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Fotovoltaik ile Isıtma ve Soğutma
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Tüm enerji kaynakları ve kullanım alanları 
için verimli sistemlerle özel çözümler.

Viessmann Vitocal ısı pompalarını kendi ürettiği-

niz elektrikle çalıştırabilirsiniz:

• Optimize edilmiş komponentler ile yıllarca 

 güvenilir şekilde ısıtma, soğutma ve elektrik 

 ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz

• Viessmann Vitovolt Fotovoltaik sistemi ısı 

 pompasının yıllık elektrik tüketimine göre 

 seçilmiştir

• Entegre otomasyon sistemi sayesinde güneş 

 enerjisinden elde edilen elektriğin bina içinde 

 optimal tüketimi sağlanmaktadır

Vitocal 222-S ısı pompası ve 

Vitovolt 300 fotovoltaik sistem

Vitocal 222-S+PV_195x270_TR.indd   1 26.06.15   08:48



Editörden

  

93 yıllık Cumhuriyette yok. 2007-2013 utanç dönemini 
ilk defa yaşıyor Türkiye Cumhuriyeti.”

Konu hakkında Anayasa Mahkemesi’nin eski başkanı 
Haşim Kılıç, yargı temsilcilerinin başbakan gibi davra-
nan Erdoğan’ın gezilerine katılıp konuşmalarını alkışla-
malarının yanlış olduğunu söyledi. Geçmişte böyle bir 
şey yaşanmadığını belirten Kılıç’ın şu sözleri de ilgi çekti: 
“Yargı temsilcileri adaletli olamıyorlarsa bile adaletli gibi 
görünmeliler.” 

Kılıç çok haklı, zira 2006 yılında HSYK tarafından yayınla-
narak bizim yargıç ve savcılarımız için de bağlayıcı hale 
gelen “Birleşmiş Milletler Bangalor Yargı Etiği İlkeleri”nde 
yargı bağımsızlığı için şu ifadeler bulunuyor: “Hâkim, ge-
nelde toplumdan, özelde ise karar vermek zorunda ol-
duğu ihtilâfın taraflarından bağımsızdır… Hâkim, yasama 
ve yürütme organlarının etkisi ve bu organlarla uygun 
olmayan ilişkilerden fiilen uzak olmakla kalmayıp, aynı 
zamanda öyle görünmelidir de.”

Adalet Bakanlığı’nın kendisi de 2015 yılı Faaliyet 
Raporu’nda, ‘yargıya güven’ konusundaki eleştirilere 
haklılık kazandıran tespitlere yer verdi. Raporda, ‘kamuo-
yunda yargıya güvenin istenilen düzeyde olmadığı’ ifade 
edilirken, ‘bağımsız ve tarafsız, halkın güvendiği’ adalet 
sistemi oluşturma konusundaki eksiklikler vurgulandı. 
Adalet hizmetlerinin daha kaliteli ve verimli sunulmasını 
sağlamanın amaçlandığı belirtilen raporda, “Bu amaca 
ulaşmak için yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile yar-
gının hesap verebilirliği arasında denge kuran güçlü ve 
etkili bir yargı yönetimi sisteminin tesisi de son derece 
önemlidir” denildi. 

Tabii her şeyin başında bağımsızlık var. Yargı bağımsız 
iken taraflı olabilir belki, ama bağımsız değil iken nasıl 
tarafsız olabilir?

Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıldönümünde konuşan 
Başkanı Zühtü Arslan’ın sözleriyle bitirelim: "Bağımsız ve 
tarafsız bir yargının olmadığı yerde hukuk devleti yoktur."

on zamanlarda gündemi oluşturan en önem-
li konular arasında Yargıtay, Sayıştay, Danıştay 
Başkanlarının Cumhurbaşkanı ile Rize’de birlikte 

oluşunun görüntüleriyle birlikte hukukun bağımsızlığı ve 
tarafsızlığı tartışmaları göze çarpıyor.

Konuya ilişkin İstanbul Barosu’nun yaptığı açıklamada 
şu ifadeler yer alıyor: "Yüksek yargı organları ve onun 
temsilcilerini görevlerinin gerektirdiği sorumluluğa ve 
anayasal konumlarına uygun davranmaya davet ediyor, 
yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı, güvenilirliği ve saygınlı-
ğına uygun biçimde hareket etmek zorunda olduklarını 
hatırlatıyoruz. İstanbul Barosu olarak Yüksek Yargı organ-
larının başkanlarının bu davranış biçimini; özellikle son 
dönemde yargının çokça tartışıldığı, yargıya duyulan gü-
venin hızla azaldığı ve aşındığı bir ortamda yadırgadığı-
mızı, onaylamadığımızı; yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı, 
güvenilirliği ve saygınlığı bakımından son derece yanlış, 
tehlikeli ve talihsiz bulduğumuzu belirtmek isteriz”.

Nisan ayında Şanlıurfa’da düzenlenen HSYK 2017-2021 
Stratejik Plan Çalıştayı’nda konuşan HSYK Başkanvekili 
Mehmet Yılmaz, yargı dünyasının 2007-2013 yıllarını 
“kara dönem” olarak değerlendirdi. Yargıçlar Sendikası 
Başkanı Mustafa Karadağ, yüksek yargı başkanlarının 
Cumhurbaşkanı’yla yaptığı Rize gezisine tepki gösterdi. 
Yargı organlarının bunca şaibeli ve yürütmenin etkisiyle 
verildiği konuşulan kararların gündemde olduğu bir dö-
nemde Cumhurbaşkanı’yla birlikte görünmelerinin doğ-
ru olmadığını kaydetti: “Hele Obama’nın önünde ayağa 
kalkmayan yargıçları düşündüğümüzde Türkiye’yi nasıl 
bir başkanlık rejiminin beklediğini çok kolay görebiliriz. 
19 Mayıs’ın hemen ardından Yüksek Mahkeme Başkan-
larının davranışları yargı bağımsızlığının bu liyakatsiz 
ellerde ne hale geldiğinin ifadesi olmuştur. Yargıtay ve 
Danıştay Başkanları adaletli zamanlarda hesabını vere-
meyecekleri ağır bir yükün altına girmişlerdir. Benimse-
dikleri yol çok üzücüdür.” 2007’den bu yana yaşanan sü-
reçte yargıya güvenin yüzde 70’ten yüzde 30’lara indiğini 
vurgulayan Yılmaz, yargının utanç dönemini yaşadığını 
belirterek, şunları söyledi: “Bu manzarayı bizler ortaya çı-
kardık. Bizim dışımızda sebepler var muhakkak. Ama asıl 
sebebi bizleriz. Bugün gazete manşetleri bizlerle dolu... 
Neyi yanlış yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Yargının sopa gibi 
kullanıldığı, belli amaçlara alet edildiği başka bir dönem, 

S

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Uygarlığın ön koşullarının ilki; hukuktur
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SOSİAD Geleneksel Soğutmacılar Yemeğinin 
Dördüncüsünü Düzenledi

SOSİAD AREA’ya Üye Oldu

OSİAD, 6 Mayıs 2016 tarihinde 
Radisson Blu Conference & Airport 

Hotel’de soğutmacılar gecesinin dör-
düncüsünde soğutma sektörünün tem-
silcilerini bir araya getirdi. SOSİAD üyesi 
21 firmanın ve Hannover-Messe SODEX 
Fuarcılık A.Ş.’nin sponsorluğunda veri-
len yemeğe  sivil toplum kuruluşlarından, 
basından ve sektör firmalarından 505 
temsilci katıldı. Yemeğin açılış konuşma-
larını Hannover Messe Sodeks Fuarcılık 
A.Ş. Genel Müdürü Alexander Kühnel ve 
SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Terzibaşıoğulları yaptı. Alexander Kühnel 
konuşmasında başarılı geçen ISK-Sodex 
Fuarı sırasında SOSİAD ile birlikte düzen-
lenen bu yemekte katılımcılara güzel bir 
gece geçirmelerini diledi. Metin Terziba-
şıoğulları ise; SOSİAD’ın vizyonu, mis-
yonu ve amaçları doğrultusunda belir-
lediği hedeflerine ulaşabilmek için hızla 
ilerlediğini, sektörü daha ileri noktalara 
götürebilmek için çalışmalarına devam 
ettiğini belirtti. Bu çalışmaların daha ileri 
seviyelere gitmesinin, firmaların sivil top-
lum kuruluşları bünyesinde yer alması ile 
oluşan güç birliği sayesinde mümkün 
olabileceğini belirterek sektör temsilci-
lerini SOSİAD’a üye olmaları için davet 
eden Terzibaşıoğulları, iklimlendirmenin 
önemi her geçen gün artan, hızla geli-
şen ve ülkemizin en örgütlü sektörlerin-

oğutma Sanayii İş Adamları Der-
neği (SOSİAD), Air Conditioning 

and Refrigeration European Association 
(AREA)’ın 23. üyesi oldu. AREA Genel 
Kurul Toplantısı, İrlanda’nın başkenti 
Dublin’de 13-14 Mayıs 2016 tarihleri 
arasında düzenlendi. 
SOSİAD’ın  Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç 
Aslantaş ve Onursal Üye-AREA ile İliş-
kiler Komisyonu Başkanı Dr. Kadir İsa 
tarafından temsil edildiği AREA genel 
kurul toplantısında SOSİAD’ın üyeliği oy 
birliği ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca 
yeni AREA yönetim kurulu belirlendi ve 
2016-2018 dönemi AREA Başkanlığına 
yeniden İsveç’ten Per Jonasson seçildi. 
SOSİAD’ın üyeliği ile ilgili AREA Başkanı 
Per Jonasson yayımladığı basın bildiri-
sinde, “AREA büyümeye devam ediyor 
ve SOSİAD’ın üyeliği ile kesinlikle daha 
da güçlenecektir. Türkiye’nin katılımı, 
AREA’nın özellikle UNEP ile yapacağı 
çalışmaların uluslararası düzeydeki kap-
samını genişletmesi anlamına gelmek-
tedir. Bu bağlamda, biz de bu genel 
kurulda aldığımız kararla dünyadaki ser-
vis yüklenicilerini bünyesinde barındıran 
diğer derneklere açılmaya ve gözlemci 
statüsünde AREA’da bulunmalarına 

den biri olduğunu ifade etti. SOSİAD’ın 
bugüne kadar olduğu gibi sektörde yer 
alan diğer dernekler ile ortak çalışmalara 
devam edeceğini söyleyen Terzibaşıoğul-
ları, SOSİAD’ın bugünlere gelebilmek için 
yaptığı mücadelede desteklerini esirge-
meyen sektör öncülerine, daha önceki 
Yönetim, Denetim, Onur Kurullarına 
ve komisyon üyelerine teşekkür etti.  
Terzibaşıoğulları, ISK-SODEX 2016 Fua-
rının yorgunluğunu atmak için birlikte 
olmayı amaçladıkları bu özel organizas-
yonun gerçekleşmesinde büyük emekleri 
ve katkıları olan başta Hannover Messe 
Sodeks Fuarcılık olmak üzere, sponsor 
olan tüm üye firmalara Yönetim Kurulu 
adına destekleri için teşekkür ederek, 
2018 yılında 5. Soğutmacılar Yemeğinde 
yine birlikte olabilmek ümidiyle katılımcı-
lara iyi eğlenceler dileyerek konuşmasını 
bitirdi. 

imkân sağladık” dedi. SOSİAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Metin Terzibaşıo-
ğulları ise yaptığı açıklamada; “SOSİAD 
ve AREA’nın amaçları, görevleri ve faa-
liyetleri yan yana konduğunda sinerji 
oldukça açıktır. Bu durum, SOSİAD’ın 
neden üye olmak istediğinin açık gös-
tergesidir. Böylece, AREA üye ülkeleri 
ve potansiyel olarak diğer ülkelerdeki 
müteahhitler, eğitimciler, mühendisler 
ve montajcıları bir araya getirme fırsatı-

mız olacaktır” dedi.
1988 yılında kurulan AREA (www.area-
eur.be); ulusal soğutma, klima ve ısı 
pompası (RACHP) dernekleri, müteah-
hitleri ve teknisyen/mühendislerini temsil 
eden bir Avrupa konfederasyonudur. 20 
Avrupa ülkesinden 20 milyar Euro’ya 
yaklaşan yıllık ciroya sahip küçük ve orta 
ölçekli 13.000 şirketi ve 110.000 çalı-
şanını temsil eden 23 ulusal derneğin 
sesidir.
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İSKİD, ‘Klima Santrallerinde Ecodesing Regülasyonları’ Semineri Düzenledi

MaxVal, ‘Buhar Sistemlerinde Yeni Teknolojiler’i Anlattı

İ

F

SKİD MİSK Komisyonu tarafından 
organize edilen ‘Klima Santralle-

rinde Ekotasarım (Ecodesing) Regülas-
yonları’ semineri 26 Mayıs 2016 tari-
hinde The Marmara Taksim’de düzen-
lendi. İSKİD Başkan Vekili Taner Yönet’in 
yaptığı açılış konuşmasından sonra MİSK 
Komisyon Başkanı Volkan Arslan, panelin 
üretici ve tedarikçi firmaları güncel konu-
larda bilgilendirmek için yapıldığını belir-
terek bu tür programların devam edece-
ğini belirtti. Oturum başkanlığını Dinamik 
Proje firmasından Zühtü Ferah’ın yaptığı 
seminere AB Komisyonundan Davide 
Polverini ve Eurovent’ten Igor Sikonczyk 
konuşmacı olarak katıldı. Polverini ve 
Sikonczyk, güncel olan Avrupa ve üye 
ülkelerindeki ekotasarım regülasyonları 
ile ilgili sunum yaptı. Regülasyonların 
üye olan ülkeler için bağlayıcı özellikte, 
diğer ülkeler için sadece bilgilendirme 
amaçlı olduğunu belirten konuşmacılar, 
2016 başında Avrupa’da klima santral-
leri ile ilgili yürürlüğe giren ve 2018’de 
ikinci aşaması yürürlüğe girecek olan 
1253/2014 ve 1254/2014 no’lu eko-

orbes Marshall ve Mival ürünlerinin 
Türkiye temsilcisi MaxVal, 11 Mayıs 

2016 tarihinde Sheraton Hotel-Adana’da 
“Buhar Sistemlerinde Yeni Teknolojiler” 
başlığı altında seminer düzenledi. Semi-
nere ilaç, petro-kimya, demir-çelik, tekstil, 
gıda-içecek, makine, çimento ve enerji 
sektörünün önde gelen firmalarından 
genel müdürler, üretim müdürleri, bakım 
müdürleri, makina enerji müdürleri, yar-
dımcı işletmeler sorumluları ve makina 
mühendisleri katıldı. Seminerde; kazan 
dairesi, besi suyu hazırlama, buhar üre-
timi ve dağıtımı, kondens tahliyesi ve kon-
denstoplar konusunda yeni teknolojiler 
ve yeni bilgiler, endüstriyel işletmelerde 
buhar uygulamaları ve örnekleriyle sis-
tem çözümleri, buhar sistemlerinde enerji 
verimliliği, enerji tasarrufu ve enerji geri 

tasarım regülasyonları hakkında detaylı 
teknik bilgiler aktardı. 
Konuşmacıların İSKİD’e verdiği 6 adet 

kazanım noktaları gibi konular anlatıldı. 
Seminerde ayrıca kondenstop teknolo-
jisinde en yeni teknoloji ürünlerden biri 
olan Çift Orifisli Şamandıralı Kondenstop 

regülasyona ulaşmak için: 
h t t p : / / w w w . i s k i d . o r g . t r / i n d e x .
php?link=31&id=41

(TOFT) ürünün tanıtımı da gerçekleştirildi. 
Seminer sonunda “Buhar Sistemleri-Tasa-
rım, Uygulama, İşletme” kitabı dağıtıldı. 
Seminer kokteyl ile sona erdi.
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MTMD’nin Yeni Yayını: Mutfak Havalandırma Sistemleri DW 172 
Şartnamesi

M
TMD (Mekanik Tesisat Müteah-
hitleri Derneği), 10 Mayıs 2016 
tarihinde Radisson Blu Asia Otel’de 

yeni yayınları “Mutfak Havalandırma Sis-
temleri DW 172 Şartnamesi”ni sektöre 
tanıttı. MTMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr. Mustafa Bilge, kitapla ilgili olarak 
konuklara şu bilgileri verdi: “Isıtma ve 
Havalandırma Yüklenicileri Derneği’nin 
(HVCA-İngiltere) hazırladığı DW172 
kitabının orijinal yayını Mekanik Tesisat 
Müteahhitleri Derneği tarafından Türkçe 
tercüme edilerek sektörün hizmetine 
sunulmuştur. Ülkemiz klima ve hava-
landırma tesisatı anlamında büyük bir 
boşluğu dolduracağına inandığımız bu 
kitabın en kısa zamanda tasarımcı, ima-
latçı ve uygulayıcı firmaların bir başucu 
kitabı olacağına inanmaktayız. HVCA 
Mutfak Havalandırma Sistemleri Stan-
dardı (DW/171), 1999’da yayımlanma-
sından bu yana 2.300 kopya gibi etkile-
yici bir sayıda satıldı. Daha da önemlisi, 
Birleşik Krallık genelinde yaygın şekilde 
mutfak havalandırma tasarımının stan-
dardı olarak kabul gördü. Diğer bütün 
standartlarda olduğu gibi yeni düşünce 
tarzları, yeni prosedürler ve yeni geliş-
meler ışığında bu standardın da zaman 
zaman gözden geçirilmesi ve güncellen-
mesi gerekmektedir. HVCA Hava Kanalı 
Grubu tarafından yapılan çalışmanın 
sonucunda bu standart DW172 adını 
almış ve mutfak havalandırma sektö-
ründe ulaştığı yetkinliğinin de kabul 
görmesiyle standart olarak anılmakla 
kalmayıp şartname olarak sınıflandırı-

lan önemli bir yayın olmuştur. DW 172 
Şartnamesinin Amacı; mutfak havalan-
dırma sisteminin tasarımını ve uygulama-
sını yapmak için şartname oluşturmak, 
bağımsız bir değerlendirmeye temel teş-
kil edecek, yapılacak işin nitelikleriyle ilgili 
kalite standartlarını belirlemek, doğru 
işletim ve düzgün bakım ile birlikte, uzun 
yıllar tatmin edici şekilde hizmet vere-
cek sistemin kurulmasında önemli bir 
referans olmaktır.” Dr. Bilge, MTMD’nin 
envanter çalışması hakkında kısaca bilgi 
vererek yurtiçi ve yurtdışı ihaleler konu-
sunda sektörün sağlıklı yönde gelişimi 
için MTMD’nin tespit ve önerilerini özet-
ledi. Verilen bilgilere göre; 
Yurtiçi İhalelerde;
Komple taahhüt kavramının yönetim 
firmalarına ve mal sahiplerine anlatımı 
yönünde çalışmalar yapılmalı.  
Uygulamanın akredite kurumlar tarafın-
dan yapılması sağlanmalı. Bu anlamda 
uygulama yapan firmaların teknik, 
yönetimsel ve finansal kriterleri dikkate 
alınmalı ve sonraki süreçte bu kriterler 
MTMD üyelik kriterleri olarak kabul edil-
meli. 
TAD çalışmaları kurumsallaşmalı ve 
şartnamelerde detaylı yer almalı. Ayrıca 
Commissioning kavramının, ihalelerin 
tüm süreçlerini kapsadığı anlatılmalı ve 

bu çalışmanın ülkemizde uygulanması 
için ilgili tüm dernekler işbirliği içinde 
çalışmalı. 
İhalelerde doğru maliyet analizinin elde 
edilmesi için ihale dosyaları, şartname 
ve keşifler doğru ve çelişki yaratmayacak 
şekilde hazırlanmalı.
Gerek mekanik tasarımın gerek tüm 
yapının tasarımının BIM (Yapı Bilgi 
Modellemesi) gibi yazılım programları 
ile yapılması konusunda ciddi çalışmalar 
yapılmalı. Amerika’da BIM kullanan tasa-
rımcıların oranı % 80’in üzerindedir. 3D 
çizimlerin yanı sıra 4D (süre boyutlu) ve 
5D (maliyet boyutlu) bileşenlerini içeren 
BIM yazılımların kullanılması konusunda 
çalışmalar yapılmalıdır. 
Yurtdışı ihalelerde;
Pazar, Kuzey ve Orta Afrika, Avrupa ve 
Amerika ülkeleri ile çeşitlendirilmelidir. 
Enerji santralleri, rafineriler, metrolar gibi 
teknolojik seviyesi yüksek olan projelere 
yönelmemiz gerekir.
İhalelere ortak girişimler, yeni organizas-
yonlar ile katılmalıyız. 
TAV, GAMA gibi inşaat firmalarının yap-
tığı şekilde özel uygulamalarda uzman-
laşmalı ve marka olmaya çalışmalıyız.
Yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik 
hizmetlerinin geliştirilmesi için yeni bir 
teşvik sistemi geliştirilmelidir. 
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IMI Hydronic Engineering, 15 Yeni Ürününü Tanıttı

İ
ç ortam iklimlendirmesi kontrolüne 
yönelik çözüm sunan IMI Hydro-

nic Engineering, 4-7 Mayıs tarihlerinde 
düzenlenen ISK-SODEX fuarında 15 yeni 
ürününü tanıttı. IMI’ın, dünyaca ünlü 
sektör oyuncularına ev sahipliği yapan 
ISK-SODEX fuarında sektöre sunduğu 
ürünler arasında yeni dijital akütüatör Sli-
der, hassas oda sıcaklığını kontrol eden 
TA-Modulator, termostatik radyatör 
vanalarına fark yaratacak özellikte yeni 
nesil otomatik Eclipse, sektörde bulu-
nanlara oranla tortu ve çamur ayırmada 
9 kat daha etkili Zeparo G-Force ve has-
sas basınçlandırmada gelecek dönemin 
öncüsü olmayı hedefleyen Transfero 
Connect bulunuyor. 
IMI Hydronic Engineering’in 2016 
yılına damgasını vuracak yeni ürünü 
TA-Modulator, yükseltilmiş performansı 
ile sektörün gözdesi olacak. Hassas oda 
sıcaklığını garanti ederk % 18’e varan 

enerji tassarrufu sağlayan TA-Modulator, 
lineer vana karakteristiğine sahip vana-
lara kıyasla 6 kata kadar daha büyük 
vana stoğu sunuyor. Hidronik balans-
lama yapan dijital olarak programla-
nabilir akütüatör TA-Slider 160/500 ve 
TA-Slider 750 / 1250 devre alma zama-
nından tasarruf ettiriyor. Hızlı hata tespiti 
için son 10 hata depolaması bulunan 
TA-Slider’ın, geleneksel aktüatörlere 
kıyasla 10 kat daha fazla ayar seçeneği 
bulunuyor. Bu akıllı akütüatör, Dongle ile 
bluetooth üzerinden bağlantıya geçilerek 
kontrol edilebiliyor. Siklon vakum gaz 
alma sistemine sahip ilk basınçlandırma 
sistemi olan Transfero Connect, tek bir 
cihaz ile iki görevi yönetiyor. Su içerisin-
deki çözülmüş oksijeni ayrıştırarak tesisatı 
korurken aynı zamanda basınç kontrolü 
de sağlıyor. % 50 daha fazla verimlilik ile 
Transfero Connect, verimlilikte iddiasını 
ortaya koyuyor. Her tür tesisatın ana hat-

larına takılabilen Zeparo G-force, pislik ve 
çamur ayırmadaki gücüyle dikkat çeki-
yor. Zeparo G-force, magnetit ayrışması 
için opsiyonel magnetit çubuğunun yanı 
sıra flanşlı, kaynaklı ve yivli bağlantıya 
da sahip. 6 çevrimde tesisatın % 96’ını 
temizleyen Zeparo G-force, benzer ürün-
lere göre 9 kat daha etkili. 
IMI Hydronic Engineering’in çözüm 
odaklı bu yeni ürünü, tesisatta dik ve 
yatay takılabilmekte ve ayrışma verimine 
montaj yönünün bir olumsuz etkisi olma-
maktadır.
Dynacon Eclipse ile kullanıcılar yeni 
AFC teknolojisinin bütün avantajların-
dan yararlanabiliyor. Kontrolün tama-
men kullanıcıda olduğu yerden ısıtma 
sistemleri için kolektör olan Dynacon 
Eclipse, otomatik hidronik balanslama 
sağlıyor. Isıtma devresindeki direk debi 
ayarı, zaman kazandıran kolay montaj 
ile de ayrıcalığını ortaya koyuyor.

MTMD 9. Çalıştayı Düzenlendi

M TMD, 9. Çalıştayını 14-15 Mayıs 
2016 tarihlerinde, Anadolu 

Hotels, Söğütözü-Çankaya/Ankara’da 
gerçekleştirdi. Çalıştayda; Hastane 
Mekanik Sistemleri (Hastane Ünitele-
rinde Öneriler – Tasarım – Uygulama 
– TAD) ana başlığı altında PPP Projeleri 
Tanıtımı ve Hastanede Özellikli Alanlar 

proje yönetim firmaları, TAD uygulayıcı 
ve uzmanları, mekanik tesisat müteah-
hitleri gruplarından 35 konuk katıldı. 
Genel Değerlendirme ve Sonuç Bildir-
gesinin oluşturulmasıyla 9. Çalıştay 
tamamlandı. MTMD 9. Çalıştay Sonuç 
Bildirgesine ulaşmak için: http://mtmd.
org.tr/tr/news-detail/78

Tıbbi Gereklilikler, Hastane Mekanik 
Tesisatlarında Tasarım, Hastane Meka-
nik Tesisatlarında Uygulama, Hastane 
Mekanik Tesisatlarında TAD (Test – 
Ayar – Dengeleme) ve Yatırımcıların 
Beklentileri alt başlıkları tartışıldı. Çalış-
taya, MTMD üyelerinin yanı sıra; yatı-
rımcılar, tasarımcılar, akademisyenler, 

Dunham Bush ve AFB İşbirliği Yaptı

İ klimlendirme sektörünün dünya 
çapındaki en önemli oyuncuların-

dan biri olan Dunham Bush, Türkiye ve 
Türkmenistan pazarlarında temsili ama-

Dunham Bush ile tekrar yükselişinde 
bir araya gelmekten büyük mutluluk 
duyuyoruz. AFB’nin bir mühendislik şir-
keti olma vizyonu ile, özellikle Dunham 
Bush’un yüksek verimli ürünlerine odak-
lanarak, (santrifüj kömpresörlü soğutma 
grupları, dik vidalı kompresörlü su ve 
hava soğutmalı soğutma grupları, tek 
paket şeklinde (tank, grup, otomasyon) 
üretilen termal depolama sistemleri vb.) 
ülkemizin, yatırımcılarımızın ve tasarım-
cılarımızın arzuladığı çözümleri sunmaya 
devam edeceğiz.”

cıyla AFB Bina Konfor Verim ve Güvenlik 
Sistemleri A.Ş. ile Mayıs 2016’da distri-
bütörlük anlaşması imzaladı. AFB Genel 
Müdürü Harun İz konu ile ilgili yaptığı 
açıklamada şu bilgileri verdi: “Dunham 
Bush sektörümüzün en köklü (1894) ve 
en güçlü mühendislik ürün gamına sahip 
firmalarından biridir. Bizler AFB olarak, 
Çinli Moon grubun iştiraki ile tekrar ve 
son derece hızlı bir büyümeye geçen, 
Yantai’de sektörümüzün en büyük üre-
tim tesisini inşa eden, ABD’ye Miami 
fabrika yatırımı ile tekrar geri dönen 
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TTMD - ISHRAE İşbirliği Anlaşması İmzalandı

T ürk Tesisat Mühendisleri Derneği, 
uluslararası alanda faaliyetlerine bir 

yenisini daha ekledi. TTMD ile ISHRAE - The 
Indian Society of Heating, Refrigerating 
and Air Conditioning Engineers arasında 
7 Mayıs 2016 tarihinde işbirliği anlaş-
ması imzalandı. TTMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Sarven Çilingiroğlu ve Yönetim 
Kurulu Genel Sekreteri Dr. Kemal Gani 
Bayraktar’ın yer aldığı imza törenine  
ISHRAE adına başkan Sachin Maheshwari 
katıldı. Uluslararası ilişkileri geliştirmek 
amacıyla imzalanan bu anlaşma ile taraf-
lar;
• Dernek yayınlarında makale 

paylaşımında bulunma,
• Eğitim seminerlerinde konuşmacı 

desteği,
• Uluslararası sempozyumlarda 

konuşmacı ve katılımcı desteği,
• Karşılıklı uluslararası standartların 

geliştirilmesi,
• Uluslararası fuarlarda stant desteği,
• Stratejik haber, etkinlik, 

organizasyon ve duyuruların 

paylaşımı,
• Sertifikalı eğitimlerde karşılıklı destek
• gibi birçok konuda işbirliğinde 

bulunacak. 
1981 yılında Yeni Delhi’de kurulan Hint 
Tesisat Mühendisleri Derneği ISHRAE’nin 

bünyesinde 12 binden fazla profesyonel 
üye ve 7500’den fazla öğrenci üye yer alı-
yor. TTMD Uluslararası İlişkiler Komisyonu, 
TTMD’nin bilinirliğini artırmak ve ilişkileri 
geliştirmek için çalışmalarını sürdürmeye 
devam ediyor.

