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               doğru çözümler...
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OLMASI HARİKA DA
BENİM BU İLANDA

NE İŞİM VAR?
Konut Havalandırması Endüstriyel Havalandırma Ticari Yapı Havalandırması

AVenS Havalandırma Sistemleri A.Ş.
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Yaşamın her alanında
İdeal Havalandırma Çözümleri

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





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

Bir başka türe bakalım: Gübre böcekleri (ismini kibar-
ca söyledim ama bence orijinali daha iyi oturuyor). 
Gübre böcekleri, Eski Mısır’ın en yaygın sembollerin-
den biri olarak biliniyor. Kadim Mısır insanları, gübre 
böceğini yaratılış, üreme, bilgelik, reenkarnasyon, 
ölümsüzlük ve yenilenmeyle özdeşleştirmişler. Hak-
sız da sayılmazlar çünkü gübre böceklerinin tünel 
açma davranışı, toprağın suyu emme kapasitesini 
artırır ve dışkı kullanma faaliyetleri toprağın besin 
döngüsüne fayda sağlar. Gübre böcekleri, yüzeydeki 
dışkının tamamını 24 saat içinde ortadan kaldırırlar. 
Dışkıyı hızlı bir şekilde toprağın bünyesine ekleyip, 
bitkinin kullanımı için daha zengin bir toprağın olu-
şumuna destek verirler. Humus oluşumu için toprak 
mikroplarının ve mantarlarının ihtiyaç duyacağı be-
sinleri de sağlamış olurlar. Bildiğiniz üzere zengin 
ve verimli toprak, hayat demektir… 

Dünyanın en zeki türü olan insanoğlunun tüm bun-
ları birkaç saniye içinde yok edebilmesi ne kadar 
ironik değil mi? Üstelik hava, su ve toprak olmadan 
yaşamını sürdürmesinin mümkün olmadığının bilin-
cinde olarak… Doğanın kendini yenileme konusunda 
-insan faktörü çıkarıldığında- hiçbir sıkıntısı yoktur. 
Doğanın sıkıntısı olmayalım… 
 

avadaki oksijenin %56’sını ormanlar üretir. 40 
kişinin bir saatte verdiği karbondioksiti yetiş-
kin bir çam ağacı bir saat içinde oksijene dö-

nüştürür. Bir hektar çam ormanı, havadaki 36.4 ton 
tozu süzer ve yılda 30 ton oksijen üretir. Ağaçlar, sel 
ve taşkınların oluşmasını önlerken yeraltı sularını 
da besler. Yetişkin bir kayın ağacının kökleriyle 10 
ton kadar suyu tutabildiğini biliyor muydunuz? 1 cm 
toprak, 400 yılda oluşuyor ve ülkemizde her yıl 500 
milyon ton toprağımız erozyon sebebiyle yok oluyor. 
Erozyonu önlemenin en kolay yolu ise ağaçlandırma. 
Ağaçlar sadece midemizi değil, ruhumuzu da doyu-
ruyor şüphesiz. Cazibesiyle gözünüzü almayan or-
man oldu mu hiç? Barınma, ısınma, beslenme, nefes 
alma gibi en temel ihtiyaçlarımızı bilabedel karşılı-
yor ağaçlar ve bütün bunları herhangi bir alışveriş 
merkezinden bedava alma şansımız yok maalesef…

Deutsche Welle tarafından hazırlanan bir videoda 
şu bilgiler yer alıyor: “Bir balinanın değerinin ne 
kadar olduğunu biliyor musunuz? Uluslararası Para 
Fonu’na (IMF) göre her bir balinanın değeri 2 milyon 
dolardan fazla. Neden mi? Çünkü tek bir balina her 
dalışında 33 ton karbondioksiti okyanusun dibine 
götürüyor. Balinalar dalıp çıktıklarında ve göç ettik-
lerinde fitoplanktonlara gerekli besinleri sağlıyor-
lar. Fitoplanktonlar ise salınan tüm karbondioksitin 
%40’ını emme ve dünyadaki oksijenin %50’sini üret-
me özelliğine sahip. Balinalar sayesinde fitoplank-
tonlar sadece %1 oranında artsa bile, ortalama 2 
milyar olgun ağacın kapasitesi kadar karbondioksit 
emilir”. 

H

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Doğanın en büyük sıkıntısı 
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Haberler

klimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB), 16-17 Eylül tarihleri 

arasında Nijerya/Lagos’ta İklimlendirme 
Günleri düzenledi. Türk iklimlendirme 
sektörünün global pazarda tanınırlığının 
artması ve ihracat pazarlarının genişlemesi 
amacıyla uzak pazarlara yönelen İSİB, bu 
kapsamda Nijerya’da ikili iş görüşmeleri 
ve seminer programları gerçekleştirdi. 
Türkiye’den 14 iklimlendirme ihracatçısı-
nın katıldığı programa Nijeryalı firmaların 
da yoğun ilgi gösterdiği belirtildi. Heyete 
başkanlık eden İSİB Yönetim Kurulu Üyesi 
Levent Aydın, Nijerya’nın iklimlendirme 
ürünlerindeki toplam ithalatının 1,4 milyar 
dolar olduğunu söyleyerek, Türkiye’nin bu 
pazardan yüzde 1,12 oranında pay aldı-
ğını, hedeflerinin Türk iklimlendirme ürün-
lerinin payını artırmak olduğunu ifade etti. 
Pazarda Çin ürünleri hâkimiyetinin oldu-
ğunu belirten Aydın, “Nijerya pazarı Afrika 
kıtası için de önemli bir pazar. Ülkede 200 
milyon nüfus var. Bölgenin önemli ekono-
milerinden biri. Yaptığımız ziyarette Nijer-
yalı sektör temsilcilerinden ciddi bir ilgi 
gördük. B2B toplantıları ve seminerlerimize 
yaklaşık 300 sektör temsilcisi katıldı. İSİB 
olarak yaptığımız en kapsamlı ve kalabalık 
organizasyon oldu” diye konuştu. İklimlen-
dirme ürünlerine yönelik bölgede üretim 
olduğunu ama ciddi bir oranda da ithalat 
yapıldığına dikkat çeken Aydın, “Nijerya’yı 
Türk iklimlendirmecisi için ciddi bir pazar 
olarak görüyoruz. Türkiye’yi tanıyorlar ve 
dolayısıyla bizlere sempati ile yaklaşıyorlar. 
Bu pazarda ciddi bir emek harcayıp ihracat 
hacmimizi artırmamız lazım. 3 ay önce 
burada düzenlenen Megaclima fuarına 
da katılmıştık. Bu fuarda sektörümüzden 
6 firmanın standı mevcuttu. Ayrıca bu 
fuarda sektör dışından da katılımcı Türk 
firmaları vardı. Nijerya’da hem fuar katı-
lımımızda hem de eğitim+B2B faaliyeti-
mizde kontak kurduğumuz kişilerde 2-5 
Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek olan 
ISK-Sodeks Fuarı’na davet ettik. Bu böl-
geden fuara ciddi bir katılım bekliyoruz. 
Sektörümüzün global çaptaki en büyük 
organizasyonu olan ASHRAE’nin Nijerya 
Chapter’ı da buradaki çalışmalarımızda 
destek oldu” dedi. 

İ

İklimlendirme Sektörü Nijerya’ya İhracatı Artırmayı Hedefliyor

klimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB), bu yıl 14.’sü düzenle-

nen ISK-SODEX İstanbul Fuarı kapsamında, 
43 ülkeden 133 firmanın katıldığı alım 
heyeti organizasyonu düzenledi. Tüyap 
Palas Otel’de alım heyeti düzenleyen İSİB, 
yerli ve yabancı yüzlerce sektör temsilcisini 
bir araya getirdi. Alım heyeti organizasyo-
nuna yoğun ilgi gösteren yerli ve yabancı 
firmalar, düzenlenen B2B görüşmelerinde 
bir araya gelerek işbirliği yapma imkanı 
buldu. Gecede bir konuşma yapan İSİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal 
alım heyeti organizasyonuna 43 farklı 
ülkeden katılım olduğunu söyleyerek, 
gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını 
dile getirdi. Bugüne kadar düzenlenmiş 
en geniş katılımlı alım heyeti organizas-
yonu gerçekleştirdiklerini belirten Şanal, 

İ

İSİB Alım Heyetine Yoğun İlgi

“Fuar boyunca da B2B görüşmeleri devam 
edecek, İSİB standı fuar ziyaretçilerine 
ve katılımcılara destek vermek için hazır-
dır” diye konuştu. Eurovent Başkanı Naci 
Şahin gecede yaptığı konuşmada Eurovent 
Derneği’nin iklimlendirme sektörüne ser-
tifika ve standart sağlanması konusunda 
hizmet verdiğini belirterek, sektörün geli-
şimi için çalışmalara devam edeceklerini 
vurguladı. Eurovent Derneği’nin Avrupa 
ve Türkiye arasındaki ticaretin gelişmesi 
için önemli bir rol üstlendiğini de ifade 
eden Şahin, Türkiye’nin Avrupa ve Asya 
arasında önemli bir köprü olduğuna işa-
ret etti. Şahin, Eurovent ve İSKİD’in 2020 
yılında Antalya’da düzenlenecek olan 
Eurovent Summit organizasyonunda ortak 
bir sektörel çalışmaya imza atacaklarını da 
sözlerine ekledi.
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Haberler

vrupa ve dünyadaki son gelişmeler, 
soğutmanın artık karbon nötrlüğü 

konusunda göz ardı edilebilecek bir sek-
tör olmadığını gösteriyor. Gelecek yıllarda 
büyümeye olan taleple beraber, sağlık, taze 
ve güvenli yiyecekler gibi sağlık ve refah 
gerekleri için soğutma, birçok Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefine hizmet ediyor. Avru-
pa’daki ısıtma ve soğutma endüstrisinin sesi 
olan EPEE, geleceğe uygun sürdürülebilir 
çözümler sağlamayı, endüstrinin karbon 
nötrlüğüne katkıda bulunmayı taahhüt edi-
yor. BM İklim Eylemi Zirvesi’nde EPEE -yakın 
zamanda başlatılan BM Çevre Programı’nın 
Soğuk Koalisyon (Cool Coalition) faaliyetleri 
ile birlikte- soğutma endüstrisinin sürdürü-
lebilir soğutma konusundaki yükümlülük-
lerine dair bir taahhütte bulundu. Birkaç 
gün sonra, AB’nin Brüksel’deki Araştırma 
ve İnovasyon Günleri’nde dernek, bir kez 
daha mesajını vurgulama fırsatı buldu. EPEE 
Genel Müdürü Andrea Voigt, “Soğutma, 
inovasyondan veya sürdürülebilir teknolo-
jilerden yoksun değil. Ölçeklendirilmeyi ve 
yapılandırılmayı bekleyen çok sayıda verimli 
ve sürdürülebilir çözüm bulunmaktadır. 
Bu çözümler, sadece ürünlerin teknolojik 
düzeyleri ile sınırlı değil, aynı zamanda tüm 
binaların soğutulmaları ve ısıtılmaları için 
entegre bir yaklaşıma dayanıyor. Araçlar 
listemiz, yenilenebilir enerjiye geçişle bera-
ber, ısı geri kazanımı, termal enerji ve ısı 
pompaları, şebekeye stabilite sağlayan ve 
esneklik getirebilen birçok çözümü ve hatta 
daha fazlasını içermektedir” dedi. Voigt, 
sözlerine şunları ekledi: “İster New York’taki 
İklim Zirvesi’nde, ister Brüksel’deki AB Ar-Ge 
Günlerinde, mesajımızın net olarak anlaşıl-
dığı konusunda hiçbir şüphe yok. Endüstri-
ler arasında bariz bir fikir birliği var. Küresel 
ısınmanın 1.5 °C’de tutulabilmesi hedefine 
ulaşmak için çözümler ve teknolojiler mev-
cuttur. Sorunun çözümü, teknolojik yenilik 
geliştirebilmekte değil, insanlara ulaşabil-
mekte, farkındalık oluşturabilmektedir. 
Bilim, politika ve insanlar arasındaki kopuk-
luk ve boşluk çok önemli bir sorundur ve acil 
bir durum olarak çözüme kavuşturulması 
gerekmektedir.” EPEE, üyelerinin bu boşluğu 

A kapatacak bir köprü olarak gerçekleştireceği 
etkinliklerin bir parçası olan #CountOnCoo-
ling adlı bir kampanya başlatacak. Bu kam-
panya, sürdürülebilir soğutmanın adımlarını 
tanımlayan Beyaz Kitap’ı da (White Paper) 
kapsıyor. Beyaz Kitap, Roma’da Kasım ayı 
başında yapılacak 31. Montreal Protokolü 
Taraflar Toplantısı’nda takdim edilecek. 
Beyaz Kitap, söz konusu yaklaşımları beş 
adımda ele alıyor: Soğutma için ihtiyacın 
optimize edilmesi, soğutma ekipmanları-

nın enerji ve kaynak 
verimliliğini iyileş-
tirmek, soğutucu 
akışkanların iklim 
üzerindeki olumsuz 
etkilerini azaltmak, 
yüksek verimliliğe 
sahip çözümler için 
yatırım maliyetlerini 
irdelemek ve entegre bir yaklaşımla yenile-
nebilir enerji kaynaklarına geçiş.

Karbon Nötrlüğüne Giden Yolda Soğutma, Dünyanın ve AB’nin 
Çözümlerinin Ön Saflarında Yer Alıyor

irleşmiş Milletler, 23 Eylül 2019’da, 
New York’ta Paris İklim Değişikliği 

Anlaşmasını uygulama çabasını hızlandır-
mak için 2019 İklim Eylemi Zirvesi’ne ev 
sahipliği yaptı. Bu bağlamda, Avrupa ısıtma 
ve soğutma endüstrisini temsil eden EPEE, 
karbon nötr Avrupa yolunda sürdürülebilir 
soğutma çözümleri sağlamak ve destek-
lemek için sektörün aktif ve destekleyici 
bir endüstri oyuncusu olma konusundaki 
taahhütlerini vurgulayan bir bildiri yayımladı. 
Soğutma, hayatımızın temel bir parçasıdır 
ve sayılamayacak kadar çok fayda sağlar: 
Şehirlerimizi yaşanabilir kılar, yiyeceğimizi 
güvende ve taze tutar, insanların en iyi sağlık 
hizmetlerini alabilmelerine yardımcı olur ve 
dijitalleşmeye ayak uydurmamıza katkı sağ-
lar. Küresel ısınmayla birlikte önümüzdeki 
on yılda soğutma talebinin önemli ölçüde 
artması bekleniyor. Sadece Avrupa’da, klima 
ve buzdolabı sayısının 2030 yılına kadar 
iki katına çıkması beklenmektedir. Küresel 
düzeyde, soğutmanın 2050 yılına kadar 
binalarda en büyük elektrik kullanıcısı ola-
cağı tahmin edilmektedir. Soğutma talebinin 
artması, enerji tüketimini ve doğru olmayan 
uygulamalar neticesinde karbon salımlarını 
da artıracaktır. BM’nin sera gazı salımlarını 
önümüzdeki on yılda %45 azaltma ve 2050 
yılına kadar net sıfır salıma kadar azaltma 
hedefi doğrultusunda, EPEE üyeleri AB Üye 
Devletlerini AB'nin Paris Anlaşması taah-
hütlerini yerine getirmelerine destek olacak 
girişimlerde bulunuyor. EPEE Genel Müdürü 

B

İklim Eylemi Zirvesi’nde Avrupa Isıtma ve Soğutma 
Endüstrisinin Sürdürülebilir Soğuma Taahhütleri 

Andrea Voigt, “EPEE, Kigali Değişikliği’nin 
uygulanması, gelişmiş Ulusal Kararlıkta Des-
tekler (NDC’ler) ve emisyonları ekonomik 
açıdan uygun ve makul bir şekilde ele almak 
için tahsis edilmiş ulusal ısıtma ve soğutma 
planları gibi küresel eylemlere inanıyor. Yük-
sek güvenlik standartlarına uymak ve enerji 
verimliliğini enerji geçişinin temel dayanağı 
olarak desteklemek için insanlarda farkında-
lık yaratılabilir. Bu doğrultuda somut eylem-
ler şunlardır: EPEE, AB F-Gaz Yönetmeliğinin 
tam ve uyumlu bir şekilde anlaşılmasını des-
teklemeye devam edecektir. Kigali Değişikliği 
bağlamında küresel eylemin yanı sıra Avrupa 
çapında uygulanması, özel araçlar ve ortak-
lıklar yoluyla desteklenmesi devam edecektir. 
EPEE, AB Üye Devletlerine, Ulusal Enerji ve 
İklim Planlarını (NECP’ler) geliştirmeleri ve 
uygulamaları, enerji verimliliğini artırmak, 
yenilenebilir enerjilere geçmek ve karbon 
nötrlüğünü sağlamak için sürdürülebilir 
soğutma potansiyeli konusunda farkındalık 
yaratmaya destek vermeye devam edecektir. 
EPEE, sürdürülebilir soğutma çözümlerinin 
seçimini ve ısıtma ile entegrasyonunu önle-
yen engelleri vurgulamak ve irdelenmesini 
sağlamak için yetkililere ve diğer paydaşlara 
ulaşacak, gerekli iletişim kanallarını kullana-
caktır. EPEE üyeleri, sürdürülebilir karbon 
çözümleri konusunda farkındalık yaratmak 
için somut, proaktif adımlar atmaya devam 
edecek, çünkü bu adımlar, karbon nötrlü-
ğüne ulaştıracak yolun en başında geliyor” 
dedi.
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İSKİD Organizasyonlarına, Yerli ve Yabancı Sektör Temsilcileri 
Yoğun İlgi Gösterdi

İ SKİD, klima ve havalandırma sistem-
lerinden yalıtım elemanlarına, tesisat 

ve ekipmanlarından, ısıtma ve soğutma 
sistemlerine kadar tüm iklimlendirme sek-
törünü İstanbul’da bir araya getiren ISK-
SODEX’te Eurovent Derneği ile paylaştığı 
standında yerli ve yabancı sektör temsilcile-
rini ağırladı. 2 ve 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP 
Burgaz Salonu’nda İSKİD, 10 farklı ülkeden 
13 dernekle (AFEC-İspanya, AIACRA-Hin-
distan, EUROVENT ASSOCIATION Avrupa, 
ECC Avrupa, ABOK Rusya, CAR Çin, EFRI-
ARC Portekiz, BSRIA İngiltere, VDMA/FV 
ALT Almanya, POLISH VENTILATION ASSO-
CIATION Polonya, RATA Hindistan, ISHRAE 
Hindistan, ACAIRE Kolombiya) tüm gün 
süren ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüş-
melerde eğitim, yatırım, ar-ge çalışmaları, 
gelecek vizyonu oluşturulması ve ortak aksi-
yon alınmasına yönelik karşılıklı görüş alışve-
rişi yapıldı. Görüşmeler sonrasında yabancı 
dernek temsilcilerine İstanbul’un tarihi 
binalarının gravürlerinden oluşan porselen 
tabaklar hediye edildi. İlk gün gerçekleşen 
ikili görüşmelerden sonra yabancı dernek 
temsilcileri, İSKİD yönetimi ve İSKİD Üyesi 
Boreas, Daikin, Danfoss, Güven Soğutma, 
Karyer, Refkar gibi sponsor firma temsilcile-
rinin katıldığı yemekli tekne turu organizas-
yonu düzenlendi. Fuarın ikinci günü olan 3 
Ekim tarihinde TÜYAP Marmara Salonu’nda 
İSKİD üyesi firma temsilcileri, yabancı dernek 
temsilcileri ve sektörel basından 150’den 
fazla kişinin katıldığı gelenekselleşen İSKİD 
Global Endüstri Resepsiyonu yapıldı. Resep-
siyonda katılımcılara hoş geldiniz konuşması 
yapan İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan 

Atasoy, ISK SODEX İstanbul 2019 Fuarı’nın 
yurtdışından gelen yabancı dernek temsil-
cileri, URGE kapsamında 30 farklı ülkeden 
gelen alım heyetleri ve birçok yabancı katı-
lımcı ile bu yıl çok daha fazla global bir fuar 
olma özelliği kazandığını, iklimlendirme 
sektörünün ülke ekonomisine ve büyümeye 
büyük katkı veren üretim alanlarından biri 
olduğunu söyledi. Bu organizasyonun ger-
çekleşmesinde yoğun çaba sarf eden Hanno-
ver Messe Sodeks Fuarcılık’a teşekkür eden 
Atasoy, fuara katılan tüm firmaların verimli 

bir fuar geçirmelerini dileyerek konuşmasını 
sonlandırdı. Resepsiyonda katılımcılar canlı 
trio müzik eşliğinde yoğun fuar gününün 
ardından keyifli bir zaman geçirme imkanı 
buldular.
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SOSİAD Geleneksel Soğutmacılar Yemeği Yoğun Katılımla Düzenlendi

S OSİAD-Soğutma Sanayii İş Adamları 
Derneği Geleneksel Soğutmacılar 

Yemeği, ISK-SODEX İstanbul Fuarı kap-
samında 4 Ekim Cuma günü Tüyap Palas 
Otel’de düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları, 
sektörel basın ve soğutma sektörünün tem-
silcilerinin bir araya geldiği yemeğin açılış 
konuşmasını yapan SOSİAD Yönetim Kurulu 
Üyesi Hayati Can, “Geleneksel Soğutma-
cılar Yemeğine katılımlarından dolayı İSİB 
Başkanı Mehmet Şanal, ISKAV Başkanı 
Taner Yönet, İSKİD Başkanı Ozan Atasoy, 
MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Akçakaya, DOSİDER Genel Koordi-
natörü Meftun Tüfekçioğlu, TÜYAK Yangın-
dan Korunma ve Eğitim Vakfı Yangından 
Korunma Derneği adına Şengül Çifçi, Han-
nover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. Sodeks 
Fuarları Direktörü Toros Utku, AREA Başkanı 
Marco Buoni ve yemeğin düzenlenmesine 
katkıda bulunan tüm sponsor firmalara 
teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Can’ın 
ardından SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Turgay Karakuş konuşmasında, “Derneği-
mizin geleneksel hale getirdiği ISK-SODEX 
Fuar yemeğimize hoş geldiniz. Aramızda 
Sayın AREA Başkanı Marco Buoni yer alıyor. 
Kendisine katılımlarından dolayı teşekkür 
ediyorum. Bilindiği üzere Türkiye’nin en 
büyük ve dünyanın da sayılı fuarlarından 
olan ISK-SODEX, sektörümüzün en büyük 
fuarı. İklimlendirme sektörü, dernekler ve 
sivil toplum kuruluşlarıyla geniş ve örgütlü 
bir sektör. Birlik ve beraberliğin göstergesi 
olan ISK-SODEX Fuarı da sektörümüzün 
tüm bileşenlerini bir araya getiriyor. Bu bir-
lik ve beraberliğin daim olmasını dilerim. 
Fuarda bu sene yaklaşık 45 bin metrekare 
alan satıldı. Geçen seneye oranla bu rakamı 
artırmış bulunuyoruz. Geçen sene fuarımız 

ilk kez TÜYAP’ta düzenlendi, bazı dezavan-
tajlar olacağını düşünmüştük ama sandığı-
mız gibi olmadı, çok iyi geçti. Bu seneki fuar 
ise geçen seneye göre yabancı ziyaretçilerle 
ve yaklaşık 150 alım heyetiyle çok daha 
verimli geçti, B2B görüşmelerle sektör fir-
malarımıza katkılar sunuldu. SOSİAD olarak 
ISK-SODEX Fuarı’na çok önem veriyoruz, 
geleneksel hale getirdiğimiz Soğutmacılar 
Yemeği de, fuara verdiğimiz önemin bir 
göstergesi. Bu yemek, birlik ve beraberli-
ğimizin daim olması için atılmış bir adım, 
devamı da gelecek” dedi. SOSİAD’ın pro-
jelerinden de bahseden Karakuş, “Fuarın 
ikinci günü Avrupa ve Türkiye’deki gelişme-
lerle ilgili F-Gaz Seminerimizi gerçekleştir-
dik. Sayın Marco Buoni de seminerde ‘F-Gaz 
Yönetmeliği Uygulamalarında Zorluklar ve 
Fırsatlar’ başlıklı bir sunum yaptı. Bir diğer 
projemiz olan Real Alternatives 4LIFE proje-
sinde alternatif soğutucu akışkanların yay-
gınlaşması doğrultusunda 2019 yılının Mart 
ayında Friterm Akademi’de eğitimcilerin 
eğitimi programını gerçekleştirdik. Daha 
öncesinde sektörden uzman mühendisle-
rimizi yurtdışına gönderdik ve bu eğitimi 
vermeleri için gerekli sertifikalarını aldılar. 
Bir başka projemiz Demonstrasyon projesi; 
düşük küresel ısınma potansiyeli olan alter-
natif soğutucu akışkanların, yüksek küresel 
ısınma potansiyeli olan alternatif soğutucu 
akışkanlara göre kıyasını gösteren bir farkın-
dalık projesi. Bununla ilgili pilot uygulama-
lar için üç bölge belirledik ve çıktılarını daha 
sonra yapacağımız seminerlerde anlataca-
ğız. SOSİAD olarak ayrıca, meslek liselerine 
gerektiği önemin verilmediği, oysa teknik 
eğitim veren bu okulların ülke sanayisi, 
ekonomisi ve gelişmişlik düzeyi üzerinde 
oldukça kritik bir önem taşıdığı düşüncesi 

ile ‘Meslek Lisesi, Memleket Meselesi’ adlı 
bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Bu 
projeyle, tesisat teknolojisi bölümünün far-
kındalığının oluşturulmasını, tercih edile-
bilir ve sürdürülebilir olmasını amaçladık. 
Ayrıca vakfımız ve diğer STK’larla birlikte 
İSMEK ile bir protokol imzalayarak İSMEK 
İklimlendirme Okulu’nu açtık ve eğitim faa-
liyetlerimizi devam ettirdik. Basın Komis-
yonumuzun da bazı çalışmaları mevcut; 
derneğimiz bir e-bülten çıkarıyor, bu çalış-
maları Basın Komisyonumuz takip ediyor. 
Aynı zamanda futbol ve tavla turnuvamızla 
üyelerimizle bağımızı pekiştiriyoruz” dedi ve 
yemeğin düzenlenmesi için katkı sunan sek-
tör firmalarına teşekkür ederek konuşmasını 
sonlandırdı. Davetliler yemekte, canlı müzik 
eşliğinde keyifli vakit geçirdi. 

