşımaktadır.

Tasarım Seçenekleri
Verilmesi gereken ilk karar ısıtma yükünü 
karşılayacak ünite sayısının belirlenmesi-
dir. Hedef 3-5 ısı eşanjörü olmalıdır. İdeal 
bir buhar kazanı tesisinde ısıtma yükünü 
karşılamak için minimum iki ünite bulu-
nurken üçüncü bir ünite de yedek ola-

Kaynak: HPAC Engineering, Eylül 2019
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Buhar Kazanını Doğru 
Boyutlandırmak Sistemin 
Çalışmasını Optimize Eder

Doğru şekilde tasarlanmış verimliliği yüksek bir kazan tesisi ısıtma verimliliklerini en 
yüksek seviyeye çekerken bakım ve kurulum maliyetlerini de düşürür.

Şekil 1. İdeal bir buhar kazanında, ısı yükünü karşılamak için en az iki, yedeklemek için 
de N+1 adet ünite bulunmalıdır. Yedek kazanın boyutunu azaltmak için 3+1 veya 4+1 
seçenekleri kullanılabilir. 

Toplam
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rak bulundurulmalıdır (N + 1). Yedek 
buhar kazanının boyutunu azaltmak 
için 3+1 veya 4+1 ünitesi olan tesisler 
de kurulabilir. Bu şekilde yedek ünitenin 
kapasitesi tasarım yükünün %33’ü veya 
%25’i olacağından kurulum maliyetini 
düşürürken aynı zamanda tesis kapasi-
tesinin korunmasını ve yedeklemenin 
yapılmasını sağlar (Şekil 1). Farklı ekip-
man boyutlandırmaları da efektif olabilir. 
Geniş alan kaplamaları ve yüksek bakım 
maliyetleri sebebiyle ünite sayısının art-
tırılması yoluna tasarımcılar tarafından 
daha az gidilmektedir. 3+1 üniteli bir 
santralin tesis kapasitesinin %33'ünü 
karşılayacak bir yedek ünitesi varken, 
6+1 üniteli bir tesisin yedek ünitesi tesis 
kapasitesinin sadece %17’sini karşıla-
yacak boyuttadır. Buradaki dezavantaj 
ise yedi ünitenin bakım maliyetinin 4 
ünitenin bakım maliyetinden çok daha 
fazla olmasıdır. 
Tesis yedeklemesi için bir diğer çözüm 
“modüler” kazan kullanımıdır. Bu kazan-
lar tek bir mahfaza içerisinde, birer takım 
yakıt, su ve baca bağlantıları olan tam bir 
buhar kazanı tesisi sunmaktadır. 
Modüler kazanların avantajı her bir üni-
tenin birden fazla buhar kazan tesisini 
yedekleyebilmesidir. Bu santrallerin tasa-
rımı da büyük santrallerde olduğu gibidir 
ve 3 ila 5 arasında ısı eşanjörü kulla-
nımı idealdir. Modüler buhar kazanları 
sadece bir veya iki ünite için yeri olan 
hafif endüstriyel uygulamalarda kulla-
nılabilir. Sadece tek bir modüler ünite-
nin kurulduğu durumlarda bu ünitenin 
bakım ve diğer çalışmalar için kapatıl-
ması gerekeceğinin bilinmesi gereklidir. 
Kesintisiz ısı sağlanması gerekliliği olan 
kritik tesislerde mutlaka bir yedek ünite 
bulundurulmalıdır.
Ekipmanların seçiminden sonra tasa-
rımcılar borulama, tahliye ve kontrol 
sistemlerini gözden geçirmelidir. Bu 
kalemleri önceden gözden geçirmek 
proje gecikmelerinin ve maliyetli proje 
revizyonlarının önüne geçer. Ekipmanlar 
sahaya ulaşana kadar egzoz ve besleme 
havası gerekliliklerini gözden kaçırmak 
ve o noktadan sonra egzoz havasını 

güvenli bir şekilde uzaklaştırmak için 
yeniden borulama yapılmasına sebebiyet 
verebilen yaygın hatalardandır ve maliyet 
artışına ve proje gecikmelerine sebebiyet 
verir. Hava tahliyesi dikkatli bir gözden 
geçirmeyi hak etmektedir çünkü gerekli-
likler büyük farklılıklar gösterebilir. 

Kurulum ve Karbon Ayakizi 
Hususları
Kazanlar boyutlandırıldığında ve ünite 
sayısı belirlendiğinde sıra mekanik 
odaya kurulumlarına gelir. Bu işlemin 
yapılması sırasında alan kazanmak için 
ulaşılabilirlikten ödün verilmemelidir. 
Çizimlerde üniteleri biribirinden birkaç 
santimetre uzakta konumlandırmak göze 
hoş gelse de, ünitelere servis sağlanması 
(arıza, bakım gibi) zorlaşmaktadır. Üni-
teler arasında bırakılabildiği kadar boş-
luk bırakılmalıdır. Oda uygun olmadığı 
zamanlarda tasarımcılar bir kazanı diğe-
rine veya duvara bitiştirerek, üniteleri 
“sıfır aralık” ile konumlandırırlar. Burada 
temel kural ünitenin bir tarafını birbirleri 
ile bitiştirip diğer tarafında servis için 
alan bırakılmasıdır (Şekil 2).
Kazanlar mekanik odaya kurulduğunda 
kanallar, gaz ve su boruları, elektrik kablo 
boruları ve iletişim kabloları çekilmelidir. 
Mekanik odada bulunabilecek başüstü 
ısıtıcılar gibi ekipmanlar da birer etken-
dir. Mekanik odaya konulacak ünitelerin 
tavan ile arasındaki kalan mesafenin de 
önemli olduğu gerçeği dikkate alınma-
lıdır. 
Diğer bir değişken de kazanın mekanik 
odaya nasıl yerleştirileceğidir. Yeni inşa-
atların kazanın duvarlar ve tavanın inşa- 
sından önce yerleştirilmesi gibi  seçenek-
leri vardır. Buna karşın eğer ekipmanlar 
zamanında teslim edilemez ise projede 
gecikmelere neden olabilir. Her geciken 
gün maliyetlerin katlanarak artmasına 
sebebiyet verebilir. 
Tadilat projelerinin ise farklı zorlukları 
vardır. Ekipmanlar mevcut koridorlar-
dan veya kapılardan sığamayacak kadar 
büyük olduğunda duvarlardan biri veya 
tavan yıkılmak zorunda kalabilir ve 
konumlandırma sonrasında tekrar inşa 

edilmesi gerekebilir. Çatı katı kurulum-
larında kazan asansöre sığmadığında; 
yukarı taşımak için bir vinç kurulumu 
(ve beraberinde getirdiği maliyetler) 
gerekli olabilir. 

Tadilat Seçenekleri
Mevcutta bulunan sistemlerin değiştiril-
mesi ile bir sistemi tamamıyla yenileme 
şansı bulunmaktadır. Fakat bütçe buna 
yeter mi? Borulama, pompa ve kontrol 
sistemlerinde yapılacak basit değişiklik-
ler tasarruf sağlayabilir:
•	 Sıcaklık ayarı ekipman verimliliğini 

iyileştirirken yakıt tüketimini 
düşürebilir. Sıcaklık ayarı dış ortam 
sıcaklığına göre veya mevsimsel, 
gece ve haftasonu planlarına göre 
yapılabilir. 

•	 Mahalin konfor seviyesini 
etkilemeden besleme sıcaklığını 
ayarlamak maliyet azaltmada çok 
etkili olabilir.

•	 Besleme suyu sıcaklığını düşürüp 
su debisini azaltmak pompa enerji 
tüketimini ve yakıt kullanım 
maliyetlerini azaltır. Su debisi ΔT ile 
ters orantılı olduğundan azaltılması 
dönüş suyu sıcaklığını azaltacak ve 
verimlilik artacaktır. 

•	 Mevcuttaki sistem hem birincil 
hem de ikincil borulama sistemine 
sahip ve bina talebi 1 MMBH 
(milyon Btu/sa) üzerinde ise, sadece 
birincil borulama olan sisteme 
dönmek işletim maliyetlerini 
düşürür. Tasarım ΔT değerlerinden 
daha yüksek sıcaklık farklarına 
maruz kalmamaları için borulu ısıl 
eşanjörlerin sadece içerisinde hem 
birincil hem de ikincil borulama 
sistemi olan binalara kurulması 
gerekliliği unutulmamalıdır. 

Devrilme Oranının Önemi 
Gereğinden fazla çevrim yapılması enerji 
maliyetlerini ve bakım sıklığını artırırken 
mekanik ekipmanların ömrünü kısal-
tır. Çevrim sayısını ideal seviyede tut-
mak yeterli devrilme katsayısına sahip 
ekipman seçiminden geçer. Birden 
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fazla kazan kurulumu yapıldığında tüm 
kazanların devrilme oranı artar. Girdi tüm 
kazanların maksimum ateşleme oranında 
çalışması ile bir tek ünitenin en düşük 
ateşleme oranında çalışmasına kadar deği-
şiklik gösterebilir. 
Devrilme oranı hayati öneme sahip-
tir çünkü buhar kazanı tesisleri yılın en 
soğuk günlerine uygun olarak tasarlan-
mıştır. Fakat bu “tasarım günleri” toplam 
kazan çalışma süresinin %1’inden daha aza 
tekabül eder. Çoğu zaman (>%50) buhar 
kazanı tesisi soğuk günlerde gözle görü-
lür biçimde daha düşük girdi ile çalışır. 
Yoğuşmalı kazanlar daha düşük ateşleme 
oranlarında daha verimli olduğundan yük-
sek devrilme oranına göre tasarım yapmak 
yakıt tasarrufu sağlayacaktır. 

Kazan Kütlesi Miti
Olması gerekenden fazla çevrim sayı-
sını yüksek kütleli yoğuşmalı kazan kul-
lanılmasının önleyeceği gibi bir yanılgı 
mevcuttur. Genellikle Scotch-Marine 
veya demir döküm tasarıma sahip yoğuş-
masız kazanlar, düşük kütleli paslanmaz 
çelik, bakır veya alüminyum ısıl eşanjörlü 
modellere nispeten yüksek kütleli olarak 
kabul edilmektedir. Daha büyük yoğuş-
malı paslanmaz çelik kazanlar veya yoğuş-
malı demir döküm kazanlar orta kütleli 
olarak tanımlanabilirler. Buffer tankı 
gerekliliğini ısıtma sisteminin mevcut ısıl 
kütlesi (kazan da dahil), minimum sistem 

yükü, minimum kazan çevrim süresi 
ve buhar kazanı sisteminin devrilme 
oranı belirler. Kazan kütlesinin tek 
etkisi gerekli olan minimum çevrim 
sayısı üzerindedir. 