İ SKİD (İklimlendirme Soğutma 
ve Klima İmalatçıları Derneği) ile  

ISHRAE (Indian Society of Heating, Refri-
gerating and Air Conditioning Engineers) 
dernekleri arasında bir işbirliği protokolü 
imzalandı. Ekonomi Bakanlığı’nın 2016-
2017 hedef ülkeleri arasında yer alan 
Hindistan’ın önemli derneklerinden ISH-
RAE ile İSKİD arasında yapılan görüşmeler 
sonucunda 4 Mayıs tarihinde İstanbul 
Tarabya Oteli’nde düzenlenen akşam 
yemeğinin ardından bir işbirliği protokolü 
imzalandı. İşbirliği protokolüne göre; her 
iki ülkenin ticaret hacminin artırılmasına 
yönelik olarak; dernek üyelerinin talep-
leri doğrultusunda karşılıklı alım heyetleri 
organizasyonlarının yapılması; pazar bil-
gilerinin paylaşılması ve ortak yeni pro-
jelerin geliştirilmesi yönünde çalışmalara 

başlanacak. İmzalanan protokol ile Türk 
üreticileri ve Türk ürünlerinin Hindistan’da 
bilinilirliğinin artırılması ile iki ülke ara-
sında bilgi-birikim ve ticaretin artırılması 
hedefleniyor.

İSKİD ile ISHRAE İşbirliği Protokolü İmzaladı
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4. Sanayi Devrimi, Türkiye için Yüzde 8 Büyüme Fırsatı Sunuyor

E ndüstri 4.0 Türkiye Forumu, 12 
Mayıs 2016 tarihinde Dijital 

Dönüşüm Derneği tarafından Kadir 
Has Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 
Çok sayıda akademisyeni ve özel sektör 
temsilcisini buluşturan forumda dijital-
leşen dünyanın bir parçası olabilme-
nin yol haritası çizildi. Dijital Dönüşüm 
Derneği Başkanı İsmail Hakkı Polat’ın 
açılış konuşmasıyla başlayan forumda 
Siemens Türkiye İcra Kurul Üyesi Ali Rıza 
Ersoy, Vestel Yönetim Kurulu Üyesi Cen-
giz Ultav, Endüstri 4.0 uygulamalarını 
ve bu konuda merak edilenleri anlattı. 
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Dijital 
Dönüşüm Derneği Başkanı İsmail Hakkı 
Polat, yeni sanayi devriminin iş ve sosyal 
yaşamda büyük değişimler getireceğini 
belirtti. 4. Sanayi Devrimi’ni dijital dönü-
şümün büyük bir dalgası olarak gören 
Polat, ilerleyen yıllarda bu değişimin 
etkilerinin daha fazla hissedileceğini dile 
getirdi.

4. Sanayi Devrimi’nde 
insana ihtiyaç kalmayacağı 
endişesinden kurtulalım
Endüstri 4.0 Türkiye Forumu’nda konu-
şan Siemens Türkiye İcra Kurul Üyesi Ali 
Rıza Ersoy, işletmelerin en çok merak 
ettiği konulara açıklık getirdi. Makine-

ler çağı olarak adlandırılan yeni sanayi 
devriminde insan unsurunun daha fazla 
önem kazanacağını belirten Ersoy, fab-
rikaların robotlaşacağı ve insana ihtiyaç 
kalmayacağı endişesinden kurtulmamız 
gerektiğine değindi. Ersoy, “Endüstri 4.0 
makinelerin birbiriyle iletişimde olacağı 
bir dönemi işaret ediyor. Makinelerle 
ilk defa tanışmayacağız ancak üretim 
sürecinde makinelerin bu kadar etkili 
olacağı bir dönemi ilk kez yaşayacağız. 
Burada istihdamın azalacağı korkusu 
yerini güvene bırakmalı. Çünkü bahset-
tiğimiz 4. Sanayi Devrimi, 20 yıl içinde 
oluşumu tamamlanması planlanan bir 
süreç ve Almanya dahi bu devrimle istih-
damın yüzde 6 artacağına vurgu yapıyor. 
Yeni dönemde makineleri tasarlayacak, 
programlayacak, algoritmalarını oluştu-
racak insan gücüne de ihtiyaç olacak. 
Bu nedenle diğer sanayi devrimlerinde 
olduğu gibi bu devrim de bir istihdam 
kaynağı olacak” diye konuştu.

28 milyar nesne internete bağlı 
hale gelecek
Endüstri 4.0’ı kısaca sanayinin dijitalleş-
mesi olarak tanımlayan Ersoy, 2020 yılına 
kadar 28 milyar nesnenin internete bağlı 
hale geleceğini belirtti. Oluşacak büyük 
verinin ve üretilen bilgilerin şirketleri bulut 

depolamaya daha fazla yönlendireceğini 
ve işletmelerini yüzde 35’inin bulut depo-
lama sistemlerini kullanacağını ifade etti.

4. Sanayi Devrimi Türkiye’ye 
% 5 ila 8 arasında bir büyüme 
şansı sunuyor
Ersoy, gerekli planlamaların hızlıca yapıl-
ması ile Türkiye’nin diğer sanayi dev-
rimlerinde kaçırdığı uzun yıllara nazaran 
bu kez devrimi sadece birkaç yıl geri-
sinden yakalayabileceğini belirtti. Ersoy 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Şirketler kadar 
ülkelerin de 4.0 sistemine geçmesinin 
konuşulması gerekiyor. Almanya 20 yılda 
bu devrimi gerçekleştirmeyi planlarken 
Türkiye’nin en geç 30 yıl içinde süreci 
tamamlaması lazım. Almanya’nın 3-5 
yıl gerisinde kalmamız büyük bir kayıp 
ya da kapatılamayacak bir açık değil. 
Ancak bunun için hızlı adımlar atma-
mız gerekiyor. Bu adımlar ekonomide 
yüzde 5 ila 8 arasında bir büyüme şansı 
yakalayabilmemize fırsatlar sunabilir.” 
Sanayi 4.0’a geçiş konusunda Sanayi 
Bakanlığı’nın mevzuattaki engelleri kal-
dırmak için çalışmalar yaptığını söyleyen 
Ersoy, bugünden oluşturulacak altyapının 
4.0’dan sonra gelecek 5.0 hatta 6.0’ın da 
altyapısını oluşturacağını belirtti.

Önümüzdeki 20 yıl çok önemli
Türkiye’nin dünyada eşi olamayan bir-
çok özelliğe ve avantaja sahip olduğunu 
dile getiren Vestel Yönetim Kurulu Üyesi 
Cengiz Ultav ise önümüzdeki 20 yılın çok 
önemi olduğunu ve inovasyonun hare-
kete geçirilmesi gerektiğini vurguladı.



Vitoclima.
Viessmann‘dan her ihtiyaca uygun klima programı. 

Viessmann 2,6 -18 kW kapasite aralığında Vitoclima 100-S, 
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klimalar, 5 iç üniteye kadar tek dış üniteye bağlanabilen 
Vitoclima 300-S/HE Free joint DC Inverter çoklu sistem 
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ve her ihtiyaca uygun çözümler sunmaktadır. 
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39. Yapı Fuarı - Turkeybuild 
İstanbul, 110.430 Ziyaretçiyi 
Ağırladı

Y EM Fuarcılık tarafından düzenlenen Yapı Fuarı - 
Turkeybuild İstanbul, 10 - 14 Mayıs 2016 tarihleri 

arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti-
rildi. 100.000 m2’lik 14 salon ve açık alanda, 105 ülke, 
1.250 üretici firmanın 18.640 ürün ve hizmetleriyle 
katıldığı fuarı 110.430 kişi ziyaret etti. YEM Fuarcılık 
Genel Müdürü Burcu Başer, fuarla ilgili şunları söyledi: 
“110.430 yerli ve yabancı ziyaretçisiyle bu yıl da bölge-
nin en büyük etkinliği olarak başarıyla gerçekleşen fuarı-
mıza gösterdikleri ilgi için tüm sektör profesyonellerine, 
katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. Ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan yapı 
sektörüne sağladığımız katkıyı günden güne artırmak 
YEM Fuarcılık’ın öncelikli görevleri arasında yer alıyor. Bu 
bağlamda, bu yıl ‘İş Geliştirme Platformu Etkinlikleri’nin 
içeriğini zenginleştirerek sektöre yarattığımız faydayı 
artırmayı hedefledik. 5 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz 
‘Konuk Ülke Projesi’ni bu yıl ‘Konuk Bölge Afrika Projesi’ 
başlığı altında gerçekleştirdik. İnşaat sektöründeki hızlı 
büyümeleri, kıta içerisindeki coğrafi konumları ve Türk 
yapı sektörünün gelişimine sunduğu iş fırsatlarıyla dikkat 
çeken Kenya, Nijerya ve Mozambik ülkelerini, üst düzey 
devlet yetkilileri ile satınalma heyetleriyle ağırladığımız 
projemiz sektörde büyük yankı uyandırdı. Ayrıca ‘İş 
Geliştirme Platformu Etkinlikleri’nde bu yıl ilk defa dahil 
ettiğimiz ve Kalekim destekleriyle gerçekleştirdiğimiz 
‘Hedef Pazar İran’ projemiz de ilgiyle izlendi. Bu yıl 
yeniliklerimiz arasında yer alan, hem bizim organize 
ettiğimiz hem de katılımcı firmalar ile sektör STK’ları 
tarafından organize edilen ‘Mimarlık ve Mimarlık Kül-
türü Etkinlikleri’ tüm ziyaretçilerden büyük ilgi gördü, 
fuar sırasında gerçekleşen etkinliklere katılım oldukça 
yüksek oldu. Tüm bu etkinliklerle sektörümüzün geliş-
mesi, bilgi akışının sağlanması, ihracatın artması, yeni 
iş ve işbirlikleri için önemli platformlar yaratmış olduk".

NFC teknolojisi ile VAV-Compact 
Bir adım daha ileri
Belimo VAV-Compact, fark basınç sensörü, kontrolör ve motoru tek gövdede birleştiren kompakt yapısı saye-
sinde 1990 yılından bu yana hava debisi kontrolünde standartlara şekil vermektedir. Genişletilmiş sensör 
teknolojisi modern havalandırma sistemlerinin DIN EN 15232 standardına göre çalıştırılmasını garanti eder. 
Eşsiz çalışma prensibi enerji tüketiminin ve maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca size aşağıdaki 
avantajları da sunar:

• Cep telefonu, operatör paneli veya Belimo PC-Tool ile debi değerlerini ayarlama 
• Belimo Assistant uygulaması sayesinde anlık debi izleme ve VAV ayarlarını değiştirme
• NFC arayüzü sayesinde kolay, kablosuz bağlantı
• Enerjili olmadığı durumda dahi veriye ulaşım ve böylece kolay, sorunsuz devreye alma 

En iyi ürünü, lider üreticisinden talep edin!

We set standards. www.belimo.com.tr

Belimo Turkey Otomasyon A.Ş. Şerifali Mh. Beyit Sk. No:52/Z-1 Ümraniye / İstanbul 
Tel +90 216 266 32 00, Fax  +90 216 266 32 09 9, info@belimo.com.tr

VAV-Compact with NFC interface.
Another step forward.

BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil, Switzerland
Tel. +41 43 843 61 11, Fax +41 43 843 62 68, info@belimo.ch, www.belimo.com

The VAV-Compact is a cost-optimised unit comprising differential pressure sensor, 
controller and actuator, and has been setting standards in volumetric flow control in 
rooms and zones since 1990. The enhanced sensors guarantee implementation of 
modern ventilation systems according to DIN EN 15232. The unique operating concept 
helps to reduce energy consumption and costs. Use the following advantages:

Demand the original from the pioneer.

•	Intuitive and open operation using a smartphone, service tool and PC-Tool

•	Rapid diagnosis and adjustment of the VAV unit using the Belimo Assistant app

•	Simple, wireless connection via integrated NFC interface

•	Efficient commissioning as data can be read and written even when deenergise

We set standards. www.belimo.eu
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Üntes, Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği 9. Çalıştayı’na Sponsor Oldu

Ü ntes, 13-15 Mayıs 2016 tarihleri 
arasında Ankara’da gerçekleştiri-

len 9. MTMD Çalıştayı’na sponsor olarak 
destekte bulundu. Çalıştaya MTMD üye-
lerinin yanı sıra; yatırımcılar, tasarımcılar, 
akademisyenler, proje yönetim firmaları, 
TAD uygulayıcı ve uzmanları ve mekanik 
tesisat müteahhitlerinden 35 kişi katıldı.  
Çalıştay programının ilk gününde Üntes 
Fabrika ziyareti gerçekleştirildi. Katılımcı-
lar, fabrika turunda sunumlarda anlatı-
lanları yerinde görme fırsatı elde ettiler. 
Üntes’in Ankara Kazan’daki tesislerinde 
gerçekleştirilen gezinin ilk bölümünde fan 
coil, roof top ve klima santralleri turunun 
ardından, soğutma gruplarının üretildiği 
Üntes/Rhoss fabrikasında incelemelerde 
bulunuldu. 15 Mayıs Cumartesi günkü 
Çalıştay’da ‘Hastane Mekanik Sistemleri’ 

ana başlığı altında ‘PPP Projeleri Tanı-
tımı ve Hastanede Özellikli Alanlar Tıbbi 
Gereklilikler’,  ‘Hastane Mekanik Tesisat-
larında Tasarım’, ‘Hastane Mekanik Tesi-
satlarında  Uygulama’, ‘Hastane Meka-

nik Tesisatlarında TAD’ ve ‘Yatırımcıların   
Beklentileri’ konuları görüşüldü. Günün 
akşamında verilen yemekte davetliler, 
sektördeki diğer kişilerle sohbet etme ve 
dinlenme fırsatı elde ettiler.
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İklimlendirme ve 
Soğutma Ürünleri için
Firmaya Özel ve Hazır

Ücretsiz
DEMO sunumu için 

lütfen arayınız
Yazılımları

www.iklimsoft.com

 Tasarım
 Performans Hesaplama
 Analiz
 Ürün Seçim
 Simülasyon

KLİMA SANTRALLERİ 
PERFORMANS 
HESAPLAMA VE SEÇİM 
YAZILIMI

AHU
SIM

AÇIK VE KAPALI DEVRE 
SU SOĞUTMA KULELERİ 
TASARIM VE SEÇİM 
YAZILIMI

TOWER
SIM

İklimsoft İklimlendirme ve Soğutma  Endüstrisi Yazılımları Ltd. Şti.
İçerenköy Mah. Kolordu Sok. No: 10/1  D: 6 Ataşehir, İstanbul

Tel & Faks: (0 216) 345 55 25  E-mail: info@iklimsoft.com

CHILL
SIM

SU SOĞUTMA GRUPLARI 
PERFORMANS 
HESAPLAMA VE SEÇİM 
YAZILIMI

COLD
SIM

SOĞUK ODA ISI YÜKÜ 
HESAPLAMA VE 
EKİPMAN SEÇİM 
YAZILIMI

FAN
SIM

FAN PERFORMANS 
HESAPLAMA VE SEÇİM 
YAZILIMI

ÇOK YAKINDA

Devletten Yatırımcıya ‘Anahtar Teslim Fabrika’

T ürkiye Genç İşadamları Derneği 
(TÜGİAD) Ankara Şubesi Başkanı 

Türker Naslı, hükümetin ülke genelin-
deki 200’e yakın OSB’de uygulamaya 
koyacağı yatırımcıya anahtar teslim 
fabrika projesinin ülkede girişimciliğin 
gelişimi ve istihdam artışına önemli kat-
kılar sağlayacağını bildirdi. Başbakan 
Yardımcısı Lütfi Elvan başkanlığında 
Şubat ayında gerçekleştirilen Reform-
ların Koordinasyonu ve İzlenmesi Kurulu 
toplantısında, 2016 Yılı Eylem Planında 
yer alan bu projenin uygulamasına 
yönelik temel ilkeler belirlenmişti. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da uygu-
lamaya ilişkin esasları belirledi. Projenin 
önümüzdeki günlerde hayata geçiril-
mesi bekleniyor.
 
Emek yoğun sektör şartı

64. Hükümet’in 2016 Yılı Eylem 
Planı’nda 200 no’lu eylem olarak yer 
alan yatırımcıya anahtar teslimi fabrika 
binası projesi Ekonomi Bakanlığı sorum-
luluğunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, 
Kalkınma, Maliye Bakanlıkları ile Hazine 
Müsteşarlığı ve İlgili STK’lar işbirliğinde 
yürütülecek. Proje kapsamında emek 
yoğun sektörlerdeki yatırımcıların ilk 
yatırım (arazi ve inşaat) maliyetle-
rini azaltmak, yatırımcıların mevcut 
finansman imkânlarını doğrudan üre-

time yönlendirmek ve ülke genelinde 
istihdam artışı sağlamak hedefleniyor. 
Destekten yararlanabilmek için öncelikle 
emek yoğun sektörlerin birinde faaliyet 
göstermesi gereken yatırımcının, belir-
lenecek asgari hacimdeki kapalı alanda 
üretim gerçekleştirme ve öngörülecek 
asgari sayıdaki istihdamı gerçekleş-
tirmeyi taahhüt etmesi gerekiyor. Bu 
taahhütleri yerine getiren yatırımcılar 
anahtar teslimi fabrika binası yapım 
desteğinden yararlandırılacak. 

Yatırımlar ve istihdam artar

Türker Naslı yaptığı açıklamada, Eylem 
Planı’nda yer alan bu projenin hayata 
geçirilmesinin ülke ekonomisi açısından 
son derece önemli olduğunu bildirdi. 
Proje kapsamında ülke genelinde 200’e 
yakın OSB’de emek yoğun sektörlerde 
yatırımcılara, sembolik bir kira bedeliyle, 
anahtar teslimi fabrika binası yapılarak 
teslim edileceğini belirten Naslı, bunun 
yatırımcıların yatırım başlangıç maliyet-
lerini aşağı çekerek, ellerindeki mevcut 
ekonomik kaynakları doğrudan üretime 
aktarmalarını teşvik edecek bir model 
olduğuna işaret etti. Naslı, “anahtar 
teslimi fabrika” projesinin, yatırımcı-
ların arsa ve bina-inşaat maliyetlerini 
sorun olmaktan çıkaracağını, mevcut 
finansman olanaklarının doğrudan üre-
time yönlendirilmesini sağlayacağını, 
böylece yatırım malı alımlarının toplam 
yatırım maliyeti içindeki payının arta-
cağını anlattı. Projenin, emek yoğun 
sektörlerde faaliyet gösteren yatırım-
cılara ilave işletme sermayesi olanağı 
ve finansal kolaylık yaratacağını vur-
gulayan Naslı, “Bu uygulama ülkede 
girişimciliği geliştirecek, yatırımları ve 
istihdamı artıracak, işsizlikle mücade-
leye önemli katkı sağlayacaktır. Genç 
işadamları olarak hükümetin bu giri-
şimini yürekten destekliyoruz. TÜGİAD 
projeye her türlü katkıyı vermeye hazır-
dır” dedi.



AIRPLUS İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Adres: Alemdağ Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi 93.Sokak No:1
Çekmeköy 34794 İstanbul
Tel: 0216 420 65 58  Faks: 0216 420 65 59  E-posta: airplus@airplus.com.tr

www.airplus.com.tr

memnuniyet üretir...

• Klima Santralleri, DX Bataryalı Klima Santralleri
• Paket Tipi Klima Santralleri (Rooftop)
• Paket Tipi Hijyenik Klima Santralleri
• Havuz Nem Alma Santralleri
• Davlumbaz Santralleri (Elektrostatik Filtreli)
• Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları

• Aksiyal Jet Fan
• Şaft Damperi
• Sığınak Fanları
• Kanal Tipi Fan
• Kanal Tipi Isıtıcılar (Elektrikli/Sulu Tip)
• HEPA Filtre Kutuları

• DX Bataryalı Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları
• Dik Tip Isı Geri Kazanım Cihazları
• Hücreli Aspiratörler, Vantilatörler
• Sıcak Hava Apareyleri (Aksiyal/Radyal Fanlı)
• Yer Konvektörleri
• Aksiyal Fan
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TÜYAK Yeni Yönetim Kurulu Üyelerini Belirledi

T ürkiye Yangından Korunma ve Eği-
tim Vakfı ve Yangından Korunma 

Derneği (TÜYAK) 6 Nisan 2016 günü 
yönetim kurulunu belirlemek üzere top-
landı. Perpa B blok toplantı salonunda 
gerçekleştirilen toplantıda, vakıf ve dernek 
üyeleri bir arada hazır bulunurken, seçimle 
yeni yönetim üyeleri belirlendi. Toplantı, 
bir önceki ve yeni dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemal Kozacı’nın açılış konuşması 
ile başladı. Divan Kurulunu Korhan Işıkel 

(Başkan), Hikmet Akın (Başkan Vekili) ve 
Gökhan Aktaş’ın (Katip) oluşturduğu Vakıf 
Mütevelli Heyet ve Dernek toplantılarında 
öncelikle geçmiş döneme ait faaliyetlerin 
değerlendirilmesi yapıldı. Seçim sonucu 
görev alan yeni Yönetim ve Denetim Kurul-
ları görev dağılımı şu şekilde yapıldı:

TÜYAK Yangından Korunma ve Eğitim 
Vakfı Seçilen Yönetim Kurulu

Cemal Kozacı – Başkan
Cahit Asiltürk – Başkan Vekili
Dr. Ceyhun Eren – Genel Sekreter
Taner Kaboğlu – Sayman
Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç
Deniz Arzu Atik
Korhan Işıkel
Prof. Dr. Nurdil Eskin
Sadık Dönmezer

Denetim Kurulu: Hayri Kartopu, Sedat 
Şenol, Resul Dilek

Yangından Korunma Derneği Seçilen 
Yönetim Kurulu

Filiz Mumoğlu – Başkan

Taner Kaboğlu – Başkan Vekili

Özlem K. Güneç – Genel Sekreter

İlker İbik – Sayman

A. Levent Ceylan

Hikmet Akın

Numan Şahin

Orhan Kalafatoğlu

Osman Hakan Uslu

Denetim Kurulu: Ahmet Sertkan, Memet 
Gültek, İsmail Çiloğlu

Teknoklima, Boreas Markalı Ürünleri ile Nesnelerin İnternetine Geçiyor

T
eknoklima BOREAS markalı 
ürünleri ile ‘IOT - Internet of 

Things’ olarak adlandırılan Nesnelerın 
İnterneti’ne geçiş çalışması başlattığını 
duyurdu. Bu kapsamda imzalanan Ar-Ge 

danışmanlık projesi kapsamında, tüm 
BOREAS markalı klima cihazlarının 2017 
yılı ilk çeyreği sonunda IOT sistemine 
geçişi ve sistem adaptasyonları ile test 
denemeleri tamamlanacağı belirtildi. 

Firma, sistemin tüm ürünlerin internet 
bağlantısını, ürünlerin bulut sistemi  
üzerinden kon-trolünü, data ve proje 
çözüm analizlerini içereceğini açıkladı. 
Teknoklima Genel Müdürü Uğur Darcan 
konu ile ilgili, “Klima sektör ve teknolo-
jilerinin gereksinim ve adaptasyonlarını 
ilerici bir vizyon ile programlayarak gele-
ceğin teknolojilerine bugünden yatırım 
yapıyoruz. 2017 yılı itibarıyla dünyada 
yeni yeni gelişmekte olan Nesnelerin 
İnternetine hazır hale geleceğiz ve bu sis-
tem klimaları çözümünde ülkemizde ilk 
olacaktır” dedi. Darcan, Teknoklima’nın 
IOT çalışması yapılan ürün gruplarını 
şöyle sıraladı:
• Boreas - Standart Klima Santralleri
• Boreas - Hospital Hijyen Klima 

Santralleri
• Boreas - Compack Klima Santralleri
• Boreas - Yüzme Havuzu Nem Alma 

Cihazları 



Vizyon Therma Duct    
DKP - Siyah Sac - Paslanmaz Hava Kanalları
Kaynaklı Hava Kanalında Sektörün Buluştuğu Tek Nokta

Vizyon Endüstriyel
Endüstriyel Yalıtım Çözümleri

Yeni Nesil Yalıtım Sistemleri ve Koruma Teknolojileri

Mutfak Egzoz - Duman Egzoz -Yüksek Isı Ağır Sanayii Kanalları

www.vizyonendustriyelyalitim.com

www.vizyonmekanik.com.tr 
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Sweco Türkiye, İsveç Büyükelçiliği’nde Düzenlediği Resepsiyon ile 
Lansmanını Yaptı

Müşteri Memnuniyetini En İyi Yöneten Markalar Belli Oldu

S

M

weco Türkiye, faaliyette bulunduğu  
sektörlerdeki   özel sektör ve kamu 

kurumlarının önde gelen temsilcilerini, 
17 Mayıs 2016 tarihinde Ankara İsveç 
Büyükelçiliği’nde buluşturdu. 
İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund ve Sweco 
Batı Avrupa Başkanı Bosse Carlsson’ın 
düzenledikleri resepsiyonda davetlilere, 
Sweco tanıtıldı. Resepsiyonda verilen bil-
gilere göre; Avrupa’nın öncü mühendislik 
ve müşavirlik firmalarından olan Sweco 
14.500 çalışanıyla İsveç, Hollanda, Norveç, 
Finlandiya, Danimarka, Belçika, İngiltere, 
Almanya, Polonya, Litvanya, Çek Cumhuri-
yeti ve Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor. 
2008 yılından itibaren Türkiye’de; Hollanda 
merkezli Grontmij olarak faaliyet gösteren 
firma, 15 Ocak 2016 tarihi itibarıyla İsveç 
merkezli, Avrupa’nın lider mühendislik ve 
müşavirlik firmalarından Sweco’nun bir 
parçası olarak, Sweco Türkiye adıyla hiz-
metlerine devam edecek. Sweco Türkiye, su 

arketing Türkiye’nin öncülüğünde 
düzenlenen Deneyim Tasarımı ve 

Yönetim Konferansı XCO’da, müşteri dene-
yimini en iyi yöneten ulusal ve uluslararası 
markalar ödüllendirildi. 23 Mayıs 2016 tari-
hinde SALT Galata’da düzenlenen Deneyim 
Tasarımı & Yönetim Konferansı’nın hemen 
ardından, bu yıl ikincisi düzenlenen ve 
“Müşteri deneyimini en iyi yöneten marka-
ların” ödüllendirildiği A.L.F.A. (Actionable, 
Leader, Fast, Ambitious) Awards töreni 
yapıldı. Sikayetvar.com’da yer alan gerçek 
şikayetleri baz alan ve araştırma metodolo-
jisi Method Research Company tarafından 
geliştirilen A.L.F.A. Awards’ta 25 sektörde 
müşteri deneyimini en iyi yöneten markalar 
ödüllendirildi. 

