




Yüksek verim, düşük yakıt tüketimi, maksimum fiyat-performans avantajı!  
Yeni Logamax plus GB172i Yoğuşmalı Kombi ve Kazan, Buderus’un geliştirdiği 
yenilikçi teknoloji sayesinde farklı büyüklükteki yaşam alanları için 30 kW’tan  
42 kW’a kadar ısıtma ve sıcak su kapasitesi sunuyor. Ayrıca 1:8 modülasyon aralığı 
ile yüksek performanslı ekonomik ısınma için ideal çözüm sağlıyor.

En yakın Buderus Yetkili Bayisi’ne gelin, geleceğin teknolojisi ile bugünden tanışın. 

www.gelecekicinhaziriz.com

Akıllı Kumanda

Üstün Yoğuşma Teknolojisi

Düşük Yakıt Tüketimi

Benzersiz Titanyum Cam Ön Panel ile 
Şık ve Sağlam Tasarım

Yüksek Enerji Verimi
30 kW - 42 kW Kapasite Aralığı 

Estetik ve Modern Tasarım

Gelecek için 
hazırız.
Buderus uzmanlığının yepyeni ürünü:
Logamax plus GB172i
Yoğuşmalı Kombi ve Kazan



Yeni Vitodens serisi yoğuşmalı cihazlar ile renkli 
dokunmatik ekran konforunu yaşayın

Yeni Vitodens 200-W / 222-F / 242-F 
yoğuşmalı cihazlar 5“ renkli dokunmatik 
ekran sayesinde üstün kullanım konforu 
sunmaktadırlar. Genişletilmiş modülasyon 
aralığı (% 5 -100), korozyona dayanıklı Inox-
Radial paslanmaz çelik ısıtma yüzeyi, MatriX-
silindirik brülör ve yenilenen Lambda Pro 
Control Plus yanma kalitesi kontrol sistemi 
sayesinde enerji tasarruflu, çevreci ve uzun 
ömürlü işletme sağlamaktadırlar. 
www.viessmann.com.tr

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri
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Editörden

  

onu oraya bağladım. Ben kavgadan yana değilim. Hiç-
bir zaman kavgadan yana da olmadım”!! İşte başka bir 
haber: İstanbul’da otobüs durağında servisini bekleyen 
adam, servisin geç kalması üzerine sunturlu küfür sal-
vosuna başlıyor. Durakta durumdan rahatsızlığını dile 
getiren adamın kafasına atmak için taşı kaptığı gibi, o 
esnada otobüsüne binmiş olan adama fırlatmak istiyor. 
Gel gör ki hasmının otobüsü kalkmış, ardındaki otobüs 
durağa yaklaşmış. İşte fırlatılan o taş da bir üniversite 
öğrencisinin beyin zarını yırtmış. Taşı ilk otobüse atmak 
istediğini beyan eden saldırganın ifadesi şöyle: “Ancak 
benim bu ikinci otobüsle hiçbir husumetim yoktur. Ben 
bu otobüse atmadım.” Kavga eden çocuklarını ayırdık-
tan sonra kendi aralarında ağız dalaşına giren ebeveyn-
lerden birinin diğerini bıçaklayarak öldürmesi haberini 
mi, postane sırasında münakaşaya giren ve hemen 
“cepten” arkadaşlarını davet ederek münakaşa ettiği 
kişiyi 3. kattan fırlatan adamların haberini mi, trafikte 
yol vermeme nedenli cinayetleri mi sayalım. Arabayı 
“stop ettirdi” diye kardeşini öldüren insanı! görünce, 
insanın inanası gelmiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye nü-
fusunun 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 78 milyon 741 
bin 53 kişi olduğu açıklandı. Nüfus artış hızımız binde 
13.4’müş. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı ise 
yüzde 92.1’miş... Belde ve köylerde yaşayanların oranı 
da yüzde 7.9’muş. Yani fena halde kentlileşmişiz.

Bu cinnet, bitecek gibi görünmüyor. Zira “nüfusumu-
zun yüzde bilmem kaçı kentli” deyince “kentlileşilmi-
yor”. Bu süreçte eğitim ve kültürün önemsizleştirildiğini 
ve kabalığın özellikle kentlerde “hayatta kalma” yöntemi 
olarak kullanıldığını düşünecek olursak, oklu kirpilerin 
yanına bile yaklaşamayacağımız net olarak görülecek.

Gülten Akın ustamızı anarak bitirelim: “Ah, kimselerin 
vakti yok, durup ince şeyleri anlamaya…”

*Mehmet Barlas’ın Sabah gazetesindeki köşesinde ak-
tardığı verilerden ve Sevil Atasoy’un Hürriyet gazete-
sinde yayımlanan “Kirpinin dayanılmaz cazibesi” başlıklı 
yazısından yararlanılmıştır.

igmund Freud, “Grup Psikolojisi ve Ego’nun Ana-
lizi” adlı eserinde, ana-oğul dışında tüm insan ve 
grup ilişkilerinde gözlenen çatışmayı açıklamaya 

çalışır. “Schopenhauer’in ünlü donan oklu kirpi ben-
zetmesindeki gibi, hiç kimse, komşusuna fazla yak-
laşmaya katlanamaz” der ve bir dip not düşer. Arthur 
Schopenhauer’in “Parerga ve Paralipomena: Kısa Felsefi 
Denemeler” adlı eserinin 396. bölümünde "Kirpi ikile-
mi" şöyle tanımlanır: “Soğuk bir kış sabahı çok sayıda 
oklu kirpi, donmamak için birbirine bir hayli yaklaştı. 
Az sonra, oklarının farkına vardılar ve ayrıldılar. Üşüyün-
ce, birbirlerine tekrar yaklaştılar. Oklar rahatsız edince 
yine uzaklaştılar. Soğuktan donmakla, batan okların 
acısı arasında gidip gelerek yaşadıkları ikilemi, arala-
rındaki uzaklık, her iki ıstıraba da tahammül edebile-
cekleri bir noktaya ulaşıncaya dek sürdü. İnsanları bir 
araya getiren, iç dünyalarının boşluk ve tekdüzeliğidir. 
Ters gelen özellikler ve tahammül edemedikleri hata-
lar onları birbirinden uzaklaştırır. Sonunda, bir arada 
var olabilecekleri, nezaket ve görgünün belirlediği 
ortak noktada buluşurlar. Bu uzaklıkta duramayanlara, 
İngiltere’de ‘keep your distance!’ (mesafeni koru!) denir. 
Bu noktada, çevrenin sıcaklığını hissetme arzusu kıs-
men karşılanır ama, buna karşılık okların acısı hissedil-
mez. Kendi iç sıcaklığı çok yüksek olanlar ise, ne sıkıntı 
vermek, ne de sıkıntı çekmek için, topluluklardan uzak 
durmayı tercih ederler.”

Freud hayatı boyunca; “Çok fazla olması için, ne kadar 
çok olması gereklidir? Ne zaman yeter der insan? Ne 
zaman çizgi aşılır? Hayatta kalma güdüsünün sınırı 
neresidir?” gibi sorulara yanıt aramıştır. Aslında bu so-
rular şimdilerde herkesin zihnini işgal ediyor. Hayatta 
kalabilmek için birbirinin oklarından rahatsız olsa da 
birbirine tekrar yaklaşan oklu kirpiler kadar olabilmek 
için insanoğlunun “nezaket ve görgü” gibi ortak payda-
da durabilmeleri gerekiyor ve bizim bunu başarmakla 
ilgili ciddi bir sorunumuz olduğu ise ortada. Bakın ha-
berlere; Aydın’da köpekler için kaplara mama bırakan 
adama mahallelinin rahatsızlığını dile getiren bir başka 
adamı, köpekçi adam köpek tasması ile köpek mama 
kaplarının yanına bağlıyor, konuya ilişkin şunları söylü-
yor: “Madem köpek değil mi, sen de bir köpek oldun 
dedim. ‘Aynı hisleri tat, aynı duyuyu tat’ diye ben de 

S

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Donmamak için birbirine yaklaşan oklu kirpiler kadar 
olamıyoruz
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İzlenim

Özel Haber

Söyleşi

Kasım 2016

Chillventa, 
Yine Önemli Bir 
Başarıya İmza Attı

TTMD 2016 
Çalıştayı Yapıldı

Radore Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Zeki Kubilay Akyol
“Veri merkezi 
altyapısını oluşturan 
tüm unsurların mutlaka 
en ileri teknoloji ile 
donatılması gerekir”

Prestijli Projelerde 

ISK Sektörü
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Özel Haber

Çeviri

Makale

Ürün Tanıtımları

• Baymak BG Serisi Gaz Brülörleri
• Wi-Fi Özellikli Bosch V-Dizayn Klimalar
• SFA Sanihydro’dan Sanitop Silence WC Öğütücü
• Lowara’dan 5. Jenerasyon Hydrovar®

          REKLAM DİZİNİ 
 AK AIRONN
 23 AIRPLUS
 43 ALARKO - CARRIER  
 35 ARÇELİK
 18 ARMACELL
 95 ATC
 61 BAHÇIVAN
 39 BAYMAK
 19 BELİMO
 37 BERROS
 1 BOSCH TERMOTEKNİK
 9  CFM
 21 CIAT
 24 ÇUKUROVA
 47 DAF ENERJİ
 104 DAIKIN
 7 DANFOSS
 51 EBITT
 57 EMAS
 85 EMO-AYVAZ
 45 ENEKO
 63 ESPA
 25 FLUO
 87 FRİGODUMAN
 36 GESTEKNİK
 75 HONEYWELL
 ÖKİ IMI
 71 ISIDEM
 91 İLPA
 93 İMBAT
 AKİ KLİMATEKNİK
 20,28,30,44,46,48 MAKROTEKNİK
 15 MAS DAF
 83 ODE
 49 SENTEZ KLİMA
 29 SFA SANIHYDRO
 99 SODEX ANKARA
 97 SODEX İZMİR
 11 STANDART
 31-33 SYSTEMAIR HSK
 77 TERMOKAR
 79 TLC

 103 TÜRK ALMAN İNOVASYON ZİRVESİ
 13 ÜNTES
 2 VIESSMANN

Soğutucu Akışkan 
Olarak Hidrokarbonlar

Avrupa Birliği Florlu Sera Gazları (F-Gaz) 
Yönetmeliği (517/2014) -1

Migros 
Doğal Akışkan 
Çalışmaları

DemirDöküm, 
Sektörel Basını 
Bozüyük Tesislerinde 
Ağırladı

6 3414



6 TERMODİNAMİK • KASIM  2016

Haberler

Fläkt Woods ve DencoHappel Güçlerini Birleştirdi

H VAC sistemleri için önde gelen hava 
teknolojileri çözümleri sağlayıcısı 

Fläkt Woods ve hava şartlandırma, iklim-
lendirme, filtre teknolojisi ve hava soğutma 
sistemleri alanlarında teknoloji öncüsü 
DencoHappel’in birleşmeleri tamamlandı. 
Birleşen iki şirket, “FläktGroup” adı altında, 
güçlü bir ürün portföyü ile faaliyet göstere-
cek. Avrupa antitröst otoriteleri satınalma 
için gerekli şartları ve faaliyetleri, Eylül 
2016 itibarıyla tamamladı. Ekim 2014’te 
DencoHappel’i satın alan Triton fonları 
Haziran 2016’da Equistone ve Sagard 
ile Fläkt Woods’u satın almak üzere bir 
anlaşma imzaladı. Fläkt Woods ve Denco-
Happel arasındaki birleşmenin ardından 
FläktGroup’un çoğunluk hissesi Triton’da 
kalmaya devam edecek. Birleşen iki şirket 
2015 yılında toplamda yaklaşık 700 milyon 
€ (proforma) gelir elde etti ve yaklaşık 3 bin 

800 çalışanı bulunuyor. Triton bu birleşme 
ile satış, üretim ve diğer alanlarda daha 
fazla yükselme potansiyeli ile hızlı bir şekilde 
kârlılığına katkı bekliyor. FläktGroup’un yeni 
CEO’su Dr. Walter Rohregger konu ile ilgili 
yaptığı açıklamada “Bu birleşmenin gerçek 
mükemmel bir eşleşme olduğuna inanmak-
tayım. En yüksek kalite ve güvenlik stan-
dartlarını kullanarak, müşteri memnuniyeti 
için aynı adanmışlığı paylaşıyor olduğumuz 
ve aynı girişimci zihniyet paydasında birleş-
tiğimiz iki şirketin birleştiği bu yeni süreç 
için oldukça büyük bir heyecan duyuyoruz. 
Bu birleşmenin hem çalışanlarımız hem de 
müşterilerimiz için oldukça yararlı olacağına 
inanmaktayım. Bizler şu anda ortak proje 
ekipleri tarafından yönetilecek uyum süre-
cini başlatıyoruz. Tüm bu işlemler devam 
ederken müşterilerimize en iyi ürünleri ve 
çözümleri sunarak gün be gün aynı hizmeti 

vermeye devam ediyor olacağız. Avrupa 
kökenli dünya çapında oldukça güçlü şir-
ketler olarak Fläkt Woods ve DencoHappel 
güçlerini birleştirecek. FläktGroup olarak 
daha geniş bir ürün yelpazesiyle ve geniş-
letilmiş satış, servis ve imalat ağlarımız ile 
müşterilerimize daha iyi hizmet verebilece-
ğiz” ifadelerine yer verdi.