Yemeğe sponsor olan firmalar:
Akgün Soğutma, Alemdar Soğutma, Birol 
Soğutma, Cantaş, Cantek, CFM Soğutma, 
Çetinel, Çil Teknik, Danfoss, Frigoduman, 
Frigoterm, Friterm, HCS Soğutma, İma-
moğlu, İstanbul Teknik Soğutma, Karyer, 
Sarbuz, Star Alüminyum, Şark Soğutma, 
Şenol Soğutma, Tura Soğutma, Yüksel 
Teknik.



Bina Tekniğinde Çözüm Ortağınız

TS EN 12845
Standardına

Uygun Yangın 
Pompaları

Foseptik ve Drenaj 
Pompaları 

Komple Paslanmaz
Çelik Pompalı 

Hidroforlar 

Uçtan Emişli 
Santrifüj Pompalar

In-Line Kuru Rotorlu 
Sirkülasyon Pompaları

35 yıllık üretim tecrübesi   I   Geniş ve kaliteli ürün grubu
Rekabetçi fiyat politikası   I   Hızlı teslimat
Profesyonel satış sonrası hizmetler
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Üntes, Yenilikçi Ürünlerini Dünya Pazarlarına Sunuyor

Ü ntes, T3 iklim bölgeleri 
için özel olarak geliş-

tirdiği, 55˚C dış hava koşulla-
rına kadar çalışma opsiyonuna 
sahip, R410a soğutucu akışkanı 
ile çevre dostu Rooftop serisi 
ve yüksek enerji verimli vidalı 
kompresörlü FullPOWER seri-
sini ISK-SODEX 2019 Fuarı'nda 
görücüye çıkardı. Yabancı pro-
fesyonel ziyaretçi yoğunluğunun 
öne çıktığı, 2-5 Ekim tarihleri 
arasında İstanbul Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ISK-
SODEX Fuarı'nda Tropikal Rooftop cihazı 
ve FullPOWER serisi vidalı soğutma gru-
bunun gördüğü ilgi ve Üntes’in yenilikçi 
teknolojileri konularında firma yetkilileri 
şunları söylüyor: “FullPOWER VFD serisi 
invertör kompresörlü cihazların ardından, 
Z-FLOW HE serisi su soğutmalı kondenserli 
su soğutma grupları da Üntes üretim çeşit-
liliğine katıldı. Üntes, Ankara Saray’daki 
üretim tesislerinde hava soğutmalı kon-
denserli ürünlerinin yanı sıra, artık su 
soğutmalı, vidalı kompresörlü ürünlerin 
de üretimini yapacak. Geçen günlerde ilk 
sevkiyatları gerçekleşen su soğutmalı ürün-
ler geniş kapasite ve fonksiyonel özellikleri 
ile alıcılarının beğenisine sunuldu. 200 kW 
değerinden 1.650 kW değerlerine varan 
soğutma kapasitesi aralığında, 1 ila 3 adet, 
yüksek verimli, çevre dostu R134 A soğu-
tucu akışkan ile çalışmak üzere tasarlanmış, 
kademeli veya oransal kapasite kontrolü 

alternatifli vidalı kompresörlere sahip, 
Shell&Tube karşıt akışlı yüksek verimli eva-
poratör ve kondenser üniteleri ile teçhiz 
edilmiş üniteler müşterilerine yüksek verimli 
ve ses izolasyonlu alternatifleri ile sunulu-
yor. Üntes su soğutmalı kondenserli su 
soğutma grupları da diğer serilerde olduğu 
gibi ‘Her Bir kW’tan emin olun!’ felsefe-
siyle üretiliyor. Bu amaç ile Üntes üretim 
tesislerinde bulunan test laboratuvarları 
yeni seri ürünleri de kapsayacak şekilde 
düzenlendi. ISK-SODEX İstanbul Fuarı’nda 
Üntes olarak, Tropikal Seri Rooftop, Vidalı 
İnvertör Kompresörlü FullPOWER Soğutma 
Grubu, Doğalgaz Opsiyonlu Rooftop, Full 
Otomasyonlu Klima Santrali, Fan-coil üni-
teleri ve VRF cihazlarını sektörle buluştur-
duk. Şirketimiz fuardaki standında, T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede ile beraberindeki heyeti de ağır-
ladı. Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Şanal, heyete Üntes’in son teknoloji ürün-

leri ile ilgili bilgiler verdi. Üntes, fuarın ikinci 
gününde de Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Başkanı İsmail Gülle’yi konuk etti. Üntes 
ürün ve teknolojileri ile ilgili bilgi alan Gülle, 
Mehmet Şanal ile fuar ve iklimlendirme 
sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. 
Konuklarımızın ürün ve teknolojilerimiz 
hakkındaki olumlu değerlendirmeleri ve 
beğenilerinden gurur duyduk.”
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TTMD ve Yenilikler, Komiteler ve AB Projeleri Tanıtım Toplantısı Yapıldı

T ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 
(TTMD) tarafından ISK-SODEX İstan-

bul 2019 Fuarı konferans etkinlikleri kap-
samında düzenlenen TTMD ve Yenilikler, 
Komiteler ve AB Projeleri Tanıtım Toplan-
tısı, 3 Ekim 2019 tarihinde Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezi Marmara Salonu’nda 
gerçekleştirildi. 
Toplantının açılış konuşmasını ve sunu-
munu yapan TTMD Yönetim Kurulu Genel 
Sekreteri Gökhan Ünlü, ilk olarak Derne-
ğin tarihçesi, kuruluş amaçları, temsilcilik 
yapısı ve düzenli etkinlikleri hakkında bilgi 
verdikten sonra TTMD’nin son dönemde 
hız kazanan dijitalleşme çalışmaları, TTMD 
Portal, web sitesi ve e-dergi faaliyetlerini 
paylaştı. Ünlü, sunumunun son bölü-
münde TTMD’nin kurumsal ilişkilerini, 
yurtdışı sorumluluklarını, geçmişte yürüt-
tüğü ve halihazırda yürütülen AB Projele-
rini anlattı. 
Toplantıda Commissioning Komitesi adına 
bir sunum gerçekleştiren Emre Özmen, 
Commissioning süreci hakkında ön bilgi 
verdikten sonra; tasarım öncesi, tasa-
rım anı, üretim ve işletme aşamalarında 
Commisioning’in gerekliliğini anlatarak 
bu sayede elde edilen faydalara değindi. 
Özmen, komite olarak yürütmekte olduk-
ları çalışmaları ve hedeflerini anlatarak 
sunumunu tamamladı.
Dijitalleşme Komitesi hakkında bir sunum 
yapan Komite Başkanı Nevroz Karakuş, ilk 
olarak komitenin hedeflerini ve kuruluş 
sürecini anlattı. Dijitalleşme Komitesi’nin 
şu zamana kadar yapmış olduğu seminer 
ve çalıştayları paylaşan Karakuş, komitenin 
gelecek aksiyon planı ile ilgili bilgi verdi.

Gündemde yer alan diğer üç komitenin 
sunumlarını yapmak üzere kürsüye gelen 
Gökhan Ünlü, ilk önce Enerji Depolama ve 
Isı Pompası Komitesi’ni anlattı. Ünlü, Ulus-
lararası Enerji Ajansı’ndaki teknik çalışma 
programının bir gölgesi olarak bu komi-
tenin kurulduğunu belirterek komitenin 
enerji depolama, solar ısıtma ve soğutma, 
ısı pompası gibi alanlarda yürüteceği çalış-
maları özetledi.
İkinci olarak IBPSA Turkey-Bina Enerji Per-
formans Simülasyonları Komitesi’nin sunu-
munu paylaşan Gökhan Ünlü, komitenin 
temel görevinin bina performans simü-
lasyonları konusunda çalışacak insanları 
bir araya getirecek bir platform yaratmak 
olduğunu söyleyerek komitenin günümüze 
kadar yapmış olduğu faaliyetler hakkında 
bilgi verdi.
Son olarak Enerji Mühendisliği Komitesi 
AEE Turkey adına sunum yapan Ünlü, 
18 bine yakın enerji verimliliği ve enerji 
yönetimi konusunda çalışan kişinin üye 
olduğu The Association of Energy Engi-
neers-Enerji Mühendisleri Derneği’nin artık 

Türkiye’de bu komite tarafından temsil 
edileceğini belirtti. Toplantının son sunum-
larını gerçekleştiren TTMD Proje Sorumlusu 
Gamze Esener, TTMD’nin son dönemde 
yürütmekte olduğu iCoins: Industry 4.0 
Competences for SMEs-Awareness Raising 
Tools ve From Zero to Hero: Wise Energy 
Use Volunteering Scheme for Youngster 
Projeleri hakkında detayları aktardı. Ese-
ner, iCoins Projesi’nin kobiler için hazır-
landığını, mesleki eğitim kapsamında 
eğitmenleri eğitmek üzere planlandığını 
ve kobilere yol gösterici bazı dokümanların 
projede yer aldığını belirtti. From Zero to 
Hero Projesi’nin, gençleri enerji verimliliği 
konusunda bilinçlendirerek enerjinin tasar-
ruflu kullanımının gençler arasında yaygın-
laşmasını hedeflediğini söyleyen Esener; 
proje kapsamında e-öğrenme platformları, 
videolar ile gençlere “Yaklaşık Sıfır Ener-
jili Binalar” konusunda bilgi vermek ve 
farkındalık yaratmak gibi çalışmaların yer 
alacağını söyledi. 
Toplantı, son bölümde gerçekleşen iş geliş-
tirme oturumuyla tamamlandı. 



TB1
Isı Köprüsüzlük Sınıfı

T2
Isıl Geçirgenlik Sınıfı

“Alıştığınız Üzere
Yine Bir Adım Öndeyiz” 
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D oğrudan yatırımcı olarak Türkiye’de 
faaliyet göstermeye başladığı 2011 

yılından bu yana 8.5 kat büyüme göste-
rerek büyük bir başarıya imza atan Daikin 
Türkiye, şimdi de sermayesini 950 milyon 
TL artırarak yatırımlarını ve sektördeki faa-
liyetlerini büyütmeye devam ediyor. Türki-
ye’deki fabrika ve Ar-Ge Merkezi için 2014 
yılından bu yana 300 milyon TL yatırımda 
bulunan Daikin Türkiye, bu sermaye artırı-
mıyla da Türkiye pazarı, Avrupa pazarı ve 
CIS ülkeleri için pazarın ihtiyacına göre yeni 
ürün üretimleri yapacak. Daikin Global’in 
aldığı sermaye artırımı kararını ve şirketin 
çalışmalarını, 24 Eylül’de Daikin İklimlen-
dirme Teknolojileri Deneyim Merkezi’nde 
düzenlenen basın toplantısında değerlen-
diren Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder 
konuyla ilgili olarak şu bilgileri verdi: 
“Isıtma-soğutma sektöründe 2018 yılını 
değerlendirirsek; sektörümüzde birçok 
yenilik ve enerji tasarruflu ürün segmenti-
nin hızla büyüdüğünü gözlemliyoruz. Sek-
törün dinamikleri ve teknolojileri geliştikçe, 
biz de Türkiye pazarına ve CIS ülkelerine 
uygun ısıtma ve soğutma ürün gamımızı 
genişletmeye ve fabrika yatırımlarımıza 
ağırlık vermeye devam ediyoruz. Ayrıca 
Türkiye’deki kanal yapımızı da güçlendir-
meyi planlıyoruz. 2018 yılı İSİB verilerine 
göre split klima ihracatında rekor kırdık ve 
2 yıl üst üste birinci olduk. Sermayemizi 
kanal gelişimine ve yatırım planlarımızı 
gerçekleştirmeye ayırarak, Türkiye ekono-
misine ve istihdama katkıda bulunmaya 
devam edeceğiz.”

2020 hedefi 3 milyar TL ciro
Her yıl çift haneli büyüme kaydeden Dai-
kin, 2018 mali yılını 1 milyar 700 milyon 
TL ciro ile kapattı. Daikin Türkiye CEO’su 
Hasan Önder, “2018 yılında ciromuzdaki 
yüzde 33’lük artışla hedeflerimizin üzerine 
çıktık ve ihracattan istihdama her alanda 
büyüdük. Böylece 2020 yılı hedeflerimize 
bir adım daha yaklaştık” dedi. Önder, bu 
büyümede kullanıcıların enerji ve çevre 
dostu ürünleri tercih etmesi, tasarruf bilin-
cinin gelişmesi gibi faktörlerin de etkili 

olduğunu vurguladı. Nisan 2019 itiba-
rıyla Daikin Türkiye’nin yeni sezona büyük 
bir moral ve motivasyon ile başladığını 
dile getiren Hasan Önder, şu değerlendir-
meyi yaptı: “2018’e başlarken kendimize 
yüzde 20’lik bir büyüme hedefi koymuş-
tuk. Ancak yıl boyunca gösterdiğimiz per-
formans ile bunu aştık. Ulaştığımız 1.7 
milyar liralık ciro aynı zamanda 8 yılda 
8.5 kat büyüdüğümüzü de gösteriyor. 
2010 yılında 201 milyon lira olan ciromuz, 
Daikin Türkiye olarak yeni bir başlangıç 
yaptığımız 2011 yılında 340 milyon liraya 
çıkmıştı. Daha o zaman kendimize 1 mil-
yar TL’yi aşan ciro ve bin kişinin üzerinde 
istihdam hedefi koymuştuk. 2016 yılında 
1 milyar TL ciro rakamını, 2017 yılında da 
bin kişilik istihdam barajını aştık. Son 4 
yıllık büyüme hızımız yüzde 100’ü geçti. 
Şu anda 1 milyar 700 milyon lira cirosu 
olan bin 300 kişilik büyük bir aileyiz. Biz 
hedeflerimizin tümünü gerçekleştirmeyi 
başardık. 2019 yılı hedefimiz 2.2 milyar 
TL. 2020 yılı hedefimizde ise ciromuzu 3 
milyar TL’ye çıkarırken çalışan sayımızı da 
bin 500 kişiye taşımak var. Aynı zamanda 
da üretim yatırımlarımız ile birlikte 3 hat 
kuracağız. Bu doğrultuda var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz.”

Yatırımlar devam edecek
Soğutmanın yanı sıra ısıtmada da büyük 
bir atılım yaptıklarının altını çizen Önder, 
sözlerine şöyle devam etti: “Daikin markalı 

Daikin Türkiye, Sermayesini 950 Milyon TL Artırarak 1 Milyar 
100 Milyon TL’ye Çıkardı

ilk yoğuşmalı kombiyi tasarlamış olmak 
tam da beklediğimiz sonuçları verdi.  
Daikin Premix adını verdiğimiz tam yoğuş-
malı kombi, segmentinin en küçük kom-
bisi olma özelliği taşıyor. Böylece soğut-
mada olduğu gibi ısıtmada da iddiamızı 
ispatlamış olduk. Geçen yıl ciromuzun 
yaklaşık 500 milyon TL’lik bölümü ısıtma 
ürünlerinden geldi. Isıtmanın cirodaki 
payını daha da artırmayı hedefliyor ve 
bu alanda büyük bir ihracat potansiyeli 
görüyoruz. Yatırımlarımız ısıtma ile sınırlı 
kalmayacak. Daikin, Türkiye’ye doğrudan 
yatırımcı olarak gelirken 260 milyon dolar-
lık bir satın alma yaparak Airfel’i bünyesine 
katmıştı. 2014 yılından bu yana 300 mil-
yon TL’lik yatırımlarda bulunduk. Sermaye 
artırımından bağımsız olarak, önümüzdeki 
3 yıl içinde 50 milyon Euro daha yatırım 
yapmayı planlıyoruz. Split klima alanında 
yatırımlarımız sürerken diğer odaklana-
cağımız nokta, VRV sistemler ve fabrika 
kapasitesini artırmak olacak. Bundan 
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sonra üreteceğimiz yeni kombi model-
lerimiz de Wi-Fi ile yönetilme özelliğine 
sahip teknolojilerle donatılmış olarak piya-
saya sunulacak. 5 milyon TL’lik yatırım ile 
hayata geçirdiğimiz Daikin Solution Plaza, 
Japonya ve Çin’deki merkezlerin ardından 
Daikin’in 4’üncü deneyimleme merkezi 
olmakla birlikte, dünyanın en kapsamlısı 
olarak hizmet veriyor. Özellikle üniversite 
öğrencileri için eşsiz bir deneyim merkezi 
olarak konumlandırdık. Sanayi, üniversite 
ve teknoloji işbirlikleriyle sektörde heyecan 
yaratmak istiyoruz.”
Daikin’in toplam cirodaki başarısının 
ihracata da yansıdığına dikkat çeken 
Önder, “Geçen yıl ihracatta yüzde 30’un 
üzerinde artış yakaladık. Daikin Türkiye 
olarak Çin’den Avrupa ülkelerine kadar 
44 ülkeye kombiden radyatöre uzanan 
geniş kapsamlı ihracat gerçekleştiriyoruz. 
2017 yılında kombi hattımızın kapasite-
sini yüzde 50 artırarak, pazardaki ürün 
gamımızı artırmaya ve yenilikçi ürünler 

üretmeye devam ettik. Ayrıca ısıtma ürün-
leri ihracatı için hem Avrupa hem de CIS 
ülkelerinden oldukça yüksek bir talep var. 
Talepleri Türkiye’den karşılayacak kapasi-
teye ulaşmak için yatırımlarımıza devam 
edeceğiz. Daikin Türkiye olarak hedefimiz 
bu pazarlardaki gücümüzü pekiştirmek ve 
2020 yılında 220 milyon dolar ihracata 
ulaşmak” diye konuştu.

“Hibrit ürünler, iklimlendirmeyi 
baştan yazacak” 
Önder, iklimlendirmenin geleceğine de 
işaret ederek enerji tüketimini yapay zeka 
ile minimuma indiren hibrit teknolojilerle 
ilgili bilgi verdi: “İklimlendirme sektöründe 
çok yakın gelecekte daha fazla göreceği-
miz, pazarın yönünü değiştirecek hibrit 
cihazlara da yatırım yapıyoruz. Biz daha 
bugünden A+++ enerji verimliliğine sahip 
hibrit ısı pompaları satışı yapabiliyoruz. 
Geleceğin ihtiyaçlarını bugünden analiz 
ederek, buna göre yenilikçi ürünler geliş-

tiren bir firma olduğumuz için de sektörü-
müzde her zaman öncü olarak anılıyoruz.  
Daikin Altherma Hibrit Isı Pompası sür-
dürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynağı 
kullanırken, çok soğuk havalarda ise ısı 
pompası devreden çıkarılarak doğalgaz 
ile çalışan kombi devreye giriyor. Deği-
şen hava koşullarında doğalgaz kazanı 
veya hibrit çalışma arasında her zaman 
en ekonomik modu seçiyor. Gerektiğinde 
bunları birlikte kullanarak kullanıcılarına 
daha ucuz, daha yeşil bir enerji kullanımı 
olanağı sağlıyor. Artık Hibrit Isı Pompası 
ile Multi Klima Sistemlerini de birleştirebili-
yoruz. Kombi ve klimanın tek bir sistemde 
buluşması olarak tanımlanan Multi Hibrit 
Sistem, ‘yapay zeka’sı sayesinde en efektif 
enerjiyi kullanarak büyük oranda tasarruf 
edilmesine imkan sağlıyor. Bu yıl Türkiye 
pazarına sunduğumuz Daikin Multi Hibrit 
Sistem, gelecekteki iklimlendirme tekno-
lojisinin merkezinde yer alacak, iklimlen-
dirmeyi baştan yazacak eşsiz bir ürün.”
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aillant Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı 
ile Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri 

ve İş Adamları Derneği’nin (DOSİDER) 
düzenlediği “Gaz Yakıcı Cihaz Montaj 
ve Servis Teknikleri Kursu” kapsamında 
meslek lisesi öğretmenleri ile buluştu. 
Vaillant Group Türkiye Merkez Ofis ve 
Vaillant Group Türkiye Satış Sonrası Hiz-
metler Müdürlüğü’nde bulunan Eğitim 
Merkezi’nde düzenlenen eğitimler Vaillant 
Türkiye Teknik ve Eğitim Bölümü tarafın-
dan verildi. Eğitim programı kapsamında 
meslek lisesi öğretmenlerine iklimlendirme 
sektöründeki gelişmelerin yanı sıra ErP 
geçişleri ve ürünlerle ilgili bilgiler aktarıldı. 
Program kapsamında Vaillant Group Tür-
kiye CEO’su Alper Avdel de öğretmenlere 
Vaillant Group Türkiye şirketleri, hedefleri 
ve vizyonu hakkında bilgi verdi. Türkiye’nin 
çeşitli illerindeki mesleki ve teknik okul-
larda görev yapan 18 meslek lisesi öğret-

meninin katıldığı eğitim programı sonra-
sında katılımcılar, faaliyete yeni başlayan 

Eğitim Merkezi’nde cihaz ve sistemleri 
deneyimleme fırsatı da buldu.

Vaillant Türkiye, Meslek Lisesi Öğretmenlerine İklimlendirme 
Sektöründeki Son Gelişmeleri Anlattı

aillant Türkiye’nin “Kombim Vaillant, 
Kafam Rahat” temalı yeni reklam 

filmi yayımlanmaya başladı. Friday Rek-
lam Ajansı imzası taşıyan reklam filminde 
Vaillant’ı tercih eden tüketicilerin yaşa-
dığı iç rahatlığı ve huzurun altı çiziliyor.  
Vaillant’ın üstün teknolojisiyle evlere taşı-
dığı tasarruf, uzun ömürlülük, dayanıklı-
lık ve beraberinde gelen güven duygusu 
reklam filminde, mutlu paylaşım anlarıyla 
ekrana yansıyor. Birlikte hoşça vakit geçiren 
aile bireyleri, mutlu bir şekilde banyo yapan 
çocuk, huzurla yoga yapan anne ve kızın 
iç ısıtan görüntüleri ile Vaillant, tüketici-
sinin evinde yaşadığı rahatlık ve konforu 

“Kombim Vaillant, Kafam Rahat” jingle’ı ile 
ekranlara taşınıyor.  Yeni sezona güçlü bir 
giriş yaptıklarını belirten Vaillant Türkiye 
Pazarlama Direktörü Hazım Bumin, “Yeni 
reklam filmimiz tüketicinin kombi kullanı-
mında hassasiyet gösterdiği tüm unsurların 
Vaillant tarafından karşılandığına dikkat 
çekiyor. Markamızın imajı ile birebir örtüş-
tüğünü düşündüğümüz ‘Kombim Vaillant, 
Kafam Rahat’ jingle’ı ile pazardaki marka 

Vaillant Türkiye’nin Yeni Reklam Filmi Yayımlandı

bilinirliğimizi daha da artırmayı hedefliyo-
ruz” diye konuştu. Reklam filmi Ekim ayı 
boyunca televizyon, radyo ve dijital kanallar 
olmak üzere 3 ana mecrada yer alacak. 
Reklam kampanyasının “Kombim Vaillant, 
Kafam Rahat” jingle’ı sezon sonuna kadar 
38 adet radyo kanalında Drive Time’da 
yoğun tekrar ile yayımlanacak.
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DOSİDER Yönetim Kurulu, İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent 
Özmen'i Makamında Ziyaret Etti

İ GDAŞ Genel Müdürlüğü’ne atanan 
Dr. Mithat Bülent Özmen, DOSİDER 

Yönetim Kurulu tarafından 25 Eylül 2019 
tarihinde ziyaret edildi. 
İGDAŞ Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşti-
rilen görüşmeye Yatırımlar ve Projelerden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat 
Odabaşı, Mali İşlerden Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Ahmet Kızak ve Bakım 
Müdürü Kemal Turan da katıldı.
DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Cihad Vardan tarafından, DOSİDER’in üye 
yapısı, sektörümüzün büyüklükleri, kombi 
ve radyatör başta olmak üzere pek çok 
üründe ülkemizin üretim üssü olması ve 
ihracat gücümüz, DOSİDER üyelerinin Ar-Ge 
merkezleri ve İGDAŞ ile DOSİDER’în uzun 
yıllardır süregelen iş birlikleri hakkında bil-
giler paylaşıldı. 
DOSİDER’in 25. yılı ve mesleki eğitime katkı 
projesi ile yurt genelinde 30 meslek lisesinin 
Tesisat Teknolojisi bölümlerine sağladığı 
ısıtma laboratuvarı eğitim stantları ile 100 
öğretmen, 3000’in üzerinde öğrencinin eği-
timlerine sağlanan katkı, Teknik Öğretme-
lere yönelik “Eğitici Eğitimi” programlarının 
gerçekleştirildiği aktarıldı.

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent 
Özmen hedeflerinin, İstanbul’da güvenli 
doğalgaz arzını artırarak devam ettirmek, 
uzun dönemli planlar ile İGDAŞ organizas-
yonunun geliştirilmesini sağlamak oldu-
ğunu aktardı. 
İGDAŞ ve DOSİDER tarafından, sahada kul-
lanım ömrü dolmuş, binaların müstakil ve/
veya şönt bacalarına bağlı, atık gaz güvenlik 
riskleri içeren bacalı cihazların (kombi, şof-
ben, doğal gaz sobası vb.) iyileştirilmesi, 
bilgilendirme toplantıları ve kampanyalar 

ile abone güvenliğinin artırılmasına yönelik 
projelere katkı sağlanması kararlaştırıldı. 
Ayrıca ikinci el olarak müşterilere satışı 
yapılan, yetkili servis kontrolü yapılmamış, 
üretim standartları dışında, yetkisiz kişile-
rin müdahale ettikleri, kayıtsız gaz yakan 
cihazların kullanımının engellenmesini sağ-
layacak, gaz yakan cihazlarda yetkili servis 
hizmetinin önemi konularında müşterileri 
sürekli bilgilendirecek işbirliği ve çalışmalar 
yapılması ziyaret kapsamında değerlendiri-
len hususlar arasında yer aldı.