Büyük ödülün sahibi Vestel oldu

Beyaz eşya ve televizyon kategorilerinde 
ödül alan Vestel, Sikayetvar.com’daki ger-
çek şikayetleri baz alan ve araştırma meto-

ve çevre, altyapı ve ulaştırma, enerji, proje 
yönetimi, mimari, bina sistemleri ve yapı 
mühendisliği alanlarında faaliyet gösteri-
yor. Firmanın kuruluşundan itibaren Kerem 
Sadıklar Ülke Direktörü görevini yürütü-
yor. İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund resep-
siyonda yaptığı konuşmada; Sweco’nun 
İsveç’te çok iyi bilinen bir firma olduğu-
nun altını çizdi. Sweco’nun Türkiye’deki 
iş fırsatlarını olumlu değerlendirerek Tür-
kiye pazarında bulunmaya karar verme-
lerinden memnuniyet duyduğunu belirtti. 

dolojisi Method Research Company tara-
fından geliştirilen “A.L.F.A. Awards’ta aynı 

Ülke Direktörü Kerem Sadıklar ise; Türkiye 
Cumhuriyeti’nin 100. yılı kapsamında 
belirtilen 2023 hedefleri doğrultusunda 
dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi 
hedeflenen ülkemizde, Sweco olarak ken-
dilerinin de faaliyet gösterdiği alanlarda 
ciddi büyüme öngördüklerinden bahsetti. 
Özellikle, su, çevre enerji ve ulaştırmanın 
Sweco Türkiye’nin lokomotif sektörleri 
olduğuna değinerek bu alanlarda büyük 
çaplı projelere imza atacaklarının altını 
çizdi.

zamanda en yüksek puanı alarak “Büyük 
Ödül”ün de sahibi oldu.
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FORM Akademi’den Makine Mühendisi Adayı Öğrencilere Seminer

F orm A.Ş., 20 Nisan 2016 tarihinde 
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine 

Mühendisliği İklimlendirme Anabilim 
Dalı ve FORM’un burslu Yıldız Teknik 
Makine Mühendisliği öğrencilerine 
FORM Akademi’de seminer verdi. 25 
makine mühendisi adayının katıldığı 
seminerde öğrenciler, Form Şirketler 
Grubu ve İnsan Kaynakları Süreçleri, 
Isı Pompaları, VRF Sistemler ve Duman 
Tahliye Kapakları konularında bilgi aldı. 
Eğitimler; İnsan Kaynakları Müdürü Lale 

Wavin Pilsa, Mekanik Tesisat için Yeni BIM İçerik Paketlerini Piyasaya 
Sürdü

W avin’in Türkiye’de faaliyet göste-
ren şirketi Wavin Pilsa, mekanik 

tesisat için yeni Yapı Bilgi Modellemesi 
(BIM) içerik paketlerini ücretsiz olarak 
piyasaya sürdü. 
Revit ortamında oluşturulan bu içerik 
paketleri, tasarımcının en kolay şekilde 
‘as built’ projeye ulaşabilmesi için akıllı 
asistan desteği içeriyor. Konu ile ilgili 
Wavin Pilsa tarafından yapılan açıkla-
mada, “Bu gelişme sayesinde BIM proje-
lerinde ciddi anlamda zaman ve maliyet 
tasarrufu sağlanacak. İnşa sürecinde 
rol oynayan tüm paydaşlar sorunsuz 
bir proje yerine sınırlı bütçesi ve işgücü 
kaynağı olan, hızlandırılmış iş progra-
mına sahip, sınırlı ya da anlaşılmaz içerikli 
projelerle karşı karşıya kalıyorlar. BIM, 
diğer artılarının yanı sıra, ilk aşamada 

uygunsuzluk içeren noktalardaki çakışma 
tespitinde bulunmayı hedefliyor. Bilgi-
sayar ortamındaki model proje aşama-
sında kesişen noktaları (örneğin; inşai 
elemanlar ve tasisat boru veya kanalları) 
tasarımcının görebilmesi için işaretler. 
% 100 tutarlı boru tasarımı belirsizliği 
ortadan kaldırır, güvenilirliği artırır ve 
potansiyel sorunları görsel olarak belir-
tir. Alt yüklenici ya da taahhüt firmaları 
montaja başlamadan önce yapılacak ön 
imalat bilgilerini tasarım üzerine işleye-
bilirler. Ayrıca fire oranı en az seviyeye 
indirilerek, ihtiyaç anında sahaya ürün 
transferi sağlanıp, sahada gereksiz stok 
yapmanın da önüne geçilmiş oluyor. 
BIM modellemesinde, mühendisler artık 
daha gerçekçi yapı elemanları modelleri 
kullanarak, daha doğru ve tutarlı tasa-
rımlar yapabilecekler. Şimdiye kadar BIM 
projelerinde, klasik genel boru sistem-
leri kullanılıyordu. Bu da beraberinde 
kısıtlı modelleme seçenekleri ve doğru 
ek parka seçiminin zorlaşması sıkıntı-
larını doğuruyordu. Wavin’in sunduğu 
paketlerle, artık boru sistemlerinin BIM 
modeli tasarımları tahmin edilemeyecek 
boyutlarda hızlanıyor. Bunu sağlarken 
tasarımın ‘as built’ uygulama tasarımına 
çok daha yakın olması imkânı da bera-
berinde geliyor. Örnek vermek gerekirse, 

paket içinde sunulan ‘Akıllı Asistan’ özel-
liği tasarımcıya, atık su sisteminde yaptığı 
bağlantıları olması gerektiği şekliyle, öne-
rerek yol gösteriyor. Bir atık su tesisatında 
yüzlerce bağlantı şekli mümkünken, her 
bir bağlantı 1 adetten 6 adede kadar ek 
parça içerebiliyor. Wavin bu karmaşıklığı, 
tüm bağlantıları pakete gömülü olan ön 
tasarımlarla çözebiliyor. Her tip bağlantı 
şekli için kullanılan tüm ek parçalar tek 
bir tıklamayla malzeme listesine ekleniyor 
ki bunun BIM modelleme teknolojisinde 
bir devrim olduğunu söylemek artık çok 
zor değil. Bu özelliğin en güzel yanı ise 
tüm bu tasarımlar sırasında kataloğa 
bakmaya veya ürünü detaylıca bilmeye 
gerek bırakmaması. Kullanıcılara destek 
vermek amacıyla, paketlerin indirimiyle 
alakalı adımlar ve bilgilendirici video 
Wavin Pilsa Youtube kanalına eklenmiş-
tir. Bu sayede, kullanıcılar boru tasarı-
mında akıllı asistan desteği ile Wavin 
paketlerinin eşsiz üstünlüğü ile tanışmış 
olacaklar” denildi.

Wavin Revit paketleri www. wavin.com.
tr web sitesi üzerinden ücretsiz olarak 
indirilebilir. 
BIM/Revit paketleriyle ilgili detaylı bilgi 
için:
Telefon: 0216 999 1439, 

Çalışkan Tok, İş Geliştirme Müdürü Pınar 
Çakır Gürler, VRF Ürün Müdürü Ufuk 

Bor ve Satış Müdürü Sinan Arısoy tara-
fından verildi.
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Termo Teknik 50. Yılını Kutladı

T
ermo Teknik 50’inci yaşını, Mayıs 
ayında düzenlediği gala gecesinde 

kutladı. Gecede bir konuşma yapan 
Termo Teknik Ticari Genel Müdürü Emin 
Kasan, İngiltere merkezli ısı sistemleri 
devi Stelrad Radiators Group Ltd. (SRG) 
iştiraki olarak faaliyetini sürdüren Termo 
Teknik’in, 1999’dan bu yana 100 mil-
yon doları aşan yatırım gerçekleştirerek, 
kurulduğu dönemde yıllık 250 bin metre 
olan radyatör üretim kapasitesinden, 
bugün 6 milyon metre radyatör üretim 
kapasitesine ulaştığını belirtti. Termo 
Teknik’in hikayesinin aynı zamanda 
Türk ısıtma sanayinin gelişim hikayesi 
olduğunu vurgulayan Kasan şöyle devam 
etti: “Termo Teknik olarak geçen 50 yılda 
60 milyon adet çelik ve panel radyatör 
üreterek 7 milyar TL’lik bir değer yarat-
tık. Bu süre zarfında çeşitli dönemlerde 
artan ve bugün 650 kişiyi aşan istihdam 
oluşturduk. Ürettiğimiz radyatörlerin 
toplam uzunluğu 60 bin km’ye ulaştı. 
Dünyanın etrafını 1,5 kez saracak uzun-
lukta radyatör ürettik. Ciromuz da büyü-
memize paralel bir artış göstererek 50 
bin dolardan, 130 milyon dolara ulaştı. 
Çin’den Şili’ye, Avustralya’dan Kanada’ya 
kadar 50’den fazla ülkeye, özellikle batı 
Avrupa ülkelerine panel radyatörlerimizi 
ihraç ediyoruz. 2005’ten bu yana panel 
radyatör dalında 9 kez Türkiye ihracat 
şampiyonu olduk. Türk sanayisine nicelik 

ve nitelik açısından yaptığımız katkılar 
bizi mutlu ediyor. Bu katkıyı artırarak 
sunmaya da devam edeceğiz.”

Dünyanın en büyük panel 
radyatör fabrikası

Termo Teknik’in üzerinde çalıştığı en 
önemli projenin dünyanın en büyük 
panel radyatör üretim tesisini oluşturmak 
amacıyla yapılan yeni yatırım olduğunu 
belirten Kasan, yeni yatırım ile yıllık 6 
milyon metre üretim kapasitesine sahip 
olunduğunu, tesis alanının da 7 bin met-
rekare artırılarak toplam 45 bin metrekare 
kapalı alana ulaşıldığını ifade etti. Termo 
Teknik’in geçen 50 yılda panel radyatör 
üretimi alanında öncü kuruluşlardan biri 
olduğunu belirten Kasan şunları söyledi: 
“Termo Teknik üretim teknolojisini sürekli 
olarak yenilerken, üretim ve ürün kalitesi 
açısından Avrupa standartlarının üzerine 
çıktı. Termo Teknik bugün Avrupa’da 
birçok tesiste bulunmayan standart ser-

tifikalarına da sahiptir. Avrupa’da ISO 
9000 sertifikasyonunu ilk elde eden 
radyatör üreticilerinden biridir. Haliha-
zırda Termo Teknik BS ISO 9001:2000 
akreditasyonuna sahiptir ve uluslararası 
radyatör standardı EN442’nin yanı sıra 
DIN, BSI, NF, GOST-R, UkrSEPRO, EMI, 
TSE ve OHSAS ile çeşitli diğer standart-
lara sahiptir. Termo Teknik panel rad-
yatör üretiminin yanı sıra, IDEAL Boilers 
İngiltere tesislerinde 110 yıllık tecrübe ve 
6 Sigma ile üretilen; yüzde 109’a varan 
enerji verimliliğine sahip olan LOGIC 
Premix Yoğuşmalı kombi serisini ve yine 
İngiltere’de üretilen EVOMAX kazanları 
Türkiye’ye sunuyor, Termo Teknik satış ve 
servis ağı ile destekliyor. 2016’da yüzde 
8’lik ilave büyüme hedefimizin yanında, 
yenilikçi ve dekoratif bir radyatör serisi 
ile tüketicimizin zevkine daha fazla hitap 
edebilmeyi istiyoruz. Ayrıca İngiltere’de 
üretilen kombi ve kazan grubumuzun 
ürünleri aracılığıyla Türk tüketicisini 
Avrupa ülkelerinde standartlaşmış ürün 
kalitesiyle buluşturabilmek amacındayız. 
Termo Teknik üstün teknoloji ile yeni 
ürünler geliştirmeye ve ihraç etmeye, 
ısıtma sitemleri piyasasında dünyanın 
önde gelen markalarının seçkin ürünlerini 
Türkiye’ye sunmaya, iş ortaklarının her 
zaman yanında olmaya ve son kullanıcı-
lara etkili hizmet vermeye önünümüzdeki 
dönemde de devam edecek.”

İDDMİB’den Gedik Kaynak’a Ödül

İ
DDMİB (İstanbul Demir ve Demir 
Dışı Metaller İhracatçıları Birliği), 

metal sektörüne yönelik ihracatta başa-
rıya imza atan yıldız şirketleri 17 Mayıs 
2016 tarihinde, Taksim Grand Hyatt 
Hotel’de düzenlediği “İhracatın Metalik 
Yıldızları Ödül Töreni”nde ödüllendirdi. 
2015 yılı ihracat performansları dikkate 
alınarak yapılan değerlendirme sonu-
cunda 80’den fazla ülkeye ihracat yapan 
Gedik Kaynak, kendi sektöründe “En Çok 
Ülkeye İhracat Yapan Orta Ölçekli İhra-

catçılar” kategorisinde kaynak malze-
meleri kategorisinde bu yıl da 1. firma 
seçilerek “2015 İhracatın Metalik Yıldızı” 
ve şampiyonu oldu. Törene T.C. Ekonomi 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık Sön-
mez, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan 
Vekili Tahsin Öztiryaki ve İstanbul Demir 
ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Bir-
liği Başkanı Rıdvan Mertöz katıldı. Hülya 
Gedik, ödülü İstanbul Demir ve Demir 
Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı 
Rıdvan Mertöz’ün elinden aldı.





32 TERMODİNAMİK • HAZİRAN 2016

Haberler

E

Ekin Endüstriyel Küresel Isınmayla Mücadele 
Hedeflerini Açıkladı

Ekin Endüstriyel, ‘Super Heat Transfer’i Satışa Sundu

kin Endüstriyel küresel ısınmanın 
durdurulmasına destek olmak 

amacıyla 2025 yılına kadar kullandığı 
enerji ve havaya saldığı karbondioksit 
(CO2) miktarını yüzde 60 oranında azal-
tacağını açıkladı ve bu yöndeki çalışma-
larına hız kazandırdı. 
Firmanın Halkla İlişkiler Müdürü Erdem 
Özkan konu ile ilgili, “Isıtma soğutma 
ve iklimlendirme alanında en yenilikçi 
ve ileri teknolojileri dünya çapında hiz-
mete sunarak şehirlerin ve şirketlerin 
hedeflerine ulaşmasına yardımcı olu-

yoruz. Bunun dışında üretimlerimizi 
küresel ısınma mücadelesi çerçevesinde 
gerçekleştiriyor, kapasitelerimizi küresel 
ısınma faktörünü gözeterek artırıyoruz. 
Bu süreçte, ısıtma soğutma ve iklim-
lendirme sektöründe lider firmalardan 
biri olarak kendimizi mücadele etmekte 
zorunlu hissediyoruz. Kampanyalar geliş-
tiriyor ve bu alanda yaptığımız çalışma-
larla küresel ısınmayla mücadelemizi 
sürdürüyor sektördeki paydaşlarımızı 
bu alandaki çalışmalarımıza davet edi-
yoruz” dedi.

F iltrasyon konusunda sektörün ihra-
cat şampiyonu olan, MGT Filtre, 

Çerkezköy’de yapımı devam eden ikinci 
fabrikasının açılışı için gün sayıyor. 67 
farklı ülkeye filtre ihracatı gerçekleştiren 
MGT Filtre, Kanada ve ABD’ye de ihra-
cat yapmaya başladı. Artan ürün talepleri 
karşılamak için Çerkezköy’de kurduğu 
ikinci bir fabrikanın açılışını önümüzdeki 
günlerde gerçekleştirecek. MGT’deki 
gelişmeler hakkında açıklama yapan MGT 
Filtre Genel Müdürü Onur Töngüt, 25 yıl-
dır havalandırma ve klima sistemleri için 
endüstriyel filtreler ürettiklerini, amaçla-
rının sadece ticaret yapmak değil, sektö-
rün ihtiyaç duyduğu ürünleri, doğru ürün, 
yüksek kalite ile partnerlerine temin etmek 
olduğunu söyledi. Günümüz yaşam koşul-
larında taze ve temiz havanın önemine 
dikkat çeken Töngüt, “Kapalı yaşam alan-
larındaki kaliteli hava ihtiyacı ancak doğru 
havalandırma sistemleriyle gerçekleştiri-
lebilir. Doğru havalandırma sistemi için 

de sistemlerde kullanılan filtrenin kalitesi 
büyük önem taşır. Bu aşamada uluslararası 
standartlarda üretimini gerçekleştirdiğimiz 
ve Eurovent sertifikalı, A+ enerji verimli 
ürünlerimiz ve hizmet anlayışımızla, 1992 
yılından beri tüm filtrasyon konularında 
kalite standartları çerçevesinde ürün ve 
yenilikçi çözümler üreterek sektörümüze 
öncülük ediyoruz” dedi.

Çerkezköy Fabrikası üretime 
başlıyor

MGT Filtre’nin ihracat faaliyetlerine deği-
nen Töngüt, “MGT Filtre’de amaç sadece 
ticaret yapmak değil, sektörün ihtiyaç duy-
duğu ürünleri, doğru ürün, yüksek kalite 
ile partnerlerimize temin edebilmektir. 
Yatırımlarımıza da hız kesmeden devam 
ediyoruz. Çerkezköy’de yapımı tamamla-
nan yeni üretim üssümüzü bu ay sonunda 
devreye alacağız. Partnerlerimizin MGT 
Filtre’ye olan ilgisi her geçen gün artarak 

MGT Filtre Yatırımlarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

devam ediyor. Sunduğumuz hizmet anla-
yışı özellikle yabancı müşterilerimizden 
büyük takdir görüyor, bu sayede 67 ülkeye 
ihracat yapıyoruz. Yakın zamanda Amerika 
ve Kanada’ya ihracat yapmaya başladık. 4 
yıldır İSİB’in en çok ihracat yapan şirketler 
arasında yer alıyor olmamız da bunun bir 
kanıtı” açıklamasında bulundu.

kullanılan MIT – MB 08 SHT serisi artık 
daha sağlam ve daha yüksek ısı transferi 
yapacak. AISI 304\316 plaka materyalleri 
ile sağlamlaştırılmış MIT MB 08 SHT seri-
sinin bağlantı materyali AISI 304 olarak 

tasarlanmış olup 45 bar basınca kadar 
dayanıklı. Isı transferini sektördeki diğer 
lehimli eşanjör markalarından daha yük-
sek ölçekte gerçekleştirdiğinden seriye 
Super Heat Transfer ismi verildi.

E kin Endüstriyel uzun soluklu Ar-Ge 
çalışmaları ve yatırımları sonunda 

MIT-MB 08 SHT serisini piyasaya sundu-
ğunu duyurdu. 
Firma tarafından yapılan açıklamaya göre; 
soğutma ünitelerinde evaporatör ve kon-
denser, ısıtma uygulamalarında ise ani 
ısıtıcı olarak ve spesifik uygulamalarda 
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DAF Enerji’den ‘Kentsel Dönüşüm Projelerinde Son Yenilikler ve Isı 
İstasyonlarında Yenilikçi Uygulamalar’ Konulu Seminer

D
AF Enerji, 24 Mayıs 2016 tari-
hinde Hotel Suadiye’de ‘Kentsel 

Dönüşüm Projelerinde Son Yenilikler 
ve Isı İstasyonlarında Yenilikçi Uygula-
malar’ konulu bir seminer düzenledi. 
Seminerin açılış konuşmasını Daf Enerji 
İş Geliştirme Müdürü Oğuz Aydoğan’ın 
yaptı. Aydoğan konuşmasında kentsel 
dönüşümde DAF Enerji uygulamalarına 
değinerek “DAF Enerji olarak, Kadıköy 
ilçesi başta olmak üzere kentsel dönü-
şüm projelerinde 3000 adetin üzerinde, 
Türkiye genelinde 90.000 adetin üze-
rinde ısı istasyonu satışı gerçekleştirdik” 
dedi. Aydoğan’ın ardından DAF Enerji 
A.Ş. Ar-Ge Müdür Yardımcısı Cenk Şen; 
‘Isı İstasyonlarının Projelendirilmesi, Boy-
lerli Sistemlerle Karşılaştırılması ve Kapa-
site Hesabı’ başlıklı bir sunum yaptı. Şen 
sunumunda özetle şunları söyledi: “Yeni 
yapılacak bir binanın mekanik sistemi-
nin projelendirilmesi esnasında; yatırım 
maliyetlerinin düşürülmesi, gelecekteki 
işletme masraflarının kısılması, bakım 
masraflarının en aza indirilmesi, ısıtma 

rarası normlara uygun olarak üretilmiş 
plakalı ısı eşanjörleri kullanılır. İstasyon 
üzerindeki tüm borular AISI 316 kalite 
paslanmaz çelikten ve diğer tüm mon-
taj ekipmanları MS58 pirinç ve AISI 316 
kalite paslanmaz malzemeden üretildiği 
için korozyona karşı yüksek dayanım 
sağlar. Kazan gidiş ve dönüş sıcaklıkları 
çok daha düşük tutulabilmekte, bunun 
sonucunda yoğuşmalı kazanların kulla-
nılması kolaylıkla mümkün olabilmekte-
dir. İstasyon içine ya da dışına monte edi-
len soğuk su ve ısı sayacı ile her dairenin 
kullandığı su ve ısı miktarı belirlenir, gider 
dağılımlarında sayaçların değerleri göz 
önüne alınır. Dairelerde bulunan banyo 
ve mutfak sayılarına göre belirlenen sıcak 
su ihtiyacı, plakalı ısı eşanjörü vasıtasıyla 
bekleme süresine ihtiyaç duymadan kar-
şılanır. Isı istasyonlarında kullanım suyu 
sıcaklığı 20-70 ˚C arasında istenilen 
sıcaklığa ayarlanabilir. Debi değişimle-
rinden bağımsız olarak sabit kullanım 
suyu sıcaklığını garanti eder. Kullanım 
sıcak suyu depolaması olmayıp ihtiyaç 
anında hazırlandığı için ‘Lejyonella’ riski 
ortadan kalkar” dedi. Şen ayrıca ‘ısı istas-
yonlarında kontrol tipleri, ürün seçimi, 
sayaç kullanımı ve gider paylaşım hizmet-
lerinde dikkat edilmesi gereken hususlar’ 
hakkında da detaylı teknik bilgiler verdi. 
Seminer soru-cevap bölümünün ardın-
dan sona erdi. Seminer katılımcılarına 
‘DAF, Isı İstasyonu Uygulamaları’ kitabı 
da hediye edildi.

kalitesinin iyileştirilmesi, kullanım sıcak 
suyu temininin iyileştirilmesi ve daire-
nin kullanım sıcak su ve ısıtma enerjisi 
ile beslenmesinin kontrol olanaklarının 
artması gibi şartlar önemli rol oynar. Isı 
istasyonu, merkezi sistemle ısıtılan yapı-
larda her daireye ayrı ayrı monte edilerek 
kullanım sıcak suyunu, ani ısıtma pren-
sibiyle hazırlayan ve ısıtma sisteminin 
kontrolünü sağlayan çok fonksiyonlu 
bir ünitedir. Daire ısı istasyonu, merkezi 
ısıtma sisteminde bir arayüz görevi üst-
lenerek o dairenin enerji merkezi olur. Isı 
istasyonu enerji üretimi yapmaz, merkezi 
ısı kaynağından gelen enerjiyi daireye 
aktarır. 2007 itibarıyla yürürlükte olan 
Enerji Verimliliği Kanunu sonucu, top-
lam inşaat alanı 2000 m2 ve üzeri olan 
binalarda merkezi ısıtma sistemi kulla-
nımı zorunlu hale getirilmiştir. Bu kanun 
ile birlikte ısıtma ve kullanım sıcak suyu 
ihtiyacını karşılayan kombilerin kullanımı 
kısıtlanmış ve merkezi ısıtma sisteminde 
kullanım sıcak suyu tedariki için boylerler, 
eşanjörler, sıcak su tankları gibi alterna-
tifler gündeme gelmiştir.” Isı istasyonu 
kullanımının avantajlarına da değinen 
Şen, “Kullanım sıcak suyu, ihtiyaç anında 
ısı istasyonunda hazırlandığı için boyler, 
sıcak su pompası, pompa panosu, boyler 
kalorimetreleri, sıcak su sayaçları gibi 
ekipmanlara gerek kalmaz. Isı istasyon-
larında paslanmaya ve kireçlenmeye karşı 
dayanıklı, bakır lehimli AISI 316 kalite 
paslanmaz çelik malzemeden, ulusla-

İmco, Wildeboer Fabrikasına Gezi Düzenledi

İ mco A.Ş., 25-27 Mayıs 2016 tarih-
leri arasında düzenlediği teknik 

geziyle sektör temsilcilerini Almanya’da 
ağırladı. Wildeboer Bauteile GmbH fab-
rikasında yapılan eğitim ve imalat proses-
leri anlatımı büyük ilgi gördü. 
Ziyaretçilere; Wildeboer ürünleri, üre-
tim teknolojileri, kalite standartları ve 
ürünlere ait sertifikasyon içerikleri ile ilgili 

bilgiler aktarıldı. Yangın ve duman dam-
perlerinin yanında, hava dağıtım ve kont-
rol ürünlerinin imalat bantları gezildi. 
Fabrikada bulunan test laboratuvarları 
ile ilgili ayrıntılı bilgiler verildi. Wildeboer 
firmasının, yangın laboratuvarlarında 
yaptığı yangın damperi sıcaklık dayanım 
testiyle de fabrika gezisi programı son 
buldu.
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APQ Yüksek ve 
Orta Basınç 
Gaz Regülatörleri    