Sıralama ve Öncü Kazanlar
Bir buhar kazanı tesisinin sıralamasının 
yapılış metodu ve ateşleme oranının 
belirlenme şekli, işletim maliyetlerini 
ve sistemin faydalı ömrünü etkiler. Isı 
talebi ortaya ilk çıktığında tek bir kazan 
ateşleme yapar. Bu kazan “öncü” kazan 
olarak adlandırılırken son ateşleyen 
kazan da “artçı” olarak adlandırılır. 
Birden fazla kazanı olan tesislerde her 
bir ünitenin toplam çalışma süresini ve 
çevrim sayısını dengelemek için kontrol 
sistemi her seferinde öncü kazanı değiş-
tirmelidir. Bu uygulama beklenmeyen 
arızaların ve sık ekipman değişiminin 
önüne geçer. Ayrıca faydalı ömrü biten 
ekipmanların değişim planlamasını da 
basitleştirir. 
Genel anlamda, yüksek kütleli kazanlar 
tam güçte çalıştıklarında kısmi yüke 
oranla daha verimlidirler. Diğer taraf-
tan, yoğuşmalı ve orta-düşük kütleli 
kazanların; çok düşük buhar ceketi 
kayıplarına (<%1 ve hatta <0,1%) 
sahip olması yaygın bir durum değil-
dir. Isı eşanjörü yüzey alanı sabit oldu-
ğundan daha düşük ateşleme oranları 
ısı çevrimine daha iyi ısı transferi ve 

düşük ateşleme oranlarında daha yüksek 
verimlilik anlamına gelir (Şekil 3). Bu 
sistemler genellikle gereksiz çevrim sayı-
sına sebebiyet vermeden mümkün olan 
en düşük ateşleme oranında çalışacak 
şekilde tasarlanmalıdırlar. 

Sonuç
İdeal bir buhar kazanı tesisinin güve-
nilir bir operasyon sunabilmesi için 
yeterli sayıda ısıl eşanjörü ve yedekleme 
sistemine sahip olması, aynı zamanda 
ek bakım maliyetlerine de sebebiyet 
vermemesi gereklidir. Buhar kazanları 
kurulum kolaylığını ve karbon emisyon 
değerlerini dikkate alan bir gözle seçi-
lirken, devrilme oranları düşük yüklerde 
olması gerekenden fazla çevrim sayısı 
yaratmayacak kadar yüksek olmalıdır. 
Kazan kontrol sistemleri öncü kazanları 
dönüşümlü olarak çalıştırarak ve çoklu 
kazan sistemlerinde sıralama yaparak 
işletim ve servis gereklilikleri konusunda 
avantaj sağlamalıdır. Tüm bu faktörlerin 
dengelenmesi ile ısıtma verimliliğinin 
maksimize edildiği, bakım ve kurulum 
maliyetlerinin düşürüldüğü verimli bir 
buhar kazanı tesisi tasarlanabilir. 

Şekil 2. Mekanik oda içerisinde alanın optümum şekilde kullanılması için, iki ünite 
birbirlerine bitiştirilerek servis gereklilikleri için alan bırakılır. 

Şekil 3. Düşük ateşleme oranları daha 
iyi ısı transferi ve daha yüksek verimlilik 
anlamına gelir. 

Kazan girdisiToplam

114 TERMODİNAMİK • EYLÜL 2019



info@ulpatek.com  -  www.ulpatek.com







Teknik

Su ile söndürülmesi mümkün olma-
yan yanıcı-parlayıcı sıvılar, kimyasal 
özelliklerinden dolayı kolayca alev-

lenme özelliğine sahiptirler ve bu sıvılar 
büyük yangın riskleri oluşturmaktadır. Bu 
riskleri, yanıcı sıvının özellikleri ve yangın 
durumundaki davranış şekline göre tasa-
rımı yapılmış köpüklü söndürme sistem-
leri ile ortadan kaldırabiliriz. Bu çalışma 
ile yanıcı-parlayıcı sıvılar için belirlenen 
tehlike sınıfları tanıtılmış ve yanıcı parla-
yıcı sıvı depolanan mahallerin yangından 
korunması için kullanılan köpüklü sprink-
ler sistemlerinde baz alınacak standartlar 
ve tasarım kriterleri incelenmiştir.

1. Yanıcı ve Parlayıcı Sıvılar

Parlama noktası 37,8°C’nin altında ve 
37,8°C’deki buhar basınçları 276 kPa’yı 
geçmeyen sıvılara parlayıcı sıvı denilmek-

Kaynak: Serkan Ceylan, Satış ve Mühendislik Dept. Ekip Lideri, Norm Teknik A.Ş.

Yanıcı Parlayıcı Sıvı Depolarında 
Köpüklü Sprinkler Sistemleri

tedir. Yanıcı sıvılar ise parlama noktası 
37,8°C ve daha üstünde olan sıvılardır.

1.1. Yanıcı ve Parlayıcı Sıvılar 
için Tehlike Sınıfları

Yanıcı ve parlayıcı sıvıların tehlike 

sınıfları NFPA 30 (Amerikan Ulusal 
Yangınla Mücadele Derneği) standar-
dına göre belirlenmektedir. Bu standarda 
göre tehlike sınıfları Tablo 1’de veril-
miştir.

Yanıcı ve parlayıcı sıvılar petrol türevi 

Tablo 1. Yanıcı ve Parlayıcı Sıvıların Tehlike Sınıfları
Sınıf Parlama Noktası Kaynama Noktası

Parlayıcı Sıvılar

Sınıf IA < 22,8 °C < 37,8 °C

Sınıf IB < 22,8 °C >  37,8 °C

Sınıf IC ≥ 22,8 °C  ve < 37,8 °C Bütün kaynama noktaları

Yanıcı sıvılar

Sınıf II ≥ 37,8 °C  ve < 60 °C -

Sınıf IIIA ≥ 60 °C  ve < 93 °C -

Sınıf IIIB ≥ 93 °C -
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hidrokarbonlar ve polar solventler olmak 
üzere 2 sınıfa ayrılırlar. 
Hidrokarbonlar sadece karbon ve hid-
rojen atomları içeren organik bileşikler-
dir. Başlıca hidrokarbonlar: Ham petrol, 
gazolin, jet yakıtları, benzindir.
Su ile karışan ve çözücü olarak kullanılan 
sıvılar polar solvent olarak adlandırılır. 
Başlıca polar solventler; alkoller, ketonlar, 
eterler, esterlerdir. Polar solventler AFFF 
tip köpükleri bozarak parçalar ve etkisiz 
hale getirir. Bu nedenle polar solvent 
yangınlarında alkole dayanıklı köpükler 
kullanılmalıdır. 

2. Yanıcı ve Parlayıcı Sıvı Depo-
larında Sprinkler Sistemi Tipleri 

Yangın sırasında otomatik olarak dev-
reye giren ve söndürücü akışkan ola-
rak köpük-su karışımının kullanıldığı 
köpüklü sprinkler sistemleri ikiye ayrılır. 

2.1. Otomatik Köpüklü Sprinkler 
Sistemi

Köpüklü sprinkler sistemleri ıslak borulu, 
kuru borulu veya ön tepkili sistem olarak 
üç ayrı sistem olarak tasarlanabilmek-
tedir.

Islak borulu sistemlerde tesisatta sürekli 
basınçlı su bulunmaktadır. Yangın anında 
sprinklerin aktive olmasıyla birlikte, tesi-
sata su geçişi olur ve ıslak alarm vanası 
açıldığında köpük hattı açılarak oranla-
yıcı yardımıyla suya belirli oranda köpük 
karıştırılarak köpüklü su oluşur. 

Kuru borulu sistemlerde, tesisat girişinde 
kuru alarm vanası kullanılır. Vananın üst 
kısmının basınçlı hava veya inert gaz ile 
sürekli olarak basınç altında tutulduğu 
ve kuru alarm vanasının alt kısmının su 
ile basınç altında tutulduğu sistemlerdir. 
Sprinklerin belirli bir sıcaklıkta aktive 
olmasıyla tesisattaki hava basıncı düşer 
ve kuru alarm vanası açılır. Kuru alarm 
vanasının açılmasıyla köpük hattı açı-
larak oranlayıcı yardımıyla suya belirli 
oranda köpük karıştırılır. 

Ön tepkili sistemlerde, sistem boruları 
içinde köpük-su karışımı bulunmaz. 
Tesisatta basınçlı hava bulunur. Suyun 
boşalması için elektrik ya da mekanik 
doğrulamanın gerektiği sistemlerdir. Bu 
sistem normal kuru borulu sprinkler 
sisteminin diğer çeşidi olup, ön tepkili 
alarm vanasından boru sistemine su geçişi 
sprinklerin açılması ile ve aynı zamanda 
otomatik bir algılama sisteminin devreye 
girmesi ile başlar. Köpük su karışımının 
boru sistemine geçişi iki bağımsız olayın 
gerçekleşmesi durumunda olduğundan 
kaza sonucu boşalma olasılığının mini-
mize edildiği sistem tipidir.  

2.2. Baskın Köpüklü Sprinkler 
Sistemi

Sistem borularının içinde köpük-su 
karışımının bulunmadığı, sistemi kont-
rol eden vananın elle, elektriksel ya da 
mekanik olarak tetiklenerek karışımın 
tüm sprinkler başlıklarından korunan 
alana aktığı sistemdir. Bu sistem, yangın 
yayılımının yüksek ve hızlı olmasının 
beklendiği ve köpüklü suyun yangının 
meydana gelip yayılacağı tüm alana 
uygulanmasının istendiği durumlarda 
kullanılır. Borular su veya hava ile basınç-
landırılmaz. Baskın alarm vanası uygun 
otomatik algılama sistemi ile devreye 
girer. Acil durumlarda baskın alarm vana-
sını devreye sokmak için en az bir adet 
elle boşaltma istasyonu teçhiz edilmelidir. 