Bosch Termoteknik’e 4. Kez Üst Üste “En Başarılı Ar-Ge Merkezi” Ödülü

B ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı, yenilik ve tasarım yoluyla ülke 

ekonomisinin uluslararası düzeyde reka-
bet edebilir bir yapıya kavuşturulması 
için teknolojik bilgi üretilmesini “Ar-Ge 
Merkezleri” üzerinden teşvik ediyor. Bu 
teşviklerin gerek Ar-Ge Merkezi olan şir-
ketlere, gerekse de ülkeye katkılarını takip 

edebilmek amacıyla 2011 yılından bu yana 
“Performans Endeksi” çalışmasıyla her sek-
törün lider şirketi ödüllendiriliyor. Bosch 
Grubu’nun termoteknik iş kolunda önemli 
uzmanlık merkezlerinden biri olan Bosch 
Termoteknik Türkiye, üretim ve ihracat-
taki başarısının yanı sıra Ar-Ge alanındaki 
üstünlüğüyle adından söz ettiriyor. Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen “Özel 
Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi”nde iklim-
lendirme sektöründe Bosch Termoteknik, 
dördüncü kez üst üste “Sektörün En Başa-
rılı Ar-Ge Merkezi” ödülünü kazandı. Bu 
alanda önemli bir başarıya imza atan Bosch 
Termoteknik’in ödülü, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekçi ve Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 
törende Bosch Termoteknik Fabrika Tek-
nik Genel Müdürü İrfan Bayrak’a takdim 
edildi. Bayrak ödüle ilişkin yaptığı değer-
lendirmede, “Bosch Termoteknik Türkiye, 
üretim, ihracat ve Ar-Ge alanında Bosch 
Grubu’nun önemli uzmanlık merkezlerin-
den biri. Türkiye’nin, Türk mühendisleri-
nin adını yeni teknolojilerle, yeni ürünlerle 
dünyaya duyuruyoruz. Manisa Fabrikamız, 
Ar-Ge alanında Bosch Grubu’nun gözbe-
beği. Ar-Ge Merkezimiz için son üç yılda 
16,9 milyon euroluk Ar-Ge harcaması ger-
çekleştirildi. 2020 yılına kadar 25 milyon 
euro daha yatırım planlanıyor” dedi.



Perakende Gıda sektöründe en iyi 
kontrol ve sistem yönetimi ile enerji 
hedeflerinize ulaşın

AK-SM 800 Serisi Sistem Yöneticisi

www.danfoss.com.tr

7/24
Sisteminiz izlenir
ve denetlenir
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2. Türk-Alman İnovasyon Zirvesi, Sanayi 4.0 Alanında Ar-Ge Ortaklıkları 
Kurulmasını Hedefliyor

2. Türk – Alman İnovasyon Zirvesi bir 
kez daha iki ülkeden yenilikçi ve 

üretici şirketlerin, kurum ve kuruluşların 
kıdemli yöneticilerini, sanayicileri ve bilim 
insanlarını, üretim sanayisinde dijitalleşme 
konusunun tartışılması ve kalıcı işbirlikle-
rinin kurulabilmesi amacıyla İstanbul’da 
bir araya gelmeye davet ediyor. Birincisi 
Global Success Club (GSC) tarafından 
21-22 Ekim 2014 tarihlerinde Frankfurt’ta 
düzenlenen zirvenin ikincisine bu yıl 6-7 
Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul ev sahip-
liği yapmaya hazırlanıyor. İlk zirvenin 
ardından yeniden buluşacak olan iki ülke-
nin sanayi ve bilim dünyasından üst düzey 
yöneticileri Sanayi 4.0 alanında tecrübe 
ve bilgi birikimlerini paylaşabilmenin öte-
sinde, ar-ge ortaklıklarının kurulabilmesi 
amacıyla ve yatırım olanakları hakkında 
bilgi edinmek üzere bir araya gelecek-
ler. Federal Almanya Eğitim ve Araştırma 
Bakanlığı tarafından desteklenen proje, 
iki ülkenin yatırımcıları arasında sürdü-
rülebilir iş ortaklıkları kurulmasını hedef-
liyor. GSC’nin kurucusu ve CEO’su Işınay 
Kemmler “Son aylarda yaşanan zorluklara 
rağmen 2. Türk-Alman İnovasyon Zirvesini 
Federal Alman Bilim Bakanlığının desteği 
ile İstanbul’da gerçekleştirebileceğimiz 
için mutluyuz. Sanayi 4.0 kapsamında 
sürdürülebilir inovasyon işbirlikleri için 

büyük bir potansiyel görüyoruz” diyerek 
zirvenin hedefini belirtiyor. Yaklaşık olarak 
300 katılımcı ile gerçekleştirilmesi planla-
nan zirve; otomotiv, makine, kimya, yeni-
lenebilir enerji, elektrik, tıbbi ve otomas-
yon teknolojileri gibi farklı sektörlerden 
“Sanayi 4.0” alanında çalışmalar yürüten 
yenilikçi ve teknoloji ağırlıklı uluslararası 
firmaların alanında uzman CEO ve genel 
müdürlerini, uluslararası satış, iş geliş-
tirme ve ar-ge’den sorumlu üst düzey 
yöneticilerini buluşturmaya hazırlanıyor.

Sektör liderleri interaktif 
panellerde tecrübelerini 
paylaşacak
Katılımcılar iki gün boyunca devam ede-
cek zirvede “Üretimde Dijitalleşme: Kes-
tirimci Bakım”, “Sanayi 4.0 için Data & 
IT Güvenliği”, “Akıllı Fabrikalar”, “Diji-
talleşmede İnsan Faktörünün Önemi” 
gibi çeşitli konulardaki panellere zirvenin 
konusuna uygun bir şekilde dijitalleşmeyi 
yaşayarak zirve için özel hazırlanmış bir 
uygulama aracılığıyla kendilerine sunulan 
tabletler ile interaktif olarak katılabilecek-
ler. Festo, Vestel gibi şirketlerin üst düzey 
yöneticileri, bilgi ve tecrübelerini yalnızca 
bu panellerle değil aynı zamanda ilk kez 
bu zirvede gerçekleştirilecek olan “Inno-
vation Lounge” bölümünde inovasyon ve 

Sanayi 4.0 uygulamalarını görsel olarak da 
katılımcılarla paylaşabilecekler. Zirvenin 
hedefi olan inovasyon ve ar-ge işbirlikleri 
ve yatırımlarıyla ilgilenen sanayiciler için 
“matchings” de bu uygulama aracılığıyla 
dijital teknolojiler kullanılarak sağlanacak.

Türk-Alman Inovasyon Ödülü 
2016
Türk-Alman Inovasyon Zirvesinin bu yılki 
programında yer alacak olan bir diğer özel 
çalışma ise ilk kez verilecek olan “Türk – 
Alman İnovasyon Ödülü”. Bir Türk ve bir 
Alman firmanın ortak çalışarak geliştirdiği 
bir ürüne verilecek bu ödül hakkında Işınay 
Kemmler: “Birbirlerini harika bir şekilde 
tamamlayan Türk ve Alman şirketlerinin 
ülke sınırlarının dışına taşan işbirlikleri 
yeni inovasyonların sonucunda çıkan bir 
rekabet avantajının da ötesine geçiyor. 
Aynı zamanda bu şirketler güvenilebilir 
bir işbirliğinin sonucu olarak ortakları-
nın ülkesindeki ağlardan da yararlana-
biliyorlar. Bu ödül ile ikiye katlanan bu 
artı değeri göstererek diğer sanayicileri 
de böyle işbirlikleri için cesaretlendirmek 
istiyoruz” diyor.

Ayrıntılı bilgi için www.globalsuccess-
club.net ve www.globalsuccess-days.net/
press web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Eurovent Derneği, Ortadoğu Grubunu Kurduğunu Açıkladı

E urovent Derneği, Ortadoğu grubunu 
kurduğunu açıkladı. Bu yeni oluşum, 

Ortadoğu bölgesinde Eurovent üyelerinin 
temsilciliğini yapacak. 15’in üzerinde üre-
tici kuruluşun kurucu üye olduğu grup, 
bölgede yasal işlemler, pazarlama ve tica-
retle ilgili faaliyetlerde bulunacak. Ortadoğu 
bölgesinde on yılı aşkın iş deneyimi bulu-
nan Markus Lattner, girişimin yöneticisi 
olarak göreve başladı. Eurovent Ortadoğu, 
Eurovent üyeleri için Ortadoğu pazarlarının 
artan öneminin göstergesi olarak ve Brük-
sel’deki Eurovent Derneğinin Avrupa odaklı 
çerçevesi dışında bölgesel bir çerçevede, 

bölgenin taleplerini sağlıklı biçimde takip 
etmek üzere yola çıktı. Aynı zamanda körfez 
bölgesi için kendi kategorisinin ilk çok uluslu 
platformu olan grup, Ortadoğu bölgesinde 
daha iyi iç hava kalitesi, gıda güvenliğinin 
iyileştirilmesi ve daha düşük enerji talebi 
sağlama hedeflerine yönelik olarak çalı-
şacak. Lattner, “Girişimimiz, HVACR sek-
törünün tüm önemli oyuncularından çok 
olumlu tepkiler almasından dolayı ve des-
tekleniyor olduğunu görmekten mutluyuz. 
Ekibim son iki yıldır bölge pazarını araştırdı 
ve pazarın en gelişmiş HVACR çözümleri 
konusunda farkındalığı artıracak bir inisiya-

tife ihtiyaç olduğunu tespit etti. Grup, bazı 
pazarlardaki yanlış algıları değiştirmeyi ve 
yasal düzenlemelerin, standartların gelişimi-
nin önemi üzerinde farkındalığı geliştirmeyi, 
ileri görüşlülüğü güçlendirmeyi amaçlıyor. 
Eurovent, enerji kullanan ürün ve kom-
ponentlerle ilgili mevzuatlar üzerine çok 
kapsamlı araştırmalar gerçekleştirdi ve bu 
bilgileri pazarla paylaşmak istiyor. Bölgenin 
özellikleri dikkate alınarak, paydaşların geniş 
bir yelpazede, mevcut en iyi teknolojilerle, 
bölgenin de gelişimine katkı sağlayarak 
başarılarını artırmaları için katkıda bulunma 
arzusundayız” dedi.
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AUx İstanbul 2016’da Yeni Teknolojiler Tartışıldı