•  Korozyona karşı yüksek direnç ve uzun ömür
•  Dengelenmiş diyafram yapısı ile giriş basıncı 
 değişimlerine karşı sabit çıkış basıncı
•  Sorunsuz çalışma ve kolay devreye alma
•  Düşük işletme ve bakım maliyeti 
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•  Yakma sistemleri
•  RMS istasyonları
•  Gaz motorları 
•  LPG-LNG-CNG uygulamaları 

Panasonic, Güneş Enerjisi Teknolojisi ile Türkiye’de

P
anasonic, güneş enerjisi panelleri 
ile Türkiye pazarında yer alacağını 

duyurdu. Panasonic Ürünleri Grubu Satış 
Müdürü Koray Yıldız konu ile ilgili, “Tür-
kiye pazarı, gelişmekte olan piyasalar 
içinde bizim için en önemli yere sahip 
olan iki pazardan biri. Bu sebepten dolayı 
Panasonic Eco Solution Grubu Türkiye 
ve Hindistan’ı güneş enerjisi alanında 
odak pazarlar olarak tanımlıyor. Dışa-
rıya bağlı olan enerji ihtiyacı, Türkiye’nin 
enerji üzerindeki politikaları ve paza-
rın bu konudaki motivasyonu bize bu 
pazara girmek için yeterli nedeni sundu” 
dedi. Yıldız, Panasonic’in güneş ener-
jisi alanında Türkiye’deki hedeflerini ise 
“Türkiye’de Avrupa ve gelişmiş ülkelerin 
aksine, öncelikle büyük sistemlerin pazarı 
gelişti. Tabii ki bu, enerjiye olan ihti-
yaçtan geliyor. Bu sebepten Türkiye’de 
güneş tarlaları ve orta, üst seviye çatı 

sistemleri bizim öncelikli hedeflerimiz 
arasında. Özellikle kalite, ileriye dönük 
getiri, performans ve verimlilik konula-
rında hassasiyeti olan yatırımcılar önce-
liğimizi oluşturuyor” sözleriyle açıkladı. 
Güneş enerjisinden yararlanma trendle-
rinin yakın zamanda büyük tesis ve fab-
rikalardan yaşam alanlarına doğru bir 
seyir izleyeceğini söyleyen Yıldız “Güneş 
enerjisi alanında 5 yıl içinde son tüketici 
diye tabir ettiğimiz müstakil küçük villa 

ve ev piyasasının gelişeceğine inanıyoruz. 
Bu gruptaki müşterilerin kendi enerjilerini 
üretip harcamasını, hatta depolamasını 
bekliyoruz. Global trendin de bu yönde 
ilerlediğini söyleyebiliriz. Birçok alanda 
pazar kendi içinde evrim geçiriyor. Buna 
enerji üretiminin, son kullanıcı tarafında 
gerçekleşecek olan evrimi gözüyle bakı-
yoruz. Hep beraber bunu görmeyi planlı-
yor ve buna göre hazırlığımızı yapıyoruz” 
diye konuştu.



doğru dizayn, verimli bina

BERROS Klima Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.
Küçükyalı İş Merkezi E5 Yanyol A Blok No: 13 Maltepe / İstanbul  Tel: 0216 417 50 10  Faks: 0216 417 22 55 E-posta: berros@berros.com.tr  www.berros.com.tr

%80’e varan
ısı geri kazanımı



38 TERMODİNAMİK • HAZİRAN 2016

Haberler

Alarko Carrier Bölge Değerlendirme Toplantısı Abant’ta Yapıldı

A

A

A

Alarko Carrier’dan Tekirdağ’da Dalgıç Pompa Eğitimi

Alarko Carrier, Ankara’da Sektörün Öncü Tasarımcılarıyla Buluştu

larko Carrier, 14 Nisan’da Tekir-
dağ Büyükşehir Belediyesi, Su ve 

Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
idari ve teknik personele, dalgıç pompa 
eğitimi verdi. 
Tekirdağ Ramada Otel’de gerçekleştiri-
len eğitim, Alarko Carrier Dalgıç Pompa 
Bölge Sorumlusu Celal Alp tarafından 

larko Carrier, iklimlendirme sek-
törünün önde gelen 80 tasarım-

cısına, yeni seri çatı tipi cihazlarını ve 
yüksek verime sahip vidalı kompresörlü 
soğutma gruplarını tanıttı. Ankara’da 
gerçekleştirilen buluşma, Alarko Carrier 
Ankara Büro Müdürü Tamer Şenyuva’nın 
açılış konuşmasıyla başladı. Son yıllarda 
ürün seçiminde çevre, enerji verimliliği 
ve performans gibi kriterlerin ön planda 
olduğunu belirten Şenyuva, tüketicilerin 

larko Carrier, 3-4 Mayıs tarihle-
rinde Manisa Büyükşehir Beledi-

yesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne 
bağlı teknik ekip tarafından ziyaret 
edildi. Alarko Carrier’ın Gebze fabrika-
sına düzenlenen gezide ziyaretçilere; 
üretim testlerinde uygulanan ACE sis-
temi, dalgıç pompa üretim hattı, dalgıç 
pompada kullanılan NORLY fan tek-
nolojisi ve TÜRKAK (Türk Akreditasyon 

A larko Carrier, 14-17 Mart tarihleri 
arasında Abant Palace Otel’de 

gerçekleştirilen 2015 Bölge Değerlen-
dirme Toplantısını tamamladı. Toplan-
tılar; Alarko Carrier Bayilik Satış Genel 
Koordinatör Yardımcısı Haluk Ferizoğlu, 
Satış Müdürü Koray Fedar, Satış Müdür 
Yardımcısı Kadir Doğan Baştürk’ün yanı 
sıra satış şefleri ve bölge sorumlularının 

katılımıyla, 3 grup halinde gerçekleştirildi. 
Bayilerin sorunlarının dinlendiği, dilek ve 
önerilerinin kayda alındığı toplantı, soru-
cevap şeklinde devam edip, kıdem ödül-
leri töreniyle son buldu. Etkinliğe şeref 
misafiri olarak davet edilen Bursa Bayisi 
Türkün Yapı A.Ş. Sahibi Kemal Türkün’e 
ve oğlu Hakan Türkün’e, “50 Yıllık Kıdem 
Ödülü” ta kdim edildi.

organize edildi. Alarko Carrier Dalgıç 
Pompa Satış Müdürü Yüksel Pınar’ın ver-
diği 3 saatlik eğitimde; dalgıç pompanın 
genel özellikleri ve seçim kriterleri ile 
Norly fan, şartnameler ve pompalarda 
oluşabilecek arızalar üzerinde duruldu. 
Eğitim, soru-cevap bölümünün ardından 
sona erdi.

Manisa Belediyesi’nden Alarko Carrier’a Ziyaret
Kurumu) belgeli dalgıç pompa deney 
laboratuvarıyla ilgili bilgi verildi. Gezi, 
Alarko Carrier markalı dalgıç pompa-
ları tercih eden Manisa Belediyesi’nin 
pompalarla gerçekleştirilen performans 
testlerinin ardından ISK-SODEX 2016 
Fuarı’nda sergilenen ürünlerin bulun-
duğu standı ziyaret etmesi ve küresel 
iklim değişikliğine dikkat çeken graffiti 
çalışmalarını incelemesiyle sona erdi.

yeni teknolojiye sahip cihazlara yönel-
mesi gerektiğini vurguladı. Katılımcılara, 
yeni nesil çatı tipi cihazlar (LRT) ile 3 vidalı 
kompresörlü soğutma grupları (23XRV) 
hakkında teknik bilgi verilmesiyle devam 
eden etkinlik, sektörde 60 yılı geride bıra-
kan ve sayısız projede imzası bulunan 
ülkenin değerli tasarımcılarından Akde-
niz Hiçsönmezi’in aktif çalışma hayatını 
sonlandırması sebebiyle düzenlenen 
törenin ardından sona erdi.
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Zanotti, Daikin 
Bünyesine Katıldı

D

Daikin Türkiye, Bayileriyle Prag’da Bir Araya 
Geldi

aikin, 2-5 Mayıs tarihleri arasında 
Türkiye çapında faaliyet gösteren 

bayileri ile Çek Cumhuriyeti’nin başkenti 
Prag’da bir araya geldi.
140 kişilik bir grubun katılım gösterdiği 
gezide, Daikin’in Plsen’deki üretim tesis-
leri de ziyaret edildi.  Daikin Europe Baş-
kanı Masatsugu Minaka’nın da bayiler 
ile bir araya geldiği gezide, yeni dönem 
hedef ve stratejilerinin paylaşıldığı bir 
de toplantı düzenlendi. “Kararlı ve 
sağlam adımlarla yürüyoruz” başlığıyla 
Prag Hilton Oteli’nde gerçekleşen top-
lantının açılış konuşmasını yapan Daikin 
Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Temmuz 
2011’den bu yana Daikin çatısı altında 
faaliyet gösteriyoruz, alanında dünya 
lideri olan Daikin gibi bir markanın 
gücü ile son 5 yılda çok önemli işlere 
imza attık. Bu başarı; elbette Daikin gibi 
bir dünya devinin Türkiye’ye duyduğu 
güvenin sonucu ancak aynı zamanda, 
Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel ve 
dinamizmin ve elbette Türk insanının da 
çalışkanlığı ve azmi ile neler başarabile-
ceğinin göstergesi. Aslında yapılanma 
yılları olan ilk 5 yılımızda nasıl müthiş 
bir büyüme performansı yakaladıysak, 
önümüzdeki 5 yılda da aynı başarıyı 

P erakende sektörüne yönelik ticari 
soğutucu sistemleri ile İtalya’nın 

önde gelen şirketlerinden biri olan 
Zanotti, 98 milyon Euro’luk bir satın 
alma ile Daikin bünyesine katıldı. Zanotti 
hisselerinin yüzde 100’ünün Daikin’e dev-
redilmesini içeren bu satın alma ile Daikin, 
perakende sektöründeki etkinliğini artır-
mayı hedefliyor. Daikin tarafından yapı-
lan açıklamaya göre; Haziran 2016’da 
tamamlanması öngörülen bu yeni satın 
alma ile birlikte Daikin, önemli oyuncusu 
olduğu iklimlendirme sektöründeki temel-
lerini sağlamlaştırırken, Zanotti’nin bün-
yesine katılması ile perakende sektörüne 
yönelik ürün gamını da çeşitlendirecek. 
Gıda, market, soğuk zincir lojistiği alanla-
rında İtalya’nın önde gelen şirketlerinden 
biri olan Zanotti, Avrupa’nın hemen her 
ülkesindeki yaygın satış ve servis ağının 
yanı sıra, Birleşik Krallık ve İspanya’daki 
üretim tesisleri ile geniş bir coğrafyaya hiz-
met veriyor. Geliştirdiği sistemler ile pera-
kende sektörünün ihtiyaçlarına yönelik 
cihazlar üreten ve sunduğu çözümler ile 
tedarik zinciri ve lojistik alanında maliyet-
leri düşüren Zanotti, Daikin çatısı altında 
büyümesini sürdürecek. Bu satın alma ile 
birlikte Daikin, gıda soğutma sistemlerin-
den iklim kontrollü deniz konteynerlerine 
uzanan soğuk zincir ürün gamını çeşitlen-
dirirken, geliştirdiği teknolojileri Zanotti 
ürünlerine uygulayarak enerji tasarruflu 
yüksek katma değerli cihazların üretilme-
sini sağlayacak. Bu satın almanın ardından 
Daikin, gıda, market, soğuk zincir lojistiği 
soğutma sistemleri pazarındaki büyüme-
sini Avrupa’nın yanı sıra Asya, Amerika ve 
Çin’de de sürdürecek.

ihracatta göstermek istiyoruz. Daikin 
Türkiye olarak büyürken, iklimlendirme 
sektörünün Türkiye’deki gelişimine kat-
kıda bulunan çalışmalarımızı da devam 
ettireceğiz. Bu beş yıldaki büyüme 
rakamlara da yansıyor. 2011 yılında 
339 milyon ciromuz ve 550 çalışanımız 
varken 2015 yılını 760 milyon ciro ve 
888 çalışanla tamamladık. Bu sayede ilk 
beş yılımızda ciro ve istihdamda yüzde 
100’leri aşan oranlarda büyüme kay-
dettik. Yeni döneme ilişkin hedeflerimiz 
de aynı performansı sürdürmek üzerine 
kurulu. 
Bu yıl, ciromuzu 1 milyar lira seviyesine 
çıkarırken, çalışan sayışımızı da 1000 
kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Aslında 
yapılanma yılları olan ilk 5 yılımızda nasıl 
müthiş bir büyüme performansı yaka-
ladıysak, önümüzdeki 5 yılda da aynı 
başarıyı ihracatta göstermek istiyoruz. 
Şu an sektörün en geniş ürün gamına 
sahip markasıyız; bireysel split klima-
lardan mucidi olduğumuz VRV denilen 
ticari sistemlere kadar farklı mekânlara 
farklı çözümler sunan bir şirketiz. 
Hedefimiz, tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de iklimlendirme sektörüne 
öncülük etmek” dedi.
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Vaillant Group Türkiye’ye ‘Markalaşmış Kurum 
Kültürü’ Ödülü

aillant Group Türkiye, ‘TMI Türkiye 
2016 Proje Ödülleri’ organizas-

yonu tarafından, ‘Markalaşmış Kurum 
Kültürü’ kategorisinde birincilik ödü-
lüne layık görüldü. Maslak Sun Plaza’da 
düzenlenen törende, ödülü Vaillant 
Group Türkiye IK Direktörü Nilüfer Bir-
dal aldı. Ödülün kendileri için büyük 
anlam ifade ettiğini ve bu prestijli ödülü 
almaktan büyük mutluluk duyduklarını 
belirten Nilüfer Birdal şu bilgileri verdi: 

“Bu proje için yola çıkarken, öncelikle 
kurumsal kültürümüzün kilit marka nite-
liklerini ifade edecek hizmet davranışla-
rını tanımladık. İK Birimi olarak, hizmet 
kültürümüzü ideal noktaya taşıyacak bir 
anlayışı kurguladık: ‘Değer veren, Des-
tekleyen, Duyarlı İK’nın yapıtaşlarını oluş-
turmaya başladık. Bütünleşik bir yaklaşım 
ile çalışanlarımızın markayla özdeşleşme-
sini sağlamaya çalışırken, adayların ise 
kurumsal markamıza ulaşmak için istek 
duymalarını istedik. 
Çalışanlarımız için sistemlerimizi, süreç-

lerimizi ve yönetim uygulamalarımızı 
şeffaflaştıran kitapçıklar yayımladık. 
Böylelikle, yönetim tarafından alınan 
tüm kararların ve yapılan faaliyetlerin 
kurumsal stratejinin belirleyicisi olan 
markaya karşı sorumluluğunu garanti 
altına almayı hedefledik. Markayı tem-
sil eden, markayla bağdaşan hizmeti 
sunması için çalışanlara bilgi, ilham ve 
motivasyon sağlayarak sürece devamlılık 
kazandırdık.”

Wilo’dan ‘Pompa Sistemlerinde Yeni Teknoloji Çözümleri’ Semineri

W
ilo, 10 Mayıs 2016 tarihinde 
İzmir’de düzenlenen seminerde 

sektör profesyonelleri ile bir araya geldi. 
Swissotel Büyük Efes’te ‘Pompa Sistem-
lerinde Yeni Teknoloji Çözümleri’ konu 
başlığıyla yapılan seminere katılımcılar 
yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 200 kişi-
nin katılımıyla gerçekleşen seminerde, 
Wilo yetkilileri fark yaratan ürünlerini 
ve uygulamalarını paylaştı. Seminer, 
Wilo Türkiye Bina Teknolojileri Satış 
Müdürü Alp Yılmaz’ın açılış konuşma-
sıyla başladı. Yılmaz’ın ardından günün 
ilk oturumunda söz alan Wilo Türkiye 
İş Geliştirme Uzmanı Hande Muğlalı, 
“Frekans Konvertörlü Uygulamalar ve 
Yeni Nesil Çözümler” konulu bir sunum 

yaptı. Muğlalı sunumunda, Stratos ürün 
grubunun taşıdığı yeni nesil özelliklerle 
müşteriler için değer yarattığını söyledi. 
Wilo’nun ürün portföyünün en önemli 
parçalarından olan Stratos ürün grubu-
nun, kolay kullanım, işlevsellik ve enerji 
verimliliği açısından önemini vurguladı. 
Günün ikinci oturumu, “Enerji Çözüm-

leri ve Altyapı / Endüstride Fark Yaratan 
Çözümler” başlığı ile düzenlendi. Wilo 
Türkiye Satış Mühendisi Hazal Yıldız 
yaptığı sunumda, şimdiye kadar hayata 
geçirilen enerji çözümleri projelerinin 
müşteriler için büyük fayda sağladığını 
belirtti. Yıldız konuşmasında, sabit devirli 
pompaların yüksek verimli pompalarla 
değiştirilmesini kapsayan ‘Enerji Çözüm-
leri’ ile bina ve tesislerde yer alan pom-
paların işletme maliyetlerini yüzde 90’a 
varan oranlarda düşürdüklerini söyledi. 
Yıldız’ın ardından günün son konuşma-
sını Wilo Türkiye Satış Mühendisi Taner 
Kasarcı yaptı. Seminer, ikinci oturumun 
ardından düzenlenen akşam yemeği ile 
son buldu.

Vizyon’dan Sektöre 
Yeni Bir Konsept

V V
izyon Endüstriyel Yalıtım ve Vizyon 
Mekanik, sektöre yeni bir konseptte 

hizmet sunma kararı aldı. Bu konseptte 
Vizyon Endüstriyel ve siyah-Dkp sac hava 
kanal imalatı yapan Vizyon Mekanik, yan-
gın koruma kaplaması alanında (intümesan 
koruma) Alman Hensel ve yüksek ısı sıvı 
seramik ısı yalıtım kaplaması alanında ise 
Rus Akterm ile sektöre hizmet vereceğini 
duyurdu. Konu ile ilgili açıklama yapan 
Vizyon Endüstriyel Yalıtım Genel Müdürü 
Şevket Şen, “Vizyon Endüstriyel sıvı sera-
mik ısı yalıtım kaplamalarını yine sektörün 
kullanımına (şartlandırılmış hava kanal yalı-
tımı ve tesisat borulamasında) sunmak için 
çalışmalarına başladı. Yangın koruma ürü-
nümüz EN 13881-8 ve BS 476 sertifikalara 
sahip olup, sıvı seramik yalıtım ürünlerimiz 
ise ASTM standartlarında test ve sertifika-
lara sahiptir. Artık yangına dayanıklı hava 
kanallarınız teknolojik yalıtım çözümleri ile 
farklı bir boyuta gelecektir. Bu konseptte 
birlikte hareket eden Vizyon Endüstriyel 
ve Vizyon Mekanik, teknolojilerini sektöre 
sunacaktır” dedi.
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DemirDöküm ‘Sosyal Marka 100’ Listesinde

Dr. Axel Busch: “Sektör olarak dijital gelecekte paylaşıma ve 
etkileşime hazır olmalıyız”

emirDöküm, Türkiye’nin sosyal 
medyayı en iyi kullanan şirket-

lerinin yer aldığı en başarılı markalar 
listesine girmeyi başardı. 
Diplomacy.Live tarafından hazırlanan, 
Türkiye’de ilk kez yüzlerce markanın 
internet sitesi, sosyal ağ hesabı, sayfa-
ları, kanalları ve mobil uygulamalarının 
dünya standartlarında incelendiği ‘Sos-
yal Marka 100’ listesinde DemirDöküm; 
ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sek-
töründen giren tek marka olduğunu 
duyurdu. DemirDöküm’ün dijital yatı-
rımları hakkında bilgi veren Yönetim 
Kurulu Üyesi Erdem Ertuna; “2014’te 
dijitalin toplam pazarlama yatırımları-
mız içerisindeki payı % 4 civarındayken, 
2015’te bu rakamı % 12’ye çıkardık. 
2016’da ise pazarlama bütçemizin % 

emirDöküm, geleceğe dönük çalış-
malarını ‘Sürdürülebilir İklimlen-

dirme Çözümleri’ panelinde katılımcılarla 
paylaştı. DemirDöküm’ün yeni teknolojiler 
üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalar hak-
kında bilgi veren DemirDöküm CEO’su 
Dr. Axel Busch, iki yıldır sektörde dijital 
dönüşüm için 50’yi aşkın ar-ge mühen-
disi ile çalıştıklarını belirtti. Endüstride 
teknolojinin büyük itici güç olduğunu, 
yeni bir dönemin kapısının aralandı-
ğını, somutluklar döneminde tasarım ve 
kusursuz üretimin yeterli olmayacağını 
belirten Busch, şöyle konuştu: “Akıllı bir 
dünyada yaşamaya başladık. Çok değil 
10 yıl öncesine kadar üretim için aylarca 
emek harcıyorduk. Şimdi süreçler tekno-
lojinin büyük desteğiyle aylardan, gün-

20’sini dijitale ayırdık. Dijital mecralara 
yaptığımız yatırımların sonuçlarından 
oldukça memnunuz” dedi. Ertuna, şöyle 
devam etti:“Yeni tüketiciye ulaşmak 
adına gerçekleştirdiğimiz araştırmalar 
sonucunda dijitalleşmeye odaklan-
dık. Bu alandaki dönüşüm stratejimizi, 
Türkiye’nin yeni teknolojilere uyum hızını 
baz alarak geliştirdik. Öte yandan diji-
talleşmeyi sadece iletişim olarak gör-
müyoruz, iş süreçlerimizin yönetimine 
de katıyoruz. Geçtiğimiz yıl bu anlayışla 
CRM altyapımızı yeniledik ve yetkili satı-
cılarımız ile satış noktalarımız arasın-
daki sinerjiyi artırmak için Demir Club 
Programımızı geliştirerek özel bir sosyal 
ağ yatırımı yaptık. Şu anda bu sistem 
üzerinden 3 bini aşkın firmaya interaktif 
bir erişimimiz var.”

lere indi. Artık yarış teknoloji, araştırma 
ve geliştirme sürecinde. Endüstri 4.0’ın 
konuşulmaya başladığı bu dönemde tüm 
sektörlerde olduğu gibi bizim sektörü-
müzde de şeffaflıklar dönemi başlıyor. Bu 
süreçte sektör oyuncuları ne kadar yakın 
çalışır, işbirliği geliştirirse sektörde faaliyet 
göstermeyen markalara müşteri kaptır-
mayacak. Endüstri olarak iş ilişkilerimizi 
korumalı, yeni iş modelleri ile müşterile-
rimizin hayatlarını daha da kolaylaştırma-
lıyız. 7’den 70’e herkes, dijital dünyada 

iletişim halinde. Sadece insanlar değil, 
önümüzdeki yakın yıllarda ise yüz mil-
yarlarca makinenin birbirleriyle iletişimde 
olup, veri ürettiği bir yaşamı izleyeceğiz. 
Nesnelerin interneti döneminin konuşul-
duğu günümüzde, şimdiden 10 yıl son-
rası için çalışmayan, büyük veriyi okuyup 
yorumlayamayan şirketler kısa süre içinde 
lider olsalar dahi müşterilerini kaybedecek. 
Bu noktada sektörel işbirliklerinin, rakip-
lerle paylaşıma açık olanlar yarışı bir adım 
önde götürecek.”

COPA, Bursasporlu Futbolcuları Gençlerle Buluşturdu

C
oşkunöz Holding’in iklimlendirme 
sektöründeki öncü markası COPA, 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı dolayısıyla, Coşkunöz Eğitim 
Vakfı ve Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü’ne bağlı olan Dr. Rüştü Burlu 
Çocuk Evleri Sitesi’ndeki gençlerle birlikte 
Bursaspor Kulübü’nü ziyaret etti. 2015 - 
2016 sezonunda Bursaspor’un şort spon-
soru olan COPA, gençleri futbolcularla 

Bursaspor Özlüce Tesisleri’ndeki antren-
manlarında bir araya getirdi. COPA’nın 
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı nedeniyle gençlerin hem keyifli 
bir gün geçirmelerini hem de spora olan 
ilgilerini artırmayı amaçlayarak düzen-
lediği ziyarette, genç taraftarlar Bursas-
porlu futbolcularla birlikte sezon sonu 
maç öncesinde enerji topladı. Bursaspor 
Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve 

Pablo Batalla gibi yıldız futbolcularla tanı-
şarak sohbet etme fırsatı bulan gençler, 
formalarını imzalatıp birlikte fotoğraf çek-
tirdikten sonra antrenmanı izledi.



Usta Kart, ustalara özel fırsatlarla sadece Koçtaş’ta.

Kalitesiyle Koçtaş’ta
PVC ve PPRC Yedek Parçaları

PVC Dirsek
50 x 90˚ cm

250, 500, 1.000,
2.000 ve 3.000 cm

125 ’den
başlayan
fiyatlarla
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Dubleks Atık
Su Borusu
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fiyatlarla139

25, 32, 40 mm
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fiyatlarla020 başlayan
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70, 110, 160 cm

PPRC Boru
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Danfoss 3 Ayda 
Gelirlerini Yüzde 11 
Artırdı

D

D

Danfoss, Online Sipariş Portallarını Hizmete 
Sundu

Danfoss Teknoloji Tırı, Türkiye Turunu 
Tamamladı

anfoss, uzun süredir üzerinde çalış-
tığı, 2015 yılından bu yana uygu-

lanan ve pilot testleri başarıyla geçen 
online sipariş portallarını kullanıma açtı. 
Danfoss, Decom ve VLT-Shop online 
sipariş portalı üzerinden birçok hizmeti 
bir arada sunuyor. Danfoss, ısıtma ve 

anfoss’un dünyayı gezen Teknoloji 
Tırı, Türkiye turunu tamamladı. 8 

şehirde 11 organize sanayi bölgesine 
ulaşan Danfoss satış ve pazarlama ekibi, 
motor kontrol sistemlerinin sağladığı 
tasarrufu ve Türkiye ekonomisine katkıla-
rını üreticilere anlattı. Danfoss Teknoloji 
Tırı ilk durağı İstanbul İkitelli OSB’den 
yola çıktı ve Tekirdağ Çorlu Orion AVM, 
İstanbul Perpa, İstanbul Tersaneler Bölgesi 
Girişi, Gezbe Şekerpınar, Konya Büsan OSB, 
Adana OSB, Gaziantep 3. OSB, Ankara 
İvedik OSB rotasını izledi. 2645 km yol 
alan ve son olarak yine İstanbul Dudullu 
OSB’de duraklayan Teknoloji Tırını binin 
üzerinde kişi ziyaret etti. Özellikle meslek 
liseleri, Teknoloji Tırına yoğun ilgi gösterdi, 
200’ün üzerinde meslek lisesi öğrenci ve 
öğretmenlerine güncel teknolojiler hak-

D anfoss, 2016 
yılını rakam-

larla değerlendirdi. 
2016’ya iyi bir baş-
langıç yapan Dan-
foss, 2015 yılının ilk 
çeyreğinde 9,385 
milyar DKK olan gru-
bun net satışlarını bu yılın ilk çeyreğinde 
9,423 milyar DKK’ya yükseltti. Yerel para 
biriminde net satışlar % 2 oranında bir 
artış gösterdi. Gelirler (FVÖK) ise geçen 
yılın aynı dönemine oranla yüzde 11’e 
denk gelen 100 milyon DKK tutarında bir 
artışla 971 milyon DKK’ya ulaştı.
Başkan & CEO Niels B. Christiansen ilk 
çeyrek rakamlarını şöyle değerlendirdi: 
“Yılın ilk çeyreğinde çok sayıda iyi trend 
belirdi. Güçlü gelir kapasitemizle birle-
şen stratejik büyüme girişimlerimiz sonuç 
vermeye başlıyor. Piyasalar, Avrupa paza-
rının yavaş yavaş hız kazandığına işa-
ret ederken Kuzey Amerika’da iyimser-
lik yayılıyor. Her ikisi de önemli, büyük 
pazarlar. Ayrıca Hindistan, Türkiye, Mek-
sika gibi yeni pazarlardaki faaliyetlerimiz 
ilerleme göstermeye devam ediyor. Genel 
olarak bu yıla dair beklentilerimizi ger-
çekleştirme yolundayız.”

soğutma segmentleri için decom, drives 
segmenti için VLT-Shop sipariş portal-
larından 7/24 kesintisiz hizmet veriyor. 
Online kanallar üzerinden fiyat, buluna-
bilirlik, sipariş girişi, sipariş takibi, sevk 
bilgisi kontrolleri yapılabiliyor.

kında bilgi verildi. Ziyaretçiler, Danfoss 
çözümlerini sanal gerçeklik gözlüğüyle 
3 boyutlu olarak tanıma fırsatı yakaladı. 
Danfoss Teknoloji Tırı ziyaretçileri VLT ve 
VACON sürücülerini yakından incelediler. 
Danfoss’un profesyonel ekibi Teknoloji 
Tırında merak edilen tüm soruları yanıtladı.