İklimce Sohbetler Başladı

İ klim krizi ile mücadelede, gençler 
başta olmak üzere toplumun çok 

farklı katmanlarını kapsayacak bir ortak dil 
arayışı ile başlatılan İklimce Sohbetler, 24 
Eylül Salı günü, UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi 
Mert Fırat’ın ev sahipliğinde başladı. İklim 
krizi ile karşı karşıya olan çeşitli toplumsal 

katmanların ve meslek gruplarının deneyim-
leri üzerine odaklanan ve ortak çözümler 
arayışına öncelik veren toplantıda, Merca-
tor-İstanbul Politikalar Merkezi Araştırma-
cısı Akgün İlhan, Arçelik Sürdürülebilirlik 
ve Resmî İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı ve 
Doğa Koruma Merkezi’nden Hatice Dinç 
Sarısoy konuşmacı olarak yer aldı. Panelin 
moderatörlüğünü yapan Mert Fırat, açılış 
konuşmasında suyun insanlığın varlığının 
özü olduğunu, bugün karşı karşıya oldu-
ğumuz su krizinin tüm insanlığın geleceğini 
belirleyeceğini söyleyerek bu krizi çözmek 
için paylaşılan bir sorumluluğumuz oldu-
ğuna vurgu yaptı. Panel konuşmacıların-
dan Dr. Akgün İlhan, “Vatandaşlar olarak 
bilgi hakkımıza sahip çıkmamız lazım. Ne 
yiyoruz, ne içiyoruz, bunları bilmeyi talep 

etmeliyiz” derken, Hatice Dinç Sarısoy ise 
suyu “temizlemeyi” konuşurken önemli bir 
başka soruya dikkat çekti: “Kirletmemeye 
ne zaman başlayacağız?” Fatih Özkadı ise, 
özel sektörün deneyimlerini aktarırken, iyi 
örneklerin çoğalması gerektiğini söyledi.  
Panel konuşmacılarının yanı sıra farklı yaş ve 
meslek gruplarından konukların da katıldığı 
ilk iklimce sohbet, iklimdaşların kurduğu bu 
yeni dile dair örneklere de kapı açtı. “İklimdaş 
içtiği sudan belli olur”, “Bir iklimdaşın nesi 
var, ortak çözüm üreten iklimdaşların gücü 
var” gibi yeni atasözlerinin türetildiği sohbet, 
su krizine iklimce bakmanın ilk adımı oldu. 
İklim krizinin dört kilit başlığı olan ‘Su, Tarım 
ve Gıda, Afetler ve Şehir Yaşamı’nı kapsaya-
cak olan İklimce Sohbetler, 5 Kasım Salı günü 
“Şehir Yaşamı” oturumuyla sona erecek. 
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anfoss’un soğutkan değişimi için 
konuyla ilgili tüm kesimleri web semi-

nerleriyle bilgilendirerek çözümlerini tanıt-
tığı küresel etkinliği Soğutkan Haftası, bu 
yıl 16-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. 
Web seminerlerinde yanıcı ve yarı yanıcı 
soğutucu akışkanların kullanımı, teknoloji-
sindeki yeni gelişmeler, işi etkileyen küresel 
trendler ve dönüştürmeye yardımcı olacak 
dijital araçlar başlıkları üzerinden canlı 
yayınlarla bilgiler aktarıldı. 19 Eylül 2019 
Perşembe günü gerçekleşen Danfoss Türkiye 
web semineri hakkında görüşlerini dile geti-
ren Danfoss Teknik Destek Müdürü Adnan 
Güney konuyla ilgili şunları söyledi: “Dan-
foss olarak soğutma sektörünün geleceğin 
dünyası için önemli sorumluluk üstlendi-
ğinin bilincindeyiz. Soğutkan geçişi, tüm 
dünyadaki kurulum ve taahhüt firmalarının 
da gündeminde önemli bir konu. Dünyamız 
her geçen gün ısınıyor ve ozon tabakası git-
gide inceliyor. Soğutma sektörü temsilcileri 
olarak biz, bununla mücadele etmek için ne 
yapıyoruz, sektör nasıl evriliyor, gelecekte 
neler kullanılacak, yasal yönetmelikler neleri 
değiştiriyor, Danfoss’un kullanıcı dostu 
yazılımları neler gibi konuları ele alıyoruz. 
Danfoss olarak sektöre öncülük etme ve 
tüm sektör temsilcilerini, resmi görevlileri, 

D akademisyen ve öğrencileri ve bu konuya 
ilgili duyan herkesi bilgilendirme, bilinçlen-
dirme ve farkındalığı artırma amaçlı olarak, 
her yılın Eylül ayında Soğutkan Haftası başlı-
ğıyla bir hafta boyunca farklı ülkelerde canlı 
Webinarlar düzenledik ve dünyanın farklı 

kentlerindeki profesyonellere en son geliş-
meler ve eğilimlerden haberdar olmaları 
için yardım ettik, Türkiye web seminerine 
de ilgi çok büyüktü. Dünyanın geleceği için 
paydaşlarımızın gösterdiği hassasiyet için 
teşekkür ederiz.”

Danfoss, Soğutkan Haftası’nı Kutladı

anfoss’un ana sponsorları arasında 
bulunduğu “Danimarka Çocuk 

Festivali”, “Birleşmiş Milletler Sürdürüle-
bilir Kalkınma Hedeflerine” dikkat çekmek 
amacıyla 21 Eylül Cumartesi günü Darüş-
şafaka Eğitim Kurumlarında düzenlendi. 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nden İklim Eylemi, Temiz Su, 
Erişilebilir ve Temiz Enerji, Sürdürülebilir 
Şehirler ve Topluluklara katkıda bulunmak 
amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen fes-
tivalde çocuklar yaratıcı atölyelere, aktivi-
telere ve bilgilendirici söyleşilere katılarak 
sürdürülebilir dünya, iklim eylemi, aktif bir 
yaşam, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm, 
erişilebilir ve temiz enerji gibi konularda 
bilinçlendiler. Çocuklar ayrıca masal, dans, 
tasarım, müzik, oyun, yaratıcılık, spor, 

D

Danfoss’un Ana Sponsorluğunda, “Danimarka 
Çocuk Festivali” Gerçekleştirildi  

bisiklet, doğa gibi alanlarda da atölyelere 
katılma fırsatı yakaladılar. Darüşşafakalı 
öğrencilerin ve ilgililerin katılımıyla, hem 
öğretici hem eğlendirici aktivitelerin ger-
çekleştirildiği festivalde renkli görüntüler 
yaşandı. Danfoss, #danimarkacocukfes-
tivali2019 etiketi ile düzenlenen günde 
katılımcı çocuklara bilimi sevdirmek için 
standında çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

u yıl sektörde 50’nci yılını kutlayan 
Baymak, farklı bir reklam kampan-

yasıyla karşımızda. Baymak’ın logosunda 
yarım asırdır yer alan sincap, bu yeni rek-
lam kampanyasında ilk kez canlanıyor ve 
en sempatik yüzüyle tüketicilerle buluşu-
yor. Meraklı, enerjik ve doğa dostu özel-
likleriyle tanıdığımız sincap, Baymak’ın bu 

Baymak’tan Yeni Reklam Kampanyası
yeni reklam filminde tüketicilerin sık sık 
merak ettikleri soruyu da dile getiriyor: 

“Kombi şahane de, benim yani bir sincabın 
burada ne işi var?” Titrifikir imzası taşıyan 
reklam kampanyasının ilk filmi, 30 Eylül 
akşamı televizyon ekranlarında tüketicilerle 
buluştu. Açık hava ilanları, ulusal basın ve 
dijital mecralarda da öne çıkmaya hazırla-
nan sincabın sürprizleri bitmeyecek ve yıl 
boyunca devam edecek. Yeni reklam kam-
panyasıyla ilgili konuşan Baymak CEO’su 
Ender Çolak, “Şirketimizin yarım asırlık 
başarı hikayesinde, ürünlerimizin kalite 
ve ileri teknolojisinin yanı sıra markamı-
zın yüksek bilinirliğinin katkısı da büyük. 
GFK Marka Bilinirliği Araştırması’nın 2018 
sonuçlarına göre Baymak, yüzde 96 marka 
bilinirliğiyle sektöründe lider konumda” 

diyor. Bugüne kadar Baymak’ın tüketici 
dostu, ekonomik ve tüketiciye tasarruf 
sunan özelliklerinin reklamlara taşındığını 
hatırlatan Çolak, “Sincabımızın başrolü 
aldığı bu yeni kampanyamızda, klasik 
reklamcılığın klişelerini kırmayı, deneyim 
ve hatta mizahı ön planda tutmayı ter-
cih ettik” diye ekliyor. Baymak sincabının 
esprili ve hayata dokunan yanını, bu yeni 
kampanyayla ortaya koyduklarını belirten 
Çolak, “Kampanyanın ilerleyen dönemle-
rinde Baymak’ın doğa dostu yüzünü tem-
sil ettiğini fark edecek ve bu yönde söy-
lemlerde bulunacak. Pazarlama ve sosyal 
sorumluluk kapsamında yürüteceğimiz bir-
çok yeni projeye sincabımız liderlik edecek. 
Bu konuda Baymak’ın yeni sürprizlerine 
hazır olun” ifadelerini kullanıyor.
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S osyal sorumluluk faaliyetleriyle öne 
çıkan Ayvaz’ın sıradaki durağı Kan-

serli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) oldu. 
Şirket, Kayseri bayisi Asteknik’in sahibi 
Mustafa Kızıl’ın yönlendirmesiyle destek 
kararı alarak vakfın Pendik’teki 2. Aile Evi 
projesine yangın ürünleri bağışladı. Konuyla 

ilgili bilgi veren Ayvaz İcra Kurulu Başkanı 
Serhan Alpagut, KAÇUV’un Pendik’teki 
bu anlamlı projesinden değerli bayisi 
Mustafa Kızıl sayesinde haberdar olduk-
larını ve gelen talebe hemen olumlu yanıt 
verdiklerini söyledi. Alpagut, “Asteknik’in 
sahibi Mustafa Kızıl’a bu anlamlı bağışa 
aracı oldukları için Ayvaz olarak gönülden 
teşekkür ediyoruz. KAÇUV’un el birliğiyle 
yürüttüğü 2. Aile Evi projesine tabiri caizse 
bir tuğla koyabildiğimiz için gurur duyu-
yoruz. Kanserle savaş konusunda devle-
timizin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarına 
da büyük rol düşüyor. KAÇUV gibi değerli 
vakıflar bu önemli rolün üstesinden başa-
rıyla geliyor ve yarınlar için umut veriyor” 

Ayvaz, KAÇUV’un 2. Aile Evi Projesine Yangın Ürünleriyle Destek Oldu
dedi. Projede kullanılmak üzere Ayvaz 
izleme anahtarlı kelebek vanalar, yükselen 
milli vanalar, akış anahtarları, çekvalfler ve 
sprinkler çeşitleri gibi ürünlerin bağış olarak 
verildiği bilgisini ileten Serhan Alpagut, 
Ayvaz Satış Mühendisi Nurettin Bayar’a 
ve bağış süresince emeği geçen tüm çalı-
şanlarına teşekkür etti. Ayvaz’ın sosyal 
sorumluluk faaliyetleriyle de sektöre örnek 
olmaya çalıştığını söyleyen Alpagut, “Yalnız 
pazarda değil, bu alanda da sektörümüzde 
bir rekabet ortamı oluşmasını arzuluyoruz. 
Daha güzel yarınlar için şirketlerin toplum 
faydasını gözeten işlerin de altına imza 
atması gerektiğini düşünüyoruz” diyerek 
sözlerini noktaladı. 
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TÜSAD’dan ‘Karbonsuz Kongre’

A kciğer sağlığı konusunda Türkiye’nin 
ilk uzmanlık derneği olan Türkiye 

Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), 
iklim değişikliği ve ormansızlaşma konula-
rında toplumsal farkındalığı artırmak ama-
cıyla örnek bir projeye imza atıyor. TÜSAD, 
26-29 Ekim tarihlerinde Bodrum’da ger-
çekleşecek 41. Uluslararası Katılımlı Ulu-
sal Solunum Kongresi (Solunum 2019) 
nedeniyle oluşacak, karbon emisyonlarını 
denkleştirmeyi hedefliyor. Kongre katılım-
cılarının yapacakları uçak yolculuklarının 
karşılığında fidan dikecek olan TÜSAD’ın 
hedefinde bir “Solunum Ormanı” oluş-
turmak yer alıyor. Arazi tahribatının ve 
ormansızlaşmanın Türkiye’nin en büyük 
sorunlarından biri olduğunu belirten 
TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Arzu Mirici, “Kar-
bonsuz Kongre” çalışmaları hakkında şu 
bilgileri verdi: “Bu yılki kongre hazırlıkla-
rımız sırasında peş peşe yaşanan orman 
yangınları herkes gibi bizi de çok üzdü. Bir 
ayda Türkiye’nin 500’den fazla noktasında 
orman yangını yaşandı. Adeta Türkiye’nin 
akciğerleri yandı. Her bir yangınla çocuk-
larımıza bırakacağımız en büyük miras 
olan ormanlarımız, içinde yaşayan sayısız 
canlıyla birlikte yok oluyor, topraklarımız 
kuruyor, havamız kirleniyor. İklim deği-
şikliği ile mücadelede karbon miktarını 
dengelemenin en etkin yolu fidan dikmek 

ve ormanlık alanları korumak. Dünya ısı-
nıyor, iklimler değişiyor, buzullar eriyor. 
Her birimiz evde, arabada, işyerinde yap-
tıklarımızla küresel ısınmayı istemeden de 
olsa hızlandırıyoruz. Bu durumda biz de, 
akciğer sağlığı konusunda Türkiye’nin ilk 
uzmanlık derneği olarak harekete geçtik 
ve ilk adımı Karbonsuz Kongre ile atmaya 
karar verdik.”

Hedef ‘Solunum Ormanı’ 
oluşturmak
Karbonsuz Kongre için Ege Orman Vakfı 
ile işbirliği yaptıklarını açıklayan Mirici, 
bu kapsamda Solunum 2019 için yapıla-
cak her uçak yolculuğu karşılığında fidan 
dikeceklerini belirtti. Bodrum’da yapılacak 
kongreye yurtiçinden gelen katılımcılar için 
bir, yurtdışından gelen konuklar için ise iki 
fidan dikeceklerini söyleyen Mirici, sözle-
rine şöyle devam etti: “Solunum 2019, 2 
bine yakın uzmanı bir araya getiren büyük 
bir kongre. Bu proje ile hem yanan ağaç-
larımızı, yok olan ormanlarımızı yerine 
koymaya çalışacağız hem de kongre için 
yapacağımız uçuşlar nedeniyle, atmosfere 
salınan karbondioksit miktarını denkleş-
tirerek çevremize katkıda bulunacağız. 
Karbonsuz Kongre bizim için bir başlan-
gıç olacak, Ege Orman Vakfı ile işbirliği-
miz devam edecek. Bundan sonraki tüm 

kongre ve etkinliklerimizde de karbon 
ayak izimizi sileceğiz. Ülkemize ve çevre-
mize katkıda bulunabilmek için 4 binden 
fazla üyemizle daha önce oluşturmaya 
başladığımız TÜSAD Hatıra Ormanı’nı bir 
adım ileriye taşıyarak Solunum Ormanı’na 
dönüştüreceğiz. 50’nci yılını kutlamaya 
hazırlanan dev bir çınar olarak, bundan 
sonra her vesile ile dikeceğimiz fidanlarla 
yeni ekosistemler oluşturacak, doğaya bor-
cumuzu ödeyeceğiz.”
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D ünyanın en büyük Sürdürülebilir 
Konut Yarışması Solar Decathlon’un 

Afrika yarışmasının finali 27 Eylül’de ger-
çekleşti. Projelerin alanında uzman akade-
misyenlerden oluşan jüri tarafından değer-
lendirildiği yarışmada Türkiye’yi temsil eden 

Team Bosphorus, 
ReYard Evi ile “İno-
vasyon ve Mühen-
dislik”, “İletişim” 
ve “Sosyal Farkın-
dalık” olmak üzere 
üç kategoride 
birinci oldu. Yıldız 
Teknik Üniversitesi 
(YTÜ) ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) öğrencisi 40 

kişiden oluşan takım, 170 metrekarelik 
alan üzerine, yosundan enerji elde eden 
ve toprak panel yapı sistemiyle tasarlanan 
2 oda 1 salondan oluşan 90 metrekarelik 
ReYard adını verdikleri evlerini, Fas’ta, 3 
haftada inşa etti. Team Bosphorus takımı, 

Team Bosphorus Üç Ödülle Türkiye’ye Döndü

düşük maliyetli, çok amaçlı ve esnek kulla-
nım alanları yaratmaya önem verilen evde, 
Fas’ın geleneksel mimarisini sürdürülebilir 
yenilikçi bir yaklaşımla yeniden yorumladı. 
Mikro-yosun teknolojisiyle atıksu arıtımı ve 
güneş enerjisinin biyokimyasal çevriminin 
yapıldığı evden çıkan organik atık ve mikro-
yosun biyokütlesi biyogaza çevrilip yakılarak 
elektrik ve ısı enerjisi elde edildi. Ayrıca, 
yakım sonucu açığa çıkan karbondioksit 
gazı yosun havuzuna geri pompalanarak 
doğal döngü taklit edildi, böylece sıfıra 
yakın karbon emisyonu sağlandı. Öte yan-
dan evde, PV (fotovoltaik) paneller, termal 
güneş panelleri, havadan suya ısı pom-
pası, yerel doğal yapı malzemesi, evaporatif 
soğutma, faz değiştiren malzemeler gibi 
çevre dostu teknolojiler de kullanıldı.
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Stevie Altın Ödülü Sektöründe İlk Kez Buderus’un Oldu 

D ünyanın önde gelen Uluslararası İş 
Ödüllerinden Stevie Altın Ödülü’nü 

kazanan ısıtma ve soğutma sektörünün 
ilk ve tek markası Buderus oldu. Buderus, 
Stevie Altın Ödülünü Türkiye’nin En İyi 
Kombi Ustası Yarışmasıyla kazandı. Bude-
rus, sponsorluğunu üstlendiği “Türkiye’nin 
En İyi Kombi Ustası Yarışması” projesiyle 
“Canlı Etkinlik” kategorisi altında “Top-
luluk Etkinliği” bölümünde “Altın Stevie” 
ödülüne layık görüldü. Stevie ödülle-
rinde, bu yıl 74 ülkeden 4 bini aşkın şirket 

yarıştı. Buderus sponsorluğunda düzenle-
nen “Türkiye’nin İlk ve Tek, İnteraktif ve 
Canlı Kombi Ustası Yarışması” ile sektörün 
önemli bir üyesi olan kombi montaj ustala-
rının sektörde sadece montaj yapan değil, 
aynı zamanda son kullanıcıya en kaliteli ve 
en doğru hizmet veren marka temsilcileri 
olduğunun vurgusu yapıldı. Bu yarışma 
sayesinde ustalar Buderus markasını yakın-
dan tanıma ve ürünlerini deneyimleme 
fırsatı buldu. Buderus’un sponsorluğunda 
yapılan bu yarışma ile ustalık mesleğinin 

önemine dikkat çekerken ustalığın ve iş 
kalitesinin sektör için çok önemli bir konu 
olduğunun da altı çizilmiş oldu.

SMS TORK Bayileri ile Buluştu

P roses otomasyonu alanında, kendi 
ürettiği akışkan kontrolü ürünleri ile 

35 yıldır sektöre hizmet veren SMS TORK, 
bayileri ile 25 Eylül Çarşamba günü Four 
Points Sheraton Otel’de bir araya geldi. 
Türkiye’deki ilk yerli solenoid vana, pnö-
matik aktüatör, pnömatik pistonlu vana, 
patlaç valf ve elektrikli aktüatör imalatçısı 
olan SMS TORK’un düzenlediği iki gün 
süren bayi toplantısına ülke genelindeki 
bayilerden 60 kişi katıldı. Toplantıda; TORK 

ürünleri teknik detayları, Varnasan ürün-
leri, ölçü kontrol ürünleri, Metso sunumu 
yapıldı, genel ürün sorunları ve çözümleri 
soru ve cevap şeklinde gerçekleştirildi. 
Sunum ve konuşmalardan sonra, bayi top-
lantısı ikinci gün fabrika gezisi ile devam 
etti. Dilovası’ndaki İMES Organize Sanayi 
Bölgesi, 17.000 metrekarelik kapalı alan 
üzerine kurulu olan TORK ve Varnasan 
fabrikası gezildi,üretim hattı ve montaj 
ile ilgili bilgi verildi. Fabrika turunda, üre-

tim ve ürünler yerinde görülerek, bayilerin 
soruları yetkililer tarafından yanıtlandı.
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DemirDöküm, İş Ortaklarını Yeni Rekabet Koşullarına Hazırlıyor

D emirDöküm, Sabancı Üniversitesi 
EDU Yönetici Geliştirme Birimi ile 

birlikte iş ortaklarına yönelik “Finans ve İş 
Simülasyonu” eğitimi düzenledi. Üç gün 
süren eğitime 35 yetkili satıcı katıldı. Yetkili 
satıcıların rekabet ortamında temel ticari 
faaliyetleri tecrübe etmesine olanak tanınan 
eğitimde, yetkili satıcıların finansal okurya-
zarlıklarını geliştirmesi ve şirket sonuçlarına 
yansıyacak kararların mali tablolar içindeki 
yerinin bütünsel olarak gözlemleyebilmesi 
amaçlandı. Eğitimde kârlılık ve büyüme 
hedefleri ışığında alınması gereken aksiyon-
lar, sermaye kârlılığı, fiyat-maliyet ilişkisi, 
stok yönetimi, borç yönetimi gibi finansal 
konulara değinildi; finansal işlemlerin yansı-
tıldığı tabloların nasıl yorumlanacağı, analizi 
ve uygulamaları ele alındı. Eğitimlerle bir 
taraftan kusursuz bir müşteri deneyimi ağı 
örmeyi, diğer taraftan ise iş ortaklarını gele-
ceğe hazırlayıp değer katmayı hedefledikle-
rini belirten DemirDöküm Yönetim Kurulu 
Üyesi Erdem Ertuna, “Müşteri istekleriyle 
birlikte rekabette değişim, köklü bir şekilde 

devam ediyor. Bugün ürün özellikleri ya da 
fiyat indirimleriyle bulunduğunuz pazarda 
rekabet etmek zor. Şirketimizi gelecek 
hedeflerine taşıyacak olan iş ortaklarımızın 
yetkinliklerini artırarak, onları geleceğe hazır-
lıyoruz. Eğitimlerimizi günümüz ve gelecek 
pazar koşulları doğrultusunda planlıyoruz. 
Düzenlediğimiz ‘Finans ve İş Simülasyonu’ 
eğitimi ile iş ortaklarımızın uzun vadede 
başarıyı yakalayabilmeleri, bölgelerinde 

liderliği göğüsleyebilmeleri, pazarlama ve 
operasyonel mükemmelliğe kavuşmalarını 
hedefliyoruz. Üç gün süren yeni eğitimimiz 
ile yetkili satıcılarımız aldıkları aksiyonların 
finansal etkisini daha iyi yorumlayabilecek-
ler. Dönemsel büyüme ve kârlılıklarını daha 
iyi kurgulayabilecek ve hayata geçirecek-
leri yeni finansal politikalar ile bulundukları 
bölgelerde rekabet avantajı kazanacaklar” 
açıklamasını yaptı.