Ges Teknik BACnet Sertifikası Aldı

T

G

asarlayan ve üreten insanlar için 
yazılımlar üreten Autodesk, Auto-

desk University Extention İstanbul 2016 
(AUx İstanbul) ile 600’ün üstünde tasa-
rımcı, mimar ve farklı sektörden pek 
çok profesyoneli 6 Ekim 2016 tarihinde 
ikinci kez İstanbul’da ağırladı. AUX 
İstanbul 2016’ya katılan profesyoneller, 
Autodesk’in üst düzey yöneticilerinden şir-
ketle ilgili en güncel duyuruları dinlemenin 
yanı sıra, tasarım ve teknoloji dünyasına 
ilişkin trendler ve pek çok proje hakkında 
da bilgi edindi. Katılımcılar etkinlikte, dün-
yanın çeşitli bölgelerinden ve Türkiye’den 
gelen tasarımcılar ve profesyonellerle de 
tanışma fırsatı yakaladı. Autodesk işbir-
liği ile hayata geçen Üçüncü Havaalanı ve 
Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı gibi pro-
jelerin yanı sıra, Fusion 360 ve 3D printing 
teknolojiler de AUx İstanbul 2016’da ilgi 
gören konular arasındaydı. Autodesk’in 
üst düzey yöneticilerinin konuşmalarıyla 
başlayan etkinlik; üretim, inşaat ve diğer 
sektörlere odaklanan paralel oturumlarla 
devam etti. Katılımcıların hayal etmelerine, 
tasarlamalarına ya da daha sürdürülebilir 
bir dünya yaratmalarına olanak sağlayan 
yeni teknolojilerin sergilendiği Autodesk 
Galeri ise yoğun ilgi gördü. 
AUx İstanbul 2016, Autodesk Türkiye 
Ülke Lideri Murat Tüzüm’ün açılış konuş-
ması ile başladı. Tüzüm konuşmasında 
“Sanayi Devrimi’nden sonra yaşanan en 
büyük değişimin eşiğindeyiz. Erişilebilir 
3D tasarım alanındaki gelişmeler ve yeni 
üretim teknolojileri, tasarım, mühendislik 
ve eğlence sektörlerinde iş yapış şekille-
rini değiştiriyor. Türkiye en hızlı büyüyen 
pazarlardan biri ve özellikle inşaat, üre-
tim ve eğitim alanında oldukça yüksek bir 

es Teknik Klima Kontrol ve Oto-
masyon Sistemleri’nin Ar-Ge bölü-

münde üretilen elektronik kart, BACnet 
sertifikası aldı. Konu ile ilgili açıklama 
yapan Ges Teknik Ar-Ge Sorumlusu 

potansiyele sahip. Tasarımcı, mühendis 
ve profesyoneller ile Türk iş dünyasının 
liderlerini AUx İstanbul 2016 ile ikinci kez 
İstanbul’da ağırlamaktan ve onlarla bir-
likte bu yeni çağa tanıklık etmekten gurur 
duyuyoruz” ifadelerine yer verdi. 
Tüzüm’ün ardından Autodesk Global Satış 
ve Hizmetler Başkan Yardımcısı Callan Car-
penter “Tasarımın Geleceği” hakkındaki 
konuşmasında; Autodesk’in, yüksek per-
formanslı bir araba, gökyüzüne uzanan 
bir gökdelen, akıllı telefonlar gibi şeyleri 
hayata geçiren mühendislere ve tasarım-
cılara olan desteğini vurguladı. Carpenter 
“Bugün bulut, sosyal ve mobil bilişim üze-
rine çalışan profesyonellerin ve ekiplerin 
hiç olmadığı kadar birbiriyle bağlantılı 
olduğu bir çağdayız. Bu “birbirine bağlı 
olma durumundan” fayda yaratmak, tasa-
rımı en uygun hale getirmek ve ürün ya da 
projelerin çeşitli safhalarını gerçekleştir-
mek veya kullanmak için tasarımı sadece 
optimum hale getirmenin ötesine geçmek 
gerekiyor. Bir ürünün yaratılma şeklini, 
hatta bu ürüne bağlı sistemleri optimize 
etmemiz gerekiyor. Görüyoruz ki tasarım 
sürecinde dijital ve fiziksel dünya baştan 
sona kadar birbiriyle entegre durumda. 
3D printing, mikro fabrikalar, dron’lar ve 

Oğuz Yaz “Ges Teknik Ar-Ge olarak Türk 
iklimlendirme sektöründe cihaz üretimi 
yapan müşterilerimize kontrol çözümleri 
sunuyoruz. İklimlendirme cihazlarının 
kendi başına veya bir otomasyon sistemi 
ile haberleşerek çalışmasını sağlayan bu 
kontrol çözümlerinin donanım ve yazı-
lım tasarımlarını kendi laboratuvarımızda 
gerçekleştiriyoruz. Artık BACnet sertifikalı 
bir ürünümüz de var. Ges Teknik, BACnet 
International’ın Gümüş Üyeliğine (Silver 
Membership) sahip. Üyeliğimizi, BTL Serti-
fikası ile taçlandırmaktan çok mutlu olduk. 
Buna ek olarak, bir Türk firmasının aldığı ilk 
BTL sertifikası olmasının da ayrı gururunu 
yaşıyoruz” dedi.

gerçeklik an’ları gibi üretimde ve inşaatta 
kullanılan gelişmiş teknolojiler çok yakında 
vazgeçilmez hale gelecek” dedi.
Konuşmasında “Nesnelerin İnterneti” 
kavramına odaklanan Autodesk Üretim 
Stratejisti Diego Tamburini ise dijital tasa-
rım dünyasındaki trendlere ve bu trend-
lerin üretim sektöründe yarattığı etkilere 
değindi. “Müşteriler, daha akıllı, birbiriyle 
daha bağlantılı, çok daha verimli ve kul-
lanımı kolay ürünler talep ediyor. Bunun 
yanı sıra, insanlık da – iklim değişimi, glo-
bal ısınma, gıda güvenliği, işsizlik, terö-
rizm, su sıkıntısı, ekonomik eşitsizlik, aşırı 
nüfus, trafik, kirlilik gibi ancak çok taraflı 
sistemlerce geliştirilebilecek çözümler 
gerektiren ciddi problemlerle yüzleşiyor. 
Tüm bu karmaşaya ek olarak, teknolojik 
ilerlemeler de katlanarak artıyor. Bu hız, 
rekabet edebilmek için şirketlerde, yeni 
teknolojileri anlama ve adapte olma bas-
kısı yaratıyor. Biz Autodesk olarak, üretim 
alanında müşterilerimizin karşılaştıkları 
tüm bu zorlukları anlıyoruz. İnovasyon 
kültürümüz, gelecek vaat eden yeni tek-
nolojiler arayışında olmamız ve ürün ile 
hizmet modellerimizle müşterilerimizin bu 
değişim sürecini en iyi şekilde atlatmala-
rına destek oluyoruz” dedi.
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Panasonic ve Schneider Electric Stratejik Çözüm Ortaklığı Kurdu

E lektronik teknoloji ve çözümler 
geliştiren küresel liderler arasında 

yer alan Panasonic Corporation, enerji 
yönetimi ve otomasyon alanında küre-
sel uzman kuruluş Schneider Electric 
ile; HVAC ekipmanları ve bina yönetim 
çözümlerini, günümüzün ticari yapılarında 
enerji verimliliği ve HVAC kontrolüne en 
üst düzeyde entegre etmek için bir araya 
geldi. Panasonic & Schneider Electric 
işbirliği ile binalarda verimlilik ve maliyeti 
optimize edecek inovatif entegrasyon 
sağlanarak enerji yönetimi kolaylaşacak. 
Ortaklık fikrinin temeli, HVAC ekipmanları 
ile bina yönetimi ve kontrolü konularında 
uzman ve lider olan kuruluşların güç birliği 
üzerine kuruldu. İki şirket, Panasonic’in 
değişken soğutkan akışlı (VRF) cihaz ve 
sistemleri ile Schneider Electric’in bina 
yönetimi ve oda kontrolörleri arasında, 

Schneider Electric’in ZigBee (R) kablosuz 
iletişim standardı üzerinden doğrudan 
seri iletişimi sağlayan yeni bir kablosuz bir 
çözüm arayüzü geliştirdi. Bu entegrasyon, 
bina sahipleri ve yöneticilerine herhangi 
bir zamanda ve herhangi bir yerde HVAC 
ekipmanları, aydınlatma, güvenlik, enerji 
ve elektrik dağıtımının da dahil olduğu ana 
bina yönetim sistemine tek arayüz üzerin-
den görüntüleme ve müdahale olanağı 
tanırken, enerji tüketiminin azaltılmasına 
ve tasarrufun artırılmasına olanak sağlaya-
cak. Panasonic/Schneider Electric entegre 
çözümü, kablosuz sistem olarak mevcut 
yapılara, restore edilecek yapılara veya eski 
yapılara kolaylıkla uygulanabiliyor, sistem 
kablolu olarak da kurulabiliyor.
Çözüm, VRF grupları için yenilikçi tak-
çalıştır teknolojisinin avantajları ile sistem 
konfigürasyonlarını kolaylaştırır ya da tek 
başına sistemin bir parçası olarak monte 
edilebilir. Montaj çok kısa sürede tamam-
lanıyor, tesisat süresi ve maliyetinden 
avantaj sağlıyor. Tesis ekipleri, Schneider 
Electric ve Panasonic’in uzman teknik des-
tek ekipleri ile birlikte tüm sistemlerin her 
zaman en yüksek performans seviyelerinde 
çalıştığından emin olmak için kapsamlı 
enerji raporlarına ve gösterge tablolarına 
erişir ve takip eder. VRF sistemler, değişken 

hızlarla çalışabildiği ve aç/kapa sistemlere 
göre anlamlı ölçüde enerji tasarrufu sağ-
ladığı için özellikle ticari yapılarda giderek 
daha çok tercih ediliyor.
Panasonic’in VRF sistemi (ECOi/FSV), tüm 
dış ortam kapasitelerinde ve kısmi yük-
lerde çok yüksek ESEER oranına sahip 
olduğu için sistemin enerji verimliliği de 
ciddi oranda yüksektir. Sistem -25 °C’den 
52 °C’ye kadar değişen aşırı ortam sıcak-
lıklarında çalışırken bile, güçlü soğutma 
ve ısıtma gücü ile son derece güvenilirdir. 
Schneider Electric’in SmartStruxureTM 
bina yönetim çözümleri, tesislerin enerji 
verimli ve etkin bir biçimde yönetilmesini 
sağlamak için özelleştirilmiş donanım, 
yazılım, mühendislik, montaj ve servis 
hizmetlerini entegre ederek, bina verim-
liliği ile işletme giderlerinin düşürülmesini 
işletim ömrü boyunca optimize eder. 
Buna ek olarak, Schneider Electric’in 
SmartStruxure’ın bir parçası olan SE8000 
Serisi oda kontrolörleri, termostat/sıcaklık 
sensörü ve programlanabilir oda kontro-
lörlerinin tek bir ünite üzerinde kombi-
nasyonu olarak HVAC sistemlerinin enerji 
kullanımlarını optimize eder, işletme gider-
lerini düşürür. Panasonic/Schneider Elect-
ric birleşik çözümleri, Japonya haricinde 
dünya genelinde kullanılmaya başladı. 