Cantek, 25. Yılını Kutladı

C
antek 25. yılını iki ayrı gecede 
Akrabarut Hotel Antalya’da kut-

ladı. 26 Mayıs gecesi Cantek çalışanla-
rının eşleriyle birlikte katıldıkları gecede 
Cantek’e hizmet verenler ödüllendirildi. 
İkinci geceye ise sivil toplum örgüt yöne-
ticileri, bayiler, soğutma sektörünün 

paydaşları ve yüzün üzerinde yabancı 
konuk katıldı. Bu gecede, Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Kurucu Can Hakan 
Karaca’nın sunumuyla, Cantek’in 25 yıllık 
yol hikâyesi anlatıldı ve Cantek’e katkı 
sağlayan 20 kişi, Karaca tarafından ödül-
lendirildi. Ardından Ayhan Sicimoğlu, on 
kişilik orkestrası ile sahneye çıktı. Gala 
Gecesinde ayrıca Can Hakan Karaca’nın 
‘son söz’ adını verdiği videosu davetliler 
tarafından ilgiyle izlendi. Karaca; 25 yılın 
ardından ‘Cantek Bilim, Kültür ve Eğitim 
Vakfı’nı kurduklarını belirterek, bugüne 
kadar tüm öğrendiklerini dünya ile pay-

laşacaklarını söyledi. Karaca, yeryüzünde 
en çok ticareti yapılan 13 gıdanın kitap 
ve belgesellerini hazırladıklarını, tüm 
dünyada yapılan uygulamaları gözler 
önüne sereceklerini, böylelikle 25 yıllık 
edindiği tüm bilgileri insanlığın hizme-
tine sunacaklarını da sözlerine ekledi.
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“İhracatın cirodaki payını % 30’a çıkartmayı hedefliyoruz”

B aymak, 5 Mayıs 2016 tarihinde ISK-
SODEX Fuarı ile eşzamanlı olarak 

bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 
şirket olarak 2015’te cirolarını 360 milyon 
TL’ye çıkararak % 6 oranında büyüdükle-
rini, faaliyet kârını da % 10 artırmayı başar-
dıklarını söyleyen Baymak Genel Müdürü 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Ender Çolak, 
geçen yıl gerçekleştirdikleri bu büyümeyi 
bu yıl da ihracatı da arkalarına alarak sür-
dürmeyi hedeflediklerini vurguladı. Çolak, 
“2016 yılında ihracatımızı % 25 artırarak 
17.5 milyon euro’ya çıkarmayı hedefliyo-
ruz. Geçen yıl BDR Therma Grubu’nun 
ihracatı yaklaşık 225 milyon euro olarak 
gerçekleşti. Biz, 2015 yılını 14 milyon euro 
ciro ile kapatarak, kurucu firmalar Baxi ve 
Dedietrich’ten sonra en çok ihracat yapan 
iki grup firmasından birisi olmayı başardık. 
Bu başarıyı ısıtma - soğutma sektörünün 
her alanında Avrupa Birliği standartlarına 
sahip ürün gamımıza borçluyuz. Ulusla-
rarası fuarlarda hem mevcut pazarlardaki 
işbirliklerini güçlendirerek hem de girmeyi 
planladığımız pazarlarda yeni anlaşmalar 
imzalayarak bu yıl ihracatın ciro içindeki 
payını % 15’e çıkarmayı hedefliyoruz. 
Yakın zamanda ise bu oranın % 30’lara 
ulaşmasını öngörüyoruz” dedi. 
Çolak, geçen yıl Çin’e, Avrupa teknoloji-
siyle kombi satan ilk Türk firması oldukla-
rını belirterek, “Bu yıl Çin’e yapacağımız 
ihracatta % 200’ün üzerinde artış bekli-
yoruz. Aynı zamanda sahip olduğumuz 
üretim standardı ile Avrupa Birliği ülkele-
rine enerji verimliliği kriterlerini karşılayan 
10 binin üzerinde kombi satışını hedef-

ana tedarikçisi olduk. Sırada ise İngiltere 
için büyük kazanları üretme projemiz var. 
Hızlı büyüme stratejimizi bu yıl da sürdüre-
ceğiz. Hedefimiz 2016’da % 15 oranında 
büyüme sağlamak. 2015’te özellikle inver-
ter klimada gösterdiğimiz % 50 büyüme 
başta olmak üzere tüm kategorilerdeki 
büyümemizi artırarak sürdürmek istiyo-
ruz. Bunu yapabilecek doğru hamlelerimizi 
hazırladık. Her şeyden önce Baymak, müş-
teri memnuniyetinin sektörde bir numaralı 
markası oldu. Yeni bayi sistemimiz Orange 
Store’lar ile Türkiye’nin her bölgesinde 
büyümeye devam ediyoruz. Tüm bayi ve 
tesisatçılarımızı davet ettiğimiz Bireysel 
Emeklilik Sistemi (BES) uygulamamız da 
büyük ses getirdi. Bugüne kadar sisteme 
1000’e yakın bayi ve tesisatçı aileleriyle 
birlikte geldi. Hedefimiz 2017 sonunda 
10 bin bayi ve tesisatçıya ulaşmak” şek-
linde konuştu. 2016’nın ilk çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı dönemine göre kli-
mada % 37 büyüme sağladıklarını dile 
getiren Ender Çolak klima konusunda 
sözlerine şöyle devam etti, “2014’ten bu 
yana Türkiye’de uygulanmaya başlayan 
enerji regülasyonu, ‘on/off’ olarak adlan-
dırılan eski teknolojiye sahip klimaların 
Türkiye’de üretimini ve ithalatını yasak-
ladı. Biz Baymak olarak regülasyon sonra-
sında, düzenlemelere uygun ERP inverter 
klimamız Elegant’ı tüketicilere sunduk ve 
% 100 ERP inverter cihazlar sattık. Satış 
adetlerimizi geçen yıl pazar % 5 büyür-
ken % 50’nin üzerinde arttırdık. Bu yıl da 
yenilenen klima serimiz Elegant Plus ile 
çok daha iddialıyız.”

liyoruz. Avrupa’da 
güneş kollektörleri 
pazarının daral-
ması, özellikle 
güçlü olduğumuz 
bu alanda İngil-
tere, Almanya ve 
Fransa’yı öncelikli 
hedefimiz haline 

getirdi. Şu anda Güney Kore’nin en önemli 
konut projelerinin kollektörlerini Baymak 
üretiyor. Kıbrıs’ın en büyük güneş kollek-
törü kurulumunu yine biz gerçekleştirdik. 
Edindiğimiz bu deneyim ve ürünlerimizin 
kalitesi bizi bu yıl Avrupa’da yaygınlaştı-
racak” dedi.
2015’te BDR Thermea Grubu’nun en 
başarılı şirketleri arasına girmeyi başar-
dıklarını da söyleyen Çolak: “Baymak’ın, 
BDR Thermea içerisinde geldiği bu önemli 
noktanın en büyük kaynağı üretim kalitesi. 
Türkiye’de Avrupa Birliği standartlarına 
uygun üretim yaptığımız için BDR Ther-
mea Grubu içerisinde Hollanda, Almanya, 
İtalya, İngiltere, A.B.D ve Fransa’da satı-
labilir ürünleri ihraç edebiliyoruz. Bay-
mak, güçlü yapısı ile 3 kıtaya yayılmış 
BDR Thermea markalarının da öncelikli 
üreticilerinden biri haline geldi. Kısa süre 
önce İstanbul fabrikamızda ürettiğimiz 
kombiler Alman Brotje Heizung mar-
kamızla Polonya, Çek Cumhuriyeti ve 
Macaristan’da satılmaya başladı. Yine bu 
yıl BDR Thermea’nın Almanya’daki markası 
için en büyük su tankı sağlayıcısı haline 
geliyoruz. Öte yandan Grubun İspan-
ya’daki markası için güneş kollektörünün 

Üniversite Hocalarına ‘Buluş’ Parası Ödenecek

T BMM’de görüşülen 190 mad-
delik yeni Sınai Mülkiyet Kanunu 

Tasarısı’na göre, artık yükseköğretim 
kurumlarında geliştirilecek buluşlardan 
elde edilecek gelirin en az 1/3’ü buluşu 
yapan öğretim elemanlarına verilecek. 
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kay-
naklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda 
görüşülmeye devam eden tasarının hazırlık 
çalışmalarında yer alan Avukat Dr. Cahit 
Suluk, üniversiteleri ve hocaları yakından 

ilgilendiren yeni düzenleme hakkında şu 
bilgileri verdi: “Mevcut düzenlemeye göre 
üniversite öğretim elemanlarınca geliştiri-
len buluşların sahipleri, bunları geliştiren 
öğretim elemanlarına aittir. Uygulamada 
öğretim elemanları, geliştirdikleri buluşlara 
patent başvurusu dahi yapamadıkları için 
pek çok nitelikli buluş, koruma şemsiyesinin 
dışında kalıyor. Yeni tasarıya göre yükseköğ-
retim kurumlarında geliştirilecek buluşların 
sahibi artık öğretim elemanları yerine, ilgili 

yükseköğretim kurumları olacak. Ancak 
elde edilecek gelirin en az 1/3’ü buluşu 
yapan öğretim elemanlarına verilecek. Böy-
lece yükseköğretim kurumlarında deyim 
yerindeyse bir patent iklimi oluşturulması 
hedefleniyor.”Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu 
Tasarısı, önümüzdeki 20-30 yıllık dönemde 
günlük yaşamımızı ve ticaret hayatını etkile-
yecek devrim niteliğinde yenilikler getiriyor. 
Tasarının önümüzdeki günlerde yasalaşması 
bekleniyor.



TL’den başlayan

fiyatlarla*1.499Lansmana
özel

LANSMANA

ÖZEL
Montaj Seti Dahil**

A++



50 TERMODİNAMİK • HAZİRAN 2016

Haberler

Viking, ‘Yangın Söndürme Sistemleri ve Ürünlerindeki Yenilikler’i 
Anlattı

V iking, 31 Mayıs 2016 tarihinde 
GOSB Küçük Seminer Salonu’nda 

‘Yangın Söndürme Sistemleri ve Ürün-
lerindeki Yenilikler’ konulu bir seminer 
düzenledi. 
Seminerde Viking Türkiye Bölge Müdürü 
Numan Şahin; sulu, gazlı, köpüklü ve 
su sisi sistemlerindeki yenilikleri anlattı. 
Şahin; konutsal (residential) sprinkler 
farkı ve standartları, kuru borulu ESFR 
sprinklerler, yeni K25 ve K28 ESFR depo 
sprinklerleri, özel amaçlara uygun (kori-
dor, çatı, preaction) sprinklerler, temiz 
gazlar (FM-200, Novec 1230), asal gaz-
lar, CO2 (yüksek basınç ve alçak basınçlı 
sistemler), Novec 1230 Gazlı Elektrik 

AHK Türkiye, Endüstri 4.0 Konulu 
Workshop Düzenledi

A
lman Türk Ticaret ve Sanayi Odası, 
üyeleri için pek çok konuda düzen-

lediği ücretsiz workshoplardan birini, 
IT Workshop - Endüstri 4.0 konulu 
workshop’u 2 Haziran 2016 tarihinde AHK 
Tarabya’da düzenledi. Workshop, Scheer 
Danışmanlık ve Bilgi Sistemleri A.Ş. Genel 
Müdürü Çağrı Tolga Avşar tarafından 
verildi. Endüstri 4.0 etkileri, temel uygu-
lama stratejileri ve Endüstri 4.0 dönüşü-
münün organizasyonel ve kültürel etkileri 
hakkında katılımcıları bilgilendiren Avşar; 
4. Sanayi Devrimi’nde; 3 boyutlu yazıcılar, 

nesnelerin interneti, mobilite, büyük veri, 
siber fiziksel sistemler gibi yeni teknolojile-
rin tek başlarına değil ama etkileşimleri ile 
yeni iş modelleri doğurduğunu ve sanayi-
den topluma, toplumdan bireye daha önce 
görmediğimiz büyük değişimleri tetikledi-
ğini belirtti. Avşar, bu değişimi yönetmek 
için Endüstri 4.0 etkilerinin önce anlaşılması 
gerektiğini vurgulayarak, temel uygulama 
stratejileri ve yol haritasının belirlenmesi ve 
Endüstri 4.0 dönüşümünün organizasyonel 
ve kültürel etkilerinin öngörülmesi gerekti-
ğini ifade etti.

Doğal Jeotermal 
Ürün Yelpazesini 
Genişletiyor

D oğal Jeotermal Enerji, Amerika 
pazarının % 45’ine sahip olan 

Water Furnace ısı pompası markasının 
Türkiye ve KKTC distribütörü oldu. Water 
Furnace ürünleri özellikle AVM ve pla-
zalarda sıkça kullanılan sudan suya ve 
sudan havaya ısı pompalarında iddialı. 
Ürünler, 5 kW – 83 kW arasında geniş 
bir kapasite aralığına sahip.

Panoları Söndürme Sistemi, 19² Rack tipi 
kabin söndürme sistemleri, alçak, orta, 

yüksek genleşmeli köpük uygulamaları 
hakkında katılımcıları bilgilendirdi.
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Haberler

Türk Bilim İnsanları Milimetrik Motor Üretti

T ÜBİTAK BİLGEM ve Gebze Teknik 
Üniversitesi (GTÜ) işbirliğiyle mili-

metre boyutuna kadar küçültülebilen yeni 
nesil motor üretildi. TÜBİTAK, BİLGEM ve 
GTÜ tarafından yüksek teknoloji ürünleri 
geliştirmek amacıyla ilk defa tasarlanan 
‘yeni nesil minyatür motor’; uzay araçları 
ve uydular, robotik ve otomasyon sis-
temleri, MR cihazları ve endoskopi gibi 
tıbbi uygulamalar, yeni nesil akıllı cep 
telefonları gibi kitlesel iletişim cihazla-
rında küçük boyutlu, hafif, gürültüsüz ve 
manyetik alanlardan etkilenmeyen yeni 
motor tasarımları ihtiyaçlarını karşılaya-
bilecek. TÜBİTAK’ın 1005 kodlu ‘Ulusal 
Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma  Destek 
Programı’ çerçevesinde desteklenen bil-
gisayar destekli sonlu elemanlar analiz 
yöntemleri kullanarak üretilen yeni nesil 
ultrasonik motorlar, GTÜ Malzeme Bilimi 
ve Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. 
Sedat Alkoy, Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, 
Araştırma Görevlisi Sinan Dursun ve 
Maltepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ebru 
Menşur Alkoy’dan oluşan araştırma ekibi 
tarafından tasarlandı. GTÜ Mühendislik 
Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendis-
liği Bölümü Laboratuvarı’nda düzenlenen 
tanıtım toplantısının ardından gazeteci-
lere açıklama yapan proje yürütücüsü 
Prof. Dr. Sedat Alkoy, üstün özellikli 
ultrasonik motor uygulamasının TÜBİ-
TAK destekli bir proje olduğunu söyledi. 
Alkoy, standart elektrik motorlarına alter-
natif olarak minyatür boyutlarda üretim 
ve motora üstün özellik kazandırma ama-
cıyla geliştirdikleri seramiği 4 kişilik ekiple 
18 ayda tamamladıklarını belirtti. Bu sera-
miği yeni nesil bir motor tasarımıyla bir 

araya getirdiklerini anlatan Alkoy, şöyle 
devam etti: “Sadece Türkiye’de değil 
dünyada da örneği olmayan, literatürde 
ve bilimsel camiada bir ilk olan bir motor 
tasarımı ortaya çıkardık. Projede güzel 
sonuçlar elde ettik. Bu motor, minyatür-
leştirilmesi planlanan, bir santimetrenin 
altında boyutlara indirilebilmektedir. 
Mikro elektromekanik (robotik) sistemler 
dediğimiz birtakım sistemlerde kullanıla-
bilir. Dijital kameralar, cep telefonlarında 
kullanılabilir. Bu motorların diğer özelliği 
manyetik alan yaratmıyorlar. Manyetik 
alandan etkilenmiyorlar. Örneğin MR 
cihazlarında yüksek manyetik alanlar 
söz konusu. Normal bir motorla bazı 
şeyleri çalıştırmanız mümkün olmuyor. 
Dolayısıyla burada, ultrasonik motoru 
yani manyetik alandan etkilenmeyen bir 
motoru kullanıyorsunuz.” Alkoy, minya-
tür motorların daha küçük boyutlarda, 
birkaç milimetre boyutuna indirilip direkt 
damar içerisinde birtakım tıbbi işlemler 
yapılmasında, endoskopide kullanılabi-
leceğini vurgulayarak “Bu motorların bir 
avantajı da normal elektrik motorlarını 
çalıştırdığınız zaman motorun belli bir 
güce ulaşması belli bir zaman alır, belli 
bir zamanda gücü düşer. Bu motorlar ise 
aç kapa mantığı ile çalışıyor. Açtığınızda 

tüm güçle çalışıyor, kapattığınızda kilitle-
yebiliyorsunuz. Ayrıca ses yapmıyor, ses-
siz çalışıyor. ‘Ultrasonik’ derken kulağın 
duyamayacağı frekansta çalışıyor. Boyut-
ları küçüldüğünde verimleri düşmüyor” 
şeklinde konuştu. Projeyle ilgili patent 
başvurusu aşamasında olduklarını, 
daha sonra uygulamaya sokmayı plan-
ladıklarını dile getiren Prof. Dr. Alkoy, 
projeyi bilimsel camiayla paylaşmak ve 
ticarileştirmek istediklerini, bu amaçla 
da projenin yayınların hızla hazırladık-
larını belirtti. Alkoy, sadece laboratu-
varda çalışmadıklarını, Ar-Ge’de birtakım 
uygulamalara dönük cihazlar geliştir-
diklerine dikkat çekerek şunları söyledi: 
“Türkiye’de yerli ve millileştirme projeleri 
var. Özellikle savunma sanayisini kimseye 
bağımlı olmamak için yerlileştirmek gere-
kir. Bu çalışmalarla biz de buna destek 
sağlıyoruz. Ultrasonik motor böyle bir 
uygulamada kullanılabilir. ASELSAN’dan, 
savunma sanayisiyle uğraşan firmalardan 
geldiler. Projemizle ilgili bilgi aldılar. Bu 
projemiz savunma sanayisinde, insansız 
hava araçlarında, uzay araçları ve uydu-
larda kullanılabilir.”

Kaynak: www.milliyet.com.tr
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TEKNOKLİMA

Aşkabat Olimpiyat Kompleksi

ALARKO CARRIER

A

Expo 2016 Antalya
larko Carrier, 23 Nisan - 30 Ekim tarihleri arasındaki 
6 aylık süreçte 200 binden fazla sosyal ve kültürel 

aktivitenin yapılacağı Expo 2016 Antalya’nın bazı bölümle-
rinin iklimlendirmesini sağlıyor. Bu kapsamda Alarko Carri-
er; fuarın VIP binasında, basın merkezinde, restoranlar so-
kağında, çim amfide, 
depo alanında, sergi 
ve sanat çalışmaları 
ile kafelerin yer aldığı 
binalarda, yüksek ve-
rime sahip 50UH seri-
si çatı tipi klimalarıyla 
kalite ve güvenceyi bir 
arada sunuyor.

ARÇELİK

A

Kalekent
rçelik A.Ş., Beylikdüzü Beykent bölgesinde ilk etabı 
hayata geçen ve ikinci etabının inşası süren Kalekent 

projesinin iş ortakları arasında yerini aldı. Kalekent Projesini 
Gül İnşaat, Liv Yapı ve 3SKale Grubu ortaklaşa yürütüyor. Ar-
çelik, 100 bin metrekare arazi üzerine kurulu Kalekent proje-
si kapsamında ankastre mutfak ürünleri ve klimalarıyla lüksü 
tüketicilerin hizmetine sunuyor. Projenin ilk etabındaki 700 
dairede ürünleriyle çözüm ortağı olan Arçelik, projenin ikinci 
etabında da ürünleriyle yer alıyor. Kalekent projesi dahilinde 
Arçelik, 1421 adet ankastre fırın, ankastre ocak, davlumbaz, 
ankastre bulaşık makinesiylede mutfaklara şıklık katıyor. Pro-
jede ayrıca 1421 adet 12000 BTU klima yer alıyor.

şkabat’ta 1.466.400 m2 alan üzerine inşa edilen 
Olimpiyat Kompleksi, 2017 Asya Kapalı Salon ve 

Savaş Sanatları Oyunları’na ev sahipliği yapacak. 2010 
yılında inşasına başlanan ve 3 faz olarak projelendiri-
len kompleksin 2016 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Bu 
projede iklimlendirme için Polimeks İnşaat ile anlaşan 
Teknoklima, Boreas klima santralleri ile projenin tüm 
iklimlendirme çalışmalarını proje bitiminden önce ta-
mamladı. 45.000 kişilik kapasiteye sahip olan Olimpiyat 
Stadyumu’nun da proje kapsamında inşasına devam 
ediliyor. Yapılacak tüm bu tesislerle; karate, judo, boks, 
bisiklet, tenis, yüzme, halter, atletizm, jimnastik, futbol, 
basketbol, voleybol, hentbol gibi çok değişik spor tiple-
rinin hem müsabaka hem de antrenmanlarının yapılması 
için tüm gereklilikler sağlanırken ısıtma-soğutma unsurları 
da titizlikle belirleniyor. Polimeks İnşaat, bu proje kapsa-
mındaki yapıların inşa edilmesine ek olarak binaların için-
de kullanılacak spor ekipmanlarının temin ve tefrişatının, 
tesisin işletilmesi için gerekli olacak multimedya sistemle-
rinin, güvenlik sistemlerinin, bilgi teknolojileri altyapısının 
ve ilgili ekipmanlarının da temin ve montajını üstlendi.
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mraniye’de bulunan Tema Life projesinde, dış cep-
he mantolama için İzocam dış cephe mantolama 

sistemleri kullanıldı. Projenin yalıtımı gerçekleştirilirken 
İzocam Manto Taşyünü paket sistem ürünü kullanıldı. 
Gerçekleştirilen bu yalıtım uygulamasıyla birlikte, taşyü-
nü yalıtım malzemesinin mineral yün yapısı ve yanmaz-
lık özelliğinden dolayı binanın ısı yalıtımının yanında ses 
yalıtımı ve yangın güvenliği de sağlandı. İzocam Manto 
Taşyününün faydaları arasında ayrıca uygulamanın binayı 
daha uzun süreli dayanıklı kılması, yoğuşma gibi isten-
meyen oluşumları engellemesi ve binanın depreme karşı 
dayanıklılığını sağlaması yer alıyor. Depremde yaşanan yı-
kımların bir kısmı binaların taşıyıcı sistemleri içindeki de-
mirlerin paslanması ve çürümesi sonucu özelliğini kaybet-
mesi nedeniyle gerçekleşiyor. Mantolamanın doğru şekilde 
uygulanması ise deprem sırasında binadaki hasar riskini 
azaltıyor. Mantolama sistemi binayı dıştan bir zırh gibi 
sararak binanın taşıyıcı sistemini dış etmenlere karşı koru-
yor, yoğuşmayı ve dolayısıyla korozyonu engelliyor. Taşıyıcı 
sistemin kesintisiz korunmasının sonucunda hem binanın 
dayanıklılığı hem de ömrü artıyor. Bunların yanı sıra man-
tolama, iç mekânlardaki ısının uzun süre istenen seviyeler-
de korunmasını sağlıyor. Kış aylarında oluşan ısı kayıpları-
nı, yaz aylarında ise meydana gelebilecek ısı kazançlarını 
azaltmak için yapılan man-
tolama, enerji faturalarına 
da olumlu yansıyor. Kış 
aylarında kömür, doğalgaz 
gibi yakıt giderlerini, yaz 
aylarında ise klima kullanı-
mına bağlı elektrik enerjisi 
tüketimini neredeyse yarı 
yarıya azaltıyor.

Ü

Tema Life Ümraniye
İZOCAM TROX

T

Ataşehir WaterGarden
oplam 49.000 m2 kiralanabilir alan ve 166.000 m2 
inşaat alanına sahip WaterGarden, Ataşehir’de ku-

ruluyor. 2016 yılında tamamlanacak proje, “tadı başka” 
sloganıyla, dünyada ilk, yenilikçi gastronomi, eğlence ve 
kültür merkezi olmayı hedefliyor. WaterGarden’da; 5 bin 
metrekare alan üzerine kurulacak Avrupa’da bir yaşam mer-
kezi içinde yer alan “en gelişmiş” gösteri havuzu yapılıyor. 
WaterGarden’da ayrıca içinde mini golf sahası, extreme 
park, çocuk oyun alanları da bulunan, binlerce çeşit bitki-
nin ve ağaçların yer aldığı, 15 bin metrekarelik Şehir Parkı 
da kuruluyor. TROX bu projede motorlu yangın damperleri 
ve duman damperleri ile yer aldı. TROX teknik donanımı 
ve bilgi birikimiyle Avrupa ve Türkiye standartlarına uygun 
yangın ve duman damperleri ile en güvenli teknik çözümleri 
sunuyor. WaterGarden Ataşehir’de kullanılan duman dam-
perleri motorunun ve kasasının kalsiyum silikat korumalı 
olması sebebiyle çok yüksek sıcaklıklarda dahi motoru ve 
kasası etkilenmeyerek fonksiyonunu kaybetmeden mahalde-
ki dumanın tahliye edilebilmesine olanak sağlıyor.