Wilo Grubu CEO'su Oliver Hermes, Alman-Doğu Ticaret Birliği'nin 
Yeni Başkanı Oldu

W ilo Grubu’nun CEO’su Oliver Her-
mes, Alman-Doğu Ticaret Birliği’nin 

(OAOEV) yeni başkanı oldu. Yeni görevi 
hakkında bir değerlendirme yapan Oliver 
Hermes şunları söyledi: “70 yıllık bir gele-
neği sürdürmeyi, Otto Wolff von Ameron-
gen ve Klaus Mangold gibi seçkin sandalye-
lerin ayak izlerini takip etmeyi, hem önemli 
bir görev hem de teşvik edici bir gelişme 
olarak görüyorum. Alman-Doğu Ticaret 
Birliği, Almanya ile Orta ve Doğu Avru-
pa’daki 29 ülke arasında önemli bir köprü 
işlevi görüyor.” Hermes, OAOEV’de görev 
alma amacını şirketler için mevcut ağı sür-
dürmek ve genişletmek şeklinde özetle-
yerek sözlerine şöyle devam etti: “Politik 
ve ekonomik olarak çalkantılı zamanlarda 
yaşıyoruz. Buna karşılık, bizler iş dünyası 
olarak uluslararası işbirliğinin herkesin 
başarısı için ne kadar önemli olduğunu 
biliyoruz. Çok taraflı bir dünya düzeni için 

daha güçlü bir duruş sergilememiz gere-
kiyor.” Oliver Hermes, Wilo’nun yatırımları 
hakkında da konuştu. Hermes’in paylaş-
tığı bilgilere göre şu anda dünya çapında 
yaklaşık 8.000 çalışanı ve 1.46 milyar 
Euro’luk cirosu bulunan Wilo, Endüstri 4.0 
konseptinin yayılmasına öncülük ediyor. 
Wilo, 300 milyon Euro’luk bir yatırımla, 
Almanya’nın Dortmund kentinde şirketin 
tarihindeki en büyük saha geliştirme pro-
jesini yürütüyor. Aynı zamanda Kuzey Ren-
Vestfalya Eyaleti’nde en büyük endüstriyel 
bina projesini hayata geçirerek, bu sitenin 
merkezinde “Wilo Park” olarak adlandı-
rılan Akıllı Fabrika’yı yapıyor. Wilo yeni 
Akıllı Fabrika’da geleceğin bina hizmetleri, 
su yönetimi ve endüstriyel uygulamaları 
için pompa ve pompa sistemleri üretecek. 
Wilo, Polonya ve Kazakistan’a da güçlü bir 
yatırım yaptı ve 2016’da Moskova yakınla-
rındaki Noginsk’te modern bir üretim tesisi 

açtı. Oliver Hermes, Wilo’nun OAOEV’de 
KOBİ temas noktasına mali destek de 
sağladığını ve bu sayede; küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin Doğu Avrupa pazar-
larına girmesine yardımcı olduğunu ifade 
etti. Hermes, selefi Wolfgang Büchele’yi de 
“Son derece kararlı ve başarılı” olarak nite-
lendirdiği çalışmalarından dolayı kutladı ve 
“Hepimiz ona teşekkür borçluyuz” dedi.
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Adıyaman Besni Bosch Termoteknik Akademi Uygulama 
Laboratuvarı’nın Açılışı Gerçekleştirildi

B osch Termoteknik, T.C. Milli Eğitim 
Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim 

Genel Müdürlüğü ile Bosch Termoteknik 
arasında yapılan Mesleki Eğitim İşbirliği 
Protokolü kapsamında eğitime verdiği 
desteklerle öğrencilerin daha kapsamlı 
ve kaliteli eğitim almalarına ve kalifiye 
insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda 
bulunmayı hedefliyor. Bosch Termotek-
nik Akademi; eğitim kurumlarına verdiği 
hizmet içi eğitim, eğitim amaçlı cihaz ve 
görsel materyal destekleri haricinde, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile 2016 Kasım ayında 
imzaladıkları “Eğitim Kurumları İş Birliği 
Protokolü” kapsamında farklı meslek lise-
lerinde yenileme çalışmalarına da imza 
atıyor. Bosch Termoteknik Akademi; bu 
işbirliği protokolü kapsamında Milli Eği-
tim Bakanı Ziya Selçuk’un da katılımıyla 
27 Eylül’de, Adıyaman Besni Osman 
İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Bosch Termoteknik Akademi Uygulama 
Laboratuvarı’nın açılışını gerçekleştirdi. 
Bosch Termoteknoloji burada, hem eği-
tim salonunu düzenledi hem de eğitim 
amaçlı yeni bir laboratuvar kurdu. Son 
teknoloji cihazlarla donatılmış bu salonda 
öğrenciler; merkezi otomasyon, kontrol 
sistemleri gibi konularda eğitim alacak. 
Açılışa; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 

Bosch Termoteknik Pazarlama Direktörü 
Ali Aktaş, Bosch Termoteknik İnovasyon 
Merkezi ve Teknik Eğitim Müdürü İbrahim 
Özyeşilova, basın mensupları, öğretim 
görevlileri ile öğrenciler katıldı. Bosch Ter-
moteknik Pazarlama Direktörü Ali Aktaş 
eğitime verdikleri desteklerle ilgili “40 yıl-
dır sürdürdüğümüz eğitim faaliyetlerimizi 
Bosch Termoteknik Akademi çatısı altında 
‘Bilgi paylaştıkça çoğalır’ sloganıyla devam 
ettiriyoruz. Meslek liselerine yaptığımız 
yatırımlarla ülkemizin ve sektörün gelece-
ğine katkı sağlamak istiyoruz. İzmir Konak 
Çınarlı Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi’nde kurduğumuz Bosch Akademi 
Laboratuvarları, İstanbul Kartal Yakacık 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
açılışını gerçekleştirdiğimiz İklimlendirme 
Sistemleri Eğitim Salonu gibi çalışmaları-
mıza, Adıyaman Besni Bosch Termoteknik 
Akademi Uygulama Laboratuvarı’nı da 
ekleyerek eğitime desteğimizi sürdürüyo-
ruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı-
mız iş birliği protokolüyle üniversitelerin 
teknik fakülteleri, meslek liseleri ve mes-
lek yüksekokulları ile ilişkilerimizi daha da 
geliştireceğiz ve farklı kurumlara destek 
vermeye devam edeceğiz” dedi.
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riterm dünya standartlarında üret-
meye ve geliştirmeye tüm hızıyla 

devam ediyor. Halihazırda Eurovent ser-
tifikalı batarya ürünlerinden sonra bu yıl 
Friterm Kuru Soğutucuları da Eurovent 
tarafından sertifikalandırıldı. Geçen yıl 
devreye giren Dilovası Makine Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bulunan üretim tesisiyle  
BREEAM sertifikası da alan Friterm, ATEX ve 
ASME sertifikalarını da alarak gücüne güç 
kattı. Friterm İş Geliştirme Müdürü Hayatı 
Can konuyla ilgili, “Dünya standartlarında 
bir firma olarak gelişimimizi sürdürüyoruz. 

Friterm olarak önceliğimiz ihracat hacmi-
mizi artırmak. Özellikle enerji, klima ve gıda 
muhafaza alanlarına yönelik ürünlerimizi 
sertifikalandırıyoruz. Şu anda klima batar-
yalarımız ve enerji alanına verdiğimiz kuru 
soğutucular Eurovent sertifikalıdır. Gıda 
alanına yönelik ürettiğimiz buharlaştırıcılar 
(evaporatörler) ile yoğuşturucular (konden-
serler) ise sertifika sürecindedir. Geçen ay 
Friterm olarak, basınçlı ekipmanlar olarak 
nitelendirilebilecek ürünler ve ekipmanlar 
için ASME U-Stamp sürecini de başarıyla 
tamamladık. Temmuz 2019 itibarıyla da 
Kuru Soğutucularımız için ATEX sertifikası 
aldık. Üretimde kullandığımız malzeme-
lerde çeşitliliği (borularda bakır, alüminyum, 
paslanmaz ve karbon çeliği ile kanatlarda 
alüminyum, bakır, karbon çeliği ve pas-
lanmaz) artırarak tüm kullanım alanlarına 
hitap eden uzun ömürlü, ekonomik işletme 
maliyetleri için enerji verimliliği yüksek ürün-
lere odaklanmış durumdayız. Hesap edi-
lebilirlik açısından yazılımlarımız dünyada 
kabul edilen en iyi yazılımlar arasına girmiş-
tir. Tüm bu gelişmeler yaşanırken doğaya 
karşı sorumluluğumuzun da her zaman 
bilincinde olmaya gayret ediyoruz. Dünyayı 
yok etmeden, doğa dostu bir sanayi kur-
mak mümkündür. Enerjimizi doğru kullanıp, 
geleceğimizi kendi ellerimize alabiliriz” dedi.

Friterm İş Geliştirme Müdürü Hayati Can: 
“Dünya standartlarında bir firma olarak 
gelişimimizi sürdürüyoruz”

riterm Müzik Kulübü Geleneksel Kon-
ser Etkinliği, 9 Kasım 2019 Cumar-

tesi günü Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı 
& Kültür Merkezi Şehrazat Salonu’nda 
düzenlenecek. Solo ve koro eserlerin yer 
alacağı konser, Şef Murat Büyükkaya’nın 
yönetiminde ve Özlem Sürek’in sunumuyla 
gerçekleştirilecek.
Konser Yeri: Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı 
& Kültür Merkezi-Şehrazat Salonu
Adres: Cami Mh. Şehitler Cad. Balıkçılar Sk. 
No:7 Tuzla / İstanbul
Tarih: 9 Kasım 2019 Cumartesi
Açılış/Kokteyl: 17:30 Kapanış: 21:30

Friterm Müzik Kulübü 
Geleneksel Konser 
Etkinliği Düzenleniyor
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N. Altuğ Kökdemir, Bosch Bina Teknolojileri Ülke Direktörü Oldu

G üvenlik, emniyet, iletişim ürünleri ve 
sistemleri alanında dünyanın önde 

gelen tedarikçilerinden olan Bosch Bina 
Teknolojileri iş kolu, yeni Ülke Direktörü 
N. Altuğ Kökdemir ile kadrosunu güçlen-
dirdi. Bosch Türkiye’de Bina Teknolojileri iş 
kolunda Ülke Direktörlüğü görevine atanan 
N. Altuğ Kökdemir, 1994 yılında İstanbul 
Özel Alman Lisesi ve 2000 yılında İstanbul 
Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
bölümünden mezun olduktan sonra, 2008 
yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme 
Yüksek Lisansını tamamladı. 1998 yılında 

üniversite eğitimi devam ederken otomotiv 
yedek parça sektöründe iş hayatına baş-
ladı. Bu sektörde uluslararası tedarikçilerde 
görev yaptıktan sonra, 2004 yılında Bosch 
Otomotiv Yedekparça iş kolunda Ürün 
Yöneticisi olarak çalışmalarına devam 
etti. Gelişen ülkelerden sorumlu bir ürün 
pazarlama ekibini 4 yıl yönettikten sonra, 
yine aynı iş kolunda Türkiye, İran ve Orta-
doğu bölgesinde tüm portföyden sorumlu 
pazarlama direktörlüğü görevini üstlendi. 
Kökdemir, Haziran 2019 tarihi itibarıyla 
Bosch Bina Teknolojileri Ülke Direktörü 

görevine getirildi. Evli ve bir çocuk babası 
olan N. Altuğ Kökdemir, ileri düzeyde İngi-
lizce ve Almanca biliyor.

F
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MTMD, ISK SODEX’te Panel Düzenledi

M ekanik Tesisat Müteahhitleri Der-
neği (MTMD), 2-5 Ekim tarihle-

rinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen ISK SODEX fuarı kapsamında 
bir panel düzenledi. 4 Ekim Cuma günü 
MTMD Onur Kurulu Üyesi İsmet Mura 
Moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkin-
liğe panelist olarak MTMD Onur Kurulu 
Başkanı Dr. Mustafa Bilge ve TTMD Com-
missioning Komitesi Başkanı Emre Özmen 
katıldı. 
İsmet Mura panelde şunları söyledi: “Test 
Ayar Dengeleme (TAD) dediğimiz iş, artık 
sektörümüzde oturdu ve belli bir sevi-
yeye geldi. Bundan sonraki hedefimiz, 
‘commissioning’in de aynı şekilde gelişti-
rilmesi olacaktır. Bunun için panelde daha 
çok commissioning kısmını konuşacağız. 
Yaklaşık 10 yıl kadar önce TAD konusu 
Türkiye’de gündeme geldi. Bu konuda 
çok sayıda dernek, sivil toplum kuru-
luşu çeşitli çalışmalar yaptı, konferanslar, 
seminerler düzenlendi. Bu çalışmaları bir 
araya toplamak üzere MTMD 19 Mayıs 
2014’te İzmir’de bir çalıştay düzenledi. 
TAD konusu orada çok detaylı olarak enine 
boyuna tartışıldı. Çalıştay sonrası oluşturu-
lan bir kurul tarafından bir şartname oluş-
turuldu ve sektör derneklerinin onayından 
geçerek kesinleşti. Sektörümüz yıllardır bu 
şartnameyi kullanıyor. Bu konuda eğitim 
ve sertifika verme işini ISKAV üstlendi. 
Bugüne kadar başarıyla bu görevi sür-
dürdü ve bundan sonra da sürdürecek. 
Toplam beş eğitim dönemi tamamlandı, 
altıncısı yakında açılacak. ISKAV, yeni bir 
çalışma ile prosedürler hakkında detaylı 
bir kitap da hazırladı, yakında sektöre 

sunulacak. TAD kısmını bu şekilde özetle-
mek mümkün. Commissioning kısmında 
ise mevcut pürüzlerin giderilmesi, konu-
nun tüm ayrıntıları ile ele alınması için 
15-17 Kasım’da Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği’nin (TTMD) Commissioning çalış-
tayı yapılacak. Umuyorum ki bu çalışta-
yın ardından commissioning konusunda 
gerekli adımlar atılır ve commissioning,  
ülkemizde hak ettiği şekilde uygulanır.” 
Mura’nın ardından söz alan Dr. Mustafa 
Bilge, commissioning kavramının tam ola-
rak Türkçe karşılığının olmadığından söz 
ederek: “Commissioning kelimesinin tam 
karşılığını henüz Türkçe’de bulamadık. 
Belki yapılacak çalıştayda bu konuda bir 
fikir birliğine varabiliriz. Belki “geçerlilik 
denetimi” diyebiliriz ama bu terim kabul 
görür mü, çalıştay sonrasında göreceğiz. 
Commissioning, projenin bütün sistemleri 
ile birlikte tesis sahibinin gereksinimle-
rini yerine getirecek şekilde planlandığını, 
tasarlandığını, kurulduğunu, denendiğini 

geçici ve kesin kabulünün yapıldığını, işle-
tildiğini ve düzenli bakımını denetleyen bir 
çalışma. Commissioning, bir prosesin tasa-
rımından sonuna kadar olan tüm süreci 
kapsıyor diyebiliriz. Bölümlere şöyle ayrıl-
mış: Tasarım evresi, uygulama aşaması, 
geçici kabul ve kabul, garanti süresindeki 
commisioning çalışmaları. Bugün test ve 
balans kısmının commisioningi üzerinde 
duracağız” dedi. 
Bilge’nin commissioningin TAD kısmı ile 
ilgili detaylı sunumunun ardından sözü 
Emre Özmen aldı. Özmen, commissio-
ning kavramını şöyle tanımladı: “Com-
missioning kavramının Türkçe’deki tam 
karşılığının oturtulması için düzenlene-
cek çalıştayımızda birtakım önerilerimiz 
olacak. Commissioning, bina sahiplerini 
ciddi anlamda koruyan bir kavramdır. 
Bina sahiplerinin taleplerinin yazılı hale 
getirildiği, bu isteklerin uygun bir şekilde 
gerçekleştirilebilmesi için yönetilen kalite 
odaklı bir proses olarak özetlemek müm-
kündür. Commissioning, bina sahiplerinin 
isteklerinin reel bir noktaya oturtulması, 
tasarımcının da bina sahiplerinin taleple-
rine uygun bir tasarım gerçekleştirmesi, 
uygulamalardaki uyumsuzlukların ortadan 
kaldırılması ve bina işletim ve bakım mali-
yetlerinin optimize edilmesi noktalarında 
çok önemli faydalar sunar”. Sunumunda 
commissioningin faydalarını sistem ve 
fonksiyon açısından da değerlendirendiren 
Özmen’in ayrıntılı sunumunun ardından 
panel, katılımcıların sorularının yanıtlan-
masıyla sona erdi. 
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GF Temsilcileri Türkiye’de Bir Araya Geldi

TLC Klima GREE İş Ortakları Kıbrıs Gezisinde Buluştu

İ

T

lki geçen yıl İsviçre’de düzenlenen GF 
BT Days, bu yıl GF Hakan Plastik’in ev 

sahipliğinde Türkiye’de gerçekleşti. 21 ülke-
den GF satış şirketleri ve GF üretim şirketleri 
yetkililerinin katıldığı organizasyon 3 gün 
sürdü. GF Hakan Plastik’in Kağıthane’de 
bulunan merkez ofisinde gerçekleşen orga-
nisazyonun ilk gününde GF Hakan Plastik 
yetkilileri Türkiye pazarı ile ilgili bir sunum 
gerçekleştirdi. Ayrıca 4 ülke daha kendi 
ülkelerinde üst yapı grubu pazarı ile ilgili 
bilgi paylaşımında bulundu. GFPS Kıdemli 
Malzeme Mühendisi Michaela Eichenber-
ger tarafından “Poliofeinler ve Dezenfek-
tanlar” hakkında bir sunum gerçekleştirildi.  
Eichenberger sunumunda, dezenfektan 
ajanların tesisat sistemlerine etkisi ve bu 
malzemelere dayanıklı olabilecek alterna-
tif malzemelerin ne olduğu konusunda 
bilgiler aktardı. Ürün müdürleri tarafın-
dan GF’in yeni ürünlerinden “Hycleen, iFit 
ve Instaflex”in sunumu gerçekleştirildi. 
İkinci günde ise ürün müdürlerinin “Pri-
moFit, Silenta ve PPR” hakkında sunumları 

LC Klima San. ve Tic. A.Ş.’nin 11-13 
Ekim 2019 tarihlerinde Limak Cyprus 

Deluxe Hotel’de gerçekleştirdiği toplantıda 
TLC Klima çalışanları ve tüm Türkiye’den 88 
iş ortağı bir araya geldi. 
“Başarı Değer Yaratmaktır” sloganı ile ger-
çekleşen buluşmanın açılışında konuşma 
yapan TLC Klima Yönetim Kurulu Başkanı 
Akın Telci 2019 senesini değerlendirdi. 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sema 
Tunar yeni ekonomide rakamların değeri 
ve finansal analizlerin önemi ile ilgili konuş-
masında, yakalanan başarı için iş ortakla-
rına teşekkür etti. 
Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Filiz 
Doğan, 2019 yılında hayata geçirilen pro-
jeler hakkında bilgi vererek, TLC Klima’nın 
markalaşmaya bakış açısını aktardı. Bilgi 
Teknolojileri Müdürü Can Bahtıyar gerçek-
leştirilen projelerin başında daha verimli 
ve hızlı iş süreçlerinin hayata geçirilmesi 
olduğunu vurgulayarak yeni B2B ve Rapor-

oldu. Sunumlar sonunda ülke temsilcileri 
GF Hakan Plastik üretim tesisini gezerek 
bilgi aldılar. GF Hakan Plastik yetkilileri “Üst 
yapı tüm dünyada gelişen bir segment. Her 
pazarda öne çıkan farklı ürünler var.  GFPS, 
inovasyon ile anılan bir marka ve ürün gamı 
ile geliştirdiği ürünlerle ihtiyaçlara doğru 
sistem çözümleri sunabiliyor. Bu yıl ikinci-
sini Türkiye‘de gerçekleştirdiğimiz bu orga-
nizasyonun yeni sistemlerin geliştirilmesi, 
farklı pazarlara doğru ürünlerle ulaşılması 
açısından çok faydalı olacağını düşünüyo-
ruz“ şeklinde bilgiler verdi. Sunumlar ve 
incelemeler sonunda misafirler, Boğaz turu 
ve akşam yemeği ile GF BT Days buluşma-
sını noktaladılar. GF BT Days, Georg Fisc-
her Piping System (GFPS) içinde Üst Yapı 
ürünleri ile ilgili hem mevcut ürünleri hem 
de yenilikleri paylaşmayı, satış şirketlerinin 
beklentilerini almayı, hangi ülkede hangi 
ürünün ön plana çıktığını diğer ülkelerle 
paylaşmayı amaçlıyor. Ayrıca bu ürünlerle 
ilgili başarı hikayeleri de diğer ülkeler için 
örnek teşkil ediyor.

lama Sistemlerini tanıttı. VRF & Isı Pompası 
Sistemleri Satış Müdürü Cahit Pektaş GREE 
VRF ve ısı pompası sistemlerinde geliştiri-
len yeni ürünleri tanıtırken, özellikle GREE 
ısı pompaları ürünleriyle pazarda iddialı 
olduklarını belirtti. Kapalı Maraş Bölgesi-

Panoramik sahili, Mağusa Sur İçi, Namık 
Kemal Zindanı, Lala Mustafa Paşa Cami 
ve Panoramik Mağusa Kalesi gezisi ile 
devam eden buluşmada TLC Klima GREE 
İş Ortakları, hem yılı değerlendirme hem 
de dinlenme fırsatı buldular.





Haberler

ystemair HSK, yüksek sıcaklık şartla-
rında çalışmaya uyumlu tasarlanan 

yeni ekoloji ünitesi VOClean HT ve düşük 
enerji tüketimiyle konforu bir araya getiren 
FLCompact entegre ısı pompalı klima sant-
ralini sektöre tanıttı. Kolay seçim, kurulum 
ve basit bakım ihtiyacından yola çıkılarak 
tasarlanan FLCompact, geleneksel merkezi 
veya split çözümlerin yerini alarak, hem 
ilk yatırım hem de işletme maliyetlerini 
önemli ölçüde azaltan yenilikçi bir ürün. 
FLCompact, hem ısıtma hem de soğutma 

S için entegre bir ısı pompası devresi ve etkili 
ısı geri kazanımı için sorption tip bir ısı 
geri kazanım tamburu içeren kompakt bir 
klima santralidir ve herhangi bir dış üniteye 
gereksinim duymadan çalışır. ISK SODEX 
Fuarında yeni ürünlerini sektörle buluştu-
ran firmanın ilgi çekici bir diğer çözümü 
ise Retrofit oldu. Eski bir klima santralinin 
komponentlerini yenileyerek, işletme mali-
yetinin eşzamanlı olarak nasıl düştüğünü ve 
yatırım geri dönüş süresinin gözlemlenebil-
diği uygulama Retrofit, yoğun ilgi gördü.

Systemair HSK, Yeni Ürünleri VOClean HT ve 
FLCompact’ı Sektöre Tanıttı

ocaeli İl Sanayi toplantısı Syste-
mair HSK fabrikasında gerçek-

leştirildi. Toplantıda Kocaeli Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürlüğü, TÜBİTAK, Türk 
Standartları Enstitüsü, Kocaeli Üniver-
sitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı ve Kocaeli 
Sanayi Odası’ndan gelen misafirler ağır-
landı. Toplantının ana konuları arasında; 
Systemair HSK’nın devlet teşvikli AR-GE 
merkezi ve projeleri, akademi-sektör 
ilişkilerinin önemi, güncel seminer ve 
sempozyumlar, inovasyon kültürü geliş-
tirme çalışmaları gibi sektörümüzü ve 
Türk sanayisini olduğu kadar Systemair 

K

Kocaeli İl Sanayi Toplantısı Systemair 
HSK Fabrikasında Gerçekleştirildi

ystemair HSK, 
2018 Eylül 

ayında büyük açılış 
töreniyle kurdele-
sini kestiği Dilovası 
fabrikasının ilk yıl-
dönümünü kutladı. 
Türkiye’nin LEED 
Gold Sertifikasına 
sahip ilk klima 
santrali fabrikası 
olan Dilovası fabri-
kasında Systemair 
HSK, bir yılda birçok 
çalışmaya imza attı. 
Firma tarafından 
yapılan açıklamada, “489 projenin, tasa-
rımından teslim aşamasına kadar yanında 
olduk. Endüstri 4.0’a uyumlu üretim tek-
nolojilerinin efektif olarak kullanıldığı üre-
tim hattımızda 12.535 adet hücre ürettik. 
Expo Center ve Vural Eroğlu Teras’ta 442 
ziyaretçi ağırladık. Modern HVAC sistem-
lerimiz sayesinde bir yılda, karbon ayak 
izimizi 280 ton azalttık. 100’den fazla 
yeni çalışma arkadaşı kazandık. Çalışma 
arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza, 462 
saat eğitim verdik. Hem ülkemiz hem de 
sürdürülebilir bir dünya için değer yarat-
maya hız kesmeden devam ediyoruz” ifa-
delerine yer verildi. 

S

Systemair HSK 
Fabrikası Faaliyete 
Geçeli 1 Yıl Oldu

HSK’yı da yakından ilgilendiren konular 
yer aldı. Karşılıklı bilgi alışverişinin yapıl-
dığı toplantı sonrası, misafirlere üretim 
hattı ve Expo Center tanıtıldı.
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Masdaf’ın Yenilenen Logosu ile Mesajı: “Daha İleri”

M asdaf, logosunu ve sloganını yeniledi. 
Marka kimliğinde büyük bir değişim 

gerçekleştiren Masdaf’ın yeni logosu, daha 
dinamik ve modernize edilmiş bir yapıya 
sahip olacak şekilde tasarlandı. Buna göre 
Masdaf, değişen dünya dinamikleri, tek-
nolojik gelişmeler ve müşteri beklentileri 
doğrultusunda ürün ve hizmet kalitesini 
“daha ileri” taşıyarak, iş ortaklarına “yeni-
likçi çözümler” sunmayı ve global ölçekte 
sürdürülebilir bir marka olmayı hedefliyor. 
Tüm süreçlerinde yenilikçi ve müşteri odaklı 
bir yaklaşım benimseyen Masdaf, yenilenen 
logosunu ve kurumsal kimliğini 3 Ekim’de 
ISK SODEX Fuarında düzenlediği lansman 
kokteyli ile tanıttı. Lansman kokteylinde 
yaptığı konuşmada Masdaf’ın yenilenen 
yüzüyle ilgili bilgiler veren Masdaf Yönetim 
Kurulu Üyesi Denizhan Polatoğlu şunları 
söyledi: “Masdaf olarak akışkan sistemleri 
konusunda bir dünya markası olma arzu-
suyla çıktığımız yolda 42 yılı geride bıraktık. 
Bu süreçte hedeflerimize ulaşmak adına; 
Ar-Ge ve markalaşma çalışmalarının öne-
mine inandık. Değişen dünya dinamikleri 
ve müşteri beklentileri; üretim teknoloji-
lerimizde, Ar-Ge’mizde ve görsel dünya-
mızda en belirleyici unsurların başında 
geldi. Daima müşterilerimizin beklentileri-
nin de ötesinde ürün ve hizmetler sunmayı 
hedefledik. Müşterilerimizle sürdürülebilir 

bir işbirliği sağlamanın temelinde, geliştir-
diğimiz inovatif ürünler ve müşteri odaklı 
hizmet anlayışımız kadar markalaşma adına 
yaptığımız çalışmalar da büyük önem arz 
ediyor. Bu anlayışla logomuzu da değişen 
müşteri gereksinimlerine uygun olarak ve 
markamızın ruhunu yansıtacak şekilde yeni-
ledik. Çünkü Masdaf olarak en büyük hede-
fimiz ‘her koşulda %100 müşteri memnuni-
yeti sağlamak’. Yeni logomuzla da ‘müşteri 
odaklı’ bir yaklaşım benimsiyoruz. Logo-
muzda kullanılan küçük harfler ile müş-
terilerimizin sesini, yani beklentilerini ön 
planda tutuyoruz, logo etrafında kullanılan 
çerçevelerin kaldırılmasıyla da Masdaf’ın 
ürün ve hizmette sınır tanımadığı, müşte-

rilerinin ihtiyaçlarına göre esnek ve çözüm 
odaklı bir yaklaşım benimsediğini vurgulu-
yoruz. Masdaf logosu ile birlikte kullanılan 
amblem ise ana hatlarıyla ileriyi gösteren ve 
modernize edilmiş bir üçgenden oluşuyor. 
Üçgeni oluşturan öğeler ise pompa eğrileri 
ve pompa çarklarından esinlenerek tasar-
landı. Ok şeklinde bir görünüme de sahip 
olan amblem aynı zamanda firmamızın 
hedefini yani ‘daha ileri’ sloganını da des-
tekliyor. Yeni sloganımızla da hiç durmadan 
çalışıp, yenilikçi akışkan teknolojileri gelişti-
rerek yüksek katma değer sağlayacağımızı 
ve hem çözüm ortağı olduğumuz projeleri 
hem de Türk pompa sektörünü ‘daha ileri’ 
taşıyacağımızı vurguluyoruz” dedi.