3. Köpüklü Söndürme Sistemi

Köpük; su, deterjan ve havanın karı-
şımı ile meydana gelen bir maddedir. 
Temel olarak yangın sırasında boşal-
tılan köpük-su karışımı yanıcı madde 
üzerinde bir örtü tabakası oluşturarak 
oksijenin ve ısının içeri girmesini önler 
ve ortamın sıcaklığını düşürerek yangını 
söndürme görevi görür.

3.1. Yanıcı Parlayıcı Sıvı Yangın-
larında Kullanılan Köpük Tipleri

Köpük-su karışımının yangın esnasında 

verimli şekilde söndürme görevi gör-
mesi için uygun tipte köpük seçilmelidir. 
Köpük tipleri:
•	 Protein köpük sıvıları
•	 Floroprotein köpük sıvıları 
•	 Film tabakası oluşturan 

fluoroprotein (FFFP) Köpük Sıvıları 
•	 Akıcı film tabakası oluşturan 

(AFFF) Köpük Sıvıları 
•	 Alkole dirençli akıcı film tabakası 

oluşturan (AR-AFFF) Köpük 
Sıvıları

•	 Alkole dirençli film tabakası 
oluşturan fluoroprotein (AR-FFFP) 
Köpük Sıvıları

•	 Sentetik deterjan köpük sıvıları 
(Mid, Hi-ex)

3.2. Köpüklü Sprinkler Sistemleri 
Tasarım Aşamaları

Köpüklü sprinkler sistemi uygulaması 
yapılırken aşağıda yer alan adımlar izlen-
melidir:
•	 Depolanan yanıcı parlayıcı sıvının 

sınıfının belirlenmesi
•	 Uygun sistem seçimi
•	 Tasarım yoğunluğu ve operasyon 

alanının belirlenmesi
•	 Sprinkler veya nozul için minimum 

basıncın belirlenmesi
•	 Oranlayıcı seçimi
•	 Uygulama süresinin belirlenmesi
•	 Köpük tipinin seçimi
•	 Köpük besleme metodunun seçimi

3.3. Köpüklü Sprinkler Sistemleri 
Tasarım Kriterleri

Tasarımı yapılacak köpük-su sprinkler 
sistemi aşağıda yer alan standartları kar-
şılamalıdır:

•	 NFPA 13: Standard for the 
Installation of Sprinkler Systems, 
2016 Edition 

•	 NFPA 16: Standard for the 
Installation of Foam-Water 
Sprinkler and Foam-Water Spray 
Systems, 2015 Edition
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NFPA 30’da tasarım kriterleri tablolar 
halinde verilmektedir. Örnek olarak çift 
sıralı raflı depolama alanlarında depo-
lanan metal, portatif ve IBC yanıcı sıvı 
tanklarının otomatik köpüklü sprinkler 
sistemi ile korunmasına yönelik tasa-
rım kriterleri Tablo 2’de verilmektedir. 
Tasarım yoğunluğu belirlenirken kul-
lanılacak olan cihazların test değerleri 
de dikkate alınmalı, tablolar halinde 
verilen değerler ile kıyaslanarak hangi 
değer büyükse o değer hesaba katıl-
malıdır. 

NFPA30’a göre oranlayıcı ekipmanlar 
seçilirken en az dört adet sprinklerin 
açılacağı kabulü yapılarak oranlama 
aralığı belirlenmelidir.

NFPA 30, sprinkler yerleşiminin 
NFPA 13, Sprinkler Sistemlerinin 
Kurulum Standardı’na uygun olarak 
tasarlanması gerektiğini belirtmekle 
birlikte aşağıdaki maksimum koruma 
alanına uygun olarak sprinkler yerle-
şimi yapılmasına izin vermektedir. 
(1) Sınıf I, II ve IIIA:9.3 m2 sprinkler 
başına korunan alan 

(2) Sınıf IIIB:11.1 m2 sprinkler başına 
korunan alan 

NFPA 16’ya göre çalışma süresi mini-
mum 10 dakika, NFPA 30’a göre mini-
mum 15 dakika olacak şekilde köpük 
miktarı hesaplanmalıdır.

3.4. Köpük Besleme Yöntemleri

Sprinkler sistemlerinde yaygın olarak iki 
köpük besleme metodu kullanılmaktadır. 

1. Diyafram tanklı köpük besleme 
metodu 
2. Köpük pompalı köpük besleme 
metodu

Köpük besleme yöntemi seçilirken, 
köpük su karışımının doğru oranda 
akıtılması dikkat edilmesi gereken en 
önemli konudur. Oranlama cihazları en 
düşük ve en yüksek debi aralığına göre 
seçilir. Oranlama cihazlarının akış aralığı 
köpük cinsine göre değişir. AR-AFFF 
köpükler için bu değerler daha düşük 
olmaktadır. Bu yüzden en çok köpüklü 
su ihtiyacı olan alanın akış değeri dikkate 

•	 NFPA 30: Flammable and 
Combustible Liquids Code, 2015 
Edition

Köpüklü sprinkler sistemlerinde (ıslak 
borulu, kuru borulu, baskın, ön tepkili sis-
temler) NFPA 16 ve NFPA 30’da yer alan 
tasarım kriterlerine göre tasarım yapılır. 
NFPA 16’da verilen değerler genel para-
metrelerdir ve minimum ihtiyacı belirler. 
Yanıcı ve parlayıcı sıvılar üzerinde yapılan 
yangın test sonuçlarına göre kriterlerin 
değişiklik gösterebileceği özellikle belir-
tilmektedir. NFPA30’da ise yapılan testler 
ile ilgili daha detaylı bilgi bulunmaktadır. 
NFPA 30 farklı tip depolama şekli, depo-
lama yüksekliği, çatı yüksekliği, yanıcı sıvı 
çeşitlerine göre tasarım kriterlerini belir-
lemektedir. 

NFPA 16’ya göre yapılan sistemlerde, 
tasarım yoğunluğu en az 0.16 gpm/ft2 
(6.5 mm/m²), tasarım alanı ıslak sistem-
lerde 5000 ft² (465,4 m²) olmalıdır. Bir 
sprinklerin koruma alanı 100 ft² (9,3 m²) 
ve sprinkler arası mesafede 12 ft (3,7 m) 
aşmamalıdır.

Tavan ya da çatıya monte edilmiş sprinkle-
rin açılma sıcaklığı 250°F ila 300°F (121°C 
ila 149°C) aralığında olmalıdır. Ara seviye-
lerde yer alan sprinklerin açılma sıcaklığı 
ise çevre koşulları daha yüksek bir değeri 
gerektirmedikçe 135°F ila 170°F (57°C ila 
77°C) aralığında olmalıdır.

Sistemde kullanılacak olan boru çapları 
sürtünme kaybı hesaplarına göre belir-
lenmelidir. Boru sistemlerindeki sürtünme 
kaybının hesaplanması için Hazen-Wil-
liams C değerleri kullanılır. Köpük su 
karışımı taşıyan boruların sürtünme kaybı 
karakteristikleri sadece su taşıyan borular 
ile aynı şekilde değerlendirilecektir. Alkol 
dirençli köpük konsantresinin kullanıldığı 
boru sistemlerindeki sürtünme kaybının 
hesaplanması için sürtünme karakteris-
tikleriyle ilgili olarak köpük konsantresi 
üreticisine danışılmalıdır.

Şekil 1. Diyafram Tanklı Köpük Su Oranlama Sistem Şeması
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alınmalıdır. Ayrıca köpük konsantresi, sis-
temin ihtiyaç duyduğu en düşük basıncı 
karşılayacak şekilde basınçlandırılarak 
suya karıştırılır. Baskın sistemlerde, tüm 
sprinklerden aynı anda akış sağlanaca-
ğından, akıştaki değişim sadece basınç 
değişiminden kaynaklanır. Ancak kapalı 
sprinkler başlığı kullanılan sistemlerde 
minimum ve maksimum akış aralığını 
tahmin etmek imkansızdır. Akış aralığı 

ile ilgili kabuller tasarımcı tarafından 
yapılmaktadır. Bu değer NFPA30’da 
en az 4 sprinklerin açılacağı ve en fazla 
hidrolik tasarım alanı içinde kalan 
sayıda sprinklerin açılacağı varsayılarak 
hesaplanmalıdır. Oranlayıcının çalışma 
aralığı bu değerlere uygun olarak seçil-
melidir. Bu değerler dışında seçilen 
cihazlarda söndürme performansını 
sağlayacak oranda köpük su karışımı 

sağlanamayabilir. Her iki metodun da 
birbirine göre avantaj ve dezavantajları 
bulunmaktadır. Başlıca konular Tablo 
3’te özet halinde verilmektedir. 

3.4.1. Diyafram Tanklı Köpük-Su 
Oranlama Sistemi 
 
Köpük sıvısı karbon çelik tank içinde 
bulunan elastomerik malzemeden 

Tablo 2. Çift Sıralı Raflarda ve Metal, Protatif, IBC Tanklarda Depolanan Yanıcı ve Parlayıcı Sıvılar için 
Köpüklü Sprinkler Sistemi Tasarım Kriterleri
Tank Max. Max Tavan Sprinkler Koruması   Raf Arası Sprinkler Koruması

Tipi ve Depo Tavan Sprinkler Tasarım Sprinkler Tasarım
Kapasitesi h h Tipi Hassasiyet Yoğunluk Alan Tipi Hassasiyet Debi Not

  (ft) (ft)       (gpm/ft2) (ft2)         (gpm)  

NONRELIEVING STYLE CONTAINERS - SINIF IB, IC,II,IIIA 

≤5 gal 25 30 K≥8.0 SR or QR 
286°F   0.30 2000   K=5,6 or 

8,0
QR or SR 
(ot)   30 1,2,4

>5 and≤60 25 30 K≥8.0 SR or QR 
286°F   0.30 3000   K=5,6 or 

8,0
QR or SR 
(ot)   30 1,8,4

NONRELIEVING STYLE CONTAINERS - SINIF IIIB

≤60 gal 40 50 K≥8.0 SR  286°F 0.30 2000 K=5,6 or 
8,0

QR or SR 
(ot) 30 1

RELIEVING STYLE CANTAINERS - SINIF IB,IC,II,IIIA

≤5 gal 25 30 K≥8.0 SR or QR 
286°F   0.30 2000   K=5,6 or 

8,0
QR or SR 
(ot)   30 1,2,4

>5 and≤60 25 30 K≥8.0 SR  286°F 0.30 3000 K=5,6 or 
8,0 30 1,8,4

Portatif tank  

IBC tanklar                          

RELIEVING STYLE CANTAINERS - LIQUID CLASS IIIB

≤60 gal 40 50 K≥8.0 SR  286°F   0.3 2000   K=5,6 or 
8,0

QR or SR 
(ot)   30 1

1 gal=3,8 lt , 1 ft= 0,3 m, 1 ft2 =0,09m2 , 1gpm/ft2=40,7 L/min/m2=40,7 mm/dk.  