C elal Bayar Bulvarı ile mevcut gar binasının arasındaki 
araziye yapılacak olan Ankara Hızlı Tren Garı projesi-

nin iklimlendirme ihtiyacı FORM’un ürün gamı içerisinde yer 
alan LENNOX Paket Klimalar, CLIVET Sudan Suya Isı Pom-
paları ve DECSA Soğutma Kuleleri ile sağlanacak. 21 bin 
600 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek ve günde 50 
bin, yılda 15 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak garın 
iklimlendirme ihtiyacı için toplam soğutma kapasitesi 6.000 
kW olan 45 adet LENNOX marka Su Soğutmalı Kondenserli 
Paket Klima, toplam soğutma kapasitesi 2.000 kW olan 12 
adet CLIVET marka Sudan Suya Isı Pompası (5 adet dört 
borulu, 6 adet 2 borulu) ve kapasitesi 17.300 kW olan  
DECSA marka 2 adet Kapalı ve 2 adet Açık Devre Aksiyal 
Fanlı Soğutma Kulesi kullanılıyor. Projede kullanılan CLIVET 

FORM

Ankara Hızlı Tren Garı
marka sudan suya ısı pom-
palarının 5 tanesi dört bo-
rulu olup aynı anda ısıtma 
ve soğutma yapabiliyor, 
iki borulu olan 6 adeti ise 
yazın soğutma kışın ısıtma yapabiliyor. Gar binasında kullanılan 
LENNOX paket klimalarla sistem kondenserinde atık enerjiden fay-
dalanılarak sağlanan ısı geri kazanımıyla yüksek enerji tasarrufu 
sağlanıyor. Projede kullanılan DECSA Kapalı Devre Kule model-
lerinde ise işletme anında yüksek enerji tasarrufu sağlayabilen 
kuru soğutma (free-cooling) teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji 
sayesinde özellikle kış aylarında dahi soğutma ihtiyacı olan yapı-
larda, ihtiyaç duyulan kapasitenin tamamı kuru soğutma çalışma 
moduyla sağlanabiliyor.
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“ Endüstri 4.0 vizyonunu 
	 oluşturmayan	kuruluşlar,	ilerleyen		
	 dönemde	rekabet	avantajlarını	
	 yitirecekler”

Çağımızın endüstriyel dönüşümü olan dördüncü sanayi devremi gerçekleşiyor. Diğer adıyla Endüstri 4.0'ın 

avantajları ve zorlukları nelerdir? Endüstri 4.0'ın makine sektörüne etkisi nasıl olacak ve Türkiye, Endüstri 4.0 

dönüşümünün neresinde? Scheer Danışmanlık ve Bilgi Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Çağrı Tolga Avşar, Endüstri 

4.0 hakkında merak edilenleri Termodinamik okurlarına anlattı…

Scheer Danışmanlık ve Bilgi Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü 
Çağrı Tolga Avşar:

Söyleşi
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nimleri doğrultusunda çalışanlarının 
Endüstri 4.0 ve bağıntılı konularda 
yetkinliklerinin artmasını hedefleyen 
özel eğitim programları tasarlıyor ve 
uyguluyoruz.   

Termodinamik: Endüstri 4.0’ın 
avantajları nelerdir?

Çağrı Tolga Avşar: Endüstri 4.0 ile 
müşteri süreçleri; müşterilerin çoklu 
kanallardan ürün/hizmete ulaşabildi-
ği, ürün ve hizmetin durumunu anlık 
olarak görebildikleri, ürünü kendileri-
ne özel şekilde sipariş edebilmelerini 
ve ulaşabilmelerini mümkün kılıyor 
olacak. Endüstri 4.0 ile ürün ve hiz-
met geliştirme süreçleri, anlık olarak 
müşteriye özel ürün geliştirmeyi ve 
müşterinin de ürün geliştirme süre-
cine dahil olduğu açık inovasyonu 
da mümkün kılacak. Endüstri 4.0 
ile üretim süreçleri ise, kendi başına 
anlık karar alabilen ama diğer üretim 
alanlarıyla entegre çalışabilen mo-
düler ve esnek üretim kabiliyetlerine 
sahip olacak. Endüstri 4.0’ın yarata-
cağı rekabet avantajlarını özetleye-
cek olursak; iyileştirme ve verimlilik 
başlığında daha hızlı ürün geliştirme, 

Termodinamik: Endüstri 4.0 nedir? 

Çağrı Tolga Avşar: Endüstri 4.0’ın 
tarihçesinden kısaca bahsedecek olur-
sak, buhardan güç elde edilmesi 1. 
Sanayi Devrimini tetiklerken, üretim 
hattı organizasyonu 2. Sanayi Devri-
mini, otomasyon 3. Sanayi Devrimini 
ve günümüzde internetin endüstriyel 
organizasyonlara girmesi 4. Sanayi 
Devrimini yani Endüstri 4.0’ı ortaya 
çıkarmıştır. Nesnelerin interneti, üç 
boyutlu yazıcılar, mobilite, büyük veri, 
artırılmış gerçeklik ve    siber fiziksel 
sistemler gibi yeni teknolojilerin füz-
yonu yeni iş modelleri doğuruyor ve 
sanayiden topluma, toplumdan bireye 
daha önce görmediğimiz büyük deği-
şimleri tetikliyor. İşte teknolojilerin 
füzyonu, sonucu ortaya çıkan Endüst-
ri 4.0 ile talepten ürün/hizmet geliş-
tirmeye, hammadenin tedariğinden 
üretime, üretimden müşteriye kadar 
olan müşterilere değer yaratılan bü-
tün süreçlerin insan, makine ve bilgi 
teknolojileri boyutlarıyla entegre, ka-
rar mekanizmaları özerk ve her ürün 
ya da hizmetin anlık olarak müşteriye 
özel değer yaratmasının sağlandığı bir 
mükemmellik hedeflenmektedir. Bu 
mükemmellik hedefi ve değişim, Türk 
Sanayisi için de rekabette öne geçe-
bilmek için büyük bir fırsat sunuyor. 

Termodinamik: Endüstri 4.0’ın eko-
nomik ve sosyal açıdan dönüşümler 
yaratacağı çok tartışılan bir konu. Bu 
dönüşüm nasıl olacak?

Çağrı Tolga Avşar: Bu dönüşüm 
toplumları, sektörleri ve insanları de-
rinden etkileyecek.  Müşteri, Sipariş, 
Üretim ve Lojistik süreçlerin uçtan 
uca esnek bir şekilde entegre olabil-
mesi, kendi kendine karar verebilen 
modüler yapılar olması ve müşteriye 
özel ürünün seri üretim maliyetine 
üretilmesi sayesinde Endüstri 4.0 viz-
yonunu hayata geçiren firmalar, ku-
ruluşlar sektörlerinde önemli rekabet 

avantajları elde edeceklerdir. Endüstri 
4.0 vizyonunu oluşturmayan kuruluş-
lar, ilerleyen dönemde rekabet avan-
tajlarını yitirecekleri için ayakta kal-
makta zorlanacaklardır. Yeni firmalar 
ya da başka sektörlerden firmalar yeni 
iş modelleri ile endüstri ve sektörle-
re bambaşka boyut ve değer getiriyor 
olacaklar. Endüstri 4.0 vizyonu doğ-
rultusunda ürün ve hizmetler geliş-
tiren firmalar karbon ayak izlerinin, 
üretim kayıplarının ve stoklarının 
azalması ile beraber sürdürülebilirlik 
boyutunda da değişim getiriyor ola-
caklar. Endüstri 4.0’ın sürücülerinden 
olan platform yapılanmalarla müşteri, 
firma ve tedarikçiler daha etkileşimli 
bir şekilde bir araya gelirken, bildiği-
miz anlamdaki organizasyonel yapılar 
daha yalın, entegre ve ortak çalışmaya 
açık yapılara dönüşecek.

Termodinamik: Endüstri 4.0’ın zor-
lukları nelerdir?

Çağrı Tolga Avşar: Dördüncü sana-
yi devriminde üretim ve katma değer, 
kas gücü ile değil hayata geçen fikirle, 
şirketlerin inovasyon kabiliyetleri ile 
doğru orantılı olacaktır. İnsanlar en-
telektüel birikimleri ile alın teri dö-
küyor olacaklar. Bu nedenle Endüs-
tri 4.0’ın en büyük zorluğu öncelikle 
yetişmiş insan kaynağıdır. Endüstri 
4.0’ın ihtiyacı olan kavram ve uygula-
maları geliştirecek yetkinlikleri oluş-
turmak çok önemli. Çünkü bundan 
5-10 yıl sonra bugün varolmayan bir-
den fazla disiplini içeren birçok yeni 
meslek ortaya çıkıyor olacak. Bu ne-
denle şirketlerin mevcut çalışanlarını 
Endüstri 4.0 konularında yetiştirme-
si, ilerleyen dönemde oluşacak istih-
dam açığını kapatabilmesi için önem 
arz ediyor. Bizler de Scheer olarak 
şirketlere özel, Endüstri 4.0 strate-
jilerinin, fırsatlarının, modellerinin 
belirlenmesi ve uygulanması hizmet-
lerimizin yanı sıra Scheer Akademi 
yapılanmamızla şirketlerin gereksi-

Söyleşi
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“Kuruluşların çalışanlarını 
Endüstri 4.0’ın gelişen 

ihtiyaçları doğrultusunda 
yetiştirmeleri ve bu 

değişime hazırlamaları, 
Türkiye’nin Endüstri 4.0 

yolculuğunda hızlı adımlarla 
ilerleyebilmesi için kritik 

öneme sahiptir”
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Söyleşi

nelerin yapıyor olacağını ve insanların 
iş formu açısından daha bilişsel daha 
entelektüel sermayelerini kullanabile-
cekleri çalışma alanlarına kayıyor ola-
cağını söyleyebiliriz. 

İşte bu nedenle, Türkiye gibi geliş-
mekte olan, genç nüfusu olan ülke-
lerde gençlerimizi Endüstri 4.0’ın 
kavramları üzerine, teknolojileri üze-
rine yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü 
dediğimiz gibi iş formu değişiyor ve 
birden fazla disiplini içeren yeni mes-
lekler ortaya çıkıyor olacak. Endüstri 
4.0’ın hayata geçirilmesi için kendi 
mesleklerinin yanı sıra bilişim sistem-
leri, yazılım, veri bilimi gibi Endüstri 
4.0 teknolojileri ve kavramları konu-
larında kendilerini yetiştiren çalışan-
lar, istihdam piyasasında rakiplerinin 
birkaç adım önünde yer alacaklardır. 
Bu nedenle, çalışanların bilgi sis-
temleri ve teknolojileri konularında 
yetkinliklerini artırması kritik başarı 
faktörüdür. Kuruluşların çalışanları-
nı Endüstri 4.0’ın gelişen ihtiyaçları 

daha düşük üretim maliyeti, daha az 
stok, daha hızlı esnek üretim ve lo-
jistik, artan kapasite kullanımı, artan 
yatırım geri dönüş oranı ve tabii ki 
müşteri memnuniyetinde artış anla-
mına geliyor. İş Modeli dönüşümü 
başlığında, şirketlerde belirlenen iş 
modelleriyle yeni ürün ve hizmet ile 
artan kârlılık anlamına geliyor. 

Termodinamik: Endüstri 4.0 ile bir-
likte anılan ‘Nesnelerin İnterneti’, in-
sansız bir endüstri mi demek oluyor? 
Yani Endüstri 4.0, istihdam sorunu 
yaratabilir mi?

Çağrı Tolga Avşar: Endüstri 4.0’ın 
amacı insandan arındırılmış bir fab-
rika değil, daha çok bilgi teknolojile-
ri kabiliyetlerinin kullanımıyla insan 
odaklı, bütün paydaşlara katma değeri 
yüksek organizasyonu ve işletmeyi 
oluşturmaktır.
Aslında aynı endişeler Endüstri 2.0 
ve 3.0’da da geçerliydi. Tarımda ma-
kinelerin kullanılması, 3.0 ile bera-

ber otomasyonun devreye girmesiyle 
acaba insanlar işsiz mi kalacaktı gibi 
sorular vardı. Ama o dönemden bu 
döneme baktığımızda aslında çalışan 
insan sayısının arttığını görüyoruz. 
Bunun temel sebebi, işin form de-
ğiştiriyor olmasıdır. Endüstri 4.0’ın 
özellikle insanlar açısından faydası-
nın, 4.0 teknolojileriyle beraber maki-
nelerin yapması gereken işleri maki-
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“Endüstri 4.0 ile 
sanayi kuruluşları 

doğal kaynakları daha 
verimli kullanacak 
ve karbon ayak izi 

azalacaktır"

Söyleşi

nılacak Açık Platform yapıları tespit 
edilmelidir. Teşviklerle desteklenen 
bu platformlarda tedarikçiler ve bü-
yük kuruluşlar ekosistem mantığında 
bir araya getirilmelidir. Bu platform-
ların yurtiçinde başarılı uygulamalarla 
beraber oluşması akabinde yurtdışına 
yayılımları ihracatımızı artırmak için 
çok önemlidir. 
Bir diğer boyut, Bilgi ve İletişim Tek-
nolojileri altyapısıdır. Nesnelerin in-
terneti ile ilgili araştırmalara göre çok 
kısa bir süre içinde 1 trilyon nesnenin 
internete anlık olarak bağlı olaca-
ğı hesaplanıyor. Her nesnenin anlık 
olarak yüzlerce parametreyi birbiri-
ne iletecek olması, sürdürülebilir ve 
sağlıklı bir Bilgi ve İletişim altyapısı 
gerektiriyor. 
Endüstri 4.0 Teknolojileri dediğimiz-
de; Nesnelerin İnterneti, Mobilite, 
Çoklu Kanal Yönetimi, 3 Boyutlu Ya-
zıcılar, Siber Fiziksel Sistemler, Bü-
yük Veri ve Güvenlik Teknolojilerin-
den bahsedebiliriz. İşte bu konularda 
odak alanların belirlenmesi ve dün-
yayla entegre ama aynı zamanda ül-
keye özgü teknolojilerin geliştirilmesi 
çok önemlidir. Özellikle Nesnelerin 
İnterneti kapsamında siber güvenlik 
teknolojilerinin ve çözümlerinin ge-
liştirilmesi kritik öneme sahiptir.
Endüstri 4.0 yepyeni istihdam alanla-
rı yaratıyor olacak. Bu nedenle, eğitim 
sisteminin Endüstri 4.0 gereksinim-
leri doğrultusunda tasarlanması kritik 
başarı faktörüdür.
Sonuç olarak, Türk sanayisinin gelişi-
mi için Endüstri 4.0’a uzun bir yol-
culuk olarak bakılmalı ve kuruluşlar 
stratejik hedeflerinden hareketle kısa, 
orta ve uzun vadelere yayılmış yöne-
tilebilir ve sürdürülebilir Endüstri 
4.0 faaliyetlerine odaklanmalıdır. En-
düstri 4.0 yolculuğunda kuruluşların 
sistematik bir yaklaşımla ve aşama-
larla ilerlemeleri Endüstri 4.0 uygula-
malarının başarısını artıracaktır. 

Termodinamik: Endüstri 4.0’ın 

doğrultusunda yetiştirmeleri ve bu 
değişime hazırlamaları, Türkiye’nin 
Endüstri 4.0 yolculuğunda hızlı 
adımlarla ilerleyebilmesi için kritik 
öneme sahiptir.

Termodinamik: ‘Uzaktan Kontrol’ 
kavramı da Endüstri 4.0 ile anılıyor. 
Örneğin bina otomasyon sistemlerin-
de uzaktan kontrol ile nasıl güvenli 
bir ortam sağlanabilir?

Çağrı Tolga Avşar: ‘Uzaktan 
Kontrol’ün de içinde olduğu özellikle 
Endüstri 4.0’ı mümkün kılan nesne-
lerin interneti, siber fiziksel sistemler, 
artırılmış gerçeklik, büyük veri, 3 bo-
yutlu yazıcılar ve robotik gibi tekno-
lojilerin füzyonu sonucu ortaya çıkan 
çözümlere baktığımızda akıllı bina ve 
akıllı ev konseptlerini şimdiden gö-
rüyoruz. Geliştirilmekte olan ve ge-
liştirilmiş bu çözümlerden örnekler 
verecek olursak: Binalardaki sensörler 
vasıtasıyla sıcaklığın oda hatta kişiye 
özel ölçülüp anlık olarak ayarlanabil-
mesini, ortamdaki ışığın kişi sayısına 
hatta ortamın kullanım amacına uy-
gun şekilde değişmesini, sensörler 
vasıtasıyla ortam güvenliğinin sağ-
lanmasından bahsedebiliriz. Hatta 
ilerleyen dönemde bina yapısalları-
nın içerisine yerleştirilen mikroçip ve 
sensörlerle binanın yapısal risk taşı-
yıp taşımadığı anlık olarak değerlen-
dirilebiliyor olacak. Bununla beraber 
binalarda faydalı alanın sanallaştırıl-
ması paylaşım ekonomisi modelinde 
daha fazla ortak kullanım yaratılabili-
yor olacak. İşin sanallaşması ile bera-
ber ilerleyen dönemde ofisler insanla-
rın daha fazla sosyal etkileşim için bir 
araya geldikleri yerler olmaya başlaya-
cak. Bu teknolojiler İstanbul gibi tra-
fik problemi olan yerlerde insanların 
hayat kalitesinin yanı sıra iş verimlili-
ğinin de artmasını sağlayacak. Ayrıca 
3 boyutlu yazıcılar, robotik teknoloji-
leri vasıtasıyla bina inşasının çok kısa 
sürelerde ve bina tasarımlarının açık 

inovasyonla tamamen kişiye özel ola-
cağını görüyor olacağız.  

Termodinamik: Türkiye, Endüstri 
4.0 dönüşümünün neresinde, Türkiye 
sanayisi Endüstri 4.0 için hazır mı? 
Hazır değilse neler yapılmalı?

Çağrı Tolga Avşar: Özellikle En-
düstri 4.0 dönüşümünde Türkiye şu 
anda farkındalık aşamasındadır. En-
düstri 4.0’ın teknolojileri nelerdir, 
nasıl fayda yaratır içselleştirilmesi 
aşamasındayız. Türkiye gibi genç nü-
fusa sahip gelişmekte olan ülkeler, 
belirledikleri Endüstri 4.0 stratejileri 
doğrultusunda gelişmiş ülkelere göre 
daha hızlı hareket edip, daha reka-

betçi bir konuma gelebilirler. Verimli 
ve sürdürülebilir bir sanayinin olu-
şumu için öncelikle Türk Sanayisine 
özel Endüstri 4.0 Stratejisinin, Odak 
Alanlarının, Yönetişim Modelinin ve 
Yol Haritasının belirlenmesi, ardın-
dan bu model doğrultusunda destek 
ve teşvik sistemlerinin de acilen haya-
ta geçirilmesi gerekiyor. Türk sanayisi 
için özellikle 4 önemli boyut olduğu-
nu değerlendiriyoruz: ‘Açık Platform 
Yapılanması’, ‘Altyapı’, "Teknoloji" ve 
Eğitim’. 
Endüstri 4.0’ın temel karakteris-
tiklerinden biri olan Açık Platform 
Yapılanması, işbirliklerinin oluş-
masını sağlayan ekosistemlerdir. Bu 
bağlamda özellikle Türk Sanayisine 
rekabet avantajı yaratacak, odakla-
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nunu mümkün hale getirmektedir. 

Termodinamik: Türkiye’de Endüstri 
4.0’ın geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Çağrı Tolga Avşar: Dördüncü sanayi 
devrimi, toplum ve bireylere faydaları 
olduğu kadar riskleri de içinde ba-
rındıyor. Özellikle Türkiye gibi genç 
nüfusa sahip ülkemizde, gençlerimizi 
Endüstri 4.0’ın gereksinimleri doğ-
rultusunda yetiştiremezsek, işsizlik 
oranı artarken, karşılanamayan nitelik 
gerektiren açık pozisyonlarında fazla 
olduğunu görüyor olacağız. Ülkemiz 
için 4. Sanayi Devriminde başarılı ol-
manın yolu, yönetişimden ve eğitim-
den geçiyor. Aksi takdirde gelişmiş 
ülkelere göre düşük olan iş gücü mali-
yetimizin ve üretkenliğimizin anlamı 
kalmayacaktır. Bu zorluğu aşmanın 
yolu; bir an önce hem ülke hem de 
kuruluşlar olarak Endüstri 4.0 strate-
jilerinin, yönetişim modelinin belir-
lenmesi ve Endüstri 4.0 gereksinim-
leri doğrultusunda eğitim sisteminin 
adapte edilmesinden geçer.

örneğin; bir araba üreticisi de mobi-
lite sağlayıcısı olarak istenen zaman-
da, en hızlı, en konforlu ve en düşük 
maliyetli ulaşımı sağladığı müddetçe 
rekabette öne geçecektir. Platform 
yaklaşımı, kuruluşları müşteri ve te-
darik zincirini de içine alan açık bir 
ekosistem yaratarak endüstriler arası 
duvarların ortadan kalkmasına sebep 
olmaktadır. Firmaların yeni iş model-
leri ile farklı endüstri ve sektörlere 
bambaşka boyut ve değer getirdiğine 
şahit olacağız. Örneğin, bir buzdola-
bının tüketiciler hiç markete gitme-
den tüketime göre eve sipariş vere-
bilmesi ve böylece buzdolabı üreten 
kuruluşun teknolojik olarak aynı za-
manda perakende hizmeti verebilecek 
olmasını, oluşabilecek bir trend olarak 
örnek verebiliriz. Artan veri analiz 
kabiliyetleri ile kuruluşlar ürünleriy-
le ilgili daha fazla hizmet sağlayabi-
lecekler, örneğin bir makine üreticisi 
kestirimci bakım hizmetini ürettiği 
makine için bir katma değerli hizmet 
olarak müşterisine sağlayabilir. 
Süreçlerde verimlilik artışından bah-
sedecek olursak; Endüstri 4.0 ile sa-
nayi kuruluşları doğal kaynakları daha 
verimli kullanacak ve karbon ayak izi 
azalacaktır. Yeni fikirler ve buluşlar 
çok daha düşük maliyetlerle hızla ha-
yata geçecektir. Endüstri 4.0 ile ürün 
ve hizmet geliştirme süreçleri, anlık 
olarak müşteriye özel ürün geliştir-
meyi ve müşterinin de ürün geliştirme 
sürecine dahil olduğu açık inovasyonu 
da mümkün kılacak. Endüstri 4.0 ile 
üretim süreçleri ise kendi başına anlık 
karar alabilen ama diğer üretim alan-
larıyla entegre çalışabilen modüler 
ve esnek üretim kabiliyetlerine sahip 
olacaktır. Örneğin, gerçek zamanlı/
anlık analiz ile, bir fabrikada sıradışı 
bir enerji sarfiyatı durumunda, ilgi-
li sistemin bakıma gereksinimi olup 
olmadığı önceden anlaşılabiliyor. İşte 
bu teknoloji destekli kabiliyetler bü-
tünü, gerçek zamanlı olarak kendini 
kontrol edebilen akıllı fabrika vizyo-

Söyleşi

Türkiye makine sektörüne yansımala-
rı neler olacak?

Çağrı Tolga Avşar: Endüstri 4.0’ın 
makine sektörüne yansımasını iki kı-
sımda ele alabiliriz. Birincisi üretim-
de verimliliklerin artması. Örneğin, 
üretim sektöründe gerçek zamanlı/
anlık analiz ile, sıradışı bir enerji sar-
fiyatı durumunda, sistemin bakıma 
gereksinimi olup olmadığı anlaşılabi-
lir. İkincisi ise iş modeli değişimidir. 
Artık makine üreticileri makine ya da 
ekipmanın sahipliğini satmak yeri-
ne makine ile hizmet veriyor olacak. 
Örneğin bir kompresör üreticisinin 
kompresörü satmak yerine hava ba-
sıncı satmasını buna örnek gösterebi-
liriz. Böylece makine/ekipman satın 
alan işletme ana işine odaklanabilir ve 
kaynaklarını daha etkin kullanabilir.  

Termodinamik: Endüstri 4.0’ın Tür-
kiye’deki üretim şirketleri üzerinde 
nasıl bir etkisi var?

Çağrı Tolga Avşar: Endüstri 4.0’ın 
üretim şirketlerine etkisini iki kısım-
da ele alabiliriz. Birincisi yeni iş mo-
dellerinin ortaya çıkması, ikincisi ise 
süreçlerde verimliliklerin radikal bir 
şekilde artması. 
Endüstri 4.0’ın iş modellerine etkisi-
ne bakacak olursak, artık müşteri is-
tediği ürünlerin ve kaynakların mül-
kiyetini satın almaktan ziyade ilişkili 
hizmetlere istedikleri zamanda, mali-
yette ve kalitede erişeceklerdir. Bu da 
sanayi kuruluşlarının, kendi ürünleri 
ile ilgili fonksiyonlar için, hizmet sağ-
layıcı karakterine bürünmesi anlamı-
na geliyor. Böylelikle son kullanıcıya 
bu hizmeti en işlevsel, en hızlı ve en 
düşük maliyetle sunan kuruluşlar re-
kabette ön plana çıkacaktır. Bugün 
son kullanıcılar Android Market’te 
ya da Apple Store’da nasıl uygulama 
satın alıyorlarsa ve Apple bir üründen 
öte Uygulama Platformu özelliği ile 
hizmet sağlıyorsa, ilerleyen dönemde 

Çağrı Tolga Avşar Hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Makina Mühendisliği ve Hacettepe 
Üniversitesi’nden İşletme Yüksek 
Lisans derecelerine sahiptir. Uzun 
yıllar Savunma Sanayi,  Üretim ve 
Finans sektörlerinde, Türkiye’nin 
önde gelen firmalarında Stratejik 
Planlama, Program ve Proje Yöne-
timi, İş Süreçleri Yönetimi, Yalın 6 
Sigma, İş ve Bilgi Teknolojileri Dönü-
şümü, İnovasyon Yönetimi, Değişim 
Yönetimi ve Dijital Dönüşüm konu-
ları başta olmak üzere çalışmalarda 
bulunmuş ve üst düzey yöneticilik 
yapmıştır. 2008’den beri Scheer Hol-
ding şirketlerinde Üst Düzey Yöneti-
cilik yapmakta olup, 2012’den beri 
Scheer Danışmanlık ve Bilgi Sistem-
leri A.Ş.’de Genel Müdür görevini 
yürütmektedir.
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Uygulama

A 
rçelik A.Ş., Beşiktaş JK’nın yeni 
stadyumu Vodafone Arena’nın 
aydınlatma, iklimlendirme ve 

dijital görüntüleme alanındaki sistemle-
rini geliştirdi. Saha aydınlatmasında kul-
lanılan ve titreşim yaratmayan en geliş-

Vodafone Arena’nın Aydınlatma, 
İklimlendirme ve Dijital 
Görüntüleme Sistemleri
Arçelik A.Ş., Beşiktaş JK’nın yeni stadı Vodafone Arena’nın aydınlatma, iklimlendirme ve dijital 
görüntüleme sistemlerini geliştirdi. Arçelik A.Ş. Türkiye’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Can Dinçer, “Vodafone Arena için aydınlatma, iklimlendirme ve dijital görüntüleme alanında 
en yenilikçi teknoloji çözümlerini uyguladık. Uyguladığımız proje ile Avrupa’nın en aydınlık 
stadyumu olan Vodafone Arena, esnek ve hızlı iklimlendirme sistemiyle de dünyada alanında en 
yüksek enerji verimliliğine sahip stat olma özelliğine kavuştu. Projelerimiz Vodafone Arena’nın 
yeşil bina sertifikası almasında önemli rol oynayacak” dedi.

miş plazma aydınlatma sistemi (PLS) ile 
Vodafone Arena, 3500 lux aydınlatma 
değeri ile Avrupa’nın en aydınlık stad-
yumu olma özelliğine kavuştu. Futbol-
cuların gölgelerinin zemine düşmesini 
engelleyen sistem aynı zamanda 4K tele-

vizyon çekimleri için de en uygun ışığı 
sağlıyor. Yavaş çekimlerde (slow motion) 
gözlenen titreşim sorununu ortadan kal-
dıran PLS, televizyon başındaki seyirci-
ler için maç izleme keyfini katlayacak. 
Moda, sanat, spor, şirket toplantıları gibi 
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organizasyonlar için bir yaşam merkezine 
dönüşebilen Vodafone Arena’nın farklı 
alanlarında aynı anda ısıtma ve soğutma 
ihtiyaçlarını karşılayabilen esnek iklim-
lendirme sistemi VRS (değişken debili 
klima sistemi) ise alanında dünyanın 
en verimli sistemi olma özelliği taşı-
yor. Beşiktaş JK’nın ‘efsane sponsoru’ 
Beko’nun sağladığı, merkezi yayın ve 
dijital bilgilendirme uygulamalarına 
imkân sağlayan UltraHD (4K) destekli 
325 video wall ve stadın tamamındaki 
700’den fazla ekran, Vodafone Arena’da 
dijital görüntüleme alanında bir şölen 
sunuyor.
Arçelik A.Ş. Türkiye’den Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Can Dinçer, “Beşiktaş 
JK ile uzun yıllara dayanan köklü spon-
sorluk ilişkimizi pekiştiren bir projeye 

imza attık. Vodafone Arena için aydın-
latma, iklimlendirme ve dijital görün-
tüleme alanında en yenilikçi teknoloji 
çözümlerini uyguladık. Uyguladığımız 
proje ile Avrupa’nın en aydınlık stad-
yumu olan Vodafone Arena, esnek ve 
hızlı iklimlendirme sistemiyle de dün-
yada alanında en yüksek enerji verimli-
liğine sahip stat olma özelliğine kavuştu” 
dedi. 