SFA Sanihydro Çanakkale ve Konya’da Tesisat Ustalarıyla 
Bir Araya Geldi

S FA Sanihydro’nun, Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde organize ettiği eğitim 

seminerleri hız kesmeden sürüyor. SFA 
Sanihydro 5 Ekim 2016 tarihinde Çanak-
kale Kolin Hotel ve 18 Ekim 2016’da 
Konya Dedeman Hotel’de tesisat ustala-
rıyla bir araya geldi. Seminerlerde, Satış 
Sonrası Hizmet Sorumlusu Erman Tüm-
çelik öncelikle SFA Grubu’nun 55 yıllık 
tecrübesini ve WC öğütücü pompaların 
sağladığı çözümleri anlattı. Toplantıda 
WC öğütücü ve pompaların doğal akışlı 
tahliyenin imkânsız olduğu durumlarda, 
evlerde ve iş yerlerinde herhangi bir yere, 
ekstra tuvalet veya yeni bir banyoyu 

kolayca monte etmeyi sağladığı anlatıldı. 
WC öğütücü ve pompaların çatı, bodrum 
katından ya da kanalizasyon borusundan 
uzak veya kot farkı olan yerlerde dikey ola-
rak 11 metreye, yatay olarak 110 metreye 
kadar 32 mm’lik bir boru çapı ile atıkları 
pompalayabildiği, müşterilere hijyenik, 
ekonomik, pratik ve estetik bir çözüm 
sağladığı vurgulandı. Ürünleri iyi anlama-
nın doğru pompa seçiminde büyük önem 
taşıdığı vurgulanarak, WC öğütücüleri ve 
pompaları hakkında çalışma prensibin-
den montajına kadar detaylı teknik bilgi 
aktarıldı. Soru-cevap bölümünün ardın-
dan SFA Sanihydro düzenlediği akşam 

yemeğinde ustalarla yakından tanışma 
fırsatı buldu, müşteri memnuniyetini en iyi 
şekilde sağlamak ve üst seviyede tutmak 
için eğitim etkinliklerine önem verildiği 
ve çalışmaların devam edeceği belirtildi.
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GE, Türkiye’de Akıllı Fabrika Yatırımı Yapıyor

G eneral Electric (GE), Türkiye’de yer 
alan Gebze Güç Transformatörleri 

Fabrikası'nı, bölgedeki ilk akıllı fabrikaya 
dönüştüreceğini duyurdu. Ekonomi 
Bakan Yardımcısı Fatih Metin, GE Tür-
kiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Canan M. Özsoy, GE Şebeke 
Çözümleri Global CEO’su Reinaldo A. 
Garcia ve GE Güç Transformatörleri 
Ürün Grubu Küresel Genel Müdürü 
Hakan Karadoğan’ın katılımıyla yatırım 
duyurusunun gerçekleştirildiği törende, 
Güç Transformatörleri Fabrikası bünye-
sinde Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Tür-
kiye bölgesinde yer alan en büyük test 
laboratuvarının açılışı da gerçekleşti-
rildi. Fabrikaya yapılan toplam yatırımın 
değeri 20 milyon doları buluyor. Güç 
Transformatörleri Fabrikası Test Labora-
tuvarı açılış töreninde konuşan GE Tür-

kiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel 
Müdürü Canan M. Özsoy, GE’nin 68 
yıldır Türkiye’de yerel üretimi, ihracatı ve 
istihdamı destekleyerek Türkiye ekono-
misine yüksek katma değer sağladıkları-
nın altını çizdi. Özsoy, “2012 yılından bu 
yana Türkiye’deki çalışan sayımızı üç kat 
artırdık. Bugün Türkiye’de 8 ayrı lokas-
yonda 2000’in üzerinde çalışanımız ile 
ülkemizin öncelikli iş alanlarına yöne-
lik faaliyet göstermekten, yerel üretim, 
inovasyon, ihracat ve istihdama katkı 
sağlamaktan gurur duyuyoruz. Geçen yıl 
faaliyete geçirdiğimiz GE Türkiye İnovas-
yon Merkezi ile yenilenebilir enerji, akıllı 
şebekeler, LED, sağlık ve yaşam bilimleri 
endüstrilerinde yerel inovasyonun gelişi-
mine odaklandık. Bugün de Gebze Güç 
Transformatörleri Fabrikasına yapaca-
ğımız yatırımlarla hem örnek bir akıllı 
fabrika oluşturacağız hem de endüstriye 
ve Türkiye ekonomisine olan katkımızı 
daha üst noktalara taşıyacağız” dedi. 
Törende konuşan GE Şebeke Çözüm-
leri Global CEO’su Reinaldo A. Garcia 
ise şebeke çözümleri iş alanı olarak 
GE’nin dijital dönüşümüne ve insanların 
elektriğe erişimine katkılarının önemini 
vurguladı. Garcia, “İnsanların hayatını 
sürdürebilmesi için dünyamızın elektriğe 
ihtiyacı var. Müşterilerimiz, enerji piya-

sasında teknoloji konusunda öncülük 
yapmamızı bekliyor. GE’nin dünyadaki 
ilk akıllı güç transformatörü fabrikası 
olan Gebze’deki fabrikamızın, üretimde 
verimlilik açısından hem Türkiye’ye hem 
de dünyaya örnek olma özelliği taşıya-
cak olmasından gurur duyuyorum. Tür-
kiye, hızlı hareket edip gerekli yatırım-
ları yapar ve sanayide dijital dönüşümü 
gerçekleştirebilirse rekabette öne çıka-
caktır” dedi. GE Güç Transformatörleri 
Fabrikası, şu ana kadar ürettiği yüksek 
gerilim transformatörlerin yanı sıra orta 
gerilim transformatörler de üretecek. Bu 
gelişme Türkiye’nin rüzgâr alanındaki 
yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşma-
sına ivme kazandıracak. GE Güç Trans-
formatörleri Ürün Grubu Küresel Genel 
Müdürü Hakan Karadoğan da törende 
yaptığı konuşmada, üretim kapasitesini 
artıracak olan bu yeni test laboratuvarı 
ve orta gerilimde transformatör üretimi 
yatırımlarının yerel inovasyona katkısına 
dikkat çekerek, “Üretim kapasitemizin 
artmasıyla hizmet verdiğimiz ana pazar-
lardan artık çok daha fazla sipariş alabi-
leceğiz. Ayrıca bu yatırım sektörün artan 
gerilim ve güç taleplerine paralel olarak 
daha büyük transformatörler üretmemiz 
için bize yeni pazarlar da açacak. İstih-
dam ve ihracat rakamlarımızı büyüterek, 
ülke ekonomisine daha fazla katkı sağla-
maktan gurur duyuyoruz” dedi. 

Yetkin mühendis ekibi dünyaya 
teknoloji geliştiriyor

Gebze’de yer alan fabrikanın en önemli 
özelliklerinden biri de buradaki Ar-Ge 
mühendisleri tarafından geliştirilen 
teknolojilerin GE’nin dünya genelinde 
bulunan güç transformatörleri fabrikala-
rına bilgi (know-how) olarak aktarılarak 
kullanılması. Yaklaşık 80 mühendisten 
oluşan Ar-Ge ekibi sayesinde tesis, özel 
transformatörlerin üretiminde GE’nin 
yetkinlik merkezi olarak konumlanıyor. 
Güç Transformatörleri Fabrikasında 
değişik atmosfer ve iklim şartları için 
farklı çözümler geliştiriyor.   
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“ISH Frankfurt 2017 Fuarı Partner Ülke Türkiye” Basın Toplantısı 
Yapıldı

ürkiye, dünyanın önde gelen 
iklimlendirme fuarı ISH Frankfurt 

2017’ye partner ülke olarak katılacak. 
Bu kapsamda Messe Frankfurt İstanbul 
ve İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği’nin (İSİB) ev sahipliğinde 19 Ekim 
2016 tarihinde İstanbul Feriye Palace’da 
“ISH Frankfurt 2017 Fuarı Partner Ülke 
Türkiye” basın toplantısı düzenlendi. 
Toplantıda; banyo ekipmanları, yapı, 
enerji, havalandırma ve yenilenebilir enerji 
teknolojileri sektöründeki gelişmeler ve 
yenilikler aktarıldı. Toplantıya Ekonomi 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı V. Tarık 
Sönmez, Messe Frankfurt CEO’su Wolf-
gang Marzin, İSİB Yönetim Kurulu Baş-

kanı S. Zeki Poyraz, DEİK ve DOSİDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad 
Vardan ile Almanya’dan Federation of 
German Heating Industry (BDH), Associ-
ation of Air Conditioning and Ventilation 
in Buildings-Yapı Klima Ticari Birliği (FGK) 
ve Association of The German Sanita-
tion Industry- Alman Sıhhi Tesisat Sektörü 
Birliği (VDS) dernek başkanları konuş-
macı olarak yer aldı. Toplantıya ayrıca 
Türk iklimlendirme sektörü dernekleri-
nin başkanları da katıldı. Toplantı Messe 
Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun 
Yardım’ın açılış konuşması ile başladı. 
Yardım, “14-18 Mart 2017 tarihlerinde 
düzenlenecek dünyanın önde gelen iklim-

lendirme fuarı ISH Frankfurt’a Türkiye’nin 
partner ülke olması sebebiyle bir araya 
gelmiş bulunuyoruz. Bu başarı hikâyesini 
yazan sektörümüze, bu başarıda çok 
önemli rolleri olan başta T.C. Ekonomi 
Bakanlığı olmak üzere değerli iş ortakla-
rımıza, tüm ihracatçı birliklerine, dernek 
ve federasyonlara bir kez daha teşekkür 
ediyorum” dedi. Yardım’ın ardından Eko-
nomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık 
Sönmez, İSİB’in kurulmasından bugüne 
kadar sektörün tanıtımı için önemli faali-
yetler gerçekleştirildiğini; Ekonomi Bakan-
lığı olarak Türkiye’nin bu fuarda partner 
ülke olmasını desteklediklerini belirtti. İSİB 
Yönetim Kurulu Başkanı S. Zeki Poyraz 
da, Türk iklimlendirme sektörünün 185 
ülkeye ürünlerini güvenle sattığını, dün-
yaya kaliteli ürünleri avantajlı fiyatlarla 
sunduklarını, İSİB olarak dünya çapında 
ticaret heyetleri, milli katılım organizas-
yonları ve alım heyetleri düzenlediklerini 
belirtti. Sektörün Avrupa’daki en önemli 
fuarı olan ISH Frankfurt’a ise Türkiye’den 
katılımın her yıl arttığı, 2016 yılında 104 
olan katılımcı sayısının partner ülke kon-
septinin de etkisiyle önümüzdeki fuarda 
120’ye çıkmasını beklediklerini belirtti. 
Messe Frankfurt CEO’su Wolfgang Mar-
zin, Türkiye’nin ISH 2017’ye Partner Ülke 
olması ile bütün dünyaya açıldığını, fuarda 
katılımcıların ürünlerini sergilemelerinin 
ihracatlarının artışına çok önemli bir katkı 

T
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sağlayacağını ve bu fuarın dünyaya açı-
lan bir kapı olarak görülebileceğini ifade 
etti. DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ise 
Türkiye’nin bu fuara partner ülke olma-
sının önemine dikkat çekerek, “Bu tip 
fuarlarda amaç sadece ürün pazarlamak 
değildir, aynı zamanda yeni teknolojileri 
görmek ve bunları kullanan firmalarla 
işbirliği kurmak önemlidir” dedi.
Alman Isıtma Sanayi Birliği (BDH) Genel 
Müdürü Andreas Lücke, Alman ısıtma 
endüstrisinin Türkiye’deki rolü ile ilgili 
düşüncelerini paylaşarak ISH 2017’de 
Türkiye’nin Partner Ülke olarak yer alacak 
olmasının iki ülke ilişkileri ve ekonomile-
rine olumlu etki edeceğini söyledi.
Yapı Klima Ticari Birliği (FGK) Genel 
Müdürü Günther Mertz, enerji verimli-
liği ve aklıı yapıların gelişimi ile bağlantılı 
olarak Aircontect teknolojisini anlattı ve 
bu konuya ek olarak Messe Frankfurt & 
Klima-Forum ortaklığının kazanımların-
dan bahsetti. Alman Sıhhi Tesisat Sektörü 
Birliği (VDS) Genel Müdürü Jens Wisc-
hmann, banyo ekipmanlarında en son 
trendler ve teknolojiler hakkındaki düşün-
celerini paylaştı. Türkiye ve Almanya’nın 
bu alandaki işbirliğinin önemine değindi. 