   
NOTLAR  

(1) Raf –arası sprinkler hidrolik olarak en uzak olan en üst üç seviyede altışar adet  raf-arası sprinkler hesaplanır. 
(2) Tasarım alanı pre-primed sistemlerde 1500 ft2  olarak azaltılabilir.
(3) Tasarım alanı pre-primed sistemlerde 2000 ft2  olarak azaltılabilir .
(4) Pre-primed sistemlerde, raf –arası sprinkler hidrolik olarak en uzak olan en üst üç seviyede, üçer adet  raf-arası sprinklere düşürülerek hesap 
yapılmasına izin verilir. 
(5) Çift sıralı raflı depoda depolama genişliği maksimum  6 ft (1,8m) dir .
(6) K=8,0(115) ve K=11,2(160)tavan sprinkleri kullanılan mahallerde, en üst raf arası seviyenin üzerinde birden fazla depo seviyesi varsa, yoğunluk 0.6 ve 
tasarım alanı 2000 ft2  olarak arttırılmalıdır. 
(7) Raf arası sprinkler mesafesi en fazla 2.7m olmalıdır. 
Pre-primed sistemler: Tesisatta içinde belirli oranda köpük konsantresi karıştırılmış su bekler. 
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Orta ve düşük basınçlı ısıtma, 
soğutma, havalandırma ve atık gaz 
geçiş hatlarında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş kendinden yalıtımlı tek 
parça esnek hava kanallarıdır. 
Hava sızdırmaz. Çekme ve darbe 
dayanımı yüksektir.

Yeni tam 
laminasyonlu 
esnek hava kanalı:

Çap Aralığı 
Ø 102 mm - Ø 610 mm 

Artist Serisindeki (tam laminasyonlu esnek hava kanalları) kanallar:

sızdırmaz

yenİlİkçİ ÜRÜN

PRATİK MONTAJ

ESTETİK GÖRÜNÜM

PATENTLİ
YENİ ÜRÜN

EXIVA, esnek havalandırma kanallarının 
ana havalandırma kanalına, dağıtım 
noktalarına, her türlü fan, cihaz ve 
havalandırma ekipmanlarına montajını 
sağlayan bağlantı aparatıdır. Daha kısa 
sürede daha sağlam montaj imkanı sağlar.

Yüksek gerilimli çelik tel ve polyester 
lamineli alüminyum kullanılarak imal 
edilmiş borunun üzerine elyaf şiltenin 
tam laminasyonlu olarak kaplanması 
ile ISO 9001-2008 sistemi ve TS EN 
13180 standardına uygun olarak 
üretilmiştir. 

İç boru, izolasyon malzemesi ve dış ceket 
tam lamineli olarak üretildiğinden ve 
izolasyon malzemesinin de özelliğinden 
dolayı toplanma ve tozuma yapmaz.

Alev yürütmez niteliktedir. Yangın 
esnasında zehirli gaz çıkışına sebep olmaz.

www.flexiva.com.tr
Diğer Flexiva ürünleri için:

POLİETİLEN



Teknik

Tablo 3. Diyafram Tank ve Köpük Pompalı Sistemlerin Avantaj ve Dezavantajları 
DİYAFRAM TANKI

Avantaj Dezavantaj

Geniş bir debi aralığında otomatik olarak oranlama imkanı sağlar. Sistem devre dışı bırakılmadan köpük boşaltılmaz.

Oranlama, basınç değişimlerine karşı değişiklik göstermez. Diyaframa zarar vermemek için özel dolum prosedürüne uygun 
hareket edilmelidir. 

Çalışma prensibi basittir. Köpük depolama miktarı limitlidir. 

Bakım ihtiyacı azdır.  Köpük tankı ile oranlayıcı arasındaki boru uzunluğu limitlidir. 

Su gücüyle çalışır. İlave enerji gerektirmez.

KÖPÜK POMPASI

Avantaj Dezavantaj

Geniş bir debi aralığında otomatik olarak oranlama imkanı sağlar. İlave enerji gerektirir.

Oranlama, basınç değişimlerine karşı değişiklik göstermez. Pompaların bakımı gerekir.

Sistem devrede iken köpük ilavesi yapılabilir. Güvenilir güç kaynağı bulunmayan yerlerde alternatif güç 
kaynağı gerekebilir.

Uzak mesafelerdeki oranlayıcılara köpük aktarımı sağlar. Köpük pompası basıncını dengeleyen oranlayıcılar, diğerlerine 
göre çok daha pahalıdır.  

Şekil 2. Köpük Pompalı Köpük Su Oranlama Sistem Şeması
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Modern İklimlendirme Cihazları
Soluduğunuz havanın kalitesini artırmak elinizde...

www.htkklima.com

HTK Klima Havalandırma Sistemleri
Güzelyalı Mah. Mazi Sk. No:24/A Pendik İstanbul Tel: (0216) 371 66 96  Faks: (0216) 371 62 92

E-posta: info@htkklima.com

Dip Emiş Menfezi

Döşeme 
Tipi Lineer 
Menfez

Kanal Tipi 
Elektrikli Isıtıcı

Isı Geri Kazanım 
Cihazı

Paslanmaz 
Kare Tavan 

Anemostadı

Hepa Filtre Takımı

Sıralı Jet Nozul

Hücreli Aspiratör

Aksiyel Fan ve 
Şaft Duman 
Damperleri

Yer Konvektörü

Kare Anemostad 
Dairesel Boğaz

İstiridye Difüzör
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yapılmış köpük torbasında depolanır. 
Köpüğü basınçlandıran su ise tank cidarı 
ile köpük torbası arasındaki boşlukta yer 
alır. Köpüğü basınçlandıran su sistemdeki 
yangın pompasından sağlanır. Şekil 1’de 
Diyafram Tanklı Köpük Tankı verilmiştir.

3.4.2. Köpük Pompalı Köpük-Su 
Oranlama Sistemi 
 
Köpük ve su ayrı pompalar ile oranlayı-
cıya gönderilerek sisteme verilir. Pompalı 
sistemlerde basıncı dengeleyen özellikte 
oranlayıcılar kullanılır. Bu nedenle oranla-
yıcının köpük tankına olan mesafesi konu-
sunda sınırlama bulunmamaktadır. Doğru 
oranlama yapılabilmesi için köpük basıncı, 
su basıncının 20PSI üzerinde olmalıdır. 
Şekil 2’de Köpük Pompalı Köpük-Su 
Oranlama Sistemi şeması gösterilmiştir. 

3.5. Örnek Uygulamalar 

3.5.1. Baskın Köpüklü Söndürme 
Sistemi Uygulaması 

Sistem Tipi: Baskın Köpüklü Söndürme 
Sistemi
Dizayn Standardı: NFPA 16
Depo Boyutları: 27,4 m x 15,2 m

Depolanan Ürün: SINIF IB Hidra-
karbon
Depolama Tipi: Raflı Depolama, 10 
galon metal kaplarda
Köpük: AFFF, %3
Depolama yüksekliği: 7,6 m
Tavan yüksekliği: 6,1 m
Raf Arası Sprinkler: Yok
Sprinkler Tipi: Standart orifis
Sprinkler Tepki Süresi: Standart

Tasarım Alanı: 27,4 x 15,2 = 418 m²
NFPA16’ya göre,
Tasarım yoğunluğu: 6.5 lpm/m² 
Karışım miktarı: 6,5 lpm/m² x 418 m²  
= 2717 lpm (717 gpm)

Çalışma Süresi: 10 dakika 
Köpük Oranı: %3 
Köpük Miktarı: 717 x 10 x0.03 =  216 
galon 

3.5.2. Islak Borulu Köpüklü 
Söndürme Sistemi Uygulaması 

Örnek sistem şeması Şekil 3’te veril-
miştir. 

Sistem Tipi: Islak Tip Köpüklü Sön-
dürme Sistemi

Dizayn Standardı: NFPA 
30
Depo Boyutları: 27,4 m x 
15,2 m = 418 m2

Depolanan Ürün: SINIF 
IB Hidrakarbon
Depolama Tipi: Raflı 
Depolama, 10 galonluk 
metal kaplarda
Köpük: AFFF, %3
Depolama Yüksekliği: 7,6 m
Tavan Yüksekliği: 6,1 m
Raf Arası Sprinkler: Yok
Sprinkler Tipi: Standart 
orifis
Sprinkler Tepki Süresi: 
Standart

NFPA 30’da ilgili Tablo 
2’ye göre tasarım alanının 
3000 ft² (278 m²) almamız 

gerekiyor. Bu tasarım alanı için ise tasa-
rım yoğunluğu 0.3 gpm/ ft² (12,2 lpm/
m²) alınmalıdır.

Tasarım yoğunluğu: 12,2 lpm/m² 
Karışım miktarı: 12,2 lpm/m² x 278 m²  
= 3392 lpm ( 897 gpm)

Çalışma Süresi: 15 dakika 
Köpük Oranı: %3 
Köpük Miktarı: 897 x 15 x0.03 = 404 
galon 

Kaynaklar

[1] NFPA 13: Standard for the Installa-
tion of Sprinkler Systems, 2016 Edition 

[2] NFPA 16: Standard for the Instal
lation of Foam-Water Sprinkler and 
Foam-Water Spray Systems, 2015 Edi-
tion

[3] NFPA 30: Flammable and Combus-
tible Liquids Code, 2015 Edition

[4] NFPA 11: Standard for Low – 
Medium and High-Expansion Foam, 
2016 Edition

Şekil 3. Islak Borulu Köpüklü Söndürme Sistem Şeması
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Havalandırma sistemlerinin amacı, 
gerekli taze havayı sağlamak ve 
kirli havayı izin verilen en yüksek 

derişiklikte kalacak şekilde ortamdan uzak-
laştırmaktır. Düşük aktivitedeki bir insan, 
yaklaşık dakikada 8 litre hava solumaktadır. 
Bu değer, aktivite seviyesine bağlı olarak 
artabilmektedir. 