“Tribün ve TV başındaki 
seyirciler için yeni bir deneyim”

Arçelik A.Ş.’nin Vodafone Arena’nın 
saha aydınlatmasında aydınlatma titre-
şimi yaratmayan en son teknoloji plazma 
aydınlatma (PLS) sistemlerini projelendi-
rerek uyguladığını söyleyen Can Dinçer, 

“Vodafone Arena, Türkiye’de FIFA Class 
5 kriterlerinde yer alan yatay ve dikey 
aydınlatma seviyelerini yakalayan ilk stat 
oldu. 3500 lux ışık seviyesi ile ‘Avrupa’nın 
en aydınlık stadı’ olma özelliğini kazandı. 
Bu özellik 4K TV çekimlerinin en yüksek 
performansta yapılmasına imkân tanırken, 
TV başındaki futbolseverlere de eşsiz bir 
maç izleme deneyimi de sunuyor. Stadyu-
mun iç ve dış bölgelerinde uyguladığımız 
LED aydınlatma çözümleri ile ışıklandır-
manın en yüksek standartlarda gerçekleş-
mesini sağlıyoruz” dedi.

“Yeşil bina sertifikası almasında 
önemli rol oynayacak”

Arçelik A.Ş.’nin enerji verimliliğine 
büyük önem verdiğinin altını çizen Can 
Dinçer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Isıtma 
ve soğutma alanında yine en son tekno-
lojiyi ve kullanım kolaylığı sağlayan ısı 
geri kazanımlı VRS sistemini kullandık. 
Maç günleri dışında müze, moda, kurum-
sal toplantılar gibi farklı etkinlikler için 
kullanılmak üzere tasarlanan stadyum 
için en uygun sistem olarak belirlenen 
VRS sayesinde Vodafone Arena, dünyada 
alanında en yüksek enerji verimliliğine 
sahip stat oldu. Geliştirdiği teknoloji-
lerle, küresel enerji verimliliğinin öncüsü 
olan Arçelik A.Ş., iklim değişikliği ile 
mücadeleye büyük önem veriyor. Geliş-
tirdiğimiz projenin sağlayacağı verimlilik, 
Vodafone Arena’nın yeşil bina sertifikası 
almasında da önemli rol oynayacak.”
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Özet

Havada bulunan mikroorganizma 
ve virüslere sağlıklı bir insanın 
bağışıklık sistemi direnç göste-

rebilmektedir. Fakat hastane ortamında 
bulunan insanların-hastaların büyük 
bölümü düşük bağışıklık sistemlerine 
sahiptir. Bunun yanında, hava dağıtım 
kanallarında oluşabilecek bakterilerin 
hastaların bulunduğu mahallere ulaşması 
çeşitli ölümcül fonksiyonlara sebep ola-
caktır.
Bu makalede; hijyenik havalandırma ve 
iklimlendirme sistemlerinde kullanılan 
dağıtım elemanlarının (hava kanalları-
nın) içinde kullanılan ses ve ısı yalıtım 
malzemelerinde mikroorganizma ve bak-
teri oluşumu incelenmiştir. 
Hava kanalları ve susturucu yüzeylerde 

oluşabilecek bakteriler, bunların yoğun-
luğu ve hastane mahallerine yayılımı ve 
bunun etkileri ele alınmıştır. Çözüm 
olarak geri dönüşüm malzemeden imal 
edilen antibakteriyel, nano teknolojik, 
hijyenik film kaplı ses ve ısı yalıtım mal-
zemelerinin etkisi incelenmiştir.

Giriş

Günümüzde yalıtım giderek önemli bir 
olgu haline gelmiştir. Yalıtım hemen 
hemen her sektörde yapılmaktadır. Isı ve 
ses yalıtımı, yalıtım çeşitleri arasında en 
çok görülenleridir ve birçok çalışma, ısı 
ve ses yalıtımını geliştirmek üzere devam 
etmektedir. 
Isı ve ses yalıtımı yapan malzemelerin 
hijyenik özellik taşıması da önemli bir 
durumdur. Metinde bu konu incelenecek 

ve deney sonuçları değerlendirilecektir.

Hijyen Ortam ve Temiz Oda

Teorik olarak hijyen ortam ve temiz 
oda kavramları aynıdır ancak pratik 
olarak incelersek hijyen ortam kavramı 
mikroorganizma türü ve sayısına bağlıy-
ken, temiz oda kavramı partikül sayısı 
ve çapına bağlıdır. Temiz oda ya da hij-
yen ortam kavramı, partikül ve mikro-
organizma sayısının kontrol edildiği, 
partikül ve mikroorganizmanın üretimi 
ve girişinin minimize edildiği, sıcaklık, 
nem, basınç ve benzeri parametrelerin de 
kontrol edildiği, kapalı bir ortamdır. Par-
tikül boyutları çok küçüktür ancak bazı 
partiküller gözle görülebilirken bazıları 
görülemez. Genel olarak insan saçı 100 
mikron çapındadır ve 50 mikron boyut-

Hastane Havalandırma Kanalları 
İç İzolasyonunda İnovatif Antibakteriyel 
Nano Katkılı Ses ve Isı Yalıtımı Kullanımı
Yazan: C. Volkan Dikmen, Makine Mühendisi, DKM İnşaat ve Danışmanlık, İstanbul
              Alkan Sancak, Kimya Mühendisi, DKM İnşaat ve Danışmanlık, İstanbul
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larındaki bir partikül gözle görülebilir 
ancak 0.5 mikron çapındaki bir partikül 
gözle görülemez. Şekilde de partiküllerin 
ne kadar küçük olabileceği gösterilmek-
tedir.

Hareketsiz duran bir insan dakikada 
100.000 adet partikül yayarken sadece 
ayak, baş veya boyun hareketi yapan bir 
insan dakikada 500.000 adet partikül 
yayar. Oturma veya kalkma gibi hare-
ketler esnasında bir insan 2,5 milyon 
adet partikül yayarken hızlı koşan bir 
insan dakikada 10 milyon adet parti-
kül yaymaktadır. Bir insan hapşurduğu 
anda 1 milyon partikül ve ortalama 39 
bin mikrop taşıyan partikül ortaya çık-
maktadır, bir insan her öksürdüğünde 
ise ortalama 700’ü mikrop taşıyan 5 bin 
partikül ortaya çıkmaktadır. 100 kelime-
lik sesli bir konuşma esnasında bile orta-
lama 40’ı mikrop taşıyan partikül olmak 
üzere 250 partikül ortaya çıkmaktadır. Bu 
sayılar göz önünde bulundurulduğunda 
bir insandan yayılan partikül sayısı bu 
kadar fazla iken, hastane gibi ortamlarda 
hijyen ortamının ve temiz oda kavramla-
rının çok önemli bir şekilde sağlanması 
gerektiği ve bunun ne kadar detaylı bir 
durum olduğu görülmektedir [1].

Hastane Enfeksiyonu

Hastaneye yatışı sırasında enkübasyon 
döneminde olmayan, yatıştan sonra 
hastanede veya taburcu olduktan sonra 
gelişen enfeksiyonlardır. Hastane enfek-
siyonları genellikle hasta hastaneye yat-
tıktan 48-72 saat sonra ile taburcu olduk-
tan sonraki 10 gün içinde gelişir. Değişik 
çalışmalar, yatan hastaların % 3-14’ünde 
HE geliştiğini göstermiştir. En geliş-

miş ülkelerde bile oran % 4’tür. Hastane 
enfeksiyonları, şekide de görüldüğü üzere 
yemekten, havadan, tozdan, vantilatör 
ve solunum cihazlarından, akışkan son-
dalardan, lavabolardan, lazımlıklardan, 
dezenfektanlardan kısacası tüm çevresel 
etkenlerden gelişebilmektedir. Hastanede 
bulunan hijyenik ortamlarda, hijyenik 
havalandırma ve iklimlendirme sistemleri 
kullanılarak enfeksiyonlar azaltılabilir. 
Metreküpteki mikroorganizma adedini 
200’den 20’ye indirmekle enfeksiyon ora-
nının % 3,5’ten 1,5’e indiği gözlenmiştir 
[1].

Isı ve Ses Yalıtımı

Hijyenin yanında ısı ve ses yalıtımı da 
hastane ve benzeri ortamlarda önemlidir. 
Genel olarak başka bir kriter yoksa temiz 
odada seçilen sıcaklık 22 °C (20-24°C) 
ve bağıl nem % 45 (% 40-55)’tir. Genel 
maksatlı odalarda sıcaklığın ±1°C, nemin 
ise ±% 5 toleransla tutulmasına çalışılır. 
Hassasiyet gerektiren odalarda ise ±0,3 
°C ile ±% 2’ye kadar inebilir.
Temiz odalarda büyük hava debilerine 
gerek duyulmakta ve bu hava taşıyan 
kanalların boyutlarına bağlı olarak 
gürültü problemi ortaya çıkmaktadır. 
Laminer akışlı odalarda ses şiddeti 65 

dB’in altında tutulmaya çalışılır. Ses 
şiddetinin önemli olduğu durumlarda 
örneğin ameliyathanelerde 40 dB’e kadar 
inebilen sistemler tasarlanabilmektedir. 
Elektron mikroskobu gibi çok hassas 
cihazların kullanıldığı temiz odalarda ses 
şiddeti yanında ayrıca titreşim kontrolü 
de gerekebilir [2].

Noise Criteria (Ses Seviyesi 
Kriteri)

Ses Seviyesi Kriterine göre farklı frekans-
larda farklı ses basıncı seviyesi değerleri 
vardır ve Şekil 3'te bu gösterilmiştir [4].

Çeşitli Seslerin dB Karşılıkları

İnsan kulağının hissedeceği ses oranı 
0-140 dB arasında olmaktadır [1].  
•	 Fısıltı sesi: 30 dB
•	 Konuşma sesi: 40-60 dB
•	 Bağırma sesi: 80-90 dB
•	 Uçağın kalkışı: 120-140 dB
•	 Tüfek patlaması: (yakın mesafe)  

130 dB

Hastanede Bulunan Mahallerin 
Ses Seviyeleri

•	 Operasyon odaları, NC25 

Şekil 2. Hastane enfeksiyonunu tetikleyen çevresel faktörler

Şekil 1. Farklı Mikron Çaplarında Örnekler
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•	 Operasyon odalarına açılan tüm 
hacimler, NC35 

•	 Steril malzeme deposu,                    
NC45 

•	 Hasta hazırlama alanı, NC35 
•	 Uyandırma odası,                                      

NC25 
•	 Yoğun bakım,                                           

NC25 
•	 Doğumhane,                                            

NC30 
•	 Yeni doğan,                                             

NC35 

Makale

•	 Karantina odaları                                      
NC35 

•	 Özel bakım yatak odaları,                          
NC30 [5]

Havalandırma Kanallarında 
Hijyenin Önemi

Soluduğumuz havada normal şartlarda 
birçok dış etkenin de yardımıyla çeşitli 
polen, bakteri, mikroorganizma gibi 
şeyler bulunmaktadır. Bu taneciklerin 
birçoğu gözle görülememektedir. Özel 

Şekil 3. Ses Seviyesi Kriteri Grafiği [4]

Şekil 4. Hijyenik olmayan havalandırma 
kanallı örneği [7]

Şekil 5. Hijyenik olmayan havalandırma 
kanallı örneği [8]

Şekil 6. Hijyenik olmayan havalandırma 
kanallı örneği [8]

ve hijyenik koşulların bulunması gereken 
yerlerde havalandırma çok önemli bir 
etkendir. Ameliyathane, yoğun bakım, 
hasta odası gibi yerlerde hava kalitesi-
nin çok iyi olması ve düzenli bir şekilde 
kontrol edilmesi gerekir. Ameliyathane 
gibi ortamlarda hastanın herhangi bir 
şekilde bakteri veya mikroorganizmalarla 
temas etmemesi gerekir [6]. 

Hijyenik Olmayan Havalandırma 
Kanallarına Örnekler

Havalandırma kanalları için gerekli 
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larda katlar arası ses geçişini en üst sevi-
yede engeller. Bunun yanı sıra düşük ısı 
iletkenlik değeriyle ısı yalıtımına da katkı 
sağlar. Şap altı, halı, parke, seramik gibi 
kaplamaların altına pratik bir şekilde 
uygulanır. 5 ve 8/4 mm kalınlığıyla yapı-
larda kat kat sessizlik ve kat kat konfor 
sağlar. Yanmaz, çevreci ve geri dönüşüm 
imkânı olması aynı zamanda yerli üretim 
olması (LEED ve BREEAM sertifika-
sına yüksek puan etkisi) TUNEX’i cazip 
hale getirmektedir. Şekil 1’de bulunan 
grafiklerde de görülmektedir ki, yapılan 
ölçümlerde TUNEX’in ses yalıtım kat-
sayısı farklı frekanslarda yüksek değerler 
vermektedir.

Tunex’in Diğer Poliüretan Esaslı 
Akustik Köpük Malzemeleri ile 
Karşılaştırılması

•	 TUNEX, diğer poliüretan esaslı 
akustik köpük malzemelerine 
göre daha yüksek bir ses yutma 
katsayısına sahiptir. 

•	 Hijyenik film kaplanması sayesinde 
antibakteriyel olarak da diğer 
poliüretan esaslı akustik köpük 
malzemelerden daha iyi bir özellik 
göstermektedir. 

Gümüş Nanopartiküllerinin 
Antibakteriyel Özellikleri

Gümüş nanopartiküllerindeki yüksek 
antimikrobiyal aktivite daha hızlı hücre 
zarından geçmeleri ile açıklanabilir, 
sonuç olarak daha küçük partiküller daha 
büyük bir yüzey alanı-hacim oranına 
sahiptir. Bu oranın daha büyük olması 
gümüş nanopartiküllerinin daha fazla 
etkin olmasını sağlamaktadır. Bu şekilde 
istenmeyen bakteri ve mikroorganizma-
lara karşı yürütülen azaltma ve yok etme 
proseslerinde, gümüş nanopartikülleri 
çok etkili bir şekilde kullanılabilmektedir 
[3,10]. 

Sonuçlar

Gümüş nanopartikülü destekli film ile 

önlemlerin alınması önemlidir ve önlem-
ler alınmadığı zaman, havalandırma 
kanalları insan sağlığını olumsuz etkile-
yecek bakteri ve mikroorgnizma üremesi 
için uygun yerler haline gelmektedir. Hij-
yenik olmayan havalandırma kanallarına 
örnekler aşağıda verilmiştir:

Mikroorganizma ve Bakteri 
Oluşumunu Etkileyen Faktörler

Mikroorganizma ve bakteri oluşumu bir-
çok farklı etkene bağlıdır. 

•	 Isı, radyasyon, yüzey gerilimi, 
osmotik ve hidrostatik basınç, 
rutubet ve kuruma, elektrik gibi 

fiziksel faktörler, oksijen, 
•	 Redoks potansiyeli, hidrojen iyon 

konsantrasyonu gibi kimyasal 
faktörler, 

•	 Biyolojik faktörler, 
•	 Çalkalanma, filtrasyon, 

santrifukasyon, ezmek, basınç 
uygulamak ve vibrasyon gibi 
mekanik faktörler,

Mikroorganizma ve bakteri oluşumu 
etkilemektedir [9]. 

TUNEX

DKM’nin ses yalıtımı konusundaki 
deneyimi ve uzmanlığı ile geliştirdiği 
darbe sesi yalıtım ürünü TUNEX, yapı-

Şekil 7. 50 mm kalınlığında ve 150 kg/m3 yoğunluğunda “NBR (Akrilonitril Bütadien 
Kauçuk) esaslı kauçuk köpük” malzemesinin ses yutma katsayısının frekansa bağlı olarak 
değişimi

Şekil 8. Farklı örneklerin farklı frekanslarda ses yutma katsayısı
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kaplanmış TUNEX malzemesi ISO 
22196 standardına göre antibakteriyel 
özellikleri ile ilgili test edilmiştir ve 
yukarıdaki raporda da sonuçları görül-
mektedir.

Analiz ve Tartışma

Nanopartikül Destekli Yalıtım 
Malzemesi

•	 Gümüş nanopartikülü içeren bir 
film ile TUNEX’in kaplanması, 
hem TUNEX’in sayesinde 
ses yalıtımı ve ısı yalıtımı olan 
hem de gümüş nanopartikülleri 
sayesinde antibakteriyel bir özellik 
taşıyan malzeme üretilebilmesini 
sağlamaktadır. 

Hastane ve benzeri ortamlarda hava-
landırmalarda bu malzemenin kulla-
nılması, hijyen, ısı ve ses yalıtımı açı-
sından çok iyi sonuçlar çıkaracaktır. 
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diri olarak sunulmuştur.

Şekil 9. ISO 22196 Test Raporu

Analiz Sonuçları
Antimikrobiyal Etkinlik 

Sonucu
(R değeri 2'den büyük 

olmalıdır)Mikroorganizma Suşları

İnkübasyon Öncesi 
Başlangıç Bakteri 

Süspansiyonu Sayısı cfu/
ml (Temas Anı 0. saat)

İnkübasyon Öncesi 
Başlangıç Bakteri 

Süspansiyonu Sayısı 
cfu/ml

İnkübasyon Sonrası 
Bakteri Süspansiyonu 

Sayısı cfu/ml

Eschericachia coli
ATCC 6538 2x104 4,5x105 2300 R=2,29

Staphylococcus aureus 
ATCC 6538 2104 4,0x105 2000 R=2,30

Kontrol Numunesi Antimikrobiyal Etkinlik Sonucu
(R değeri 2'den büyük olmalıdır)

Mikroorganizma Suşları
İnkübasyon Öncesi Başlangıç 
Bakteri Süspansiyonu Sayısı 

cfu/ml

İnkübasyon Sonrası 
Süspansiyonu Sayısı cfu/ml

Eschericachia coli
ATCC 6538 2x104 3,5x105 -

Staphylococcus aureus ATCC 
6538 2x104 3,0x105 -



Sektörünüzün yayınlarına 

kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde

alışverişinizi güvenle yapın, 

kampanyalardan yararlanın.

www.dsygkitabevi.com
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Sürdürülebilir bina renovasyonu 
konusunda dünyada eşi olmayan 
Challenger, Paris banliyösün-

deki Guyancourt’un kırsal kesiminde 
bulunmaktadır. 2014'te, Fransız inşaat 
grubu Bouygues, 1988'de inşa edilen ve 
67.000m² yüz ölçümüne sahip, genel 
merkezdeki bütün binalarını, çevre ve 
enerji verimliliği spesifikasyonlarına 
uygun olarak yeniledi. Bu sayede pri-
mer enerji tüketimi % 10, su tüketimi ise  
% 40 azaltılacak.
Bouygues İnşaat, dünyada çok sayıda 
inşaat projesine sahip ve 80 ülkede, 
55.400 kişiye iş imkânı sağlıyor. Şirketin 
merkez binalarındaki yenileme çalışma-
sının başlangıcı 2010'da üçgen güney ve 
kuzey binalarıyla gerçekleşti. Sonucunda, 
Challenger üstün enerji performansı ile 
sürdürülebilirlik alanında öncü, üç ulus-
lararası sertifika kuruluşundan birincilik 
ödülünü almaya hak kazandı.

projenin gerçekleştirilmesinde merkezi 
bir rolü vardı: VRF'nin sıcaklık ihtiya-
cına bağlı olarak, vanaya entegre edilmiş 
web arayüzü üzerinden minimum ΔT 
değeri atanıp, gidiş ve dönüş boruların-
daki sıcaklık sensörleri ile sıcaklık sürekli 
ölçülüp ayarlanır. Ayrıca vana üzerinde 
bulunan ultrasonik debi sensörü, enerji 
hesabı için hattaki debiyi sürekli ölçer. 
Böylece vana, ΔT değerinin, minimum 
değerin altına inmemesini garanti altına 
almak için debiyi kontrol eder. Bina 
Yönetim Sistemi merkezi, sürekli olarak 
enerjiyi izler böylece soğutucu ekipma-
nın verimli çalışıp çalışmadığı ve kontrol 
kapasitesine müdahale gerekip gerekme-
diği ile ilgili her zaman bilgi sahibi olur.

Üç özel sertifikaya ulaşmak için 
inovasyon

Bouygues genel merkez binası  

CHALLENGER - Bouygues 
İnşaat Genel Merkezi
Dünyada ilk: Üç adet sertifika alan bina renovasyonu projesi

Amaç: Üç Sertifika Bir Arada 
Bina tipi: Ofis binası
Proje tipi: Renovasyon
Konu: HVAC
Belimo Ürünleri: 50 adet Belimo 
Energy ValveTM   
Proje süreci: 2011-2014

Energy ValveTM soğutma 
suyunun debisini kontrol eder

Bouygues, bu üçlü sertifikayı, 2008'de 
planlanan projenin amacı olarak tanım-
ladı. Bu amaca ulaşmak için Bouygues 
firmasının araştırma ve geliştirme ekibi, 
sektörle işbirliği yaparak sayısız yeni yön-
tem geliştirdi. Diğer yöntemlerin yanı 
sıra, değişken debili soğutucu akışkanı 
(VRF) ile yenilikçi bir klima sistemi 
geliştirildi. Belimo Energy ValveTM 'in 
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Challenger, çevre ve enerji verimliliği ile 
ilgili üç sertifikaya sahip, dünyadaki ilk 
renovasyon uygulamasıdır. Yenilenen ilk 
blok, 2012'de önemli üç sertifika aldı: 
“Platinum” (LEED®), “Outstanding” 
(BREEAM®) ve “Exceptional” (HQE®). 
Böylece, tesis çevreye olan hassasiyetiyle 
önemli uluslararası standartları karşıladı.
Bu sertifikaların alınabilmesi için proje-
nin tasarım aşamasından, inşa edilmesine 
ve yaşamın başlamasına kadar tüm süreç-
ler detaylıca incelenir. Proje süresince, 75 
adet jeotermal sondaya ek olarak, 21.500 
m² güneş paneli ve 420 m² güneş ener-
jisi kolektörü kullanıldı. Ayrıca, güneş 
enerjisini kullanan su arıtma sistemi, atık 
suyu ve yağmur suyunu tekrar işlemek 
için kullanıldı.

Sertifikalar
Amerikan yapı belgelendirme 
sistemi LEED (Leadership 
in Environmental & Energy 
Design), binaların tüm enerji 
tüketimini analiz etmek için 

ASHRAE (American Society of Hea-
ting, Refrigerating and Air-Conditio-
ning Engineers) standartlarına uygun 
olarak hareket eder. LEED, malzeme 
kullanımı, toz emisyonunu azaltma ve 
hava kalitesi testleriyle iç hava kalitesini 
geliştirmeye odaklanır. Örneğin, kullanı-
lan malzemelerin % 20’si geri dönüştü-
rülmüş ve en çok 800 kilometre uzaktan 
temin edilmiş olmalıdır. 
İngiliz sertifikasyon yöntemi BREEAM 
(Building Research Establishment 

E n v i r o n m e n t a l 
Assessment Met-
hod), sürdürülebilir 

binalar için kullanılan en yaygın ve en 
eski sertifika sistemidir. Öncelikli ola-
rak, bina çevresindeki biyolojik çeşitliliğe 
odaklanır. Binanın çevreye olan etkisinin 
ölçümü konusunda uluslararası geçerli bir 
yöntem olarak değerlendirilir.

Fransız sürdürü-
lebilirlik sertifi-
kası HQE (Haute 
Qualité Environne-

mentale) bir Fransız inşaat sektörü birliği 
olan ASSOHQE tarafından verilir ve 
bu sertifika için tesiste kullanılan tüm 
malzemelerin çevresel uygunluğu değer-
lendirilir.

Bu örnek niteliğindeki yenileme, Bouygues İnşaat'ın, sürdürülebilir bina konusunda dünya lideri olma 
stratejisinin bir parçasıdır. Bouygues Grup, 2007 yılından beri sistematik bir şekilde, ekolojik tasarımları ile 
çevreyi önemseyen projelere imza atmıştır. Bouygues Grup ve alt kuruluşu Bouygues Enerji & Servis firması, 
yeni ve renovasyon yapılan binalardaki enerji tüketimini optimize etme konusundaki hassasiyeti ile sektörde 
önemli bir yer edinmiştir.
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Belimo Energy ValveTM in Challenger projesinde kullanıldığı uygulamalar

Çözüm: Belimo Energy Valve™ 
Isıtma Döngüsü - Soğuk Su Devresi
1. Çıkarma Kuyusu
135 m derinlikten 14°C ılık su çıkarılır.
2. Resirkülasyon Kuyusu
Suyu 152 metrede resirküle etmek için kullanılır.
3. Kuru sondalar (75 adet) 
100 m derinlik ve 12 °C sıcaklık
4. Plakalı eşanjör
5. Adyabatik soğutucular (5 adet)
6. Güneş panelleriyle elekrik üretimi
Fotovoltaik sistem, takip cihazları

VRF kontrolü

VRF sistemi değişken debili soğutucu 
akışkan ile iki yönlü çalışabilen bir 
iklimlendirme sistemidir. Her iç ünitenin 
bir evaporatör ve kondenser içermesi 
sayesinde bir dış üniteye, birçok iç 
ünite bağlanabilir. VRF sistemi ihtiyaç 
olan ısıl yükü hesaplayarak, Belimo 
Energy Valve™ ile debiyi kontrol eder. 
Enerji izleme fonksiyonu, bina yönetim 
sistemi merkezi ile tüm verinin anlık 
görüntülenmesine imkân sağlar.