Fuarın sloganı: “Water. Energy. 
Life.” 

Geçmişte olduğu gibi tüm pazar ve tek-
noloji liderleri de dahil olmak üzere 2 bin 
400’den fazla katılımcı en yeni ürünle-

rini 14-18 Mart 2017 tarihleri arasında 
Frankfurt’ta ISH’deki dünya pazarında 
sergileyecek. Bununla birlikte sektör açı-
sından dünyanın en büyük uluslararası 
buluşma noktası olması nedeniyle ISH 
öncü bir rol oynuyor. 2015 yılında katı-
lımcıların % 61’i ve ziyaretçilerin % 39’u 
Almanya dışından gelmişti. ISH 2017’nin 
sloganı dünyanın lider ticari fuarının odak 
noktasını ve ana fikrini net bir şekilde 
gösteren “Water. Energy. Life.” olacak. 
İki yılda bir düzenlenen bu ticari fuarı 
geleceğe odaklanmış kapsamlı yapı tek-
nolojisinin spektrumu sayesinde, siyasi 
ve ekonomik talepleri karşılayan bir dizi 
çözümler sunuyor. 
ISH Water bölümü, sürdürülebilir sağlık ve 
yenilikçi banyo tasarımı üzerinde duruyor 
ve 2017 yılında ‘İnsanlar için Banyolar’ 
sloganı altında düzenlenecek. Bu sayede 
özellikle kaynakların korunması ve hijyen, 
içme suyunun yanı sıra tasarım, sağlık, 
sağlıklı yaşam ve konfor gibi farklı konu-
lara dikkat çekilecek. Bu bölümdeki katı-

lımcılar sadece en son tasarım gelişmele-
rini değil aynı zamanda modern ihtiyaç-
ları karşılayan ve sürdürülebilir teknoloji 
etrafında gelişen çevre dostu ve tasarım 
odaklı banyo çözümlerini sunacak. 
ISH Enerji ve Aircontec bölümünde odak 
noktası, öncelikle enerji verimliliği ve bina-
lardaki rahatlık olacak. Belirleyici trendler, 
verimli ve geleceğe dönük teknolojiler ve 
akıllı bina hizmetleri teknolojisi alanında 
bulunuyor. Odak noktasını ağırlıklı ola-
rak ısı ve yenilenebilir enerjilerin birleşimi 
oluşturacak. Bununla birlikte, dijital ısıtma 
sistemleri ve BT entegrasyonu yenilikçi 
ısıtma teknolojileri içinde önemli bir tema 
olacak. 
Soğutma teknolojisi alanındaki odak 
noktalarına enerji verimliliği ve evdeki 
rahatlığı içeren modern ev havalandırma 
sistemlerinin yanı sıra yeni binalardaki 
merkezi ve merkez dışı çözümler ve 
modernizasyon projeleri dahildir. Buna ek 
olarak ısıtma, soğutma ve havalandırma 
alanlarının karşılaştığı teknolojik sorunlara 
da değinilecek. 

Sektör açısından dünyanın önde gelen 
ticaret fuarı olmasına ek olarak Frankfurt 
am Main’deki ISH markası uluslararası 
düzeyde de en iyi şekilde temsil ediliyor: 

IPA tarafından düzenlenen ISH Hindistan, 
Delhi: 23 - 25 Şubat 2017 (prömiyer)
ISH Çin & CIHE, Pekin:18 - 20 Mayıs 2017 
ISH Şanghay & CIHE, Şanghay: 5 - 7 Eylül 
2017

ISH hakkında daha fazla bilgiye www.
ish.messefrankfurt.com adresinden ula-
şabilirsiniz.
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Avrasya Tüneli Dünyanın “2016 
En İyi Tünel Projesi” Seçildi

İ nşaat sektö-
rüne yön veren 

ve ABD’de 1874 
yılından beri yayım-
lanan Engineering 
News Record (ENR) 
dergisinin, her yıl 
“Dünya Çapında En 
İyi Projeleri” belirle-
mek amacıyla verdiği 
ödüle bu sene tünel 
ve köprüler kate-
gorisinde Avrasya 
Tüneli layık görüldü. 
Engineering News 
Record (ENR) dergisi editörleri Avrasya Tüneli’ni, 2016 yılı 
için “Dünya Çapında En İyi Tünel Projesi” seçti. 11 Ekim 
2016’da ENR dergisinin merkezinin bulunduğu New York 
şehrinde yapılan ödül törenine projenin yatırımcıları Yapı 
Merkezi ve SK E&C yetkililerinin yanı sıra projeye katkıda 
bulunan ve alanında lider uluslararası teknik danışmanlar 
katıldı. Törende Yapı Merkezi Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ersin Arıoğlu, ATAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar 
Arıoğlu ve ATAŞ CEO’su Seok Jae Seo ile ATAŞ Yönetim 
Kurulu Üyeleri hazır bulundu. 

Arıoğlu: “Avrasya Tüneli yeni bir çağ 
başlattı”

Ödülü teslim alan Başar Arıoğlu Avrasya Tüneli’nin hem 
Türkiye hem de dünya mühendisliği açısından bir gurur 
kaynağı olduğunu söyledi. Dünyanın ilgisini çeken bir 
projeyi İstanbul’da hayata geçirdiklerini belirten Arıoğlu, 
şöyle konuştu: “İnsan ve makine iç içe bütünleşirse ortaya 
‘senfoni’ gibi bir ‘eser’ çıkacaktır. Çok karmaşık ve sismik 
aktivitesi yüksek bir jeolojik yapıda, 106 metre derinliklere 
inerek ve 13.7 metre çapında bir tüneli, uzun ömürlü ve 
güvenli kılarak inşa etmeyi başarmak; projeyi ‘benzersiz’ 
kılmış ve dünyanın ilgisini çekmiştir. Avrasya Tüneli ile tünel-
cilik konseptleri değişmiştir. Bundan böyle tüneller, eskisi 
gibi sürücülerin kullanmak istemeyeceği dar, karanlık ve kirli 
yer altı yapıları olarak tasarlanmak ve inşa edilmek yerine 
temiz ve estetik yapılar olarak kabul edilecektir. Projemizin 
başarı ile hizmete girmesi, bugüne kadar cesaret edilmemiş 
birçok proje için yüreklendirici olacak; daha derine, daha 
büyük çapla, daha uzağa doğru yeni bir tünelcilik akımı 
başlatacaktır. Bu nedenlerle Avrasya Tüneli’ni tünelcilikte 
yeni bir çağ başlatan proje olarak nitelemiş bulunuyoruz.”
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Belimo’dan Yeni Nesil Kelebek Vana ve Motor
Yenilikçi, kullanışlı, güvenilir
Yenilikçi ve akıllı tasarımı sayesinde Belimo’nun yeni nesil kelebek vana ve motorları yüksek debi kontrolünde 
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• Daha hafif ve daha küçük boyutta motoru sayesinde kolay montaj
• NFC (Near Field Communication) özelliği sayesinde, cep telefonunuz ile parametreleri değiştirme ve kolay   
  devreye alma imkânı
• Kendini adapte etme özelliği sayesinde, garantili güvenilir çalışma
• Geleneksel kelebek vana ve motor kombinasyonlarına göre %80 enerji tasarrufu
• Uzaktan görülebilen pozisyon göstergesi sayesinde motor ve vananın hareketini izleyebilme
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Arçelik A.Ş., LG ile Ortaklık Anlaşmasını Uzattı

A rçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin (Arçelik-LG) yönetimi ve 

faaliyetlerine ilişkin olarak 31 Aralık 2023 
tarihine kadar geçerli olmak üzere Arçelik 
A.Ş., Koç Holding A.Ş. ve LG Electronics 
Inc. arasında yeni bir ortaklık sözleşmesi 
imzalandı. Arçelik-LG, yeni dönemde 
mevcut durumda üretilen ev tipi klimalara 
(RAC) ek olarak ticari klima da (CAC) üre-
tecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Koç 
Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı 
Fatih Ebiçlioğlu, Arçelik A.Ş.’nin stratejile-
rini hayata geçirirken, büyüme ve gelişim 
odağı doğrultusunda hareket ettiklerini 
vurguladı. Ebiçlioğlu, Arçelik A.Ş. olarak 
teknoloji ve pazar kaynaklarının paylaşıl-
ması ile know-how transferi, yeni tekno-
lojiler yaratabilme imkanı, efektif kapasite 
kullanımı, esneklik ve optimum seviyede 
risk yönetimi, ilave ürün-pazar-dağıtım 
kanalı çeşitliliği gibi ek katma değer ve 
sinerji yaratma potansiyeli barındıran stra-
tejik işbirlikleri geliştirmeyi önemsediklerini 
söyledi. Ebiçlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Arçelik-LG, Türkiye’nin ilk ve en büyük 

entegre klima fabrikası ve 1.5 milyon adet 
ev tipi klima üretim kapasitesine sahip. 
Yakın Doğu ve Avrupa’nın en büyük klima 
üretim tesisini bünyesinde bulunduran bu 
yapıda işbirliğimiz 17 yıldır devam ediyor. 
Stratejik ortaklıklarımızın en iyi örneklerin-
den birini oluşturan bu işbirliğinin deva-
mından memnuniyet duyuyoruz.” Arçelik 
A.Ş. Genel Müdürü Hakan Bulgurlu ise 
şunları ifade etti: “Arçelik-LG’nin yönetimi 
ve faaliyetlerine ilişkin, bu işbirliğini devam 
ettirecek, hatta daha da kuvvetlendirecek 
yeni bir ortaklık sözleşmesi imzaladık. Yapı-
lacak yatırım ile yeni dönemde Arçelik-LG, 
mevcut durumda üretilen ev tipi klimalara 
ilave olarak, büyümesi öngörülen ticari 
klima pazarına uygun ürünler de üre-
tecek. Böylece, şirket Türkiye pazarında 
artan talebi karşılamanın yanı sıra, yurt 
dışında belli bölgelerdeki inşaat projelerine 
de ürün sağlayacak. Ayrıca, Arçelik A.Ş. 
Türkiye pazarında tek üniteli hafif ticari 
klimalar dışındaki LG markalı ticari ürünleri 
de münhasır olarak satacak.” Arçelik A.Ş., 
ilerleyen dönemde Arçelik-LG’nin ev tipi 
klimalarda müşteri ihtiyaçlarını karşılayan, 
enerji verimli, yüksek katma değerli ve ino-
vatif ürünlere yönelik esnek üretim yapısını 
daha da verimli hale getirmeyi öngörüyor. 
Şirketi, LG’nin teknoloji ve sektör bilgisin-
den de yararlanarak, kendi teknolojisini 
geliştiren ve daha rekabetçi ürünler sunan 
bir konuma ulaştırmayı hedefliyor.