Havalandırma yüklerinin belirlenme-
sinde;

•	 Kirleticilerin üretim seviyesi
•	 İzin verilen en fazla kirletici 

derişiklik seviyesi
•	 Besleme (taze) havasındaki ortalama 

kirlilik seviyesi etkin olmaktadır.

Havalandırma yükleri, konfor veya 
endüstriyel amaçlı uygulamalara bağlı 
olarak geliştirilen standartlar ile belirle-

nir. Amerikan İklimlendirme Soğutma 
Mühendisleri Derneği'nin bu amaçla 
hazırlamış olduğu 62.1-2013 standardı 
güncel olarak kullanılabilir [1].

Yaşadığımız ortamlardaki havanın sıcaklık 
ve nem seviyesi ile toz ve zararlı gaz mik-
tarları, doğru hesaplanmış hava miktarları 
ve iyi bir hava dağıtım tasarımı ile insan 
sağlığı için uygun hale getirilebilir. Yeterli 
havalandırma yapabilmek için gerekli olan 
hava miktarının belirlenmesi için genel 
olarak beş farklı yöntem kullanılır:

1) Saatlik Hava Değişim Sayısı 
Yöntemi

En çok kullanılan yöntemdir. Havalan-
dırılması istenen yerin hacmi (en x boy x 
yükseklik) hesaplanır. Kullanım amacına 
göre tavsiye edilen saatteki hava değişim 

Yazan: Doç. Dr. Hüseyin Bulgurcu

Makale

sayısı (Tablo-1) ile hacim çarpılarak o 
mekan için havalandırma debisi bulunur. 
Buna göre hava ihtiyacı;
 
Q = Hd Vm (m3/h)   
 
Hd : Hava değişim sayısı (defa/saat= 1/h= 
h-1) (Tablolardan alınır)
Vm : Ortamın toplam hacmi (m3)

Örnek: 40 m2’lik ofisin tavan yüksekliği 
2,7 m ise toplam hacim 108 m3’tür. Sigara 
içilmeyen ofisler için tavsiye edilen hava 
değişim sayısı 6-7 değişim/saat’tir. Deği-
şim sayısını 6 kabul edersek ofis havalan-
dırma debisi 108 m3 x 6 değişim/saat: 648 
m3/h olacaktır.

2) Kişi Sayısı Yöntemi

Konferans salonları gibi kalabalık yerlerin 
havalandırma debisinin hesaplanması için 

Havalandırma Yüklerinin 
Hesaplama Yöntemleri
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tercih edilebilen bir yöntemdir. Kişilerin 
hareketliliğine göre çeşitli mekanlar için 
belirlenmiş olan kişi başı hava miktarları 
ile ortamda bulunacağı varsayılan kişi 
sayısı çarpılarak hava debisi bulunur:

s =  n kişi: Toplam dış hava debisi 
(L/s)   

kişi : İnsanlar tarafından ihtiyaç duyulan 
temiz hava miktarı (L/s, kişi) (Tablo-2)
n: Ortamda bulunan insan sayısı 

Örnek: Sigara içilmesinin serbest olduğu 
bir kantinde ortalama 25 kişinin bulun-
duğu kabul edilmektedir. Bu kantine dış 
hava sağlamak amacıyla bağlanan fanın 
hava debisi ne olmalıdır?

Çözüm: Toplam dış hava debisi: kişi = 
30 L/s, kişi    

s = n kişi
    
Q = 25 kişi x 30 L/s = 750 L/s= 2250 m3/h

3) Gaz Kirletici Derişikliği (Örnek 
Olarak Karbondioksit) Yöntemi

s : Karbondioksit derişikliğine bağlı ola-
rak besleme havası debisi (m3/s)

CO2: Karbondioksit üretimi (L/h) 
(Tablo-3)
Ψmax: İç ortamda izin verilen maksimum 
karbondioksit derişikliği (ppm)
Ψe : Dış havadaki karbondioksit derişikliği 
(ppm)

4) Su Buharı Üretimine Göre

Ortam havalandırmalarında, ortamın kul-
lanım amacı ve ortamda bulunan insan-
ların havayı kirletme durumlarını da göz 
önünde bulundurmak gerekir (Şekil-1). 
Bu kirleticilerin biri de su buharıdır. Su 
buharı, solunumdan ve cilt yüzeylerin-
den oluşur. Kişilerin ağız kokusu, sigara 
kullanımı gibi nedenlerle solunumdan su 
buharı ile birlikte kötü kokular yayılır. 

Tablo-1 Çeşitli ortamların saatlik hava değişim sayıları 

Ortam Adı Değişim 
sayısı Ortam Adı Değişim 

sayısı

Ahırlar
Ameliyathaneler
Yoğun Bakım Odaları
Analiz Laboratuarı
Banyolar
Basımevleri
Bekleme Odaları
Büyük Mağazalar
Depolar
Dinlenme Odaları
Doğramacılar
Duş Alanları 
Duş Kabinleri
Dükkanlar
Et Lokantaları
Ev Tuvaletleri
Fotokopiciler
Fırın atölyeleri (ergitme 
ve ısıl işlem fırınları) 
Galvanik Banyolar
Gece Kulüpleri
Giyinme Odaları
İş Yerleri 
Kaportacılar
Kilerler
Klinikler
Konferans Salonları
Kuaförler
Kuru Temizlemeciler
Kütüphaneler
Marangozlar
Medikal Ofisler
Moteller
Müzeler
Ofisler
Okullar
Oturma Odaları
Pet Shoplar
Pizzacılar
Publar
Restoranlar
Restoran Mutfakları
Self Servis
Seralar
Spor Malzemeleri
Süper Marketler
Tabakhaneler

8-15
25-40
9-15
7-8
6-10

10-15
7-8
7-8
5-10
7-8
10

15-20
15-20
6-15

20-30
10-15

12
30-60

25
18

8-12
12

20-40
10
5

10
10-15
30-40

5
10
2-4

10-15
5

6-7
5-7
3-6

15-30
20-40
8-14
8-15

25-35
10-20
4-10
8-15
5-10
10

Tamirhaneler
Tiyatrolar
Umumi Tuvaletler
Veteriner Klinikleri
Yatakhaneler
Yatak Odaları
Yer Altı Çamaşırhaneleri
Boya atölyeleri
İşleme atölyeleri
Bankalar 
Otel barları
Çamaşırhaneler
Ekmek fırınları
Bürolar (*)
Kafeterya ve kafeterya barları
Kargo ambarları ( genel olarak )
İçinde et, yumurta v.b. cinsinden 
besin maddeleri bulunan gemi 
ambarları 
Kantinler 
Fotoğraf stüdyolarında bulunan 
karanlık odalar
Mantarlıklar ( mantar yetiştirilen 
mahaller )
Sinemalar (*)
Ticari mutfaklar veya okul mutfakları
Ev mutfakları
Fabrikalar ( genel olarak )
Dökümhaneler
Gemilerdeki meyve ambarları
Garajlar ( oto bakım ve onarım 
mahalleri ) 
Toplantı salonları ( * ) 
Hastaneler
Laboratuarlar 
Lavabolar
Yüzme havuzları 
Kümes haneler
Konut mahalleri 
Lokantalar 
Bilardo salonları
Kazan daireleri 
Sınıflar
Kulüp salonları 
Dans salonları (*)
Makina daireleri 
Gemilerde dinlenme salonları 
Boyahaneler
Tiyatrolar ( * )

15-30
6-8

10-15
10
5

2-4
30-40
30-60
6-10
2-4
4-6

20-30
20-30

4-6
10-12
6-10

10-20
4-6

10-15
10-20
10-15
15-20
10-15
6-10

20-30
20-30

6-8
4-6
4-6
4-6

10-15
20-30
6-10
1-2

6-10
6-8

20-30
2-3
8-10
6-8

20-30
10-20
20-30
10-15

(*) Bu mahallerin içinde sigara içilmesi halinde, tabloda belirtilen saatteki hava yenilenme 
veya değişim sayılarının iki katına çıkarılması uygundur.
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Mahal Kullanım Amacı

Dış Hava Gereksinimi Varsayılan Değerler*

İç
  H

av
a 

Sı
nı

fı

N
ot

la
r

Kişi
[L/s.kişi]

Alan
[L/s.m2]

Kullanıcı
Yoğunluğu
[Kişi/100m2]

Kombine Dış Hava 
Gereksinimi

[L/s.kişi]

Cezaevleri
Hücreler 2,5 0,6 25 4,9 2
Sosyal Tesis 2,5 0,3 30 3,5 1
Gardiyan odaları 2,5 0,3 15 4,5 1
Okuma/Dinlenme odaları 3,8 0,3 50 4,4 2
Eğitim Tesisleri
Kreş (4 yaşa kadar) 5,0 0,9 25 8,6 2
Kreş reviri 5,0 0,9 25 8,6 3
Sınıf (5-8 yaş) 5,0 0,6 25 7,4 1
Sınıf (9 yaş üstü) 5,0 0,6 35 6,7 1
Meslek dersi sınıfları 3,8 0,3 65 4,3 1
Meslek dersi salonları 3,8 0,3 150 4,0 1
Sanat dersi sınıfları 5,0 0,9 20 9,5 2
Laboratuvar 5,0 0,9 25 8,6 2
Üniversite laboratuvarı 5,0 0,9 25 8,6 2
Ahşap veya metal atölyesi 5,0 0,9 20 9,5 2
Bilgisayar sınıfı 5,0 0,6 25 7,4 1
Medya center 5,0 0,6 25 7,4 1 A

Müzük / Tiyatro / Dans Salonu 5,0 0,3 35 5,9 1

Çok amaçlı uygulamalar 3,8 0,3 100 4,1 1
Yiyecek İçecek Servisi
Restoran / Yemek Salonları 3,8 0,9 70 5,1 2

Kafeterya / Hızlı yemek servisi 3,8 0,9 100 4,7 2

Barlar / Kokteyl Salonları 3,8 0,9 100 4,7 2
Mutfak 3,8 0,6 20 7,0 2
Genel Hacimler
Dinlenme odaları 2,5 0,3 25 5,1 1
Çayevi / Kahvehane 2,5 0,3 20 5,5 1