İmbat Yeni Ürün ve Teknolojilerini Tanıttı

Y eniliklerine Ar-Ge Merkezinde eş 
zamanlı olarak yürüttüğü projeler ile 

devam eden İmbat, ISK-Sodex fuarında bu 
çalışmaların ürünü olan yeni ürün ve tekno-
lojilerini de tanıttı. Firmanın farklı kullanım 
amacı ve pazar ihtiyaçlarına yönelik olarak 
tasarladığı ürünlerden biri de distribütörleri 
kanalıyla Almanya ve Avusturya pazarlarına 
sunduğu taşınabilir çatı tipi klima modelleri 
oldu. İç ve dış ortam montajına uygun 
seriler halinde tasarlanan cihazlar, özellikle 
etkinlik ve organizasyonlarda taşınabilir ve 
verimli bir çözüm sağlıyor. İmbat’ın fuarda 
sergilediği bir diğer yeni ürün ise; havacılık 
sektöründe uçak yolcu biniş köprülerinin 
klimatizasyonu için tasarlanan çatı tipi 
klima oldu. İmbat, bu ürünüyle spesifik 

alanlar için ideal iklimlendirme çözümünü 
sunuyor. İmbat teknolojisi ve yeniliklerini 
yazılım alanına da yansıttı. Nesnelerin inter-
neti (IoT - internet of things) teknolojisini 
iklimlendirme alanında uygulayan İmbat,  
hem enerji verimliliği hem de yönetim ve 
bakım etkinliği sağlayan yeni kontrol sis-
temini tanıttı. İmbat sahip olduğu dene-
yim ve mühendislik gücüyle dizayn ettiği 
ürünlerini tanıtırken, %100 yerli tasarımlara 
dikkat çekti. Yerli tasarım ve üretim gücünü 
temsil eden İmbat, sektörde yerli markala-
rın ve yerli tasarımların teşvik edilmesinin 
önemini bir kez daha vurgulamış oldu. 
İmbat çatı tipi klima, Eurovent tarafından 
gerçekleştirilen testlerde, son üç testi ara-
lıksız olarak, sıfır hata ile tamamladı. Her 

seferinde altı kriterin değerlendirildiği test-
lerde, toplam on sekiz kriteri hatasız olarak 
karşıladı. İmbat, elde ettiği skorlar, verimli-
lik ve güvenilirliğin altını çizdi. 



Ayvaz… 1948 yılında küçük bir imalathane olarak yola çıkan 
ve bugün dünyanın dört bir tarafına imzasını atan dev bir şirket.

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

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

emeği teknolojiyle buluşturuyor.

70. yıl kısa �lmimizi
seyretmek için

barkodu
okutunuz.

Kompansatör Esnek Metal Hortum Seviye Kontrol Kondenstop Vana Yalıtım GrubuYangın Grubu
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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
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Fatih Asal: “Wavin AS+, dünyanın en sessiz borusu olma özelliğini taşıyor”

W avin Türkiye, yenilikçi sistemlerini 
2-5 Ekim tarihleri arasında İstan-

bul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen ISK-SODEX 2019 Fuarı’nda 
tanıttı. Fuar sırasında basın ekibine konu-
şan Wavin Türkiye Genel Müdürü Fatih 
Asal, yakın zamanda Wavin Pilsa’dan Pilsa 
ibaresinin kaldırılmasını ve artık globalde 
tek ve güçlü bir marka olan Wavin ismi 
ile yola devam edileceğini paylaştı. Ayrıca 
ana firma Mexichem’in Orbia ismini alma-
sına ve Orbia’nın beş iş kolundan biri olan 
İnşaat ve Altyapının tüm dünyada Wavin 
ile temsil edileceğine vurgu yaptı. Asal, 
“Sessiz borunun mucidi olan firmamızın 
ürettiği Wavin AS+, dünyanın en sessiz 
borusu olma özelliğini taşıyor. Stuttgart 
Fraunhofer Enstitüsü’nde yapılan ölçülere 
göre sistemin 4 l/s debide ses seviyesi 10 
dB(A) olarak ölçüldü. Bu değer yeni Wavin 

AS+’ın dünyanın en sessiz borusu oldu-
ğunu tescilledi” dedi. Proje ihtiyaçlarına 
göre seçilebilecek diğer sessiz boruları 
SiTech+ ve yangına karşı dirençli SiTech 
B1’i de tanıtan Wavin Türkiye, müşterile-
rine sessiz borulardan çıkan gürültü sevi-
yelerini test etme imkânı sundu. Wavin 
Türkiye, Sentio yerden ısıtma ve serinletme 
sistemiyle, tam otomasyonlu ve farklı ürün 
paket opsiyonlarını barındıran çözümle-
riyle, bu alandaki uzmanlığını aktardı. 
Isıtma bölümünde sergilenen Calefa kat 
istasyonu ise, merkezi ve bölgesel ısıtma 
sistemi dahilinde bir apartman dairesinde 
ısıtma ve sıcak su üretimini bağımsız olarak 
kontrol edebiliyor. Sessiz boru ve yerden 
ısıtma çözümlerinin yanı sıra yeni nesil Tig-
ris press-fit tesisat boru ve ek parça sistemi, 
QuickStream sifonik yağmur suyu tahliye 
sistemi ve diğer tüm ürün grupları hak-

kında da detaylı bilgiler aktarıldı. Wavin’in 
yağmur suyu tahliye sistemlerinde dünya 
çapındaki referans projelerinden biri olan 
Atletico Madrid’in stadyumu Wanda Met-
ropolitano’daki uzmanlık çözümleri misa-
firlerle paylaşıldı.

Doğa Sektörel Yayın Grubu, Yabancı Sektör Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

K lima ve havalandırma sistemlerin-
den yalıtım elemanlarına, tesisat 

ve ekipmanlarından, ısıtma ve soğutma 
sistemlerine kadar tüm iklimlendirme 
sektörünü 2-5 Ekim tarihleri arasında 
İstanbul’da bir araya getiren ISK-SODEX 
Fuarı’nda, Eurovent yetkilileri Andrea 
Gašparová ve Maxiline Tamko, Doğa 
Sektörel Yayın Grubu standını ziyaret 

etti ve Doğa Sektörel Yayın Grubu Genel 
Müdürü Asrin Bakır Gerçek ile 2020 
Eurovent Summit’in medya partnerliği 
konusunda görüştüler. 
Gerçek, fuar süresince ayrıca Çin’in Glo-
bal No.1 HVACR B2B Platformu Coowor 
Network Technology yetkilisi Nina Li ile 
15-17 Kasım 2020 tarihlerinde Çin’de 
düzenlenecek RACC Fuarı için medya 

partnerliği konusunda görüş alışveri-
şinde bulundu. 
Gerçek konuyla ilgili, “Standımızda Euro-
vent ve Cowor Network Technology ile 
yaptığımız görüşmeler olumlu geçti. ISK-
SODEX İstanbul 2019 Fuarının, yurtdı-
şından gelen yabancı dernek temsilcileri, 
alım heyetleri ve birçok yabancı katılımcı 
ile bu yıl geçen yıllara kıyasla çok daha 
fazla global bir fuar olma özelliği kazan-
dığını düşünüyorum” dedi.
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ADVERTORIAL

İklimlendirme sektörünün en büyük 
buluşması ISK SODEX Fuarı’nda 
Aldağ A.Ş. etkinlikleriyle ilgi odağı 

olurken, fuarın renkli gündemi ve 
çekim gücüne de katkı sağladı. Eko-
lojik konsepte sahip 600 metrekarelik 
Aldağ A.Ş. standında, 2-5 Ekim 2019 
tarihleri arasında yurtiçi ve yurtdışından 
sektör profesyonelleri ağırlandı. Fuarın 
ilk günü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Yardımcısı Hasan Büyükdede, Aldağ 
A.Ş.’nin standını ziyaret etti, firmanın 
teknolojik yenilikleri ve Ar-Ge çalış-
maları hakkında İcra Kurulu Başkanı 
Rebii Dağoğlu’ndan bilgi aldı.
Fuarın ikinci günü, Aldağ A.Ş Özel 
Oturumunda firmanın Ar-Ge Yöne-
ticisi Hamza Sonkur tarafından EN 
1886 Standardına Göre Klima Santrali 

Performans Kriterleri konulu sunumu 
ve sektörün değerli uzmanlarının katıl-
dığı, geçmişten günümüze iklimlen-
dirme sistemlerinin gelişimini, bugün 
ve gelecekteki beklentileri karşılaya-
cak teknolojileri konu alan panel, tüm 
salonu dolduran yoğun bir katılımla 
gerçekleşti. Aynı gün, ülkemizi Fas’ta 
başarı ile temsil ederek Solar Decath-
lon Africa yarışmasından mühendislik, 
inovasyon ve iletişim alanında üç ödülle 
dönen, Aldağ A.Ş.’nin ana sponsoru 
olduğu Türkiye ekibi Team Bospho-
rus, mentorları ile birlikte, Aldağ A.Ş. 
standında basın toplantısı düzenledi. 
Ekip sözcüleri, projelerinin iklimlen-
dirme sektöründeki en büyük sponsoru 
Aldağ A.Ş.’ye teşekkürlerini dile getirdi.
Fuarın üçüncü günü fuarın forum ala-

nında Aldağ A.Ş. Ar-Ge Yöneticisi 
Hamza Sonkur, klima santrallerini 
tüm komponentleri ile ele alan ve enerji 
verimliliği açısından yapılan çalışmaları, 
yönetmeliklerin gereklilikleri konularını 
içeren sunumuyla fuar ziyaretçileri ile 
bir araya geldi. 
Fuar süresince Aldağ A.Ş. İcra Kurulu 
Başkanı Rebii Dağoğlu, AHaber, 
Apara, BloombergHT gibi televizyon 
kanallarının canlı yayınlarının konuğu 
oldu. Dağoğlu, canlı yayınlarda verdiği 
röportajlarında iklimlendirme endüst-
risini teknoloji, yatırım ve finans açı-
larından ele alan bilgiler paylaşırken, 
Aldağ A.Ş.’nin resmi makamlarca tescil 
edilen Ar-Ge Merkezi, enerji verimlili-
ğinde iddialı, yeni nesil klima santral-
leri ve Türkiye merkezi iklimlendirme 

ALDAĞ A.Ş. İklimlendirme Sektörünün 
Buluşması ISK-SODEX Fuarına Büyük 
Destek Verdi
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sektörünün en büyük üretim yatırımı 
olan, yeşil bina sertifikası LEED adayı 
Manisa tesisinden bahsetti. Rebii 
Dağoğlu, 4 Ekim Cuma günü, TOBB 
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Selçuk Öztürk ve 

ADVERTORIAL

MTMD (Mekanik Tesisat Müteahhit-
leri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Biner ile birlikte, canlı yayında 
bir televizyon kanalının konuğu oldu. 
Canlı yayında gerçekleşen panelde Tür-
kiye ekonomisi içinde iklimlendirme 
sektörünün yeri ve önemi, dış pazar-

lardaki gücü ve ihracat hacmi 
konuları ele alındı.

Aldağ A.Ş.’nin ilk kez 
ISK SODEX fua-
rında sergilediği 
enerji verimliliğinin 
somut göstergeleri 
sayılabilecek TB1 ısı 

köprüsüzlük ve T2 Isı 
Geçirgenlik sınıfındaki 

yeni nesil klima santrali, 
standın ilgi odağı oldu. Fuar ile 

ilgili olarak Rebii Dağoğlu özetle 
şunları dile getirdi: “Ar-Ge grubumu-
zun yoğun emeği neticesinde gelişti-

rilen ve kategorisinde en yüksek test 
sonuçlarını elde eden klima santralimiz 
gibi yeni teknolojilerimizi çok değerli 
sektör profesyonelleri ile buluşturmuş 
olmaktan gurur duyuyoruz. En büyük 
destekleyen kuruluşu olarak fuarın ülke 
gündemindeki yeri ve başarısına katkıda 
bulunmaktan ötürü de mutluyuz. Ama 
bunun yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen 
üniversitelerinden makine mühendis-
liği bölümü öğrencilerini fuara getirdik. 
Öğrenciler, hem seminerlerimize izle-
yici olarak katıldı, hem de fuarı gezip 
sergilenen cihazlar ve iklimlendirme 
sektörü hakkında bilgi sahibi oldu. Belki 
de birçok üniversite öğrencisini bu vesi-
leyle ilk defa sektörümüzle tanıştırmış 
ve sektöre kazandırabilmiş olacağız. Bu 
konudaki işbirlikleri ve destekleri için 
üniversitelerimize ve değerli yönetici 
ve akademisyenlerine teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.”
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FORM

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

ALDAĞ A.Ş.

Uludağ Üniversitesi Yeni 
Kütüphane Binası

ludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'nde 2015-
2035 yıllarını kapsayan, 5 farklı etaptan oluşan 

vizyon planı çerçevesinde, Merkez Kütüphane Ek Binası 
için Aldağ A.Ş.’nin klima santralleri tercih edildi. Mevcut 
Kütüphane Merkez Binasının batısına bakan cephede 
6.8 milyon liraya mal olan, kütüphane kapasitesini 800 
kişiden 1.550 kişiye çıkaran yeni kütüphane binası “en-
gelsiz” kullanıma uygun bir yapı olarak tasarlandı. 7/24 
hizmet verebilen ek hizmet binasında ayrıca 200 kişilik bir 
konferans salonu da yer alıyor. Yaklaşık 90 bin öğrenci 
kapasiteli dev üniversitenin iddialı projesi olan, modern 
kütüphane binasında Aldağ A.Ş.’nin enerji verimliliğinin 
en iyi göstergesi olan TB1 ısı köprüsüzlük ve T2 ısı geçi-
rimsizlik sınıflarında üretilen, 3.600-13.850 m3/h kapa-
site aralıklarında EC fanlı klima santrallerinin yanı sıra, 
3.600-4.000 m³/h kapasite aralıklarında hücreli aspiratör 
hizmet verecek.

U

A

AIRONN

Cadde Alyans
lyans İnşaat tarafından hayata geçirilen, 17 dönüm 
üzerine inşa edilen Cadde Alyans projesi 6 ve 7 katlı 

5 blokta 366 konuttan oluşuyor. 
Yaşam konforunu karşılayacak her tür ihtiyacın karşılan-
masının gözetildiği projede; Aironn’un faydalı ürün paten-
tine sahip kendinden susturuculu aksiyal fanları, geniş bir 
performans aralığı sunuyor, aynı zamanda istenilen debiyi 
hassas şekilde sağlayarak katma değer kazandırıyor. Çift 
cidarlı fan gövdesi içine yerleştirilen 70 kg/m3 yoğunlukta-
ki alev almaz taş yünü sayesinde yüksek ses yutum perfor-
mansına sahip aksiyal fanların yanı sıra Cadde Alyans için 
üretilen jetfanlar da, havalandırma ve yangın korunumu 
konusunda güvence sunuyor.

 

Beykent Üniversitesi Hastanesi
ermofan büyük projeleri referanslarına eklemeye 
devam ediyor. Beykent Üniversitesi Hastanesi’nin 

de içerisinde yer aldığı İstanbul Beylikdüzü’ndeki Beykent 
Üniversitesi Yerleşkesi’nde Termofan marka klima sant-
ral ler i  tercih 
edildi. 26 adet 
hijyenik klima 
santrali, 2 adet 
paket tipi hijye-
nik klima san-
trali, 12 adet konfor klima santrali ve 14 adet hücreli 
aspiratörden oluşan projede yer alan klima santrallerinin 
tamamının otomasyonları yine Termofan A.Ş. tarafından 
tedarik edildi. Hijyen klima santrallerinin tamamında yer 
alan buharlı nemlendirici üniteleri de Termofan tarafın-
dan teslim edilen cihazların devreye almaları tamamlan-
dı ve testlerden başarıyla geçti.

T

TERMOFAN
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FORM

ULUS YAPI-ACREFINE

Metropol İstanbul
aklaşık 750.000 m² alan üzerine kurulan mega kar-
ma yapı projesi Metropol İstanbul, kendi türünde 

tek seferde yapılan Türkiye’deki en büyük projedir. İnşası 
sırasında 4,5 milyon ton hafriyat çıkan, 100.000 ton de-
mirin ve 1,3 milyon ton betonun kullanıldığı, LEED Gold 
Yeşil Bina Sertifikalı projede konforlu bir yaşamı sağlaya-
cak mekanik tesisat sisteminin bütün elemanlarının dep-
rem güvenliği, Acrefine sismik izolatörleri ve sismik askı 
sistemleri ile sağlandı. Türkiye’de olduğu kadar dünya ça-
pında da sismik mühendislik alanında uzmanlığı kanıtlan-
mış olan Ulus Yapı, alanının “en iyi”lerinden Acrefine’ın 
küresel pazarlarda güvenilir partneri olarak Türkiye’de 
ürettiği sismik izolatör ve askı elemanlarını, pek çok ulus-
lararası prestijli projeye ihraç ederek, Türkiye ekonomisi 
ve Türk mühendisliği için katma değer sağlıyor.

Y

teş Çelik, test ölçüm laboratuvar projesinde güvenilir 
sıcaklık ve hassas nem değerlerinin ideal düzeyde ko-

runması için İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri’ni 
tercih etti. 
Ateş Çelik fabrikası ölçüm laboratuvarı projesinde; RH 
+/-2 bağıl nem ve °C +/-0,5 koşul toleranslarında sabit-
lenebilen, -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, kademeli elektrikli ısıtıcılı, aynı zamanda in-
ternet üzerinden izlenebilme ve bina otomasyon sistemle-
rine bağlanabilme, mikroişlemci kontrol paneli, günlük ve 
haftalık olarak programlama özelliklerine sahip olan, yüzde 
yüz yerli tasarım ürünü İmbat hassas kontrollü klimalar 
cihazları yer aldı.

İMBAT

Ateş Çelik Fabrikası

A

 

Pakistan Interloop
didas, H&M gibi global markalara çorap üreten ve 
dünyanın en büyük çorap üreticisi unvanına sa-

hip Interloop’un LEED Platinum sertifikalı ve bulunduğu 
coğrafyada teknolojik olarak en gelişmiş ve sürdürülebilir 
özelliklere sahip olacak olan yeni fabrikasında, Syste-
mair HSK’nın Dilovası fabrikasında üretilen otomasyonlu 
Systemair klima santralleri tercih edildi. Tesis 2019’un 
üçüncü çeyreğinde üretime girecek ve ayda bir milyon 
giysiyi aşan üretim kapasitesi ile faaliyete geçecek.

A

SYSTEMAIR

 

Serenity Pendik Konutları

stanbul, Pendik’in en avantajlı bölgelerinden birin-
de yer alan 130 adet dairenin bulunduğu Serenity 

projesi, toplam 20.000 m2 alanda yerleşik olup, 2000 m2 
yeşil alanı, sosyal tesisi ve akıllı ev teknoloji uygulamaları 
ile ön plana çıkıyor. Serenity Pendik projesinde; ETNA’nın 
TS EN 12845 standardına uygun 1 adet yangın pompası, 
4 adet EILR 4 serisi in-line kuru rotorlu sirkülasyon pompa-
sı, 2 adet 2 KO serisi hidrofor sistemi tesis edildi.

İ

ETNA
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SOSİAD-Soğutma Sanayii İş 
Adamları Derneği, ISK-SODEX 
İstanbul 2019 kapsamında 3 Ekim 

2019 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi Karadeniz Salonu’nda “Avrupa 
ve Türkiye’de Florlu Sera Gazlarına İliş-
kin Yönetmelik Uygulamaları Semineri” 
düzenledi. Seminerin açılış konuşmasını 
yapan SOSİAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Turgay Karakuş “Florlu Sera Gaz-
larına İlişkin Yönetmelik, 2018 yılının 
Ocak ayında yayımlandı. Bu konuyla 
ilgili ilk seminerimizi geçen sene Eylül 
ayında düzenlemiştik ve çok güzel geri 
dönüşler aldık. Bugün ise ikinci semine-
rimizi düzenliyoruz. Bu seminerimizde 
değerli konuşmacılarımız, küresel ısınma 
potansiyeli düşük alternatif soğutucu 
akışkan gazlarla ilgili bilgiler aktaracak. 
Faydalı bir seminer olmasını diliyorum” 
dedi. 
Karakuş’un ardından T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’ndan Onur Orhan 
‘Türkiye’de F-Gaz Yönetmeliği ve Gün-

cel Gelişmeler’ başlıklı bir sunum yaptı. 
Sunumunda F-Gazlar hakkında bilgi 
veren Orhan, “Florlu gazlar (F-Gaz) 
endüstriyel soğutma uygulamaları, 
iklimlendirme sistemleri, yalıtım ürün-
leri, yangın söndürücüler gibi değişik 
sektör ve uygulamalarda kullanılan kim-
yasallardır. 1990’larda ozon tabakasını 
tahrip eden ve birçok uygulamada yaygın 
olarak kullanılan ve Montreal Protokolü 
ile kullanım dışı bırakılan kloroflorokar-
bon (CFC) ile hidrokloroflorokarbon-
ların (HCFC) yerini almışlardır” dedi. 
Orhan, Florlu Sera Gazlarına İlişkin 
Yönetmeliğin amacı hakkında şunları 
söyledi: “Yönetmeliğin amacı, florlu 
sera gazlarından kaynaklanan emisyon-
ları kontrol altına almak ve ülkemizin 
taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yöne-
lik Kyoto Protokolünde listelenen florlu 
sera gazları ile florlu sera gazı içeren 
ürün veya ekipmanın kullanımına dair 
usul ve esasları düzenlemektir. Yönetme-

liğin temel ilkeleri şunlardır: Florlu sera 
gazlarının atmosfere salınması, Bakan-
lığa kayıtlı olmayan gerçek veya tüzel 
kişilere satılması, köpük ürününde veya 
cihaz köpük yalıtımında şişirme ajanı 
olarak kullanılanlar haricinde ürün veya 
ekipman içerisinde geri kazanım işlemi 
yapılmadan bertaraf tesislerine kabul 
edilmesi yasaktır. Ürün veya ekipman 
ve basınçlı kap 11.12.2013 tarihli ve 
28848 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren ‘Maddelerin ve 
Karışımların Sınıflandırılması, Etiket-
lenmesi ve Ambalajlanması Hakkında 
Yönetmelik’te belirlenen usul ve esaslara 
göre etiketlenir. Ürün veya ekipman ve 
basınçlı kabın etiketi; ‘Florlu sera gazla-
rını içermektedir’ ifadesini, Florlu Sera 
Gazlarının Yönetmeliği’nin Ek-1’inde 
yer alan endüstriyel veya kimyasal adını 
ve kg olarak miktarını, 1 Ocak 2019 
tarihinden itibaren florlu sera gazının 
CO2 eşdeğeri cinsinden miktarını içer-
melidir.”