A

Arçelik, Karbon Saydamlık Projesinde A List’te
rçelik A.Ş., karbon emisyonu 
salımını en aza indirmek için 

yaptığı çalışmalarla, dünyada CDP’de 
(Karbon Saydamlık Projesi) en yük-
sek performansa sahip şirketlerin yer 
aldığı “The A List: The CDP Climate 
Performance Leadership Index 2016”ya 
ikinci kez girmeye hak kazandı. Arçe-
lik A.Ş. Türkiye’de bu başarıya imza 
atan kendi sektöründe tek şirket olma 
özelliğini taşıyor. Dünyanın en büyük 
iklim değişikliği girişimi olan CDP’ye 
2012 yılından bu yana katılan Arçelik 

A.Ş., CDP’de her yıl üst üste ödüller aldı. 
2014 yılında olduğu gibi bu yıl da iklim 
değişikliğinde en iyi performansa sahip 
şirketlerin yer aldığı “The A List: The CDP 
Climate Performance Leadership Index 
2016”e girmeyi başardı. Arçelik A.Ş.’nin 
bu listeye girmesine; belirlediği iklim deği-
şikliği uzun vadeli hedefleri arasında yer 
alan sıfır (0) emisyon hedefi, yeşil enerji 
kullanımına geçiş, karbon fiyatlandırma 
faaliyetleri ve ürün lojistiği emisyonlarının 
dış kuruluşlarca denetlenmesi ve belgelen-
dirilmesi çalışmaları önemli katkı sağladı.
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Kişi Başına Enerji Talebi 2030 Yılına Kadar Azalacak

ATC Klima Santralleri Eurovent Sertifikası Aldı

D

A

ünya Enerji Konseyi’nin yayımladığı 
“Büyük Dönüşüm” raporuna göre, 

kişi başına enerji talebi 2030 yılına kadar 
azalacak. İstanbul’da düzenlenen 23. 
Dünya Enerji Kongresi kapsamında sunu-
lan, Dünya Enerji Konseyi’nin Accenture 
Strategy ile Paul Scherrer Enstitüsü’nün 
işbirliğiyle hazırladığı “Büyük Dönüşüm” 
raporunda, 2030 yılına kadar kişi başına 
enerji talebinin düşeceğine dikkat çekildi. 
Enerji talebinin 1970’ten sonra iki katına 
çıkacağına dair geleneksel öngörülerle çeli-
şen bu tespite göre; teknolojik inovasyon, 
ülke politikaları ve büyüme beklentilerinin 
azalması, gelecek 10 yıl içerisinde enerji 
sektöründe önemli değişikliklere sebep 
olacak.

“Doğalgazın istikrarlı yükselişi 
devam edecek”

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan 
Dünya Enerji Konseyi Senaryolar Başkanı 
Ged Davis, enerji endüstrisi için önemli 
sonuçları olacak bir dönüşüm sürecinden 
geçtiklerini belirtti. Davis, eskiden petrol 
üretiminin zirveye ulaşmasından söz edi-
lirken, uzmanların yeni trendlere bakarak 
talebin zirve yapmasından bahsettiğini vur-
guladı. Araştırmalarında, enerji sektörü için 

TC, sertifikalarına bir yenisini daha 
ekledi. Konu ile ilgili ATC Sistem Kli-

maları Departman Müdürü Özkan Sarıöz-
kan, “İzmir’deki fabrikamızda klima santrali 
üretimine başladık. Kısa zaman olmasına 
rağmen önemli projelerde yer aldık. 5.000 
m2 kapalı alana sahip fabrikamızda başta 
klima santrali olmak üzere, tüm havalan-
dırma ekipmanlarının üretimini yapmaya 
başladık. Eurovent sertifikasını aldık ve ATC 
markasının sektördeki güvenilir ve yüksek 
marka algısı ile klima santralinde önemli bir 
oyuncu olacağını gösterdik. 2017 yılında 
yeni yatırımlar ve satın almalarla büyümeye 
devam edeceğiz. 2017 yılı için ekonomi ve 
iş dünyası çok parlak bir tablo çizmese de 

liderler tarafından ve yönetim katlarında 
dikkatle incelenmesi gereken 7 temel etkiye 
işaret eden Davis, rapora göre ayrıca enerji 
tüketiminde de değişiklik yaşanacağını ve 
2060 itibarıyla elektrik talebinin bugün-
künün iki katı olacağını belirtti. Şu anda 
küresel elektrik üretiminde yaklaşık yüzde 
4 kullanılan güneş ve rüzgâr enerjisinin, 
en fazla büyümenin kaydedileceği alanlar 
olduğunu aktaran Davis, şöyle devam etti: 
“2060 yılında güneş ve rüzgâr enerjisi-
nin elektrik üretimindeki payı yüzde 20 ila 
yüzde 39 arasında seyredecek. Bir başka 
senaryoya göre ise birincil enerji kaynakları 
arasında fosil yakıt kullanım oranı yüzde 
50’ye kadar inebilir. Bu da kömür, petrol 
ve doğalgaz için farklı sonuçlar doğurabi-
lir. Bununla birlikte her üç senaryoda da 
önümüzdeki 30 ila 40 yıl arasında kar-
bon bütçesinin aşılacağı belirtiliyor. Petrol 
ise taşımacılıkta önemli bir rol oynamayı 

hedefimiz yine büyümek olacak. Hazırlık-
larımızı yaptık, bütçeleri hazırladık. Çok 
aktif olmadığımız bölgelerde de büyümeyi 
hedefliyoruz. İzmir’de Bölge Müdürlüğü-
müzü açacağız. Doğu Akdeniz, Güney-
doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde 
daha aktif olup pazar payımızı yükselte-
ceğiz. Yurtdışı işlerinde aktifiz. Bu sene 
Mısır, İsrail, Azerbeycan, Türkmenistan gibi 

sürdürecek ve her üç senaryoya göre de 
enerji kaynaklarının yüzde 60’ından fazla-
sını oluşturacak. Diğer yandan doğalgazın 
istikrarlı yükselişi devam edecek.” Davis, 
“Altında yatan sebepler, itici güçler enerji 
sektörünü değiştirecek” diyerek sadece atıl 
enerji varlıklarının değil, atıl enerji kaynak-
larının ve bunun ülkeler üzerinde yaptığı 
etkilerin de sorun teşkil ettiği bir dünya ile 
karşı karşıya olunduğunu ifade etti. Accen-
ture Strateji Yönetici Ortağı Nuri Demir-
döven ise tüm senaryolarda 2060 yılında 
doğalgaz talebinde artış olacağına işaret 
edildiğini söyledi. Demirdöven, 2035-2045 
yıllarında petrol talebinin zirve yaparak 
inişe geçmesinin beklendiğini vurgulayarak 
şunları söyledi: “Yanlış harcama ve kaynak 
tahsisi enerji yönetimi için geçmişte önemli 
tehdit oluşturmuştur. Bu tehdit sektör-
deki yapısal değişiklikler nedeniyle daha 
da artacak. Hangi senaryo olursa olsun, 
lider enerji kuruluşlarının, yeni koşullara 
en çabuk uyum sağlayan ve şu iki belirleyici 
adımı atanlar olacağını öngörüyoruz; enerji 
portföylerinin dengesini yeniden yapılan-
dıranlar ile yönetim ve çalışma biçimlerini 
ve buna dair organizasyonlarını hem diji-
tal hem iş teknolojilerinden yararlanarak 
yeniden yapılandıranlar.” Kaynak: www.
yapi.com.tr

ülkelere satışlar gerçekleştirdik. Önümüz-
deki sene yurtdışında daha da büyümeyi 
hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.
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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

• 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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yvaz, eğitime destek faaliyetlerine bir 
yenisini ekleyerek Büyükçekmece’de 

bulunan Tepekent Anadolu Lisesi’nin talebi 
üzerine okula bir Atatürk büstü inşa ettirdi. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Ayvaz İcra Kurulu 
Başkanı Serhan Alpagut, “Daha iyi yetişmiş 
nesiller için eğitime yatırım yapmalıyız diye 
düşünüyoruz. Bugüne kadar Van’da konteynır 
kentlerde yaşayan çocuklara moral olması için 
oyuncaklar gönderdik, İstanbul’un yoksul semt-
lerindeki çocuklara kıyafet yardımları yaptık, sayısını hatırlamadığım 
kadar çok okula destek faaliyetinde bulunduk. Bunları söylemek-
ten çekinmiyoruz, çünkü bu faaliyetlerin yaygınlaşmasını istiyoruz. 
Sektördeki tüm şirketleri sosyal sorumluluk kampanyalarına destek 
olmaya davet ediyoruz” diyerek eğitime destek çağrısında bulundu. 
Büstün yapım sürecinde okul yönetimiyle birlikte sürekli iletişim 
halinde hareket eden Ayvaz yetkilileri, farklı mekânlarda inşa edilmiş 
örnekleri inceleyerek okul müdürü Mehmet Nasip Sırnaç’la paylaştı. 
Tasarımına karar verilen büstün inşası yaklaşık 2 hafta sürdü.

aillant hem doğalgaz hem de elektrik tüketiminde tasarruf 
sağlayan tam yoğuşmalı kombilerini iki ayrı reklam filmiyle 

tanıtıyor. Yeni ürünlerinin yüksek tasarruf özelliğinin altını çizen 
Vaillant, tüketicilerin evdeki sabit giderlerine atıfta bulunarak, enerji 
verimliliği konusundaki iddiasını da ortaya koyuyor. Reklam filminde, 
“Evdeki her şey Vaillant Tam Yoğuşmalı Kombi gibi tutumlu olsa...” 
deniyor. Vaillant yoğuşmalı kombiler yenilikçi teknolojileriyle; ısıtma, 
sıcak su konforu ve yakıt tasarrufunu bir arada sunuyor. Suyun 
ısısını sabit tutabilen aqua sensör teknolojisi ile aynı anda 3 farklı 
banyoda hızlı ve sabit sıcaklıkta su konforu yaşatıyor. Geniş ısıtma 
ve sıcak su kapasite seçenekleriyle her türlü konutta ısıtma ve sıcak 
su ihtiyaçlarına çözüm sunan yenilikçi kombiler, Quiet Mark sessiz 
çalışma ödülüne de sahip.

Ayvaz, Eğitime Destek Faaliyetlerine 
Bir Yenisini Daha Ekledi

Vaillant, Kombilerini İki Reklam 
Filmiyle Tanıtıyor
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23. Dünya Enerji Kongresi Düzenlendi

2 3. Dünya Enerji Kongresi, 9-13 Ekim 
2016 tarihleri arasında İstanbul 

Kongre Merkezi ve Lütfü Kırdar Kongre 
Merkezi’nde düzenlendi. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himaye-
lerinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak’ın ev sahipliğinde, Dünya 
Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (DEK-
TMK) tarafından organize edilen kongre, 
global enerji sektörünün oyuncularını bir 
araya getirdi. Dünyanın dört bin yanın-
dan 300 bin delegenin ağırlandığı ve 250 
konuşmacının katıldığı kongrede; enerji 
bakanları, yetkilileri, akademisyenler ve 
uzmanlar, enerjinin geleceğini tartıştı. 
Kongreye katılan isimler arasında; Suudi 
Arabistan Enerji, Endüstri ve Doğal Kay-
naklar Bakanı Khalid Al-Falih, BAE Enerji 
Bakanı Suhail Mohamed Al-Mazrouei, 
Afganistan Enerji ve Su Bakanı Ali Ahmad 
Osmani gibi bakanlar, BP, Saudi Aramco, 
Gazprom, Total, Socar, Lukoil, EDF, 
ENGIE, E.ON, Royal Dutch Shell gibi şir-
ketlerin CEO’ları, Sabancı Holding Yöne-
tim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Koç 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Koç ve Trans-Anadolu Doğalgaz Boru 
Hattı’nın (TANAP) CEO’su Saltuk Düzyol 
ile Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih 
Birol vardı. Yerli ve yabancı 1200 medya 
mensubu kongreyi takip etti.

Dekarbonizasyon için yeterince 
çaba sarf edilmedi

“Yeni Ufukları Kucaklamak” başlığını 
taşıyan kongrenin açılış gününde Dünya 
Enerji Konseyi bir mesaj yayımladı. Dünya 
ekonomilerinin karbon emisyonunu azalt-
mak için yeterince çaba sarf etmediklerine 
dikkat çeken Konsey, küresel enerji sektö-
rüne enerjiye yeni bir anlayışla yaklaşması 
ve bu konuda harekete geçilmesi için çağ-
rıda bulundu. Dört günü farklı temalara 
ayrılan 2016 Dünya Enerji Kongresi’nin 
ilk gününde; yarının enerjisini şekillendi-
recek, global enerji sisteminin geleceğine 
ilişkin öngörüler ve senaryolar tartışıldı. 