Konferans / Toplantı Salonları 2,5 0,3 50 3,1 1

Koridorlar 0,3 1

Depo / Arşiv odaları ( sıvı malzeme 
bulunan) 2,5 0,6 2 32,5 2 B

Oteller, Moteller, Tatil Köyleri, 
Yatakhaneler

Yatak odoları / Oturma odaları 2,5 0,3 10 5,5 1

Koğuş / Yatakhaneler 2,5 0,3 20 4,0 1
Merkezi çamaşırhaneler 2,5 0,3 10 8,5 2
Çamaşırhane (konut için) 2,5 0,3 10 8,5 1

Tablo-2 ASHRAE’nin 62.1-2010 Standardına göre çeşitli ortamlar için dış hava ihtiyacı

NOT: Bu tablonun güncel hali [1] no’lu kaynaktan alınabilir.
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SERKON ENDÜSTRİYEL MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Merkez: Nişanca Mah. Eyüp Sultan Bulvarı No: 42/A Eyüp / İstanbul

Tel: (0212) 252 21 41  Faks: (0212) 244 58 26  e-posta: serkon@serkon.com

www.serkon.com

Yarının teknolojisi ile tanışın

Endüstriyel Uygulamalar, 
Altyapı Uygulamaları ve Bina 
Teknolojileri’nde tecrübe

Projelendirme - Satış - Servis - Devreye Alma - Eğitim



Makale

5) Isıtma veya Soğutma 
İhtiyacına Göre

Amaç soğuk hava ile 
soğutma veya sıcak 
hava ile ısıtmadır. 
Soğutma uygulama-

sında ortamdaki ısı kazançlarını gidermek 
için ortamdaki havadan daha soğuk hava 
gönderilir. Isıtmada ise ısı kayıplarını den-
gelemek için ortamdan daha sıcak hava 
gönderilir. Bir ortam aşırı ısındığında bu 
durum kirlilik kaynağı gibi algılanabilir.
  
   
  

Yine kişinin temizlik seviyesine ve cin-
siyetine bağlı olarak ciltten ortama ter 
kokusu yayılır.

s Su buharı derişikliğine bağlı olarak 
besleme havası debisi (m3/h)
G: Ortamda üretilen su buharı seviyesi 
(g/h) (Tablo-4)
Xi:İç ortamdaki nem oranı (g/kg kuru 
hava)
Xs: Besleme havasındaki nem oranı (g/
kg kuru hava)

Tablo-3 

Aktivite CO2 üretimi [L/h]

Oturan kişi 13

Hafif aktivite 19

Orta aktivite 60

Ağır işçilik 77

Tablo-4

Aktivite Su buharı üretimi
(g/kg kuru hava) Kaynak Su buharı üretimi 

(g/kg kuru hava)

Oturan kişi 30 Küvetli banyo 700

Hafif aktivite 40-200 Duşlu banyo 2600

Orta aktivite 120-300 Pişirme esnasında mutfak 600-1500

Ağır işçilik 200-300 Gaz fırınlı mutfak Her m3 gaz için 1500 g

yük: Ortamdaki ısı (W)
ρ: Havanın yoğunluğu (1,205 kg/m3 alı-
nabilir)
Cph: Havanın sabit basınçta özgül ısısı 
(1,05 kJ/kg K alınabilir)
Δt: İç ortam ve dış hava sıcaklık farkı (°C)

Örneğin makine ve aydınlatmadan ortama 
yayılan ısı 28 kW olsun iç ortam sıcaklığı 
30°C, dış ortam sıcaklığı 26 olsun. Bu 
durumda yeterli havalandırma için gerekli 
hava debisi: 

Kaynakça:
1. https://www.ashrae.org/
File%20Library/Technical%20
Resources/Standards%20and%20
Guidelines/Standards%20
Addenda/62_1_2013_p_20150707.pdf
2. Havalandırma Tesisatı, 670 Sayfa, 
Makine Mühendisleri Odası Yayını 
No:650, Aralık, İstanbul 2015.
3. http://tzb.fsv.cvut.cz/files/
vyuka/125bes1/prednasky/125bes1-02.
pdf (14.06.2019 tarihinde erişildi).

Şekil-1 Ortam havasına insanlar tarafından yapılan katkılar
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Soğutma Sisteminde Yüksek 
Performanslı (DIN EN 16430) 
Kampmann HK Yer Konvektörü 

Kampmann Katherm HK yer 
konvektörü; tarihi yapılar, oteller, 
ticari binalar, ofis katları ve show-

roomlarda enerji tasarrufu sağlayarak 
yüksek performanslı ısıtma ve soğutma 
yapmak üzere tasarlandı. 
10 bar ve 120°C’de çalışma basıncına 
uygun olan ve 2 veya 4 borulu olan sis-
temde hem ısıtma hem de soğutma için 
kullanılan HK yer konvektörü, gelişti-
rilen EC fan teknolojisi sayesinde ses-
siz çalışır ve ısı kaybının yüksek olduğu 
mekânlarda %50 enerji tasarrufu sağlar. 
Katherm HK, KaControl teknolojisi ile 
uyumlu BACnet, Modbus veya LON 
gibi bina otomasyon sistemlerine kolayca 
entegre edilir. 
Soğutma modunda, geliştirilmiş yoğuşma 
suyu drenajı sayesinde yoğuşma tavasının 
temizliği kolayca yapılır ve Katherm HK 
tamamen hijyenik kalır.  
Kampmann Araştırma ve Geliştirme 
Merkezinde geliştirilen Katherm HK yer 
konvektörü, daha kaliteli iç ortam havası 
oluşturabilmek için opsiyonel olarak taze 
hava bağlantı aksesuarlarına sahiptir. 
Türkiye’de Agon A.Ş. tarafından temsil 
edilen Kampmann HK; pencere, köşe ve 
duvar tiplerine uyumlu aksesuar seçenek-
leri, isteğe uygun ızgara renk seçenekleri 
naturel ve paslanmaz alternatifleri ile ter-
cih edilen Katherm HK yer konvektörü 
ile mimari tasarımların değişen yerleşim 
ihtiyaçlarını estetik olarak tamamlayan, 
geniş ızgara opsiyonları sunuyor.
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Samsung 360 Kaset Tipi Üniteler

Samsung’un geliştirip soğuk hava 
çarpması olmadan serinletme 
amacıyla piyasaya sunduğu ürün 

grubunun en önemli ürünlerinden biri 
“360 Kaset”. Soğuk cereyan olmadan 
serinliğin konforunu sunan Samsung 
360 Kaset Tipi Üniteler, 2016 IF Design 
ödüllü son derece şık bir tasarıma sahip. 
Samsung 360 Kaset Tipi Üniteler, adını 
aldığı 360 derece üfleme alanıyla, havayı 
tüm alanlara homojen bir şekilde dağı-
tır ve bulunduğu mekânın her köşesine 
ulaştırabilir. Bölgesel ısı farklılıklarını 
da en aza indirger. Geleneksel kaset tipi 
ünitelerin direkt etki alanı ile ulaşıl-
mayan kör noktalar arasında sıcaklık 
farkı 2,3°C’yi bulurken, Samsung 360 
Kaset Tipi Ünitelerde dairesel homo-

jen üfleme teknolojisi ile bu fark 0,6 
°C’ye kadar düşer. Ayrıca, sektörde bir ilk 
olan Samsung patentli kanatsız yapısı 
ile geleneksel kaset tipi ürünlere göre 
hava çıkış yollarında meydana gelen 
sürtünme kayıplarından doğan debi 
kayıplarının önüne geçilir. Bu sayede; 
iklimlendirilen ortama %25 oranında 
daha fazla hava debisi sağlanır. Kanat-
sız yapısında bulunan booster fanlar 
ile havayı zemine yatay yönlendirerek, 
kanat kullanımından kaynaklı, insanla-
rın üzerine yapılan direkt üfleme neti-
cesinde oluşan soğuk cereyan etkisini 
ortadan kaldırır. Booster fanlar yardımı 
ile hava akışını kontrol ederek, yatay, 
çapraz, dikey salınım yaparak havayı 4 
farklı yönde kontrol edebilir.
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EMERSON-DIXELL Yeni Nesil 
Endüstriyel/Ticari Tip Buzdolabı 
Termostatları

Dünyada ilk defa üretilen, tümüyle 
kapasitif dokunmatik ekranı 
bulunan, farklı dokunma jestle-

rine göre farklı işlemler yapan, üzerinde 
hiç tuş bulunmadığı için maks. ekran 
boyutuna sahip Dixell XT-T ve XD-T 
model termostatlar, SODEX 2019 İstan-
bul Fuarında görücüye çıkıyor.
•	 Dokunmatik teknolojisi ile daha 

etkin çalışma ortamı, 
•	 Birkaç dokunuşla bilgiye ulaşma,
•	 İnteraktif ve ultra-geniş ekran, 
•	 Düşük GWP soğutkanlarla uyumlu, 
•	 Hızlı kurulum ve servis imkânı, 
•	 Su ve toza dayanıklı,
•	 Kablosuz haberleşme teknolojisine 

sahip,
•	 VSD kompresör sürüş özelliklerine 

sahip bu kontrolör ailesi “termostat” 
kavramına yeni bir bakış ve yaklaşım 
getiriyor. Patentli teknolojisiyle 
önümüzdeki yıllarda sektörde 
sıklıkla göreceğimiz bu ürünün yeni 
bir kontrolör standardı oluşturacağı 
belirtiliyor.