SOSİAD, “Avrupa ve Türkiye’de Florlu Sera 
Gazlarına İlişkin Yönetmelik Uygulamaları 
Semineri” Düzenledi
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Orhan’ın ardından SOSİAD Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Uçaner, 
‘AB, F-Gaz Yönetmeliğine Göre AB'ne 
Ürün ve Hizmet İhraç Eden Firmaları 
Bekleyen Süreçler’ başlıklı sunumunda 
şu bilgileri verdi: “F-GAS 517/2014 AB 
Yönetmeliği AB’ye üye ülkelere; sızıntı 
kontrolleri, etiketleme, kayıt tutma 
ve raporlama, eğitim ve sertifikasyon, 
geri kazanım ve atık yönetimi, piyasaya 
sürme yasakları ve kullanım sınırlama-
ları getiriyor. 517/2014 sayılı AB Revize 
Yönetmeliğinde RAC&HP sektörüne 
çeşitli tarihlerde sınırlamalar ve yasak-
lar getirildi. Türkiye’nin uyum süreci 
sonrasında söz konusu yasakların tarih 
farklılığı ile ülkemizde yayımlanması, 
planlanan yönetmelikte yer alması bek-
leniyor. AB 517/2014 Revize Yönetme-
liğindeki yasaklar; HFC’lerin piyasaya 
sürülmesine ilişkin yasaklar ve kullanım 
kontrolleri şeklinde ikiye ayrılabilir. AB 
Yönetmeliğine göre 1 Ocak 2017’den iti-
baren AB’de faaliyet gösteren firmaların 
florlu sera gazı içeren ürünlerin ithala-
tını yapabilmeleri için ürünlerin içerdiği 
toplam florlu sera gazının küresel ısınma 
potansiyelinin (GWP) karbondioksit 
ton eşdeğeri kadar kotaya sahip olmaları 
gerekmektedir. AB’de faaliyet gösteren 
ithalatçı firmanın AB’nin ilgili portalına 
(F-gas portal) kayıt olma zorunluluğu 
vardır. İthalat için daha önceden hak 
edilmiş bir kotasının olması veya ihti-
yaç duyduğu kotayı kota sahiplerinden 
satın alması gerekmektedir. Gerekli kota 
miktarının tespiti için ürünlerin içerdiği 
toplam florlu sera gazının küresel ısınma 
potansiyelinin karbondioksit eşdeğeri 
hesaplanır. İthalatçı firma florlu sera gazı 
içeren cihazı devreye alması veya pazara 
sürebilmesi için, cihazına florlu sera gazı 
içerdiğinin ve miktarı ile karbondioksit 
eşdeğerinin yazılı olduğu bir etiketleme 
yapması gerekir. Ayrıca bu bilgiler ciha-
zın kullanım kılavuzunda da yer almalı-
dır. AB’ye satışı (ihracatı) yapılan florlu 
sera gazı içeren cihazların ithalat sonrası 
devreye alınması veya servisi için AB’de 
hizmet sağlayacak firmanın veya ilgili 
ülkedeki taşeron çalışanın, AB’de geçerli 

Özel Haber
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F-Gas sertifikası olması zorunluluğu 
mevcuttur.”
Seminerin ikinci oturumunda AREA 
Başkanı Marco Buoni, AREA hakkında 
bilgi vererek başladığı “F-Gaz Yönet-
meliği Uygulamalarında Zorluklar ve 
Fırsatlar” başlıklı sunumunda, “1988’de 
Belçika’da kurulan Air Conditioning 
and Refrigeration European Association 
(AREA), ulusal soğutma, klima ve ısı 
pompası (RACHP) dernekleri, müte-
ahhitleri ve teknisyen/mühendislerini 
temsil eden bir Avrupa konfederasyonu 
ve 22 Avrupa ülkesinden 26 ulusal der-
neğin sesidir” dedi. Karşımızda birçok 
sorun olduğunu ve bunları çözmemiz 
gerektiğini vurgulayan Buoni, “Herkes 
HFC kullanımını azaltmak zorunda 
kalacak. Bunun için alternatif soğutucu 
akışkanlar kullanıyoruz. R448 ve R449 
soğutucu akışkanları tekrar kullanmaya 
başladık. Zehirli ve yanıcı bir gaz olan 
amonyağı da kullanıyoruz. Bu soğutucu 
akışkanların hepsini mutlaka iyi eğitil-
miş kişilerin kullanması gerekiyor. Bu 
açıdan baktığımızda eğitime daha fazla 
ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. Biz 
AREA olarak ücretsiz eğitimler düzen-
liyoruz. Çünkü teknisyenlerin eğitim 
alması ve sertifika sahibi olması gereki-
yor” diye konuştu. Buoni, yasadışı soğu-
tucu kullanımının olduğuna dikkat çeke-
rek şunları söyledi: “Ne yazık ki yasadışı 
soğutucu kullanımı ve üretimi var. Bu 
yasadışı soğutucuları sertifikası olma-

yan teknisyenler kullanıyor ve içinde ne 
olduğunu bilmiyoruz. Tehlikeli olan da 
bu. Çünkü sistemin kötü çalışmasını bir 
yana bırakalım sistem yanabilir ve bu 
ciddi kazalara hatta ölüme bile sebep 
olabilir. Bunun olmasını asla istemeyiz. 
Çünkü bir kaza bile tüm pazarı mah-
vedebilir. AREA olarak kaçak gazların 
kullanımını engellemeye çalışıyoruz. 
Tüm bunları tespit edebilmemiz için 
sistemlerimiz mevcut, işte bu sebeple 
sertifikalı teknisyen konusu çok önemli. 
Tabii bunun yanında doğru ekipman 
kullanımını da unutmamak gerek. Tek-
nisyenlerimizin kullandığı sızıntı detek-
törleri gibi cihazların muhakkak kaliteli 
olması gerekiyor. Asıl hedefimiz, küresel 
ısınmayı, atmosferdeki zehirli gazları 
azaltmak. İklim değişikliğiyle karşı kar-
şıya olduğumuz gerçeğini unutmama-
lıyız.”
Buoni’nin ardından Proje Danışmanı Dr. 
Kadir İsa REAL Alternatives 4 LIFE 
Projesi hakkında şu bilgileri verdi: “Real 
Alternatives 4 LIFE Projesinin süreci 
SOSİAD’ın Air Conditioning and 
Refrigeration European Association-
AREA’ya üye olmasıyla başladı. 2016 
yılının Mayıs ayında Dublin’de yapı-
lan AREA Genel Kurul toplantısında 
SOSİAD’ın üyeliği oy birliği ile kabul 
edildi. AREA’ya üye olduktan sonra 
yaptığımız görüşmeler sayesinde Real 
Alternatives 4 LIFE Projesi’nde sos-
yal ortak olarak yer almak istediğimizi 

belirttik. Onlar da Türkiye’nin projede 
yer almasına sıcak baktı. Soğutucu akış-
kan emisyonları, alternatifler ve kaçak-
lar, düşük GWP’li soğutucu akışkanlar 
için karma eğitim programı olan REAL 
Alternatives 4 LIFE Projesinde amaç; 
proje ortağı ve proje sosyal ortağı ülke-
lerdeki teknisyenlerin bilgi seviyelerinin 
artırılması, AB genelinde bu alandaki 
beceri tutarsızlıklarını ele almak, ekip-
man işletmecisinin ve distribütörünün 
emniyet, güvenilirlik, kontrol altına 
alma, verimlilik ve standartların getirdiği 
kısıtlamalar konusundaki endişelerini 
gidermek, F-Gaz Yönetmeliği uygula-
malarının ve düşük GWP alternatifle-
rine geçişin desteklenmesidir. REAL 
Alternatives 4 LIFE Projesi, 15 Haziran 
2017’de başladı ve 14 Haziran 2020’de 
sona erecek.”
Seminerin son konuşmacısı SOSİAD 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Demons-
trasyon Projesi Koordinatörü Kıvanç 
Aslantaş ise Demonstrasyon Projesi ile 
ilgili, “SOSİAD olarak iklim değişik-
liği ile mücadeleye destek veren ve bir 
UNIDO projesi olan Demonstrasyon 
projesinin çalışmalarına Mayıs ayında 
başladık. Çalışma, belirlenen üç ayrı 
ticari soğutma sisteminde mevcut soğu-
tucu akışkanın çevre dostu alternatifi 
ile değiştirilerek sonuçlarının yapılan 
test ve ölçümlerle değerlendirilmesi, son 
kullanıcılar ve sektörle etkin biçimde 
paylaşılması olarak özetlenebilir. Pilot 
uygulamalar için İzmir’de bir adet 
endüstriyel soğutma tesisi, Ankara’da 
bir adet proses chiller uygulaması ve 
İstanbul’da üç adet gıda perakende mar-
ket uygulaması olmak üzere üç bölge 
belirledik. Proje için gerçekleştirilecek 
tematik toplantıların tarihlerini de belir-
ledik. Buna göre tematik toplantıların 
ilki 5 Kasım 2019 tarihinde Swissotel 
Büyük Efes İzmir’de, ikincisi 26 Kasım 
2019 tarihinde JW Marriot Ankara’da, 
son toplantı ise 17 Aralık 2019’da Fair-
mont Quasar İstanbul’da yapılacak” dedi. 
Seminer soru-cevap bölümünün ardın-
dan sona erdi.
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Mostra Convegno Expocomfort fuarı, 17-20 Mart 2020 tarihlerinde İtalya’nın Milano kentinde 

düzenlenecek. Fuarın 2020 yılı partner ülkesi ise Türkiye oldu. Türkiye’den fuara katılacak firmalara 

“partner ülke” kapsamında pek çok ayrıcalık sunulacak. İtalyan Ticaret Odası Derneği ve İSİB de 

Türkiye’den fuara katılmak isteyen firmalara tam destek verecek. Ayrıntılar söyleşimizde…

Söyleşi

MCE 2020'nin partner ülkesi 
Türkiye

54 TERMODİNAMİK • EKİM 2019



Söyleşi

gümrük alanlarında yardımcı olmak, bu 
konularla ilgili teknik seminerler düzen-
lemek, gerektiğinde tercümanlık hizmeti 
vermek de yapılan diğer faaliyetler ara-
sındadır.

Türkiye’den fuara katılım kararı 
alan firmalara Oda olarak ilk 
aşamadan itibaren tam destek 
vermekteyiz

Türkiye ve İtalya arasında ticari ilişkile-
rin gelişmesi için, 130 yılı aşkın süredir 
Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren İtalyan 
Ticaret ve Sanayi Odası Derneği, İklim-
lendirme Sanayi İhracatçıları Birliği ve 
Reed Exhibitions İtalya işbirliğiyle, 
17 Nisan 2019’da İtalya Büyükelçisi 
Sayın Ekselansları Massimo Gaiani’nin 
ev sahipliğinde 42. Mostra Convegno 

Expocomfort Fuarı’nın 2020 edisyo-
nunda Türkiye’nin Partner Ülke olması 
vesilesiyle basın lansman toplantısı 
gerçekleştirmiştir. Bu basın lansmanı 
toplantısı sektör mensuplarının katılı-
mıyla gerçekleştirilmiş olup, fuarlarla 
ilgili misafirlerle detaylı bilgi paylaşıldı. 
Kasım 2019’da ise bu sefer Milano’da 
sektör ve basın mensuplarının, sektörel 
dernek yetkililerinin katılımıyla bir top-
lantı organize edilmesi öngörülmektedir.
MCE ve BIE 2018 fuarları, 2.388 fir-
manın katılımıyla 325.000 m² alanda 
ve 162.000 profesyonel ziyaretçinin 
iştirakiyle gerçekleşmiştir. Türkiye ise 
2018 edisyonunda 119 katılımcı firma 
ve 4.800 m² ile yer almıştır. 2018 yılında 
ilk kez Mostra Convegno Expocomfort 
fuarı ile eş zamanlı olarak BIE – Biomass 
Innovation Expo Fuarı gerçekleşmiş ve 

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası 
Derneği, İtalya ve Türkiye 
arasındaki ticari ilişkileri 
geliştirmeye ve güçlendirmeye 
yönelik faaliyetlerde bulunuyor

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Der-
neği 1885 yılında Türk ve İtalyan iş 
adamlarınca kurulmuştur ve merkezi 

İstanbul’da olmakla beraber Ankara 
Büyükelçiliği ve Kocaeli Sanayi Odası 
bünyesinde temsilcilik ofisleri bulun-
maktadır. 1973 yılında İtalyan Hükü-
meti tarafından resmi olarak tanınmış-
tır. İtalya ve Türkiye arasındaki ticari 
ilişkileri geliştirmeye ve güçlendirmeye 
yönelik sayısız faaliyetler gerçekleş-
tirmektedir. Oda bu iki pazarda ticari 
ilişkilere başlamak ya da güçlendirmek 
isteyen şirket ve kurumları desteklemek-
tedir. Yeni şirketlerin kurulmasına destek 
vererek ticari ve endüstriyel ortak bulma 
aşamasında yardımcı olmaktadır.
İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Der-
neği, yaptığı yayınlar ve aylık bülten-
ler aracılığıyla her iki ülke için faydalı 
olabilecek sektör, fuar, etkinlik, gümrük 
işlemleri, tüzük ve yönetmelikler, ulus-
lararası ihaleler, pazar araştırmaları ve iş 
fırsatları hakkında bilgiler sunmaktadır. 
Bu anlamda yıl içerisinde hem Türkiye 
hem de İtalya’ da gerçekleştirilen orga-
nizasyonlar, yapılan kurumsal ziyaretler 
ve ülke sunumları her iki ülkenin daha 
iyi tanınmasında ve ekonomik ilişkilerin 
artmasında büyük rol oynamaktadır. Her 
yıl birçok iş adamları heyeti organize 
edilmekte, bu çerçevede ikili iş görüş-
meleri gerçekleşmektedir. Öte yandan 
gerek Türkiye gerekse İtalya’da düzen-
lenen çeşitli sektör fuarlarına katılımcı, 
satın alma heyeti ve ziyaretçi promosyon 
aktiviteleri yapmaktadır. Ayrıca yılda 
yaklaşık 1000 Türk ve İtalyan talebini 
yanıtlamak, firmalara hukuki, ticari ve 
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İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Genel Sekreteri 
Fatih Ayçin



Söyleşi

fuara 2 Türk firma katılım sağlamıştır. 
Fuarların 2020 edisyonu için kayıtlar 
devam etmekte olup, 100’ü aşkın firma 
katılımını onaylamıştır. Türkiye’den fuara 
katılım kararı alan firmalara Oda ola-
rak ilk aşamadan itibaren tam destek 
vermekteyiz. Katılımcı firmalara kayıt 
aşamasından, yerleşim, ödeme, nakliye, 
stand yapımı, vize gibi konular dahil 
olmak üzere tam bir hizmet verilmek-
tedir. Fuar esnasında, stant kurulum-
söküm aşamaları dahil olmak üzere fuar 
alanında bizzat bulunarak katılımcı fir-
malara her konuda destek sağlanmak-
tadır.
“Türkiye Partner Ülke” kapsamında 
çalışmalarımızın tümünü İSİB ile ortak 

yürütmekteyiz. Bu konudaki işbirliğimiz 
Eylül 2018’de Milano’ya yapılan bir ziya-
retle başlamış, Nisan 2019’da Venedik 
Sarayı İstanbul’da İSİB ve MCE yetkili-
lerinin katılımıyla ortak bir basın toplan-
tısı yapılmış, ayrıca Mart 2019’da İSİB’in 
Crowne Plaza Asia Hotel’de organize 
ettiği sektör toplantısında Odamızca bir 
sunum gerçekleştirilmiştir.

Özellikle gümrük ve vize 
konularında da yardımcı olacağız

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası 
Derneği’nin 700’ü aşkın üyesi bulun-
maktadır. Nakliye ve gümrük konula-
rında alanlarında uzman Odamız üyesi 

firmaları katılımcı firmalar ile paylaş-
maktayız. Bu firmalar daha önce İtalya 
fuarları katılımcılarına nakliye ve güm-
rük konularında destek vermiş tecrübeli 
firmalardır. Ayrıca, MCE ve BIE fuarı 
katılımcıları vize başvurularını Odamız 
aracılığıyla yapmaları halinde kendile-
rine hızlı ve kolay vize temini konusunda 
tam destek verilecektir.

“Türkiye Partner Ülke” 
Kapsamında Türkiye’den 
katılımcıları özel fırsatlar 
bekliyor

17-20 Mart 2020 tarihlerinde gerçek-
leşecek olan MCE ve BIE fuarlarında 
Türkiye’nin Partner Ülke olması vesi-
lesiyle Türkiye’den katılım sağlayacak 
firmalara özel fırsatlar sunulacaktır. 
Fuar’ın online ve basılı broşür, katalog, 
el kitapçıklarında ve Partner Ülke kon-
septi için hazırlanacak özel kitapçıkta 
reklam çalışmaları yer alacaktır. Fua-
rın resmi kataloğunda Türk firmaların 
görünülürlüğünü arttırmak amacıyla 
her bir katılımcı Türk firmanın yanına 
“Turkey Discover The Potential” logo-
sunun yerleştirilmesi de planlanmıştır. 
Fuar alanında birçok noktada billbo-
ardlarda Türkiye reklamları ve  Ser-
vice Center binasında, dış alanda bir 
Turkey Lounge karşılama standı da yer 
alacaktır. Ayrıca, iki farklı holde Türk 
firmalarımızın toplantı alanı olarak 
da kullanabilecekleri Turkey Lounge 
alanları kurulacaktır. İtalyan sektör 
derneklerinin temsilcilerinin, basın 
mensuplarının, dünyanın birçok farklı 
ülkesinden davet edilmiş nitelikli satın 
almacı firmaların ve katılımcı firmala-
rın iştirakiyle bir kokteyl organizas-
yonu da gerçekleştirilecektir. 
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Söyleşi

Türkiye Mostra Convegno 
Expocomfort Fuarı’nda partner 
ülke

Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 
Fuarı, sektörümüz için önemli fuarlar-
dan biri. En fazla ihracat yaptığımız 
bölgeler Avrupa pazarları olunca, MCE 
bizler için daha da fazla önem arz edi-
yor. 2020 yılındaki fuar organizasyonuna 
Türkiye partner ülke oldu. Bu da İSİB 
olarak bizlere önemli görevler yüklüyor. 
Fuarın her aşamasında İtalyan Ticaret 
ve Sanayi Odası Derneği ile koordi-
neli bir şekilde çalışıyoruz. Katılımcı 
firmalarımıza kayıt aşamasından, yerle-
şim, ödeme, nakliye, stant yapımı, vize 
gibi konularda hem İtalyan Ticaret ve 
Sanayi Odası Derneği hem de İSİB 
olarak destek veriyoruz. İSİB’in fuarın 
iki ayrı tarafında lounge alanları olacak. 
Fuarda standı olmayan Türk firmaları 

oluşturduğumuz lounge alanlarımızda 
ikili iş görüşmesi yapma imkanı bula-
cak. Fuara katılım noktasında yoğun 
bir talep olduğunu gördük, talep mevcut 
yerlerden fazla. 
Biz Türk firmalarına fuara katılım için 
öncelik verilmesi  konusunda İtalyan 
Ticaret ve Sanayi Odası Derneği ile 
birlikte tam desteğimizi sürdürüyoruz. 
Fuar organizatörü ile olan iyi ilişkileri-
mizi bu şekilde toplam faydaya dönüş-
türmek kararlılığındayız. Fuara partner 
ülke olmamızdan dolayı Türk İklimlen-
dirme Sektörünün imajının fuarda etkin 
bir şekilde duyurulması için birçok tanı-
tım faaliyetimiz olacak. Fuar alanında 
sektörümüzü vurgulayan yoğun reklam 
çalışmaları yapacağız. Bunun yanı sıra 
fuarın kritik alanlarında tanıtım nokta-
ları oluşturacağız. 

Fuarda düzenleyeceğimiz 
kokteylde Türk firmalar yabancı 
muhataplarıyla yüz yüze 
görüşme imkanı bulacaklar

Yabancı alıcıların da katılımı ile bir kok-
teyl organizasyonumuz olacak. Fuarın 
ana girişinde, 2. günün akşamı fuar 
şirketi ile birlikte organize edeceğimiz 
geniş katılımlı bu organizasyonda Tür-
kiye ve Türk iklimlendirme sektörü hak-
kında tanıtımlar yapacağız. Burada Türk 
firmaları yabancı muhatapları ile yüz 
yüze görüşme imkanı bulacaklar. Bizler 
tüm kadromuz ile fuarda hazır olacağız. 
Tüm üyelerimiz, Türk katılımcılar ve 
ziyaretçilere en iyi ve kapsamlı hizmeti 
sunabilmek için çalışıyoruz. 
Mostra Convegno Expocomfort 2020 
organizasyonuna üyelerimizin ve tüm 
sektör temsilcilerimizin katılmasını 
öneriyoruz. İhracatın ne denli önemli 
olduğunu kavradığımız bugünlerde, bu 
tarz büyük organizasyonların sağlaya-
cağı avantajları değerlendirebilmeliyiz. 
Fuarın sektörümüze hayırlı olmasını 
diliyorum.

Mostra Convegno Expocomfort 
Fuarı'nda tüm imkanlarımızla 
katılımcılarımızın yanındayız

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB), Türk iklimlendirme 
firmalarına yurtdışında destek olmak 

amacıyla kuruldu. Bu noktada dünya 
çapında önemli fuarlarda gerek İSİB 
standı, gerekse toplantı ve lounge alan-
ları ile standı olmayan firmalarımıza ikili 
iş görüşmelerini yapmak üzere imkan 
sağlıyoruz. Bugüne kadar birçok ülkede 
bunu gerçekleştirdik. Birliğimizin sadece 
yurtdışında değil, yurtiçinde de sektörel 
gelişimin sağlanması, firmalarımıza yeni 
ufuklar, yeni ihracat pazarları açılması, 
ihracatın artırılması gibi amaçları da var. 
Bu amaçlar doğrultusunda, üyelerimizin 
ve sektörümüzün ihtiyaç ve beklentileri 
kapsamında, birlik ve beraberlik içinde 
yol haritamızı belirleyip, aksiyon alıyoruz. 
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Profesyonellere ulaşmak istiyorsanız 
reklam bütçenizi kısmayın, SEYAD üyesi 
prestijli sektörel yayınlara reklam verin. 
Çünkü profesyoneller sektörlerinde olup 
biteni izleyebilmek için saygın sektörel 
yayınları takip ederler. Hem basılı 
yayınlardan, hem dijital ortamda...

reklam bütçenizi 
kısmayın!

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır





Aldağ A.Ş., 2-5 Ekim 2019 tarihleri 
arasında Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen ISK 

SODEX Fuarı kapsamında özel bir otu-
rum gerçekleştirdi. 3 Ekim Perşembe günü 
yapılan Aldağ Özel Oturumunun sabah 
programında Aldağ A.Ş. Ar-Ge Direktörü 
Hamza Sonkur, “TB1 Klima Santralle-
rinde Mekanik Performans Değerlendir-
mesi ve DIN 1946-4 Standardına Göre 
Hijyenik Klima Santralleri” konusunda 
katılımcılara detaylı bilgiler aktardı. 
Program kapsamında aynı gün öğleden 
sonra gerçekleştirilen “Merkezi Sistem 
İklimlendirme Konseptinde Güncel 
Durum” konulu panel ise oldukça yoğun 
ilgi gördü. Aldağ Satış ve Pazarlama 
Direktörü Mehtap Sartık Moderatörlü-
ğünde gerçekleştirilen panele konuşmacı 
olarak Mekanik Proje’den Hamit Mutlu, 
Dinamik Proje’den Zühtü Ferah, ES-SA 

Mekanik Mühendislik’ten Esma Sarıaslan 
ve GG Mühendislik’ten Güniz Gacaner 
katıldı.
Panelde ilk olarak söz alan Güniz Gaca-
ner, sağlıklı binaların oluşturulması için 
tasarımın ve projelendirmenin önemin-
den bahsetti. Gacaner katılımcılara sek-
törde sıklıkla karşılaşılan bütünleşik tasa-
rım, disiplinler birliği, iç hava kalitesi, ısıl 
konfor ve bina yönetim sistemleri (BIM), 
hasta bina sendromu gibi konularda bilgi-
ler aktardı. Yaşam kalitesini artırırken en 
tasarruflu ve verimli yöntemleri kullan-
manın önemine değinen Gacaner, özel-
likle klima sistemleri ile ilgili ayrıntılı bir 
sunum yaptı. Gacaner, HVAC sektöründe 
kadınların desteklenmesi ve kadınlara daha 
fazla fırsat yaratılmasının da gerekliliğine 
vurgu yaptı. Gacaner, Bina Enerji Perfor-
mansı Yönetmeliği’nin belli metrekarelerin 
üzerindeki binalarda merkezi sistemleri 

Panel

zorunlu kıldığını fakat bu şekilde yapılan 
binaların daha sonra bireysel sistemlere 
çevirildiğini söyledi. Merkezi sistemlerin 
bireysel sistemlere nazaran daha verimli 
olduklarını dile getiren Güniz Gacaner, 
toplumsal olarak bir arada yaşamayı öğren-
memiz gerektiğinin de altını çizdi. 
Gacaner’den sonra söz alan Hamit Mutlu, 
sözlerine Ahilik geleneğinden bahsede-
rek başladı. Mutlu “Meslek sahiplerinin 
tamamı aslında birer Ahidir. Eylül ayında 
düzenlenen Ahilik haftası kutlamaları 
sebebiyle bu kültürden biraz bahsetmek 
isterim. ‘Kalbini, kapını, alnını açık tut’ 
der Ahi Evran. Ahilik birkaç evrede özet-
lenebilir: Yol Atası ya da Yol Kardeşliği 
Töreni, ahilik teşkilatına girmek isteyen 
gençler için yapılır. Mesleğe ilk başlanan 
dönem çıraklık dönemidir. Bunun ardın-
dan Yol Sahibi Olma Töreni gelir ki bu 
tören, kalfalığa geçiş için yapılmaktadır. 