İkinci günün odağında ise iş ve kaynak 
yönetimine dair fırsatlar, güvenilir bir 
enerji sistemi oluşturabilmek için şart olan 
adaptasyon ve inovasyonun beraberinde 
getirdiği sorunlar vardı. Global üçlü enerji 
açmazı olarak tanımlanan, sürdürülebilir-
lik, güvenlik ve enerjiye erişim denklemine 
çözüm önerileri ve buna ilişkin politikalar 
üçüncü günün başlığıydı. Son gün ise 
Afrika’ya ayrıldı; Sahraaltı Afrika’da sür-
dürülebilir bir enerji geleceğini şekillen-
direcek faktörler ve inovasyonlar masaya 
yatırıldı. 

Rusya ve KKTC ile önemli 
anlaşmalar imzalandı

Kongreye damgasını vuran toplantılar-
dan biri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ilk gün dünya liderlerini ağır-
lamasıydı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı 
Nicolas Maduro, Azerbaycan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev ve KKTC Cumhur-
başkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi. 
Bu zirvenin hemen ardından iki önemli 
uluslararası anlaşmaya imza atıldı. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Baş-
kanı Putin, Rus doğalgazını Türkiye’ye ve 
Avrupa’ya taşıyacak Türk Akımı Doğalgaz 
Boru Hattı konusunda anlaşma imza-

ladı. Akabinde Türkiye ile KKTC arasında 
elektrik iletim hattı kurulmasını da içeren 
işbirliği anlaşması yapıldı. Üçüncü gün 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki 
Moon, video konferansla kongreye katı-
larak sürdürülebilirlik konusunda yürüt-
tükleri çalışmalardan ötürü Dünya Enerji 
Konseyi’ne teşekkür etti.

OPEC, Atlantik Konseyi ve İsrail 
Enerji Bakanı 

23. Dünya Enerji Kongresi kapsamında 
İstanbul’a gelen  Petrol İhraç Eden Ülkeler 
Örgütü’ne (OPEC) üye ülkeler ve Rusya 
Federasyonu yetkilileri, petrolde “üre-
tim dondurma kararını” değerlendirmek 
üzere toplantı yaptı. Atlantik Konseyi de 
Dünya Enerji Kongresi kapsamında etkin-
lik düzenledi. Bununla birlikte perşembe 
günü İsrail  Enerji Bakanı Yuval Steinitz, 
Enerji Kongresi’ne katıldı. Steinitz, Enerji 
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MaxVal, “Buhar Sistemleri” Kitabını Yayımladı

M axVal Buhar Teknolojileri A.Ş. tara-
fından yayımlanan “Buhar Sistem-

leri–Tasarım, Uygulama, İşletme” kitabı; 
kapsamı, sistematiği, detaylı tabloları ve 
her sektör ile prosesler için ayrı tesisat 
şemaları gibi ayrıntılarıyla, ülkemizde 
olduğu kadar uluslararası literatürde de 
bir “ilk” olma özelliğini taşıyor. Buhar 
konusunda çok geniş bir içeriğe sahip 
olan kitapta, buharın tanımı ve termino-
lojisinden başlayarak, nasıl üretileceği, 
üretim sistemi ile kazan çeşitleri, avan-
taj ve dezavantajlarının mukayesesi gibi 
konuların yanı sıra, bugüne kadar üze-
rinde fazla durulmayan konular ile yeni 
konular ve teknolojiler ele alındı. Kitapta 
bugüne kadar yayımlanmış kitaplardan 
farklı olarak  şu konular hakkında da ayrın-
tılı bilgiler veriliyor:

• Sektörel Tesisler: Tekstil, kâğıt, 
kimya, ilaç, içecek, çay, süt, 
otel ve hastane gibi sektörlerde 
buhar kullanımı, buhar kullanan 
sistemlerde verimliliğin artırılması ve 
cihazlarla ilgili uygulama örnekleri.

• Yeni teknolojiler ve sistemler.
• Kaliteli buhar üretiminin önemi ve 

üretim yöntemleri.
• Kazan dairesinde verimliliği ölçme 

sistemleri ve verimliliği artırma.
Konuların anlatımı yüzlerce şema, şekil, 
resim ile destekleniyor. Seçim tabloları 
ile cihaz seçimleri kolaylaştırıldı. Her konu 
içerisinde sistemlerin tasarımı ve uygu-
lama örnekleri yer aldı. Buhar Sistemleri 
kitabı; tasarım, uygulama ve işletme 
konusunda çalışan tüm mühendislerin 
başucu kitabı olma özelliğinde.

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak 
ile bir araya geldi. 

Kongre kapsamında üç yan 
etkinlik 

Kongre kapsamında üç de yan etkinlik 
düzenlendi. Bunlar: Türkiye Kömür İşlet-
meleri Kurumu’nun (TKİ) Kömür Çalıştayı, 
Bosphorus Energy Club’un “Enerjide Yeni 
Dönüşüm içinde Yol Almak: İş ve Dev-
let Yöneticileri ne Yapmalı?” ve Energy 
Charter’ın imza attığı “Düşük Petrol 
Fiyatları ve Karbonsuzlaşma Döneminde 
Enerji Yatırımlarını Canlandırmak” etkin-
likleriydi.

Sürdürülebilirlik ve üçlü açmaz

Dünya Enerji Kongresi’ne damga vuran 
başlıklardan biri, sürdürülebilir enerji oldu. 
Enerji Trilemması (Üçlü Enerji Açmazı), 
kongre çerçevesindeki iklim değişikliği 
ve çevre sorunları ile birlikte ele alındı.  
Etkinlikte petrolden doğalgaza, kömür-
den biyokütleye, güneşten rüzgâra  kadar 

tüm enerji kaynakları ile enerji saklama 
teknolojileri konuşuldu. İklim değişikliğine 
karşı neler yapılabileceği konusu ile dün-
yada henüz elektrik alamayan Afrika kıta-
sındaki 1 milyarı aşkın nüfusun enerjiyle 
buluşturulması meselesine de çözümler 
arandı. Afrika ülkelerinin elektriğe kavuş-
turulması konusunda yenilenebilir enerji 
teknolojilerindeki gelişimin büyük katkıda 
bulunacağına işaret edildi. 

Konsey üç raporla enerjiyle ilgili 
gerçeklere dikkat çekti

23. Dünya Enerji Kongresi kapsamında 
ayrıca Dünya Enerji Konseyi üç önemli 
raporu kamuoyuyla paylaştı. Dünya Enerji 
Konseyi’nin Accenture Strategy ve Paul 
Scherrer Enstitüsü ile hazırladığı 2016 
Global Enerji Senaryoları raporu önü-
müzdeki yıllarda global enerji sektöründe 
önemli değişikliklerin yaşanacağına vurgu 
yaptı. Üç farklı senaryonun yer aldığı çalış-
maya göre, şimdiye dek yapılan hesapla-
rın aksine, kişi başına enerji talebi 2030 
yılına kadar azalacak. Konsey’in global 

danışmanlık firması Oliver Wyman’ın 
işbirliğiyle hazırladığı, enerjide sürdü-
rülebilirliği ölçen 2016 Enerji Trilemma 
Endeksi de açıklandı. 125 ülkenin, enerji 
sistemlerinin güvenliğine ve ulaşılabilirli-
ğine ile çevre açısından sürdürülebilirlik-
lerine bakılarak kıyaslandığı rapor, global 
enerji sektörünün enerji kaynaklarında 
çeşitliliğe verdiği önemin arttığına işa-
ret ediyor. Konsey’in yayımladığı üçüncü 
raporun başlığı ise Dünya Enerji Kaynak-
ları 2016. Araştırmada, birçok ülkenin 
enerji kaynaklarında çeşitliliğe yönelmesi, 
ortak mülkiyetin artması ve mikro şebe-
kelerin gelişmesinin, enerji dünyasını 
değiştirdiği vurgulanıyor. 1800 personel 
ve 800 güvenlik görevlisinin görev yap-
tığı kongreyle eş zamanlı olarak, 15 bin 
metrekare alanda 100’e yakın şirketin ve 
2 bin 500’den fazla ziyaretçinin katıldığı 
bir enerji fuarı düzenlendi. Kongre süre-
since 9.5 ton yiyecek, 30 ton su tüke-
tildi. Dünya Enerji Konseyi’nin üç yılda 
bir düzenlediği Dünya Enerji Kongresi’nin 
24’üncüsüne, 2019 yılında Abu Dabi ev 
sahipliği yapacak.
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GF Hakan Plastik Eğitim ve Teknoloji Merkezi 
Açıldı

G F Hakan Plastik, GF Hakan Plastik 
Eğitim ve Teknoloji Merkezi’nin 

açılışını İstanbul Kağıthane Ofishane 
Plaza’da gerçekleştirdi. Açılışta; GF 
Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Batuhan 
Besler, GF Hakan Plastik Genel Müdürü 
Ali Karadeniz, iş ortakları ve müşterile-
rin yanı sıra; GF Piping System Yönetim 
Kurulu Başkanı Joast Geginat, Başkan 
Yardımcısı Mads Joergensen ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Jens Frisenborg da 
hazır bulundu. GF Türkiye ve Ortadoğu 
Başkanı Batuhan Besler ve GF Piping 
System Başkanı Joast Geginat’ın birlikte 
yaptığı açılış konuşmasında ortak dil, 
Türkiye pazarına ve insanına duyulan 
inanç ve güvendi. Kurdele kesiminin 
ardından kokteyl servisi ile devam eden 
açılış organizasyonu, gelen misafirlerin 
showroom ve eğitim salonlarını gezme-
siyle sona erdi. 
Eğitim ve Teknoloji Merkezi’nde; çok 
kullanışlı bir eğitim seminer salonu, 
çalışma ofisleri, toplantı odaları, ürün 
montaj ve denemelerinin yapılması 
üzerine tasarlanmış bir eğitim atölyesi 
ve tüm ürünlerin uygulamalı şekilde 
sergilendiği geniş bir showroom alanı 
yer alıyor. Merkezde ayrıca üç boyutlu 
tasarımlar ile desteklenmiş LCD ekran-
ların yer aldığı İnovasyon Bölümü de 

bulunuyor. Hem iş ortaklarının hem 
de sektör profesyonellerinin bilgilerini 
güncellemek, yeni ürün ve teknoloji-
ler hakkında eğitimler vermek amacı 
ile hizmete giren merkezin, GF Hakan 
Plastik’in yeni dönemde iş ortaklarına 
ve satış kanalına yapacağı yatırımların 
en önemli başlangıcı olacağı belirtiliyor.

19,5 x 27 cm195 x 270 mm



19,5 x 27 cm195 x 270 mm
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Coolflex Kalitesi TSE Tarafından Onaylandı

10. ICOLD Avrupa Kulübü Sempozyumu 
Düzenlendi

I

1

SIDEM Yalıtım’ın LEED sertifikalı 
tesislerinde ürettiği ve dünyanın 

40’tan fazla ülkesine ihraç ettiği Coolflex 
markalı elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım 
malzemeleri, Türk Standartları Enstitüsü 
tarafından TS EN 14304 standartlarına 
göre denetlenerek TSE belgesi almaya hak 
kazandı. Kalite yönetim ve kalite kontrol 
sistemleri denetiminden başarıyla geçen 
ISIDEM Yalıtım’ın, Coolflex markası için 
beyan ettiği tüm teknik değerler Türk Stan-
dartları Enstitüsü tarafından test edildi ve 
onaylandı.