Soğutma kulesi kontrolü

Adyabatik soğutma kuleleri, 
çok sayıda avantaj sunan ısı 
eşanjörleridir: Geri dönüşüm 
sayesinde çok az su tüketir, su 
buharlaşarak havaya karışmaz, suyun 
ön şartlandırılmasına gerek yoktur 
ve bedava soğutma (Free cooling) 
mümkündür. Soğutma kuleleri, Belimo 
Energy ValveTM fonksiyonu olan 
BACnet/IP üzerinden kontrol edilir.

Eşanjör kontrolü

Jeotermal sondalar, yine Belimo Enerji 
ValveTM ile BACnet/IP üzerinden kontrol 
edilir.
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Enerji yönetiminde global 
oyuncu

Bouygues İnşaat 1952 yılında kurulmuş-
tur ve Avrupa’daki beşinci büyük inşaat 
şirketidir. İnşaat ve gayrimenkul sektör-
lerine ek olarak, Bouygues Grup, medya 
ve telekomünikasyon sektörlerinde de 
faaliyet göstermektedir. Bouygues İnşaat, 
yapı ve mühendislik konusunda hizmet 

vermektedir. Firmanın Enerji ve Servis 
Departmanı, % 100 Bouygues sermaye-
siyle Enerji & Servis alt kuruluşu ola-
rak faaliyet göstermektedir. Yatırımcı, 
tasarımcı, inşaatçı, işletmeci ve servis 
sağlayıcı olarak HVAC enerji yönetimi 
alanında yüksek uzmanlığa sahiptir.

“Energy ValveTM bize net bir 
rekabet avantajı sağladı”

Bouygues Enerji & Servis, binanın yaşam 
boyu maliyetini optimize etmek için 
tasarım aşamasında projenin içinde yer 
alır. Proje Yöneticisi Thierry Hermant 
(Teknik Müdür, Bouygues Enerji & 
Servis ) bir ropörtajında Belimo Energy 
ValveTM kullanmak konusunda nasıl 
ikna olduğunu açıkladı: “Enerji Vanası 
bize, bizi rakiplerimizden ayıran teknik 
çözümler üretme fırsatı veriyor. Bize, 
klasik 2 yollu kontrol vanasından çok 
daha kapsamlı imkânlar sağlıyor. Bina 
teknisyenlerinin, vanaları, eşanjörleri ve 
ΔT değerlerini izleyerek sistemdeki tüm 
verimlilik problemlerini tespit etmesine 
ve bunları düzeltmesine imkân tanıyor. 
Bunun yanında vana, ısıtma-soğutma sis-
temimizin hidronik balanslamasını da 

• Verimli debi ve eşanjör kontrolü, ∆T 
izleme

• Sürekli debi ölçümü ile otomatik, 
hidronik kompanzasyon

• Web server ile BACnet IP, BACnet MS/
TP veya MP-Bus üzerinden enerji izleme

• Energy Valve aracı ile basit sistem 
optimizasyonu

• Internet üzerinden vana bilgilerine 
ulaşım

• Sıcaklık aralığı: -10...120°C
• DN15'ten DN150'ye 11 farklı çapta

Vana, elektronik debi kontrolü ve enerji izleme tek bir vanada

Sıcaklık sensörleri

Entegre Web server

Motor

Küresel Kontrol 
Vanası

Sensör Elektroniği

Belimo Energy ValveTM

Entegre Web server

Motor

Küresel Kontrol 
Vanası Debi Sensörü

sağlıyor. Bu da onu pazardaki tek çözüm 
haline getiriyor.”

İzleme fonksiyonu ile enerji 
verimliliği

Belimo Enerji ValveTM enerji 
tasarrufuna nasıl yardımcı olur?

Bir eşanjörden geçen su debisi belirli bir 
düzeye ulaştığında doyum noktasında-
dır. Enerji/Debi diyagramında, doyum 
seviyesi, belirli koşullar altında(su sıcak-
lığı ve hava sıcaklığı, havanın nem oranı, 
havanın debisi) en yüksek enerji transfer 
oranına ne zaman ulaşıldığını gösterir. 
Bu doyum noktasından sonra eşanjörden 
daha çok debi geçirmek, transfer edilen 
enerjiyi arttırmaz. Enerji tasarrufu yapa-
bilmek için, Chiller ve pompalar doyum 
noktasının üstünde çalıştırılmamalıdır. 
Bu verimsiz çalışmadan, Enerji ValveTM 
sayesinde kaçınılabilir. Optimum ΔT 
değeri, vananın içine yerleştirilen Energy 
ValveTM aracı ile düzenli olarak hesap-
lanır. Ayrıca, enerji izleme fonksiyonu, 
binanın iklimlendirme sisteminin enerji 
akışının analizine ve gelecekteki enerji 
tüketimiyle ilgili tahminlere imkân tanır.
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Belimo Energy ValveTM aracı, vana ile kaydedilen verinin 
indirilmesine ve analiz edilmesine olanak sağlar. Sistem kararlılığı,  
debi-ısı transferi ilişkisi, su sıcaklığı değişimleri ve diğer enerji 
tüketimini etkileyen faktörler, bu araç ile görüntülenebilir ve 
optimize edilebilir.

Belimo Energy ValveTM aracı aynı zamanda eşanjörlerin 
karakteristik eğrisinin gösterimini ve temel performans eğrisindeki 
doyma noktasının tespit edilmesini mümkün kılar. Eşanjöre 
fazladan su pompalanması durumunu önlemek için minimum bir 
∆T değeri vanaya kaydedilebilir. Bu kontrol hem enerji tasarrufuna 
hem de maliyeti azaltmaya yardımcı olur.
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yeniden yapılandırma çalışm
alarının koşturma-

cası arasında, İst
anbul’da yaşayanların cılız bir 

fısılt
ısı gibi şu cümleler duyuluyor; “İs

tanbul dev 

bir şa
ntiye alanına dönüştü”, “A

dım atacak yer 

yok”, “tr
afi k sorununa bir çare…” 

Dev projelerin reklam fi lm
lerinde duyuyoruz: 

“Kombinizi evinize varmadan çalıştır
abiliyor-

sunuz. Klimanız hangi konfor koşulunu ter-

cih ettiğinizi hatırla
yıp evinizi o ısıd

a tutuyor, 

hatta içeride kaç kişisin
iz, kim nerede oturuyor 

bütün bunları algılayıp kanatçıklarını ona göre 

ayarlıyor. O
toparkınız aracınızı tanıyor, siz

 eve 

girer girmez akıllı e
viniz ışık

ları yakıyor, sıc
ak 

suyunuzu hazırlıyor vesaire, v
esaire…

” Adeta bir 

popstarsınız ve eviniz neredeyse sizi alkışlayacak! 

Tabii evinize ulaşmayı başarabilirse
niz... O

 koca-

man projeler yapılırk
en; üstyapı ve altyapı çalış-

maları, çevre düzenlemesi, ulaşım kolaylığı konu-

ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İsta
nbul’u bir 

“çilehane”ye çeviriyor.

İşler öyle karışık
 hale geldi ki, artık “dev 

şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. M
esela 

AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 

Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-

mün İsta
nbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 

ve İsta
nbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

İs
tanbul’da nereye dönsek, karşım

ıza kent-

sel dönüşüm kapsamında yenilenmek üzere 

parsellenmiş bölgeler ve tabelalar çıkıyor; 

“fi la
nca yapı kentsel dönüşüm alanı” diye… 

Çarpık kentleşme, sadece İstanbul’un değil, 

neredeyse Türkiye’nin her ilin
in en ciddi sorun-

larından biri. D
üzeltilm

esi iç
in atılan adımlar 

da oldukça faydalı çalışm
alar ve desteklenmeli. 

Sağlam ve sağlıklı binalara, çevre düzenlemesi 

yapılmış projelere kimin itira
zı olabilir k

i? İç
inde 

yaşayanlar için de kuşbakışı fo
toğrafını çekenler 

için de evine ulaşmak isteyenler için de memnu-

niyet verici ise
 bir proje; sonuna kadar destek-

lenmeli elbette. Ama gerçekte neler yaşıyoruz? 

Bu kadar proje; bu kadar yenileme, güzelleştirm
e, 

olmadığını söylüyor. Yapılanın kentsel dönüşüm değil, 

binasal dönüşüm olduğunu belirte
n Erkurtoğlu, “Afet 

Yasası sa
yesinde binalar sağlamlaştırı

lıyor, depreme 

dayanıklı hale getirili
yor. Ama İsta

nbul’a ve özellikle 

de kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı Kadıköy’e 

baktığım zaman Kadıköy’ün eski çehresini yitird
iğini 

görüyorum. Yeşil alanlar beton yığınlarına dönüşmeye 

başladı. Aynı parselde bulunan 10 katlı b
inayı yıkıp 

yerine 12 katlı yeni bir bina yapmak kentsel dönüşüm 

değildir” d
iyor. Erkutoğlu; “İn

san ve trafi k yoğunluğu 

hesaplandığı zaman kentsel dönüşümde bu yoğun-

luğu kaldıracak altyapı, yol, yeşil alanlar ve rekreasyon 

alanları yaratılm
ıyor. Dolayısıyla İsta

nbul’un her tarafı 

maalesef beton yığını haline gelecek. Yazın camlarımızı 

açtığımızda bile bir rü
zgâr esintisi h

issedemeyeceğiz. 

Çocuklarımıza yeni oyun alanları yaratılm
amış olacak. 

Umarım mevcut alanları koruyabiliriz
. İmar Yasası’nın 

yeniden gözden geçirilm
esi gerekiyor.” d

iyor ve yanlış 

kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle 50 sene sonra 

İstanbul’da yeniden bir kentsel dönüşümün zorunluluk 

haline geleceğini sözlerine ekliyor.

Bu kapsamda altını çizmek iste
diğimiz bir önemli 

husus da şu: Şehirler, kendi dokularıyla, sahip oldukları 

geçmişle, içinde yaşayan farklı kültürlerin izleri ile
 bir 

değerler bütünü haline gelir. Y
apılan çalışm

aların da o 

değerlere saygılı o
lması; p

rojelerin, kentin dokusuyla 

uyumlu yapılması gerekiyor. 

Salacak’tan Tarihi Yarımadaya baktığımızda, cânım 

Sultanahmet Camisi’n
in muhteşem minarelerinin 

arkasında dev kuleler görüyorsak, bir yanlışlık
 var 

demektir!  
TM
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ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İsta
nbul’u bir 

İşler öyle karışık
 hale geldi ki, artık “dev 

şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. M
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ve İsta
nbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

olmadığını söylüyor. Yapılanın kentsel dönüşüm değil, 

binasal dönüşüm olduğunu belirte
n Erkurtoğlu, “Afet 

Yasası sa
yesinde binalar sağlamlaştırı

lıyor, depreme 

dayanıklı hale getirili
yor. Ama İsta

nbul’a ve özellikle 

de kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı Kadıköy’e 

baktığım zaman Kadıköy’ün eski çehresini yitird
iğini 

görüyorum. Yeşil alanlar beton yığınlarına dönüşmeye 

başladı. Aynı parselde bulunan 10 katlı b
inayı yıkıp 

yerine 12 katlı yeni bir bina yapmak kentsel dönüşüm 

değildir” d
iyor. Erkutoğlu; “İn

san ve trafi k yoğunluğu 

hesaplandığı zaman kentsel dönüşümde bu yoğun-

luğu kaldıracak altyapı, yol, yeşil alanlar ve rekreasyon 

alanları yaratılm
ıyor. Dolayısıyla İsta

nbul’un her tarafı 

maalesef beton yığını haline gelecek. Yazın camlarımızı 

açtığımızda bile bir rü
zgâr esintisi h

issedemeyeceğiz. 

Çocuklarımıza yeni oyun alanları yaratılm
amış olacak. 

Umarım mevcut alanları koruyabiliriz
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iyor ve yanlış 

kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle 50 sene sonra 

İstanbul’da yeniden bir kentsel dönüşümün zorunluluk 

haline geleceğini sözlerine ekliyor.

Bu kapsamda altını çizmek iste
diğimiz bir önemli 

husus da şu: Şehirler, kendi dokularıyla, sahip oldukları 

geçmişle, içinde yaşayan farklı kültürlerin izleri ile
 bir 

değerler bütünü haline gelir. Y
apılan çalışm

aların da o 

değerlere saygılı o
lması; p

rojelerin, kentin dokusuyla 

uyumlu yapılması gerekiyor. 

Salacak’tan Tarihi Yarımadaya baktığımızda, cânım 

Sultanahmet Camisi’n
in muhteşem minarelerinin 

arkasında dev kuleler görüyorsak, bir yanlışlık
 var 

demektir!  
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esela 

AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 

Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-
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iyor. Erkutoğlu; “İn

san ve trafi k yoğunluğu 

hesaplandığı zaman kentsel dönüşümde bu yoğun-

luğu kaldıracak altyapı, yol, yeşil alanlar ve rekreasyon 
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Gedik Döküm’den Termo Flanşlı 
Çalpara Çekvalf; PN16 basınç 
sınıfında DN15-300 boyutla-

rında, Pik (GG25) ve Bronz malze-
melerden üretilmektedir. Tam geçişli 
olması sebebiyle diğer tüm çekvalf tip-
lerine göre akış direnci daha düşüktür. 
Flanşlı tasarımı ile tesisat bağlantısında 
sızdırmazlık güvenliği yüksektir. Akış 
yönüne uygun olarak yatay ve dikey kul-
lanılabilir. Isıtma, soğutma tesisatlarında 

Ürün Tanıtımı

Gedik Döküm’den 
Termo Flanşlı Çalpara Çekvalf ve 
Termo Monoblok Küresel Vana

ve deniz suyunda kullanıma uygundur. 
Termo Monoblok Küresel Vana ise, 
PN16 DN20-100 boyutlarında, GG25 
malzemeden üretilmektedir. Gövde tasa-
rımı flanşlı tek parça ve vana boyu kısa-
dır. Kol ile kullanılmasının dışında, ISO 
5211’e uygun tepe flanşı ile aktüatörlü 
olarak da kullanılır. Isıtma, soğutma ve 
gaz tesisatlarında kullanım için uygun-
dur. Kısa tip olması sebebiyle tesisatlarda 
az yer kaplar ve hafiftir.



TERMODİNAMİK • HAZİRAN 2016 83

Ürün Tanıtımı

Alinox otomatik besleyicileri 
ısıtma tesisatlarında, dega-
zatörler aracılığıyla tesisat-

tan çıkan suyu tamamlamak amacıyla 
kullanılır. Su, sürekli olarak tesisatın 
içinde oluşan çeşitli gazlarla karışık 
halde degazatörden buhar formunda 
çıkar. Oluşan gazların suyun bırak-
tığı boş alanlara doluşmasıyla mey-
dana gelecek aşındırma fenomenlerini 
engellemek suyun tamamlanması için 
kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu gazlar 
tesisatın içinde bırakıldığında yuka-
rıda sözü edilen aşındırma olaylarına 
neden olan asitli solüsyonlar oluşturur, 
asitli solüsyonların mevcudiyeti, mikro 
elektrik yayılmaları ile birlikte (3-8 
mA) metal borularda ve termik grubun 
strüktüründe delinmelere neden olur. 
Otomatik besleyici daima bir by-pass 
hattı ile hazırlanmıştır. Bu koşul, cihazın 
olağan bakımı için tesisatın boşaltılma 
ve doldurulması esnasında komponentin 
yeniden ayarlanması gereğini ortadan 
kaldırır.

Özellikler

•	 Alinox otomatik besleyici: baskı 
gövde. 

•	 P-OT UNI 570565 tipinde pirinç 
malzeme. 

•	 Sızdırmazlık ve geri çağırma yayı 
yerleri AISI302 UNI 6900-71 
paslanmaz çelik.

•	 Ayarlama yayı UNI 3823 Sınıf C 
silisyum zinkat çelik. 

•	 Ayarlama yayı UNI 3823 Sınıf C 
silisyum zinkat çelik. 

RBM’den Alinox Otomatik 
Kazan Besleyici

•	 35-50 °C arası sıcaklıklardaki ana 
suyun kullanıldığı özel koşullarda 
cihazın baş tarafına bir RBM 
manyetik kireç önleyici konulması 
talep edilmektedir. (Not: Alinox 
tesisatın doldurulması için 
kullanılmamalıdır. Bu işlev için 
daima by-pass uygulaması yapınız.)

•	 Manometre skalası: 0-600 kPa (0-6 
bar) 

•	 Maksimum şebeke basıncı: 2500 
kPa (25 bar).

•	 Ayar alanı: 80-550 kPa (0,8-5,5 
bar)

•	 Membran ve obturatör, aşınmaya 
dirençli NBR nitrik elastomer. 

•	 O-Ring contalar ASTM D 1418 
ye uygun Nitrikelastomer NBR 
Kesinleştirilmiş hassaslıkta tutucu 
valf. 

•	 Kontrol edilmiş hassaslıkta tutucu 
valf. 

•	 Ayar kontrol manometresi cihazın 
çıkış tarafına yerleştirilmiştir. 

•	 Ph seviyesi 6,7 - 8,2 ve 7-35 °C 
arasındaki sıcaklıklardaki şebeke 
suyu ile çalışan ısıtma sistemlerinin 
otomatik beslemesinde kullanılabilir. 
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Havalandırma, soğutma ve ısıtma 
uzmanları için ölçümler, Akıllı 
Problar sayesinde artık cep 

telefonunuzda. Çünkü kompakt ölçüm 
cihazları, akıllı telefon ya da tabletinizle 
kablosuz şekilde çalıştırılabilir ve kul-
lanışlı testo çantalar ile güvenli şekilde 
taşınabilir. Bu şekilde, tüm ölçüm tek-
nolojisi dilediğiniz an elinizin altında 
olur. Tüm ölçüm verileri direkt olarak, 
mobil cihaz ile ücretsiz Akıllı Problar 
mobil uygulamasına iletilir, okunabilir, 
rapor oluşturulabilir ve e-mail ile gön-
derilebilir. Mobil uygulamada ek olarak, 
pratik ölçüm menüleri ve özel fonksi-
yonlar ile akıllı telefonunuz ölçüm veri 
merkezine çevrilir - bu da daha verimli 
çalışmanızı sağlar. 

testo Akıllı Problar Uygulaması: 
Tek uygulama, sekiz ölçüm cihazı, bir-
çok avantaj

Ürün Tanıtımı

Soğutma, Isıtma, Havalandırma 
Sektöründe Kompakt Yardımcılar:
testo Akıllı Problar

desteklenebilir ve hemen PDF ya da 
Excel dosyası halinde gönderilebilir.

Soğutma seti ile, soğutma sistemlerinde 
servis, bakım ve hata tespitleri yapabilir-
siniz. Sağlam testo çanta, ölçüm cihaz-
larının güvenli şekilde taşınmasını ve 
ihtiyaç duyduğunuz an elinizin altında 
durmasını sağlar.
Havalandırma seti ile, klima-havalan-
dırma sistemlerinde hava hızı, nem, 
hacimsel debi ve sıcaklık ölçümleri 
yapabilirsiniz. Sağlam testo çanta, ölçüm 
cihazlarının güvenli şekilde taşınma-
sını ve ihtiyaç duyduğunuz an elinizin 
altında durmasını sağlar.
Isıtma seti ile, ısıtma sistemlerindeki 
tüm sıcaklık ve basınç ölçüm ve kon 
trollerini yapabilirsiniz. Sağlam testo 
çanta, ölçüm cihazlarının güvenli şekilde 
taşınmasını ve ihtiyaç duyduğunuz an 
elinizin altında durmasını sağlar.

•	 Ölçüm verilerinin akıllı telefon/
tabletten Bluetooth yoluyla 
okunabilmesi – ölçüm cihazından 
uzak mesafelerde bile.

•	 Altı adede kadar Akıllı Probun eş 
zamanlı görüntülenmesi.

•	 Mobil uygulama, hızlı bir şekilde 
ölçüm değeri değişimlerini 
görselleştirir – grafik ya da tablo 
olarak.

•	 Özel uygulamalar için önceden 
depolanmış menüler: aşırı 
kızdırma/aşırı soğutmada 
olduğu gibi buharlaşma ve 
yoğuşma sıcaklıklarının otomatik 
hesaplanması; kanal içi ve menfez 
çıkışlarında hacimsel debi ölçümü; 
infrared ile temassız sıcaklık ölçümü 
gibi.

•	 Ölçüm verisi raporları, mobil 
uygulama ile oluşturulan görseller ile 
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“Sektörü buluşturacak  
 yepyeni bir platform: 
 Tesisat Akademisi  
 Derneği”

TRV Avantajları, 
Çeşitleri ve Montajı

Makale

Ev Tipi Buzdolaplarına 
Ait Standartlar ve 
Performans Testleri

EYLÜL-EKİM 
2015

53Isıtma, Soğutma,
Klima ve 

Havalandırma Ekipmanlarının 
Montaj, Servis ve 

Uygulama Tekniği Dergisi
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WILO altyapı ürünleri, 
yüksek verimli çözümler 
sunarak küresel
standartları belirliyor. 

WILO, teknolojisini dünya için kullanıyor.
İleri teknoloji ile geliştirilen altyapı ürünleriyle yüksek 
tasarruf sağlıyor. 
Kusursuz bir şekilde çalışan ve minimum bakım ile 
maksimum performans sergileyen WILO altyapı ürünleri 
geleceğimizi garanti altına alıyor.

www.wilo.com.tr
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yeniden yapılandırma çalışmalarının koşturma-
cası arasında, İstanbul’da yaşayanların cılız bir 
fısıltısı gibi şu cümleler duyuluyor; “İstanbul dev 
bir şantiye alanına dönüştü”, “Adım atacak yer 
yok”, “trafi k sorununa bir çare…” 
Dev projelerin reklam fi lmlerinde duyuyoruz: 
“Kombinizi evinize varmadan çalıştırabiliyor-
sunuz. Klimanız hangi konfor koşulunu ter-
cih ettiğinizi hatırlayıp evinizi o ısıda tutuyor, 
hatta içeride kaç kişisiniz, kim nerede oturuyor 
bütün bunları algılayıp kanatçıklarını ona göre 
ayarlıyor. Otoparkınız aracınızı tanıyor, siz eve 
girer girmez akıllı eviniz ışıkları yakıyor, sıcak 
suyunuzu hazırlıyor vesaire, vesaire…” Adeta bir 
popstarsınız ve eviniz neredeyse sizi alkışlayacak! 
Tabii evinize ulaşmayı başarabilirseniz... O koca-
man projeler yapılırken; üstyapı ve altyapı çalış-
maları, çevre düzenlemesi, ulaşım kolaylığı konu-
ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İstanbul’u bir 
“çilehane”ye çeviriyor.
İşler öyle karışık hale geldi ki, artık “dev 
şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. Mesela 
AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-
mün İstanbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 
ve İstanbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

İstanbul’da nereye dönsek, karşımıza kent-
sel dönüşüm kapsamında yenilenmek üzere 
parsellenmiş bölgeler ve tabelalar çıkıyor; 

“fi lanca yapı kentsel dönüşüm alanı” diye… 
Çarpık kentleşme, sadece İstanbul’un değil, 
neredeyse Türkiye’nin her ilinin en ciddi sorun-
larından biri. Düzeltilmesi için atılan adımlar 
da oldukça faydalı çalışmalar ve desteklenmeli. 
Sağlam ve sağlıklı binalara, çevre düzenlemesi 
yapılmış projelere kimin itirazı olabilir ki? İçinde 
yaşayanlar için de kuşbakışı fotoğrafını çekenler 
için de evine ulaşmak isteyenler için de memnu-
niyet verici ise bir proje; sonuna kadar destek-
lenmeli elbette. Ama gerçekte neler yaşıyoruz? 
Bu kadar proje; bu kadar yenileme, güzelleştirme, 

olmadığını söylüyor. Yapılanın kentsel dönüşüm değil, 
binasal dönüşüm olduğunu belirten Erkurtoğlu, “Afet 
Yasası sayesinde binalar sağlamlaştırılıyor, depreme 
dayanıklı hale getiriliyor. Ama İstanbul’a ve özellikle 
de kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı Kadıköy’e 
baktığım zaman Kadıköy’ün eski çehresini yitirdiğini 
görüyorum. Yeşil alanlar beton yığınlarına dönüşmeye 
başladı. Aynı parselde bulunan 10 katlı binayı yıkıp 
yerine 12 katlı yeni bir bina yapmak kentsel dönüşüm 
değildir” diyor. Erkutoğlu; “İnsan ve trafi k yoğunluğu 
hesaplandığı zaman kentsel dönüşümde bu yoğun-
luğu kaldıracak altyapı, yol, yeşil alanlar ve rekreasyon 
alanları yaratılmıyor. Dolayısıyla İstanbul’un her tarafı 
maalesef beton yığını haline gelecek. Yazın camlarımızı 
açtığımızda bile bir rüzgâr esintisi hissedemeyeceğiz. 
Çocuklarımıza yeni oyun alanları yaratılmamış olacak. 
Umarım mevcut alanları koruyabiliriz. İmar Yasası’nın 
yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.” diyor ve yanlış 
kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle 50 sene sonra 
İstanbul’da yeniden bir kentsel dönüşümün zorunluluk 
haline geleceğini sözlerine ekliyor.
Bu kapsamda altını çizmek istediğimiz bir önemli 
husus da şu: Şehirler, kendi dokularıyla, sahip oldukları 
geçmişle, içinde yaşayan farklı kültürlerin izleri ile bir 
değerler bütünü haline gelir. Yapılan çalışmaların da o 
değerlere saygılı olması; projelerin, kentin dokusuyla 
uyumlu yapılması gerekiyor. 
Salacak’tan Tarihi Yarımadaya baktığımızda, cânım 
Sultanahmet Camisi’nin muhteşem minarelerinin 
arkasında dev kuleler görüyorsak, bir yanlışlık var 
demektir!  TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

Basılı Dergi / 120 TL
Dijital Dergi / 60 TL
Basılı + Dijital Dergi / 150 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 110 TL
Dijital Dergi / 55 TL
Basılı + Dijital Dergi / 135 TL

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

Basılı Dergi / 50 TL
Dijital Dergi / 25 TL
Basılı + Dijital Dergi / 60 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 70 TL
Dijital Dergi / 35 TL
Basılı + Dijital Dergi / 90 TL

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

Basılı Dergi / 70 TL
Dijital Dergi / 35 TL
Basılı + Dijital Dergi / 90 TL

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

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

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir
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