Fuar akabinde satışa sunulacak ürün-
lerin modellere göre özellikleri deği-
şiyor ve çeşitleniyor. Detaylı bilgi için  
EMERSON-DIXELL Türkiye Genel 
Dağıtıcısı olan Ercan Teknik A.Ş. ile 
iletişime geçebilirsiniz.
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Tpe Tarafindan Güvence 
Altına Alınmıştır

KLİMA FİLTRESİ 
(G2) 65 ≤ Am < 80

Pramit Filtre ve Klima Aksesuarları San.Tic.Ltd.
Yayalar Mahallesi Seyyar Sok. No: 3/A Pendik/İSTANBUL

Telefon: +90 216 627 06 31 Faks: +90 216 627 06 32
info@pramitfiltre.com • www.pramitfiltre.com

Patentli ürün / Bayimiz yoktur

Antibakteriyel Pramit Filtrenin Kullanım Alanları:

• Fancoil cihazları • Roof Top cihazları • Hava Perdeleri • Soğutuculu Araç Klimaları (Frigofirik) 
• Havalandırma kanalları • Otobüs / Tren / Metro / Troleybüs havalandırmaları 

• Askeri Araç havalandırmaları • Yat / Gemi havalandırmaları

 Antibakteriyel

 % 99 Tutuculuk

 Kolay Temizlenebilir

 Estetik Tasarım  

 Uygun Fiyat

 Erken Teslimat

 Tüm Ölçülere Uyarlanabilir

Antibakteriyel FiltreAntibakteriyel Filtre



Ürün Tanıtımı

Doğu İklimlendirme 
FOUR-HPGK Isı Pompalı 
Isı Geri Kazanım Cihazı

F OUR-HPGK, ısı pompası sistemi 
ile ısı geri kazanım sisteminin bir-
leştirilmesi ile ortaya çıkan yüksek 

verimli tavan tipi bir ısı geri kazanım 
cihazıdır. Cihaz sadece klima cihazları 
ile ısıtılıp/soğutulan ortamların ek başka 
bir ünite olmadan taze hava ihtiyacını 
karşılayamaması üzerine geliştirilmiştir. 
Taze havaya ihtiyaç duyulan restoran-
lar, mağazalar, ofisler, tarihi binalar gibi 
yerlerde bu cihazı kullanmak, istenen 
taze hava ihtiyacını iç ortam şartlarını 
bozmadan sağlar. Ayrıca iklimlendirilen 
ortamda havalandırmadan kaynaklanan 
enerji kayıplarını da minimuma indirir. 
Cihaz içerisinde kapasitelerine uygun 
olarak ısıl verimliliği ve basınç düşümü 
ilişkisi en iyi şekilde optimize edilmiş 
Eurovent sertifikalı bakır borulu, alümin-
yum kanatlı plakalı ısı geri kazanım eşan-
jörleri kullanılmaktadır. Isı eşanjörü ile 
iç ortamdan atılan havayla dış ortamdan 
alınan taze havayı birbirlerine karıştırma-
dan ısı transferi yapmasını sağlar. Eşan-
jörden çıkan ısı transferi gerçekleşmiş 
taze hava ve egzoz havası, cihaza entegre 
edilmiş ısı pompası sistemi ile ısıtılıp/
soğutulmaktadır. Isı transferi işlemi sıra-
sında oluşan yoğuşma sonucu biriken su, 
paslanmaz çelikten imal edilmiş yoğuşma 

tavası ile dışarı atılır. Ayrıca dış hava şart-
larının uygun olduğu durumlarda, cihaz 
enerji harcamadan “freecooling” özelliği 
ile havalandırma yapmaktadır.
Cihazda hava akışını motora direkt 
akuple, geriye eğik kanatlı yüksek verimli 
radyal fanlar kullanılarak sağlanır. Fanlar 
düşük ses seviyesi ve optimum verimli-
likte çalışmaktadır. Ekonomik AC fan 
seçeneği yanında yüksek verimli EC 

fan seçeneği de sunulmaktadır. Ayrıca 
G4 sınıfı filtre ile taze hava filtrasyonu 
yapılmaktadır. Fanlara ve filtrelere kolay 
ulaşım için müdahale kapakları cihaz 
üzerinde kilitli olarak bulunmaktadır. 
Kompakt yapısı ile Plug&Play mantı-
ğıyla geliştirilen cihaz dış üniteye ihtiyaç 
duymaz ve standart olarak çok fonksi-
yonlu güç kontrol ünitesi ve oda kontrol 
paneli ile kontrol edilebilmektedir.
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Baymak Duotec Compact

B aymak’ın yoğuşmalı kombi aile-
sinin en geniş kapasiteli modeli 
Duotec, yeni tasarımı ve yenilenen 

teknolojisiyle ev ve iş yerlerinde aranılan 
tasarruf, yüksek performans ve konforu 
bir arada sunuyor. Duotec Compact, 
dijital ekranı ve tuş takımı ile tüketiciye 
kolay kullanım imkânı sunarken, 28 kg 
ağırlığı ve 70 cm yüksekliğiyle ev ve iş 
yerlerini estetikle buluşturuyor. Yüksek 
enerji tasarrufu ve A enerji sınıfına sahip 
Duotec Compact, küçük tasarımının yanı 
sıra sessizliğiyle de kendini unutturuyor. 

Premix yanma teknolojisiyle 
ideal yanma

Duotec Compact, Premix yanma tekno-
lojisiyle farklılaşıyor. Kombi içerisinde 

doğru hava ve gaz dengesini sağlayan 
Premix teknolojisi, düşük sıcaklık değer-
lerinde de ideal yanma düzeyinin yaka-
lanmasını sağlıyor. Premix teknolojiye 
sahip Duotec Compact, bir birim gaz 
için doğru oranda havayı alıp karıştırıp 
ideal yanmayı sağlayarak tasarruf oranını 
artırıyor.

Isı kayıplarına karşı maksimum 
verim

Duotec Compact’ta kullanılan paslan-
maz çelik eşanjörler, kombinin ömrünü 
uzatırken, düşük emisyon değerleriyle 
de çevreye verdiği zarar en düşük sevi-
yeye iniyor. Bunun yanı sıra Cold Burner 
Door (soğuk brülör kapak) teknolojisine 
sahip olan Duotec Compact, ısı kayıp-
larına karşı maksimum verim sağlıyor. 
Opsiyonel olarak oda termostatlarıyla 
kullanılabilen Duotec Compact, çok 
sayıda gelişmiş fonksiyona sahip Open-
therm kontrol cihazları ile hassas kont-
role de olanak veriyor.

Duotec Compact’ın özellikleri

•	 Premiks tam yoğuşma teknolojisi ile 
tam tasarruf

•	 ErP enerji verimlilik sınıfı A
•	 Nox sınıfı: 6 
•	 Pirinç malzemeden hidrolik grup
•	 Modülasyonlu sirkülasyon pompası
•	 Arıza tespit sistemi
•	 Cold burner teknolojili yanma 

grubu
•	 Isıtma ve kullanım suyu devresinde 

donmaya karşı koruma
•	 Pompa ve 3 yollu vana blokaj 

koruması
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Ürün Tanıtımı

RFT KAMOUFLAGE Duman 
Tahliye Kapağı

Duman tahliyesi ve binalarda 
duman kontrolü, bina güvenliği 
açısından son derece önem teşkil 

eden bir konu haline gelmiştir. Özel-
likle yüksek binalarda, insanlara güvenli 
kaçış koridoru oluşturmak açısından, 
duman tahliyesi önemli rol oynamakta-
dır. Duman damperleri, normalde kapalı 
olan damperlerdir ve yangın esnasında 
açılarak duman tahliyesini gerçekleş-
tirir. Yangın esnasında açık olan dam-
perler, kesit alanlarını koruyarak duman 
tahliyesini sağlarken, kapalı konumda 
kalan damperler de duman ve ısı geçi-
şini engelleyerek yangının yayılmasını 
engeller. Genellikle tercih edilen duman 
damperleri klapeli tip ya da çok kanatlı 
tiptir. İlgili binanın yangın senaryo-
suna ve gerek görülen güvenlik seviye-
sine göre, motor korumalı/korumasız, 
kalsiyum silikat gövdeli /metal gövdeli, 
tekil kompartımanlı (single) /çoklu 
kompartımanlı (multi) gibi seçenekler 
mevcuttur. Montaj derinliğinin bu tip 
damperler için yeterli uzunlukta olma-
dığı, daha hızlı açma sürelerinin istendiği 
projelerde duman tahliye kapakları ideal 

çözüm olarak kullanılmaktadır. Motorlu 
ve motorsuz seçenekleri ile, yüksek sayıda 
açma kapama çevrim sayıları ile bina 
havalandırmasında dahi kullanılabil-
mektedir. Rf-T marka KAMOUFLAGE 
duman tahliye kapakları, özellikle otel, iş 
merkezi, rezidans koridorlarında duman 
tahliye damperi ve yerine kullanılan alter-
natif bir üründür. Kapak Ca-Si malze-
meden yapılmış olup, yangın esnasında 
yangın algılama sisteminden gelen sinyal 
doğrultusunda, şaftın içine doğru açıl-
maktadır. Kapaklar yangına 120 dakika 
dayanımlı olup, EN 1366-10 standardına 
göre test edilmiş EN 12101-8 ürün stan-
dardında EI 120 (Vde i <-> o) S 1500 AA 
MULTI ve EI 120 (Vho i <-> o) S 1500 
AA MULTI özelliğini sağlamaktadır. 
Kapağın üzeri boyanabilir, duvar kağıdı, 
seramik gibi dekorasyon malzemeleri 
ile kaplanabilir özellikte olduğundan 
dekoratiftir ve mimari açıdan estetik 
görünüme sahiptir. Kapaklar tek kapak 
(300x385 mm-700x1075 mm) ya da çift 
kapak (350x385 mm-1100x1105 mm) 
olarak imal edilebilmektedir. Ayrıca ürün 
“Fransız Janus I'Industrie” ödüllüdür.
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kuru rotorlu sirkülasyon pompalarının 
pompa giriş-çıkışı, pompa gövdesi, çarkı 
döküm malzemeden üretiliyor, sızdır-
mazlığı ise mekanik salmastra (karbon-
seramik) ile sağlanıyor.
Etna EILR-HF serisi frekans kontrollü 
sirkülasyon pompaları ise motor üze-
rine bağlantı kelepçeleri ile takılabilen 
Hydrokon frekans kontrol sürücüsü 
sayesinde, değişken debi taleplerinde 
sistemin gerektirdiği fark basıncını sabit 
tutarak (ΔP: sabit) sistem talebini kar-

şılıyor, değişken devrin sağladığı düşük 
enerji tüketimi sayesinde işletim gider-
lerini azaltıyor. 
Hydrokon cihazı, her tip standart elek-
trik motorunun üzerine kolayca takı-
labilir ve sökülebilir. İstendiğinde yeni 
bir pompa sistemine takılabildiği gibi, 
mevcut pompalara da bağlantı kelepçe-
leri kullanılarak hızlı ve kolay bir şekilde 
monte edilebilir. Böylelikle eski tesisatta 
çalışan pompalar da frekans kontrol 
sürücüsü ile çalıştırılabilir.