Aldağ A.Ş., ISK-SODEX Fuarında 
Üniversiteli Öğrenciler ile 
Sektörü Buluşturdu 
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Panel

Kalfalıktan sonra da yeterli olgunluğa 
ve tecrübeye sahip olduğunuzda Ustalık 
Töreni yapılır. Mekanik tesisat tasarımcıları 
olarak çok değerli firmalarımız var. Bazıları 
üniversiteden sonra bir okula dönüşmüş 
durumda. Ben meslek hayatımda en büyük 
şans olarak Bursa’da kıymetli Ersin Gürdal 
Beyefendi ile tanışma ve çalışma şansını 
elde ettim. Her 15 günde bir kendisine 
hazırladığım soruları sorardım, çırak-
lık dönemimi böyle geçtim. Gençlere de 
çıraklık ve kalfalık dönemlerini çok iyi 
değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Kısa 
sürede usta olmayı hedeflemeyin, çünkü 
olamazsınız. Günümüzün dijital imkanları 
da sizleri yanıltmasın çünkü ustalık o dijital 
imkanları hakkıyla kullanmayı, iyi yorum-
lamayı ve doğru şekilde uygulamayı gerek-
tirir. Tavsiyem, kendinize ve mesleğinize 
hak ettiği zamanı ve ilgiyi göstererek, iyi 
çalışarak usta olmanızdır. Mekanik tesisat 
tasarımcılığı çok keyifli ve gelecekte de 
varlığını sürdürecek meslekler arasındadır” 
dedi. Mutlu daha sonra mekanik tesisat 
mühendisliğinde tasarım ve uygulama 
konularında bazı sorunların çözümünü, 
gerçekleştirdiği projelerden örneklerle 
renklendirerek katılımcılara anlattı. 
Panelin üçüncü konuşmacısı Esma Sarıas-
lan, hastane projelerindeki çalışmalarından 
bahsetti. Mekanik tesisat açısından hastane 
projelerinin oldukça önemli ve üzerinde 
titizlikle çalışılması gerektiğini vurgulayan 
Sarıaslan, hastanelerde doğru tasarım ve 
doğru hava hareketlerinin sağlanamaması 
durumunda, hastanelerin sağlık veren değil 
hastalık üreten yerler haline gelebileceğine 
dikkat çekti. Sarıaslan, sunumunda iyi bir 
hastane tasarımının esaslarını katılımcılara 

örneklerle anlattı. Panelin son konuşmacısı 
Zühtü Ferah ise, “Merkez HVAC Sistem-
lerinde Geleceğe Bakış” konulu bir sunum 
yaptı. Ferah, “Gelecekte, inşaat sahasında 
kaynak işini en aza indirmeli hatta kal-
dırmalıyız. Mümkün olduğunca atölyede 
tamamlanmış yani 'skid mounted' ve 'plug 
in (tak-çalıştır)' sistemler tasarlamalı ve 
imal etmeliyiz. Dünyada rekabetçi olabil-
memiz için öncelikle kendi üretim kay-
naklarımıza yönelmeliyiz. Sertifika veren 
uluslararası test kuruluşlarının branşlarını, 
destek vererek muhakkak ülkemizde oluş-
turmalıyız. Şartnamelerimizde ve üretim 
aşamasında geri dönüşümlü malzemelere 
öncelik vermeli ve kullanım oranlarını 
artırmalıyız. Her yıl, bir önceki yıla göre 
daha yüksek verimli üretimi hedeflemeli-
yiz. Ar-Ge, test ve sanayi-üniversite işbir-
liği vazgeçilmez hedeflerimiz olmalıdır. 
Bunların yanında teknolojinin sunduğu 
tüm imkanlardan maksimum düzeyde 
faydalanılmalı, bunun için gerekirse ayrı 
departmanlar kurulmalıdır. Sadece var olan 
materyallerin kullanımı yerine, ihtiyacımız 
olan materyallerin gelişimine katkı sağla-
malı ve bu konuda çaba sarf edenlere destek 
olmalıyız” dedi. Ferah, panele katılan üni-

versite öğrencilerine yönelik de “Mühen-
dislerin daima çok fazla çalışması gerekiyor 
bu yüzden çok fazla boş vakitleri olmaz. 
Gelişen, değişen tüm teknolojileri takip 
etmek ve birkaç dili iyi düzeyde konuşmak 
zorundasınız. Bunları yapamazsanız geride 
kalırsınız” dedi. 
Panelistlerin ardından konuşan Aldağ A.Ş. 
İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu, “Üni-
versite ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi 
konusunda Aldağ A.Ş. olarak faaliyetleri-
mizi, desteklerimizi sürdürüyoruz. Bugün 
burada ağırlıklı olarak gençleri ağırlama-
mızın da en önemli sebeplerinden biri bu. 
Panelistlerimizin her biri kendi alanında 
duayen isimler. Burada onlarla siz gençleri 
buluşturmak istedik. Sektöre, gençlere, üni-
versitelere desteğimiz devam edecek. İşimiz 
sadece havayı şartlandırmak değil. Dünya 
kirlendi, hava kirlendi. Bu durum bizim 
işimizi daha da zorlaştırdı. Hem dünya için, 
hem geleceğimiz için iyi ürünler üretme 
çabasındayız. Artık sadece üretim yapmı-
yoruz, değer yaratıyoruz. Siz gençlere de 
tavsiyem, daima değer yaratmak için çaba 
göstermenizdir” dedi.
Panel sonunda Aldağ A.Ş. tarafından pane-
listlere teşekkür plaketleri takdim edildi. 
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Fuar

Avrasya bölgesinin lider iklimlen-
dirme sanayi fuarı ISK-SODEX, 
2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında 

sektörü İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde bir araya getirdi. Hannover 
Messe Sodeks Fuarcılık tarafından sektö-
rün önde gelen kurum ve kuruluşlarının 
işbirliğiyle düzenlenen fuarda Türkiye’deki 
üreticiler 107 ülkeden alım heyeti ile 
görüşerek ihracata yönelik yeni işbirlik-
leri gerçekleştirdi. İklimlendirme sanayi-
sinde geleceğin teknolojilerine odaklanılan 
fuarda; 35 ülkeden 1021 katılımcı, Türkiye 
dahil 107 ülkeden fuarı ziyarete gelen 85 
bin 371 sektör profesyoneli ziyaretçi ile bir 

araya gelerek önemli işbirliklerine imza 
attı. 2018 yılında gerçekleşen fuara 
kıyasla yüzde 4’lük yabancı ziyaretçi 
artışı yakalayan fuarda, bu yıl bir önceki 
yıla kıyasla gerçekleşen online ziyaretçi 
kaydında gözlemlenen yüzde 60’lık 
artış oranı ise dikkat çeken önemli bir 
diğer başarı kriteri arasında yer alıyor. 

Kühnel: “Türkiye iklimlendirme 
sektörünün potansiyelinin 
farkındayız”

Türkiye’nin kendi öz kaynaklarının yanı 
sıra uluslararası doğrudan yatırımlarla 

ISK-SODEX İstanbul 2019, 
Sektörün Tüm Paydaşlarını 
Buluşturdu
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Fuar

da büyüyen güçlü bir ekonomi olduğunu 
belirten Hannover Messe Sodeks Fuar-
cılık Genel Müdürü Alexander Küh-
nel, fuarın açılışında yaptığı konuşmada 
iklimlendirme sanayinin bu büyümeye en 
büyük katkıyı veren üretim alanlarından 
biri olduğuna dikkat çekerek şunları söy-
ledi: “Türkiye iklimlendirme sanayii son 
yıllarda ciddi oranlarda büyüme kaydetti. 
Sektör yıl sonuna kadar 5 milyar dola-
rın üzerinde ihracat hedefliyor. Türkiye 
firmaları bu heyecan verici başarısını 
gelecek yıllara da taşıyarak daha büyük 
hedeflerle devam ettirecek. Hannover 
Messe Sodex Fuarcılık olarak Türkiye 
iklimlendirme sektörünün potansiye-
linin farkındayız. ISK-SODEX iklim-
lendirme sektörünün tüm potansiyelini 

ortaya koyabileceği güçlü bir vitrin. Tür-
kiye ekonomisi için her zaman elimizden 
geleni yapmaya hazır olduğumuzu da 
ifade etmek istiyorum. Bu dört günlük 
süre zarfında iklimlendirme sektörünün 
bu başarısını ileriye taşıyacak dopdolu bir 
etkinliğe imza atacağımıza inanıyorum.”
Yabancı şirketlerin Türkiye’deki firma-
larla ticari bağlantılar kurma noktasında 
çok istekli olduklarını belirten Kühnel, 
“İklimlendirme sektörünün üretimde 
ileri teknoloji ürünlere odaklanması yerli 
firmalara dış pazarlarda rekabet üstün-
lüğü sağlarken, bu gelişim yabancı yatı-
rımcıların da dikkatini çekiyor. Türki-
ye’deki üreticilerle ticari işbirliği yapmak 
isteyen yabancı yatırımcıların sayısındaki 
artış da hızla devam ediyor” dedi.

Yönet: “Dünyada insan kaynaklı 
iklim krizi yaşanıyor”

ISK-SODEX Fuarı’nın tüm eş organi-
zatörleri ve fuarı destekleyen dernekler; 
ISKAV, DOSİDER, İSKİD, İZO-
DER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, 
ESSİAD, MTMD ve KBSB adına 
konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen 
ISKAV Başkanı Taner Yönet, iklimlen-
dirme sektörünün bir senfoni orkes-
trası gibi çalıştığını belirterek, “Senfoni 
orkestraları kolay oluşmuyor. Çünkü 
o ahengi sağlamak çok zaman alıyor. 
Sektörümüz de bugün geldiği noktaya 
çok uzun yıllar içinde ulaştı. Yaklaşık 
30 yıl önce büyüklerimiz, sektörümüzün 
örgütlü bir yapıya kavuşması gerektiğini 
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Fuar

biz Paris İklim Protokolü’nü imzalamış 
bir devletiz fakat bu protokol Parlamen-
tomuz tarafından henüz onaylanmadı. 
Bunun da bir an önce onaylanmasını 
talep ediyoruz, devletimizle tüm işbirli-
ğine hazırız. Yeter ki dünyayı daha yaşa-
nılabilir bir hale getirelim, aksi takdirde 
çocuklarımıza kötü bir dünya bırakmak 
durumunda kalacağız” dedi. Fuara ilgi 
gösteren tüm yabancı konuklara özellikle 
teşekkür eden Yönet, “Fuarımız ve sektö-
rümüzün çok daha iyi yerlere gelebilmesi 
için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye-
rek konuşmasını sonlandırdı.

Şanal: “Kamuya ait yapılarda 
yerli ürünler kullanılsın”

Yönet’in ardından İklimlendirme 
Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, 
Türkiye’nin alanında en büyük fuarını 
düzenlediklerini belirterek, bu etkinlik 
için çalışmalara bir yıl önce başladıkla-
rını, yabancı ziyaretçi sayısı beklentileri-
nin 15 binin üzerinde olduğunu söyledi. 
Sektörün ihracatını her yıl artırdığını 
aktaran Şanal şu bilgileri verdi: “2017’de 
4 milyar dolar iklimlendirme sektörü-
nün ihracatı, geçen yıl 4,5 milyar dolara 
yükseldi. Bu sene ise ihracat hedefimiz 
5 milyar dolara ulaşmak. Daha önceki 
hedefimiz Avrupa’nın üretim üssü 
olmaktı ancak şu anda dünyanın üre-
tim üssü olma yolunda emin adımlarla 
çabalarımızı sürdürüyoruz. Bilindiği gibi 
radyatör üretiminde ve kombi ihraca-
tında dünya lideriyiz. Amacımız; klima 
ve havalandırma gibi iklimlendirmenin 
diğer kollarında da bu başarıyı sağlamak. 
Türk iklimlendirme sektörü, vakıfları ve 
dernekleriyle bir arada sinerji içinde 
ihracatı artırmak için çalışıyor. Bu sene 
içinde sektör olarak 15 uluslararası fuara 
katıldık, 11 sektörel ticari alım etkinliği 
düzenledik, yılsonuna kadar bu faali-
yetlerimizi sürdüreceğiz. Gelecek yıl 
Milano’da gerçekleştirilecek Mostra 
Convegno Expocomfort Fuarında part-
ner ülkeyiz. Burada Türkiye’yi ve sektörü 
en iyi şekilde temsil edebilmek için çok 

söyledi. Dernekler ve vakıf oluştu ve tüm 
bu kuruluşlar birlikte çalışma kültürünü 
edindi. Problemleri birlikte çözdü, fuarını 
kendisi organize etti ve bugün geldiğimiz 
noktada bir senfoni orkestrası gibi uyumlu 
bir şekilde çalışır hale geldik. Bugünlere 
geldiysek, bugün aramızda olmayanlar da 
dahil tüm büyüklerimiz sayesindedir. Hep-
sini saygı ve minnetle anıyorum. Çünkü bu 
kişiler, sektörümüz için çalışan insanlardı 
ve bugün geldiğimiz noktada onların payı 
çok büyük. Biz de sektörümüz için ‘biz’ 
bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmeli ve 

sektörümüzü geliştirmek için çalışma-
lıyız” dedi. Dünyanın insan kaynaklı 
iklim krizi yaşadığını söyleyen Yönet, 
“İklim krizi yaşanan bir dünyada biz 
iklimlendirme sektörü olarak elimiz-
den gelen her şeyi yapıyoruz. Ar-Ge ve 
Ür-Ge çalışmalarımızla enerji verimli-
liği en yüksek cihazları üretmeye çalışı-
yoruz. Karbon salımını minimum sevi-
yede tutacak şekilde enerji tüketilmesi 
için sektörümüz elinden gelen tüm 
gayreti gösteriyor. Sayın Bakan Yar-
dımcımdan şunu talep etmek isterim; 
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Yüksek enerji verimliliği sunan Arçelik İklimlendirme Sistemleri, 
Arçelik kalitesi ve güvencesiyle bulunduğu her ortama değer katar. 

Arçelik
İklimlendirme Sistemleri ile
enerjiniz hem verimli
hem kaliteli.



Fuar

iyi hazırlanmamız gerekiyor. İSİB olarak 
ihracatımızın zayıf olduğu Güney Afrika 
ve Günay Amerika gibi bölgelere odaklan-
dık, bu alandaki faaliyetlerimizi sürdürece-
ğiz.” Şanal, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’den 
kamuya ait yapı ihalelerinde yerli ürünleri 
kullanılmasını istediklerini, bu sayede yerli 
üreticilerin iç pazarda daha da güçlü ola-
cağını, bunun yurt dışına da yansıyacağını 
söyledi. Sektörün Özel Tüketim Vergisi 
ödediğini, bu konuda çalışma yapılması 
gerektiğini belirten Şanal, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM İklim 
Zirvesi’nde yaptığı konuşmada “2030’a 
kadar yeni binaların, 2050 yılına kadar 
mevcut binaların sıfır karbonlu hale geti-
rilmesi” konusunda direktiflerde bulun-
duğunu, iklimlendirme sektörünün de bu 
konuda elinden gelen her şeyi yapacağını 
belirtti.

Büyükdede: “Sektörün 
yerlileştirme ve millileştirme 
çalışmalarına her zaman destek 
vermeye hazırız”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yar-
dımcısı Hasan Büyükdede ISK-SODEX 
Fuarı’nı her sene özlemle beklediğini ve 
takip ettiğini belirterek, “1997’den bu 
yana düzenlenen ISK-SODEX Fuarı’nın 
katılımcı sayısının her geçen sene art-
ması ülkemiz ve sektörümüz için büyük 
bir başarı hikayesidir. 2018’de 44 ülkeden 
bin 108 firmanın ve 85 bin ziyaretçinin 
ağırlandığı bu fuara inanıyorum ki, bu 
sene daha fazla katılım olacaktır. Sabahki 
görüşmelerde geçen yıl ağırlanan ziyaretçi 
sayısının şimdiden yakalandığını öğren-
dim. Bunun artacağını düşünüyoruz” dedi. 
Büyükdede konuşmasında ayrıca, sektö-
rün yerlileştirme ve millileştirme çalış-
malarına her zaman destek vermeye hazır 
olduklarını ve Bakanlık olarak bu konuda 
ciddi adımlar attıklarını belirtti.

Dünya devleri ISK-SODEX 
İstanbul’da bir araya geldi

ISK-SODEX 2019 Türkiye’nin yanı 

sıra Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, 
İtalya, Güney Kore, Tayland, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Lübnan, Pakistan, 
İspanya, İran, Rusya, Yunanistan, Ame-
rika Birleşik Devletleri, Mısır, Tayvan 
ve Japonya başta olmak üzere 35 ülke-
den 1000’in üzerinde katılımcı marka 
ile yıla damgasını vuran bir organizas-
yona daha imza attı. 
İki yılda bir düzenlenen ve dünyanın 
en büyük fuar organizatörü firmaların-
dan, Alman devi Deutsche Messe’nin 
Türkiye ofisi Hannover Messe Sodeks 
Fuarcılık ile ISKAV, DOSİDER, 
İSKİD, İZODER, TTMD, POM-
SAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD 
ve KBSB işbirliğiyle gerçekleştirilen 
ISK-SODEX 2019, sektörün en fazla 
iş hacmi yaratan buluşmalarından 
birine de imza attı. Katılımcı firmalar 
107 ülkeden 85 bin üzerinde profesyo-
nel ziyaretçi ile önemli iş anlaşmaları 
gerçekleştirdi. 

Yaratıcı konsept ve yeni 
bölümleriyle ISK-SODEX 

ISK-SODEX Fuarı, katılımcılarını bir 
yandan yeni iş birlikleri için potan-
siyel müşterilerle bir araya getirirken, 
diğer yandan fuar süresince düzenle-
nen forum ve konferanslarla bilgi ve 
deneyimlerin paylaşıldığı bir platform 
olarak renkli etkinliklere de sahne 
oldu.  Birbirinden renkli organizasyon 
ve konferanslara da ev sahipliği yapan, 
iklimlendirme sektörü alanında bölge-
nin en büyük ve önemli fuarı 14. Ulus-
lararası ISK-SODEX 2019’da bu yıl ilk 

olarak gerçekleştirilen yenilikler arasında 
10. salonda yer alan Yangından Korunma 
Sistemleri ve 13. salonda görücüye çıkan 
MEP Hizmetleri bölümleri de sektörün 
yoğun ilgi ve beğenisi ile karşılaştı. 
Bu yıl ikinci kez düzenlenen “ISK-
SODEX Ustalar Ligi 2019” yarışma-
sında 4 gün boyunca yarışarak doğru 
montaj, projeye uygunluk ve estetik kri-
terlerinde dereceye giren ilk üç kombi 
ustası “Türkiye’nin en iyi ustası” olarak 
ödüllendirildi. 
ISK-SODEX’in şanslı ziyaretçileri fuar 
kapsamında gerçekleştirilen çekilişle 
1 adet FIAT Fiorino, 6 adet Kombi, 
1 adet nem alma cihazı ve ISKAV 
Yayınları’ndan oluşan 10 set kazanma 
şansı elde edecek.

Kühnel: “Sektörü ihracat 
hedeflerine taşıyan bir 
organizasyona ev sahipliği 
yaptık”

Fuar sonrasında da açıklama yapan 
Alexander Kühnel, ISK-SODEX’e 

yabancı ilgisinin her geçen 
yıl arttığını belirterek şun-
ları ifade etti: “ISK-SODEX 
Fuarı’nda bu yıl birçok ilki 
bir arada yaşadık. Fuar, yeni 
tarihlerinde gerek katılımcı ve 
ziyaretçi sayısı gerekse yarat-
tığı iş hacmi açısından ina-
nılmaz güzel ve verimli geçti. 
Sektör ihracatında önemli bir 
yer tutan AB ülkeleri başta 
olmak üzere Afrika ve Güney 

Amerika kıtasından satın alma heyetle-
rini Türkiye’den üreticilerle aynı masada 
bir araya getirdik. 4 günlük süre zarfında 
yerli ve yabancı üreticiler fuarın sunduğu 
fırsatları çok iyi bir şekilde değerlendirdi, 
önemli anlaşmalara imza attı. Sektörü 
ihracat hedeflerine taşıyan bir organi-
zasyona ev sahipliği yaptık.”

17-20 Kasım 2021’de gerçekleşecek olan 
15. Uluslararası ISK-SODEX 2021 
Fuarı için detaylı bilgiye www.sodex.
com.tr web sitesinden ulaşmak mümkün.
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Güncel

diyaloglar kuracakları yerler olacak.

Bu yılki Avrupa Isı Pompası 
Zirvesi’nin odağı nedir?

Kongre, her gün kapsamlı bir program 
sunuyor ve çok sayıda teknik bilgi düzeyi 
yüksek sunumu içeriyor. Kongrede ısı 
pompası hakkındaki soruları cevaplamak 
için 35 tanınmış Alman ve uluslararası 
konuşmacı yer alıyor. Kongre, endüstri-
yel, ticari ve belediye uygulamalarında ısı 
pompasının kullanımına yönelik olacak 

Chillventa tarafından desteklenen 
Avrupa Isı Pompası Zirvesi, bu 
yıl da ısı pompası konusunda 

profesyonel topluluğa birinci sınıf bir 
program sunacak. 22 ve 23 Ekim 2019 
tarihlerinde, ısı pompası sektörü, bir kez 
daha Nürnberg Fuar Merkezi’nde sahne 
alacak, dünyanın her yerinden uzman-
ların bir araya geldiği etkinlikte yüksek 
düzeyde bilgi paylaşımı yapılacak. Chill-
venta Direktörü Daniela Heinkel, bu 
röportajında Avrupa Isı Pompası Zirvesi 
ile ilgili genel bir bakış sunuyor.

Heinkel, sizce Avrupa Isı 
Pompası Zirvesi’ni bu kadar özel 
yapan şey nedir?

İlk Avrupa Isı Pompası Zirvesi on yıl 
önce gerçekleşti. O zamandan beri, son 
derece uzmanlaşmış, kompakt, yüksek 
kaliteli bu etkinlik, kendine özgü bir 
konum geliştirerek ısı pompası alanının 
bir numaralı etkinliği olduğunu kabul 

ettirdi ve olağanüstü bir ilerleme kaydetti. 
Zirve, Avrupa ısı pompası topluluğu-
nun her şeyden önce NürnbergMesse’nin 
uluslararası soğutma, klima, havalan-
dırma ve ısı pompası küresel ağında 
uzmanları bir araya getiren kilit rolünü 
destekledi. Kongrede teorik ve son derece 
teknik bilgi aktarımı ile Foyer Expo’daki 
sergi sayesinde delegelerin sektörün gün-
cel parametrelerini bütünleştiren, dina-
mik etkileşim sağlayan bu fırsat, etkinliği 
özel kılıyor. 
Beklentileri en iyi düzeyde karşılamak 
için, bir kez daha 2019’da ısı pompası 
uzmanları için birinci sınıf bir uzmanlık 
programı hazırladık. Foyer Expo’nun, 
bir kez daha bu alandaki tüm şirketler 
için popüler olduğunu kanıtlamasın-
dan memnuniyet duyuyorum. Bu, zirve 
konseptinin ne kadar iyi çalıştığının ve 
kongre ile fuayedeki serginin birleştiril-
mesinin ne kadar önemli olduğunun açık 
bir göstergesidir. Stantlar teorik bilginin 
de sağlandığı ve uzmanların profesyonel 

 “Avrupa Isı Pompası Zirvesi, 
Avrupa’da ısı pompası alanının 
bir numaralı etkinliği” 
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ve bunu yaparken çok çeşitli başlıkları 
kapsayacak. Komponent üretiminde 
yenilikçi teknolojilere bakışın yanı sıra, 
ticari ve endüstriyel uygulamalarda kul-
lanılan ısı pompaları, soğutucu akışkanlar, 
hibrit sistemlerin kullanımı ve yüksek 
sıcaklıktaki ısı pompası uygulamaları 
gibi konular da Kongre kapsamındaki 
konular olacak. Kongre, araştırmacılara, 
teknisyenlere, ürün geliştiricilere, karar 
vericilere ve müşavir mühendislerine, 
komponent üreticilerine ve tedarikçile-
rine, tasarımcılara, mimarlara, endüstriyel 
ve ticari ortamlardaki ısı pompası işlet-
mecilerine yöneliktir.

Katılımcılar fuayedeki sergiden 
neler bekleyebilir?

Fuayedeki sergiye yapılacak kapsamlı bir 
ziyaret, Avrupa Isı Pompası Zirvesi’ndeki 
tüm katılımcılar için faydalı olacaktır. 

Sergi, kongrenin yüksek düzeydeki bilgi 
paylaşım ortamını tamamlayıcıyı ola-
cak ve ısı pompası uzmanlarına, önde 
gelen Alman ve uluslararası ısı pompası 
ve komponent üreticilerinin yeni nesil 
ürünlerine yakından bakma fırsatı suna-
cak. Delegeler, şirket temsilcileriyle son 
derece profesyonel bilgi paylaşımında 
bulunabilecek ve uluslararası bir ağ 
kurma fırsatını bulacak. 
Bu yıl sergi katılımcılarımız: Alfa Laval, 
Bitzer, Carel, Danfoss, ebm-papst, Engie, 
Honeywell, Rütgers, Sagiomiya, Sanhua, 
SRM Avrupa ve Ziehl Abegg.

Bu yılki etkinliğin partnerleri 
kimlerdir?

NurembergMesse Avrupa Isı Pompası 
Zirvesi; bwp, DKV, ehpa, IEA HPT 
TCP Isı Pompası Merkezi, IZW, VDKF 
ve ZVKKW gibi birlikler dahil olmak 

Güncel

üzere, ticaret, sanayi ve Ar-Ge topluluk-
ları ve ortaklarıyla yakın işbirliği içinde 
düzenliyor.

2019 Avrupa Isı Pompası Zirvesi 
için katılım ücreti nedir?

İki günlük etkinliğin katılım ücreti 
545 EUR’dur. Ücrete, öğle yemeği de 
dahil olmak üzere etkinliğin ilk günü 
sonundaki davet ve sergi girişi dahildir. 
Yeni nesil endüstri profesyonellerini de 
katılmaya teşvik etmek istiyoruz; böylece 
öğrenciler sadece 150 Euro karşılığında 
indirimli bir bilet alabilir.  Etkinliğe 
katılım kaydı, kolayca çevrimiçi olarak 
yapılabilir: www.hp-summit.de/cong-
ress-registration . 

Kongre programına https://www.
hp-summit.de/en/events linkinden ula-
şılabilir.

205 x 115 mm
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• Sektörün en güncel haber portalı: www.yenienerji.com

• Aylık haber bülteni ile aktüel haberlere ulaşma fırsatı

• Flipbook üzerinden dergiyi online okuma ve indirme imkânı

• Sosyal medya üzerinden sektördeki son gelişmeleri takip etme imkânı

• Vodafone dMags Dergilik mobil uygulamasından anında dergiye erişim
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Vodafone dMags Dergilik 
mobil uygulaması ile 
dergilerinize anında erişin...