Etna; gelişmiş pompa özelliklerini 
inovatif teknoloji ile harmanla-
yarak Türkiye’de ve dünyanın pek 

çok ülkesinde kaliteli, güvenli, yüksek 
performanslı, enerji tasarruflu ve düşük 
işletme maliyetli ürünlerini sektöre ve 
son kullanıcıların hizmetine sunuyor. 
Evsel ve endüstriyel ısıtma, soğutma ve 
iklimlendirme uygulamalarında su dev-
ridaimi için tasarlanan ETNA EILR 
& EILR-HF serisi in-line kuru rotorlu 
sirkülasyon pompaları ile sistem verim-
liliği en üst seviyede tutuluyor.
Endüstriyel tesisler, konut, ticari bina, 
okul, otel, hastane, yurt gibi projelerde 
kullanılan Etna EILR & EILR-HF 
serisi in-line kuru rotorlu sirkülasyon 
pompaları, maksimum 300 m3/h debi 
ve maksimum 95 mSS basma yüksek-
liği kapasite aralığına sahip olup agre-
sif madde içermeyen sıcak ve soğuk su 
devridaimlerinde kullanılıyor.
In-line (aynı hat üzerinde giriş- çıkış) 
bağlantı ile tesisata direkt bağlanabilen 
Etna EILR & EILR-HF serisi in-line 

Etna EILR & EILR-HF Serisi 
Sirkülasyon Pompaları
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Ürün Tanıtımı

ısı değişiminin yanı sıra nem değişimi 
de yapıyor. 301 mm (350/500 m3/sa) 
yüksekliğe sahip olan VAM-J serisi, yeni 
geliştirilen Sirocco fan ve DC fan moto-
ruyla kullanıcının tasarrufunu artırıyor. 
Kablolu kumandayla ESP değiştirebilme 
özelliği hava debisinin optimizasyonunu 
sağlıyor. 

Kolay montajla zaman tasarrufu

Mağaza, restoran ve ofisler için yüksek 
kaliteli taze hava sağlayan ısı geri kaza-
nımlı havalandırma cihazları, iç ve dış 
ortam sıcaklıkları ve nem seviyeleri ara-
sındaki dengeyi optimize ederek, ısıtma 
veya soğutma yükünü azaltarak VRV sis-
teminin verimliliğini artırıyor. Opsiyonel 
olarak üründe yer alan CO2 sensörü ile iç 
ortam hava kalitesini sürekli kontrol ede-
rek enerji kayıplarını minimum seviyeye 
indiriyor. Dış ortam sıcaklığının iç ortam 
sıcaklığından düşük olduğu gecelerde 
‘free cooling’ yapabilme özelliğine sahip 
olan VAM-J serisi, bağımsız kullanılabil-
diği gibi, ısıtma ve soğutma sağlayan tüm 
Daikin VRV sistemlerine kolayca entegre 
edilebiliyor. Cihazda standart olarak G3 

sınıf çok yönlü elyaf lifli filtre bulunurken 
opsiyonel olarak orta ve ince toz filtreleri 
M6, F7, F8 de sunuluyor. Ürünün bütün 
bu özellikleri kullanıcıya eksiksiz taze 
hava çözümü sunuyor. 
VAM-J serisi kaliteli özelliklerinin yanı 
sıra kısa montaj süresiyle de dikkat 
çekiyor. Ürünün nominal hava debisi-
nin kolayca ayarlanabilmesi ve klasik 
kuruluma kıyasla damper gerektirme-
mesi nedeniyle ortaya çıkan bu avantaj, 
kullanıcılara zamandan tasarruf sağlıyor. 
Drenaj borusuna gerek duymayan ürün, 
Daikin tarafından temin edilen elektrikli 
ısıtıcılarla, düşük dış ortam sıcaklığında 
daha yüksek konfora erişmeye fırsat 
yaratıyor. VAM-J serisi, üstün VRV IV 
teknolojisinin de sahip olduğu merkezi 
kontrol sistemlerine sahip. Bu da cihazın 
çalışırken kolayca görüntülenmesine ve 
takip edilmesine olanak veriyor. 

Daikin VAM-J Isı Geri Kazanımlı 
Havalandırma Cihazı

Daikin, sadece geniş ürün gamıyla 
değil, konfor sağlayan gelişmiş 
teknolojik ürünleriyle de fark 

yaratıyor. Enerji verimliliği ve çevre ile 
ilgili konulara odaklanan regülasyonlar 
nedeniyle; ısı geri kazanım cihazları, artık 
ticari havalandırma uygulamalarının yanı 
sıra günümüzde konut uygulamalarında 
da önemli bir husus olmaya başlıyor. 
Daikin’in ısıtma, soğutma ve nem geri 
kazanımıyla iç ortamda enerji tasarruflu 
havalandırma sağlayan ürünü VAM-J 
serisi ‘ısı geri kazanımlı havalandırma 
cihazı’ bu alandaki standartları üst düzeye 
çıkarıyor. 350-2000 m3/sa’lik geniş kapa-
site aralığına sahip VAM-J serisinin yeni 
elmas şekilli yanmayan selülozik ısı eşan-
jörü ultra yüksek fan hızında yüzde 85’e 
varan sıcaklık transfer verimliliği sağlıyor. 
Bu sayede yüksek enerji verimliliği sağla-
nırken, konfor seviyesi de en üst noktaya 
taşınıyor. Daha önceki seride olduğu gibi 
yüksek verimli kağıt barındıran sistem 
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
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gokcenparlar@dogayayin.com
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MERA SOK. NO:13 KOCAELI TÜRKIYE

KAKAK RATEPE MAH. CUMHURIYET CAD.

is accredited with AMCA International as being qualified

to conduct tests in accordance with

Uluslararası Onaylanmış Kalite

Bülbül Mah. Irmak Cad. No: 40 Beyoğlu / Dolapdere / İstanbul  Tel: (0212) 250 15 00 - 237 19 29 Faks: (0212) 255 01 14 E-mail: satis@frigoterm.com.tr
www.frigoterm.com.tr

EC Versiyonlar Enerji Tasarruflu 
Fan

Konut Havalandırması Endüstriyel Havalandırma Ticari Yapı Havalandırması

AVenS Havalandırma Sistemleri A.Ş.
Atatürk Mah. Marmara Küçük Sanayi Sitesi, C Blok No:4, 34307 Küçükçekmece İkitelli OSB
Küçükçekmece / İstanbul Telefon: 0212 901 00 77 Email: info@avensair.com

www.avensair.comTürkiye Distribütörüdür

Yaşamın her alanında
İdeal Havalandırma Çözümleri

Konutlar, ticari yapılar, endüstri tesisleri, kapalı otoparklar ve sığınaklar için...

02-05 Ekim’de
ISK-Sodex İstanbul 2019 Fuarı’ndayız

Salon: 5, No: A01
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Buhar Kazanlarında
Sistem Verimliliği

Isıl İzleme
Tasarım Esasları

Elektronik Genleşme Valfi 
Sürüş Teknikleri

Yanıcı Parlayıcı Sıvı 
Depolarında Köpüklü 
Sprinkler Sistemleri

SÖYLEŞİ

VİZYON

Prof. Dr.

Tasarımcı

Özden Ağra

Tanju Özelgin

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Çamlık Mah. Şenol Güneş Bulvarı No: 28 A Ümraniye / İstanbul
Tel: (0216) 594 56 96  Faks: (0216) 594 57 17  E-mail: info@aironn.com.tr

Lütfen Yeni Adresimizi Not Ediniz:

Türkiyeʼnin ve 
geniş bölge 

coğrafyasının* 
ilk ve tek 

AMCA 
Akreditasyonuna sahip 

Fan Performans
Test Laboratuvarı

Rusya ve Türkî 
Cumhuriyetler, Irak, İran, 
Körfez ve Kuzey Afrika 
Ülkeleri

* 
Irrigation Plumbing

Industrial 
Process

Fire 
Safety

EnergyHVAC

INNOVATION QUALITY RELIABILITYFLEXIBILITY PUNCTUALITY

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

Ecologic Design & Operation Energy Saving High Flow Competitive International Certifications Each of Them One-By-One Tested

Pump Expert

EBITT TÜRKİYE
Koçullu Mah. Doğru Sok. No:6
34799 Çekmeköy / İstanbul
info@ebitt.com.tr 
www.ebitt.com.tr

EBITT EUROPE KFT
H-6782 Mórahalom, Szegedi út 108. 
Hungary Tel: +3662-280-926 
Fax: +3662-280-927
export@ebitteurope.com
www.ebitteurope.com

EBITT ASIA PACIFIC PTE LTD 
(EAP Singapore)
48 Toh Guan Road East #06-147 
Entreprise Hub Singapore 608586
Tel: (65) 6898 4111 Fax: (65) 6898 4222
info@ebitt-asiapac.com

EBITT EMEA
METEL INDUSTRIES LLC
P.O. BOX 8735, Dubai,
United Arab Emirates
Tel: 971-4-3331148
Fax: 971-4-3331480

• Kimyasal Proses Pompaları
• API 610’a Uygun Pompalar
• Acil Durum Pompaları
• Dizel Motorlu Pompalar
• Yüksek Sıcaklık ve Basınç 

Pompaları
• Ters Ozmoz Cihazları
• Su Arıtma Sistemleri

ENDÜSTRİ

• Sirkülasyon Pompaları
• Santrifüj Pompalar
• Kontrol Panoları
• Vanalar ve Bağlantı Elemanları
• Genleşme Depoları
• Sıcak Su Depolama Tankları
• Plakalı Eşanjörler
• Aksesuarlar

HVAC

• Santrifüj Pompalar
• Kelebek Vanalar
• Sürgülü Vanalar
• Küresel Vanalar
• Çek Valfl er
• Sökme Aparatları
• Kontrol Panoları

ALT YAPI

• Yangın Pompa İstasyonları
• Yangın Pompası Kontrol Panoları
• Jokey Pompa Sistemleri
• Köpük Sistemleri
• Yangın Vanaları
• Alarm Vanaları
• Sprinkler, Akış Sensörleri,
  Akış Ölçerler

YANGINLA MÜCADELE

• Hidroforlar
• Transfer Pompaları
• Temiz Su Dalgıç Pompaları
• Genleşme Depoları
• Emniyet Ventilleri
• Aksesuarlar

SU TEMİNİ

• Dalgıç Pompalar
• Atık Su Pompaları
• Drenaj Pompaları
• Mikserler
• Kontrol Panoları
• Aksesuarlar

DALGIÇ POMPALAR