Vodafone dMags Dergilik 
mobil uygulaması ile 
dergilerinize anında erişin...
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Özet

Ülkemizdeki alışveriş merkezlerinin 
yemek katlarındaki mutfak dav-
lumbazları ve sonrasındaki yağlı 

kanalların temizliği, periyodik kontrol ve 
bakımları çok sıkı bir şekilde yapılmalı-
dır. Günümüzde sayıları 448 olan alışveriş 
merkezlerinin sayısının 2023 yılı hede-
finde 475 sayısına ulaşacağı öngörülmek-
tedir. Son yıllarda alışveriş merkezlerinin 
sayısı büyük şehirlerden ziyade Anadolu’da 
da hızla artmaktadır. Yemek katlarında 
bulunan mutfak davlumbazları ve sonra-
sındaki yağlı kanalların olası yangınlara 
karşı yeterince güvenli olduğu söylenemez. 
Yapılan denetimlerin yetersizliği ve mev-
cut kanalların temizlik açısından uygun 
olarak yapılmaması, olası yangın risklerini 
daha da artırmaktadır. Bu çalışmada ülke-
mizdeki alışveriş merkezlerinde bulunan 
yemek katlarının mevcut durumları analiz 
edilerek mevcut şartlar için çözüm öneri-
leri getirilmiştir.

Yazan: Muammer Akgün, Barbaros Batur  

1. Giriş

Alışveriş merkezleri kent yaşamının 
bir parçası haline gelmiştir. Eski kapalı 
çarşılara benzerlikleri olsa da sistemsel 
olarak farklı yapılara sahip olan alışve-
riş merkezleri, ilk açılmaya başladıkları 
dönemlerde daha elit mekanlar iken 
günümüzde her kesimden insanın girip 
çıktığı, zaman geçirdiği kapalı alanlar 
haline gelmiştir. Üretimin toplumsal-

laşması pazarların her kesime hitap eden 
anlayışla şekillenmesi sonucunda alışveriş 
merkezleri gidilmesi gereken cazibe mer-
kezleri haline dönüştürülmüştür. Bugün 
sayıları 450 civarında olduğu ifade edilen 
alışveriş merkezlerinin yemek katlarında 
4000-4500 arasında değişen restoran 
bulunmaktadır. Genellikle mimari olarak 
bakıldığında yemek katları alışveriş mer-
kezlerinin üst katlarında bulunmalarına 
karşın bazılarında ise alt katlarda bulun-

Şekil 1. Yıllara göre AVM sayılarının değişimi [5].  
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maktadır. Özellikle alt katında restoran 
bulunan alışveriş merkezleri yangın riski 
açısından daha tehlikelidir. 

2. Mevcut Durum [1]

Ağırlıklı olarak üç büyük ilimizde 
konumlanmış olan alışveriş merkezle-
rinin sayıları hızla artış göstermektedir. 
Yıllara göre alışveriş merkezlerinin hızla 
arttığı dikkat çekmektedir.
2018 yılı 3. çeyreği itibarıyla alışveriş 
merkezlerinin illere göre dağılımı şekil 
2'de verilmiştir.

Alıveriş merkezlerinin sayılarının her 
geçen gün artış trendinde olması nede-
niyle özellikle büyükşehir belediye 
sınırları içerisindeki her ilçede birden 
fazla alışveriş merkezi bulunmaktadır. 
Alışveriş merkezlerinin sayısı ile birlikte 
bünyelerinde bulunan restoranların sayısı 
da doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu 
da yangın riskini her geçen gün daha da 
artırmaktadır. Şekil 3’te alışveriş merkez-
lerinde bulunan restoran sayıları görül-
mektedir [3,4].

3. Restoranlarda Bulunan Yağlı 
Kanallar ve Temizliği [1]

Alışveriş merkezlerindeki restoranlarda 
bulunan yağlı kanalların belirli aralıklarla 
temizlenmesi, kontrollerinin yapılarak 
hangi sıklıklarla temizlenmesi gerek-
liliğini belirlenmesi ile her restoranda 

yapılan işleme göre farklılık gösterecek 
şekilde bir plan oluşturulması gerekmek-
tedir.

Yağlı kanal sisteminde sistem temizliği;

1- Davlumbazlar
2- Yağ tutucu filtreler
3- Emiş ağızları
4- Yatay ve dikey kanallar
5- Fan, fan hücresi ve kaset filtresi
6- Atış ağzı

kısımlarında olmak üzere yapılmalı-
dır[1].

3.1. Davlumbaz Temizliği

Davlumbazlar yemek buharıyla ilk 
karşılaşan bölümdür. Mutfak persone-
linin temizleme disiplini ile paralel ola-
rak, genelde mutfağa bakan bölümleri 
temizlenmiş ve parlatılmıştır. Yağ tutucu 
filtrelerin arkasında bulunan bölüm ise 
artık yağların görüldüğü ilk yerdir. Dav-
lumbazlarda yağ temizliği ek ve köşe 

Şekil 2. İllerde bulunan AVM sayıları [5]. 

Şekil 3. İllere göre alışveriş merkezlerindeki restoran sayıları[3]
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3.2. Yağ Tutucu Filtre Temizliği

Yağ tutucu filtreler yapım amacına 
uygun olarak alt taraftan aldığı buhara 
karşı geçirgen olup yukarıdan damlaya-
cak yağlara karşı bir engel oluşturmak-
tadır. Temizliğine başlanırken yerlerin-
den çıkarılacak filtreler ıslak zeminde 
kirlilik yoğunluğuna göre uygun olarak 
hazırlanan kimyasal madde, köpükleme 
yöntemiyle yıkanıp, diğer alanlardaki 
temizlik bittiğinde vakumlu sıcak su 
ile durulanacak, aralarda çıkmayan yağ-
lar var ise tekrar kimyasal uygulanarak 
tellenecek ve durulanıp kurutulduktan 
sonra yerlerine takılacaktır[1].

kanal içerisinde emiş ağzına yapışarak 
yüksek oranda birikinti oluşturan yağlar, 
en ufak bir kıvılcımda yanabilmektedir. 
Emiş ağızları temizliği bu nedenle çok 
önem taşımaktadır. Bu bölümün temiz-
liği ve temiz tutulmasının bir başka 
nedeni de yataylarda bulunan ve emiş 
ağzından geri inebilecek yağların, doğru 
filtre kullanmayan mutfaklarda yemek-
lere damlama ihtimali sonucu oluşacak 
hijyen riski ve gıda zehirlenmelerine 
neden olabilmesi ihtimalidir.

Şekil 4. Temizlenmesi gereken bir 
davlumbaz örneği[2]

Şekil 5. Temizliği tamamlanmış 
davlumbaz uygulaması[2]

Şekil 6. Temizlenmesi 
gereken yağ tutucu filtre[2]

Şekil 7. Temizliği yapılmış yağ yağ tutucu 
filtre[2]

Şekil 8. Temizlenmesi gereken emiş 
ağzı[2]

Şekil 9. Temizlenmiş olan emiş ağzı 
uygulaması[2]

bölgelerdeki birikintinin yoğunluğuna 
göre değişebilmektedir. Bununla birlikte 
malzemenin çizilebilir olmasından dolayı 
temizlik işlemi sert cisimlerle yapılmama-
lıdır. Köpük Makinası ile doğru konsan-
trasyonda köpük uygulaması, yeterli bek-
leme süresi sonrasında yumuşak tellerle 
telleme, kalem spatula yardımıyla köşe-
lerdeki ve filtre yataklarındaki yağların 
temizlenmesi için yeterli olacaktır. Dav-
lumbaz daha sonra parlatıcılar yardımıyla 
parlatılıp temiz halde teslim edilebilir[1].

3.3. Emiş Ağzı Temizliği

Emiş ağızları; sistemdeki emiş işlemini 
yatay kanallara taşıyan bölümdür. Dikey 
sistem çok yağ tutmamakla beraber, 
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Temizleme kirlilik yoğunluğuna göre 
gerek önce kazıyarak gerek direkt kimyasal 
köpük yöntemiyle yapılıp yağların kabası 
alındıktan sonra çok ince detaylarına kadar 
tellenerek bitirilir.

3.4. Kanal Temizliği 

3.4.1. Yatay Kanal Temizliği 

Yatay kanallar yağın en çok biriktiği yer-
lerdir. Bu bölge temizlik açısından da zor 
noktaların başında gelir. Ulaşım zorlukları, 

dekorasyon engelleri, kanal çaplarının 
darlığı ve üretim-montaj aşamalarında 
temizliğin düşünülmemiş olması veya 

üretim maliyetleri nedeniyle dikkate 
alınmaması, yağları temizlemekten daha 
büyük bir problem olarak karşımıza çık-
maktadır.

Yatay kanallarda temizlik için çok farklı 
yöntemler vardır. Kanal ebatlarının 
uygun olduğu yerlerde temizlik, kanal 
içine giren personel tarafından yapılır. 
Uygun olmayan sistemlerde ise kanal-
larda kontrol kapakları açarak yapılır. Bu 
tür temizlik işleminde karşılaşılan temel 
problemler; kanal gidiş istikametinde 
engel olabilecek dekorasyon, duvar geçiş-
leri, kanala ulaşım zorluğu gibi prob-
lemlerdir. Genelde kanal içinde biriken 
riskin ne anlam ifade ettiğini bilen kuru-
luşlar, bu problemleri çözerek kanalın 
temizliğini sağlamaktadırlar. Herhangi 
bir problemin yatay kanal temizliğine 
engel olması, kabul edilebilir bir durum 
değildir. Kanal içinde biriken riski kon-
trol etmek mümkün değildir. Genellikle 
yangının ilk başladığı bölümdür. 

3.4.2. Dikey Kanal Temizliği 

Dikey kanallar içinde biriken yağlar 
yatay kanallardaki kadar yoğun olma-
makla birlikte temizlik sürecinde göz 
ardı edilebilecek yerler değildir.

Dikey ve uzun kanallarda uygulana-
cak temizlik yöntemi, sadece kimyasal 
köpük yöntemidir. Uygulamanın düzenli 
ve sürekli olması, bir süre sonra riskin 
ortadan tamamen kalkmasını sağlamak-Şekil 10. Temizleme öncesi ve temizlenmiş 

yatay kanal (Yağlı kanal) [2]

Şekil 12. Temizlik öncesi ve kimyasal köpük 
uygulaması ile temizlenmiş dikey kanal[2]

Şekil 11. Temizleme öncesi ve 
temizlenmiş yatay kanal [2] 
(Hafif yağlı kanal – kazıma yöntemi – 
kimyasal temizlik)
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tadır. İşlemin sonucunu, kanal içindeki 
yağların direnci ile kullanılan kimyasalın 
gücü arasındaki ilişki belirlemektedir[1].

3.5. Fan, Fan Hücresi ve Kaset 
Filtre Temizliği [1]

Fan ve fan hücresi temiz sistemlerde en 
hızlı kirlenen bölümdür. Çekişin kuvvetli 
olması durumunda yağlar kanal içerisinde 
tutunamayıp fana ulaşır. 
Ortamdaki hava sirkülasyonu bu yağların 
çok çabuk kuruyarak katılaşmasını sağlar. 
Bu yüzden fan ve fan hücresi, sistemde 
karşılaşabileceğimiz en sert ve çok yağın 
biriktiği bölümlerdendir.

Fan, fan hücresi temizliği kimyasal 
köpük yöntemiyle yapılmalı ardın-
dan durulanmalı ve kurutulmalıdır. 
Özellikle sistemin elektrik motoruna 
elektrik aksam temizliğine uygun kim-
yasallar ile müdahale edilmeli, elektrik 
motorlarına su girmemesi için ardından 
koruma altına alınmalıdır.

Fan hücresi girişlerinde bulunan kaset 
filtreler yağ tutucu filtreler ile aynı yön-
temle temizlenmelidir.

3.6. Atış Ağzı Temizliği 

Atış ağzı sistemin fandan sonraki bölü-
müdür. Genelde dikey olmakla beraber 
yatay sistemleri de olabilir.
Atış ağızları genelde müdahale edil-
mesi en zor yerlerdir. Baca uygulama 
standartları gereği yanında bulunan 
binalardan yüksek olma zorunluluğu 
nedeniyle komşu binaların duvarlarında 
veya dış cephelerinde çok dar ve uzun 
kanallar görmemiz mümkündür. Bu 
kısımlardaki yangın riskini minimize 
etmek adına temizlik sıklıkları çok iyi 
belirlenmelidir. 

Dikey ve uzun atış ağızlarında sadece 
kimyasal köpük yöntemi uygulaması 
yapılmaktadır.

Sonuç 

Binaların Yangından Korunması Hak-
kında Yönetmelik gereğince tüm yan-
gın riski olan mahallerin sorumluluğu 
itfaiye kuruluşlarındadır. Özellikle 

ciddi yangın riski oluşturmakta olan yağlı 
kanallar ile ilgili mevzuatlarda herhangi 
bir ibare ile karşılaşılmamaktadır. Ülke-
mizin 81 ilinde bulunan ve bunlardan 
30 tanesi büyükşehir belediyeleri bün-
yesinde olan itfaiyelerce denetlenmek ve 
karşılaşılan risklere göre önlem alınmak 
zorundadır. Ancak özellikle büyükşe-
hir belediyeleri bünyesinde bulunan 
denetim ve kontrol birimlerinin bacalar 
konusunda çalışmaları olmasına rağmen 
yağlı kanal konusunda çalışma çok az 
veya yetersizdir. Bazı büyükşehir bele-
diyelerine bağlı itfaiye birimleri baca ve 
yağlı kanal temizliği konusunda faaliyet 
gösteren özel firmaları yetkilendirerek 
bu boşluk doldurulmaya çalışılmaktadır. 
Bunun dışında kalan itfaiyelerde yet-
kilendirme konusunda hiçbir çalışma 
yapılmamaktadır. İtfaiyelerce baca-yağlı 
kanal temizlik yetkisi verilen özel firma 
sayısı yaklaşık 50 civarında olup ülkemiz 
genelinde faaliyet vermektedirler. 
Her geçen gün alışveriş merkezlerinin 
sayısı ile birlikte bünyelerindeki res-
toran sayısı da artmaktadır. Bu, dene-
tim ve kontrol sayılarını arttırmakta ve 
potansiyel yangın riski oluşturmaktadır. 
İtfaiyelerce yayımlanan istatistiklerde 
denetim birimlerinde istihdam edilen 
personel sayısı yetersizliği aşikardır. Bu 
nedenle baca ve yağlı kanallar, mesleki 
yeterlilik belgesi olan yetkin personel 
tarafından temizlenmeli, kontrol edilmeli 
ve yapılan işe ait formlar doldurularak 
kayıt altına alınmalıdır. Ancak Mesleki 
Yeterlilik Kurumu tarafından 25 Ocak 
2017 tarihinde yayımlanan Baca-Yağlı 
Kanal Temizleme Personeli meslek 
yeterliliği kapsamında, sektörde çalışan 
personelin belgelendirilmesi ve belge-
lendirilen personelin de Baca Kontrol 
Personeli tarafından baca-yağlı kanal 
temizlik kontrol onayı verildikten sonra 
baca-yağlı kanalın kullanımı mümkün 
olacaktır. Bu süreçte belgeli Baca-Yağlı 
Kanal Temizleme Personeli olmadığı ve 
sektörde çalışan temizlik firmalarında 
kontrol personeli sayısı da çok az olduğu 
dikkate alınırsa durum vahimdir. Baca 
veya yağlı kanalın temizliği yapılarak 

Şekil 14. Temizlenmesi gereken ve 
temizlenmiş kaset filtreler[2]

Şekil 15. Atış ağzı temizliği yapılmış bir 
kanal[2]

Şekil 13. Temizlemesi gereken ve kimyasal 
köpükle temizlenmiş fan[2]
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kayıt altına alınan işlerin bilgileri, işlemi 
gerçekleştiren firma tarafından yetki alı-
nan itfaiyelerle paylaşılmalıdır. Ayrıca 
yapılan işlere ait temizlik sıklıklarının çok 

iyi belirlenmesi ve en azından yılda bir 
kez ülke genelinde yapılan işlerin dene-
timinin yapılması, yapılan denetimler 
sonucunda uygunsuz iş yapan firma ve/

Şekil 18. Olması gereken temizlik örneği[2] Şekil 19. Olması gereken temizlik örneği[2]

veya personelin yetki belgelerinin iptal 
edilmesi sonucunda alışveriş merkez-
lerindeki potansiyel yangın riski en aza 
indirilebilir.

Şekil 16. Olması gereken temizlik örneği[2] Şekil 17. Olması gereken temizlik örneği[2]

Yangın Riski Açısından Yapılması Gereken Uygulamalar

Kaynaklar
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Ürün Tanıtımı

Etna’dan Hızır Mobil Yangın 
Söndürme ve Su Baskını 
Boşaltma Pompası 

ETNA Hızır mobil yangın sön-
dürme ve su boşaltma pompası; 
marinalarda, limanlarda, endüst-

riyel tesislerde, yakıt depolama tesisle-
rinde, askeri tesislerde ve afet işleri ile 
ilgili kurumlarda mobil yangın söndürme 
veya su tahliye ihtiyacına yönelik olarak 
tasarlanıp üretilmiştir. Bir kamyonet veya 
herhangi bir motorlu araç arkasına bağ-
lanılarak kullanılacağı alana ulaştırılır ve 
birkaç dakika içerisinde yangına müda-
hale etmeye veya su tahliyesine hazır hale 
getirilir. Eğer yangına müdahale edilecek 
ise ya su tankeri ile birlikte gitmeli ya 
da bir su kaynağının (depo/kuyu/yangın 
ağzı vb.) yanına taşınmalıdır. Su tahliye/
boşaltma fonksiyonu kullanılacak ise su 
baskını olan mahal yakınına taşınmalı, 
emiş hortumları su içerisine bırakılmalı 
ve pompa emiş hattına su dolması için 
egzoz vakum sistemi* harekete geçiril-
melidir. Pompalar yangınla mücadelede 
veya su boşaltma (negatif kottan emiş) 
maksatlı kullanılacağı zaman sistem ilk 

çalıştırıldığında pompanın ve emiş boru-
sunun su ile doldurulması gereklidir. Bu 
işlem zahmetlidir ve uzun zaman gerekti-
rir. Yangınla mücadelede pompayı çabuk 
devreye almak çok önemli olduğu için bu 
işlemin 1 dakika içinde yapılması yan-
gınla mücadelenin başarısı için gereklidir. 
Bu işlem HIZIR sayesinde 30 saniye gibi 
kısa bir sürede gerçekleştirilir:
• Sistem bünyesinde egzoz 

hattı üzerine bir adet ventüri 
yerleştirilmiştir (egzoz vakum 
sistemi). (Ventüri vakum etkisi ile 
emiş yapılmasını sağlayan bir nevi 3 
yollu vana.)

• İlk çalıştırma esnasında dizel 
motorun egzoz gazı, egzoz borusu 
ucundan bir klape ile ventüriye 
yönlendirilir, ventüri içinden geçen 
egzoz gazı sayesinde pompa içinde 
30 saniyede kuvvetli vakum oluşur 
pompa emişine bağlanan emme 
hortumuna ve pompa içine su dolar 
ve pompa yangın veya su boşaltma 

için hazır hale gelir. Pompa su 
vermeye başladıktan sonra egzoz 
gazı tekrar egzoz borusuna klape ile 
yönlendirilir.

HIZIR 90/65 Pompa Özellikleri: 90 
m3/h – 90mSS, , gövde döküm (GG25), 
çark bronz, DN 80- DN 65 bağlantı çapı
Dizel Motor: 65 KW -2900 d/dk, iki 
zamanlı, marşlı, dört silindirli motor
Çalıştırma Panosu: Yağ basıncı, su 
sıcaklığı ve yakıt göstergeleri, motor devir 
saati, motor on/off anahtarı, gaz kolunu 
ihtiva eder.
Aksesuarlar: 3 m uzunlukta 2 adet 2” 
emiş hortumu, 20 m uzunlukta 2 adet. 2” 
basma hortumu, filtreli emiş klapesi, kurt 
ağızı bağlama rekorları, su püskürtme 
lansı, pompa üzerinde iki yollu vanalı 
emme ağzı, iki yollu vanalı basma ağzı, 
aküler, köpük için sıvı tankı. (Köpük mik-
seri kullanılarak parlayıcı, yanıcı mad-
delerin meydana getirdiği yangınlarda 
su yerine köpüklü su sıkmak sureti ile 
yangına müdahale edilebilir.)
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Ürün Tanıtımı

Baymak Sirkülasyon Pompaları: 
Evosta2 ve Evosta3 

DAB teknolojisine sahip, Baymak 
ıslak rotorlu sirkülasyon pompa-
ları Evosta ve Evotron serisinin 

daha yüksek verim ve teknik donanıma 
sahip Evosta2 ve Evosta3 serisi, büyük 
projelerin yanı sıra düşük kapasiteli 
sistemlerin ihtiyaçlarına da ekonomik 
çözümler sunuyor. 
Evosta2 ve Evosta3 serisi sirkülasyon 
pompalarında paslanmaz çelik motor 
gömleği ve dış ortamdaki suya karşı 
koruma sağlayan güvenliği IPX5 ile en 
üst seviye sahiptir.
Evosta2 serisinde, bir önceki Evosta seri-
sinde bulunan akışkan sıcaklık 95°C iken 
Evosta2 modelinde 110°C’dir. Cihazda 
bulunan elektronik kart, dış ortamdan 

gelecek zararlara karşı motorun arka kıs-
mında bulunurken Sabit Basınç Modu 
ise yerden ısıtma sistemlerinde kullanı-
larak kaliteli çözümler sunuyor. 
Sirkülasyon pompaları uzun süre çalıştı-
rılmadığı takdirde pompa mili sıkışabi-
lir. Hava atma tıpası ise bu durumlarda 
pompanın içini açmadan ilk çalıştırma-
nın yapılmasını sağlar. Otomatik hava 
atma fonksiyonu bulunan Evosta3 mode-
linde ise çalışma anındaki debi, basınç, 
güç ve arıza türü de pompa üzerinden 
okunabiliyor. 

Baymak Evosta2 ve Evosta3 serisi fre-
kans sirkülasyon pompaları maksimum 
4,2 m3/h debi ve maksimum 8 mSS 
basma yüksekliğine kadar kapasite aralık-
larında olup rekorlu bağlantı seçenekleri 
sunuyor. Resirkülasyon hatları için bronz 
gövde opsiyonuna sahip olan Evosta2 
ve Evosta3 serileri 1 ½’’ ve 2’’ ölçüleri ve 
PN 10 gövde dayanımı ile kullanıcıyı 
esneklik ve kalite ile buluşturuyor. İzo-
lasyon ceketi Evosta2’de opsiyonel olarak 
Evosta3 serisinde ise ürünle standart ola-
rak sunuluyor.
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Ürün Tanıtımı

Espa’dan Yüksek Verimli 
Model LT Serisi Bileşik İki 
Aşamalı Vidalı Kompresör 

L T serisi bileşik iki aşamalı Hanbell 
vidalı kompresörlerin birbirinden 
farklı avantajları vardır. Bunlardan 

bazıları: yüksek verimli vidalı rotor pro-
fili, kullanıcı dostu yapı ve mekanizması, 
dayanıklı yatak yapısı, komple koruması 
ve aksesuarları.
LT serisinin özelliklerinden biri olan 
yüksek verimli vidalı rotor profilleri; 
ABD, Tayvan, İngiltere ve Çin’de patent-
lidir. Soğutucu akışkanların özelliklerine 
göre tasarlanan bu profiller, hiper hacim 
verimliliği ve minimum boşluk sağlar.
Kullanıcı dostu yapı ve mekanizması LT 
serisinin kullanımını oldukça kolaylaştı-
rır. LT serisi kompresörler kullanıcısına 
düşük kademede ayarlanabilir kapasite 
kontrolü sağlar. Yüksek kademede ise 
boşaltma tipi kayar valf ile minimum yük 
altında kolay çalışma özelliğine sahiptir. 
Emme çek valfi ile kompresör durduktan 
sonra minimize edilmiş rotor geri dönüş 
süresi iş sahasındaki zaman kaybını önler. 
Dahili deşarj susturucusu ile düşük seste 
çalışır. Orta sıcaklık bölümünde bulu-
nan kablo kutusu ise yoğuşmaz özelliğe 
sahiptir.
LT serilerinin dayanıklı yatak yapısının 
temelde 4 tane avantajı vardır. Bunlar; 
yüksek kaliteli rulmanlar, geriye dönüş 

için ek yataklar, eksenel baskıya karşı bir 
denge pistonu ve ağır tasarımdır.
Bu serideki ürünler komple korumaya 
ve kullanışlı aksesuarlara sahiptir. Dahili 
motor sıcaklık sensörü PT100’dür. İçeri-
sinde deşarj sıcaklık termistörü ve motor 
sıcaklığı termistörü bulunur. Düşük ve 
yüksek kademeler için motora ve hazneye 
sıvı enjeksiyonu özelliği kompresörünüzü 
korur. Gaz akış boruları ve enjeksiyon 

portları kolay borulama ve kurulum için 
farklı bağlantı taraflarındadır.
LT serisi kompresörler amonyak için 
açık tip modelleriyle, R404A, R507 ve 
R22 gibi soğutucularda ise yarı-hermetik 
modeliyle kullanılabilir. Kolay kurulumu 
ve daha fazla korumayla yüksek kademeli 
oluşu yukarıdaki özellikleri ile birleşince 
LT serisi kendi alanında lider konuma 
geliyor.
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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



Türkiye İklimlendirme Sektörünün 
küresel gücü için

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

Bağışlarınız Gücümüz Olacak
IBAN TR73 0006 2000 3420 0006 2963 92

www.iskav.org.tr

ISITMA SOĞUTMA KLİMA
ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI

çıtayı birlikte
yükseltelim...



Doğru Hava Uzmanı

DAIKIN 
KOMBi

DÜNYANIN 
EN AZ YER KAPLAYAN KOMBiSi 

• Çok tasarruflu   •  Çok sessiz

S a d e c e  D a i k i n  B a y i l e r i n d e

Çağrı Merkezi 444 999 0 • daikin.com.tr



TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 326 - IC

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...



KÜÇÜK MÜ KÜÇÜK 
BAYMAK KOMBİ 
ÇOK GÜZEL AMA 

BENİM BU İLANDA
NE İŞİM VAR?