“Coolflex sektörün en yüksek 
su buharı difüzyon direnç 
katsayısına sahip”

“Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti” anlayı-
şıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile geti-
ren ISIDEM Yalıtım Genel Müdürü Murat 
Erenoğlu, “Kalite sistemleri bakımından 
sektörde ilk sıralarda yer alan üreticiler-
den biriyiz. Bu konuda da oldukça iddia-
lıyız. Coolflex ürünümüzden bahsederken 
birkaç özelliğin altını çiziyoruz. Coolflex 

0. ICOLD Avrupa Kulübü Sempoz-
yumu, Devlet ve Su İşleri Genel 

Müdürlüğü (DSİ) ve Uluslararası Büyük 
Barajlar Komisyonu Türk Milli Komitesi 
(TRCOLD) işbirliği ile Demos Fuarcılık orga-
nizasyonunda 25-30 Ekim tarihlerinde 
Susesi Kongre Merkezi Antalya-Belek’te 
gerçekleşti. Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu’nun da katılım gösterdiği 
sempozyuma; 622 delege, 21 farklı ülkeden 
123 yabancı katılımcı ve sektörün önde 
gelen 48 firması katıldı. Yerli ve yabancı 
62 konuşmacının katıldığı sempozyumda, 
HES ve baraj sektörünün yenilikleri, baraj-
ların emniyeti, rehabilitasyonu ve izlenmesi, 
baraj ve hes projelerinin finansmanı, tasa-
rımı, inşaatı, sosyo-ekonomik boyutu ile 
iklim değişikliği, küresel ısınma ve çevresel 
etkileşimi vb. konulara değinildi. Baraj-
larda geomembran uygulamaları, ölçüm 

ürünü Mükemmel Hücre Yapısı Teknolojisi 
ile dizayn edilmiştir. Kapalı gözenekli ve 
homojen dağılımlı hücre yapısı sayesinde 
uygulandığı tesisatlarda maksimum termal 
performans ve yoğuşma kontrolü sağlıyor. 
Coolflex ürünü Yüksek Su Buharı Difüzyon 
Direnci Katsayısı ile korozyon riskini mini-
muma indirmek adına µ ≥ 10.000 değeri 
ile üretiliyor. Bu değer şu ana kadar TSE 
tarafından tescillenmiş ürünler arasında sek-
törün en yüksek su buharı difüzyon direnç 
katsayısıdır. Bununla birlikte Coolflex TS EN 
13501-1 yangın yönetmeliğine göre levha-
larda B,s3-d0, borularda BL,s2-d0 yangın 
performansıyla uluslararası standartlara 
uygundur” dedi.

aletleri, atık barajlar, elektromekanik ve 
hidromekanik ekipman gibi konularda da 
çalıştaylar organize edilerek, son teknolojik 
gelişmelerle ilgili olarak katılımcıların bilgi 
sahibi olması sağlandı. Sempozyum süresi 
boyunca, teknik oturumların yanı sıra poster 
sunum, fuar ve teknik sergiler de organize 
edildi. Ayrıca, Antalya civarındaki projelere 
bir günlük teknik gezi organize edilerek katı-
lımcıların ülkemizin kültürel, tarihi ve turistik 
yerlerini görmeleri de sağlandı.



Soğutma Kulesi Pazarında Yeni İşbirliği!

Soğutma Kulelerinde Çıtayı Yükselten İşbirliği
Systemair HSK & Marley

Dünyanın tanınmış Soğutma Kulesi markası Marley® ile 
Systemair HSK güçlerini birleştirdi.

Yeni teknolojileri ve ürünleri ile endüstri standartlarını 
belirleyen 100 yıllık marka Marley® ile Systemair’in bu 
işbirliği Türkiye pazarını yeni ufuklara taşıyacak. 

CTI ve Eurovent sertifi kaları, 5 yıla varan garanti süreleri 
ile güvenilirliğini kanıtlayan Marley® Kapalı ve Açık Tip 
Su Soğutma Kuleleri, yüksek korozyon dayanımı ve geniş 
opsiyonel özellikleri ile Systemair HSK’nın ürün gamı 
arasındaki yerini aldı.

Systemair HSK Havalandırma Endüstri San. ve Tic. A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat: 3 Esentepe – Şişli, 34519 Istanbul, Turkey 
Tel: +90 212 356 40 60 Faks: +90 212 356 40 61 E-mail: info@systemairhsk.com.tr
Fabrika +90 212 623 22 10 • Ankara Bölge Md. +90 312 472 50 01 • İzmir Satış Ofi si 
+90 232 502 31 86 • Gaziantep Satış Ofi si +90 342 324 80 16 • www.systemair.com.tr
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Honeywell Users Group 2016 İstanbul Teknoloji Konferansı Düzenlendi

H oneywell Users Group 2016 
İstanbul Teknoloji Konferansı 

düzenlendi. Honeywell, Çırağan Palace 
Kempinski’de düzenlenen ve sektörün 
önde gelen isimlerini bir araya getiren 
konferansta, bina yöneticilerine nesnelerin 
internetinin (IoT) binaları nasıl daha verimli 
kıldığını ve işletim maliyetlerini düşürerek 
kullanıcı deneyimlerini nasıl geliştirdiğini 
anlattı. Honeywell’e göre, bina opera-
törleri tüm işletim maliyetlerini azaltarak 
işletmelerini daha güvenli, rahat ve verimli 
yapabilmek için yoğun bir baskı altında. 
Bunu başarabilmek için, Türkiye ve dünya 
genelindeki bina operatörleri, bu sonuçları 
ortaya çıkarmada yardımcı olması ama-
cıyla yönlerini nesnelerin internetine (IoT) 
çeviriyor. Konferansta “Bina sistemlerinin 
entegrasyonu ve onları kullanan kişilerle 
bu sistemlerin etkileşimi veri üretir. Heye-
canlı olan, verinin binanın aksaklık yaşa-
dığı ve artık çok geç olduğu zaman yerine 
şu anda ne olduğunu anlamamıza olanak 
sağlamasıdır, yani önlenebilir bir senaryo” 
şeklinde konuşan Honeywell Bina Çözüm-
leri Teknoloji Genel Direktörü Himanshu 
Khurana sözlerini şöyle sürdürdü: “Binaları 
daha yeşil, güvenli ve üretken yapabilmek 
ve daha düşük işletim maliyetleri, daha 
mutlu bina sakinleri ve daha akıllı binalar 
ortaya çıkarabilmek amacıyla dijital dev-
rimin sunduğu olumlu etkiyi gösterme 
olanağına sahip olduğumuz için mem-
nuniyet duyuyoruz.” Çeşitli araştırmalara 
göre Nesnelerin İnterneti Teknolojilerinin 
(IoT) 2013’ten 2022’ye kadar 14 trilyon 

dolarlık kümülatif bir büyüklük yaratması 
bekleniyor. Bu rakam Türkiye’nin global 
ekonomiden aldığı pay olan yaklaşık % 
1’e göre ölçeklendirildiğinde toplamda 
140 milyar dolar ve yaklaşık olarak yıllık 
14 milyar dolar değerinde bir ekonomik 
büyüklük ortaya çıkıyor. Bu bağlamda IoT 
uygulamaları ve bulut tabanlı çözümlere 
geçişle birlikte, bina kullanıcıları için bina 
verimliliğinin daha da geliştirilmesine yar-
dımcı olarak büyük bir ekonomik katma 
değer yaratacak çok sayıda yeni olanaklar 
mevcuttur. Honeywell “akıllı bina” konfe-
ransları, bölgenin akıllı bina ve akıllı şehirler 
isteklerini desteklemek için Honeywell’in 
lider bina yönetim sistemi olan Enterprise 
Buildings Integrator (EBI) güncel sürümü-
nün kullanıma sunulmasından kısa bir süre 
sonra gerçekleşmiştir. EBI R500, çağdaş 
binalarının yeşil, güvenli, üretken ve daha 
stratejik varlıklar olmasına yardımcı olmak 
amacıyla aralarındaki bağlantıyı güçlen-
dirir. Yeni özellikler, geliştirilmiş iş verim-
liliklerini destekleyerek ve operasyonlar 
üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak 
işletme yöneticilerinin süreçleri daha etkin 
yönetmelerine ve hızlı karar almalarına yar-
dım eder. EBI R500, işletme yöneticilerinin 
gerçek zamanlı, gerçek sonuçlar ortaya 
çıkarmak için bina verisini harekete geçi-
rerek iç görülere dönüştürme kabiliyetini 
geliştirmektedir. Ayrıca, EBI; organizasyo-
nun operasyonunda sistem hatalarının ya 
da arızaların meydana gelmesinden önce 
donanım konularında işletme yöneticile-
rini bilgilendirerek, onlara daha fazla bina 

performansı ve operasyonların durumsal 
farkındalığını sağlayacak yeni bir mobil 
uygulamayı ön plana çıkarmaktadır. Mobil 
uygulama aynı zamanda bina sistemleri ve 
verilerin yönetimine ve uzaktan erişilebilir-
liğine izin vermektedir.
Konferans sırasında bir sunum yapan 
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Baş-
kanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise IoT’nin 
tesislerin yaşam döngüsü ve operasyonlar 
üzerindeki ekonomik etkisini katılımcılara 
aktardı. Honeywell Bina Çözümleri, Yüksek 
Büyüme Gösteren Bölgeler başkan yardım-
cısı Pete Costa da akıllı tesislerde entegras-
yon teknolojisinin rolü üzerine konuştu. 
Konferans sırasında ayrıca Honeywell’in 
önde giden teknolojileri demo sistemleri 
eşliğinde katılımcılara tanıtıldı. Demirtaş, 
“IoT günümüz işletmelerinin yaptığı işlerin 
yapılış şekillerini hızla değiştiriyor ve ortaya 
çıkan faydalar devasa büyüklüktedir. Bu 
değişimleri yakalayan ve bağlantıyı ve 
sonunda işletmenin verimliliğini artırmayı 
sağlayabilecek değerli veriyi kullanabi-
lenler, daha iyi bağlantılı bina sakinleri 
sağlamanın yanı sıra daha fazla kontrol 
edilmesine izin verir, daha hızlı karar alın-
masını sağlar. Teknoloji ve uygulamalar, 
varlıkların yaşam döngülerinin sonuna 
geldiklerinde oluşan hataları işleyen oto-
matikleştirme sistemleri ile bina sahip-
leri ve işletme yönetimine operasyonları 
kolaylaştırmalarına çabucak olanak sağlar. 
Bu teknolojiler, kullanıcıların her zaman 
binalarına bağlı olarak kalmalarını sağlar” 
açıklamasında bulundu.



Marley NC®

Systemair HSK Havalandırma Endüstri San. ve Tic. A.Ş. 
Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat: 3 Esentepe – Şişli, 34519 Istanbul, Turkey 
Tel: +90 212 356 40 60 Faks: +90 212 356 40 61 E-mail: info@systemairhsk.com.tr
Fabrika +90 212 623 22 10 • Ankara Bölge Md. +90 312 472 50 01 • İzmir Satış Ofi si 
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Yüksek Performansın Kilidini Açan
5 Anahtar

CTI ve EUROVENT sertifi kalı, FM onaylı

CTI ATC-128’e göre doğrulanmış ses seviyeleri

SunShieldTM korumalı soğuk su havuzu

En düşük sürüklenme kaybı (<0,0005)

NC Everest ile tek hücrede 9.600 kW’a kadar 
soğutma kapasitesi
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Wilo 5. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda Sonuçlar Belli Oldu

W ilo’nun düzenlediği 5. Uluslararası 
Fotoğraf Yarışması’nda dereceye 

giren eserler belli oldu. Bu yıl ilk kez ulusla-
rarası olarak düzenlenen yarışmada fotoğ-
rafçılar “Suyun Yolculuğu” temasıyla en 
çarpıcı fotoğrafları çekmeye çalıştı. Jüri, 

3. FIAP Bronz Madalya Ödülü: Abhijit 
Banerjee (Hindistan)
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü: Suman Bhat-
tacharyya (Hindistan)    
Mansiyonlar:  John White (Büyük Britanya) 
Seyed Mohammad Sadegh Hosseini (İran)  
Mustafa Erbaş (Türkiye)
Le Chau Dao (Vietnam)
Leyla Emektar (Türkiye)
Kristianto Gunawan Tedjapawitra  
(Endonezya)

W
Wilo, EMUport Hazır Terfi İstasyonlarının Avantajlarını Anlattı

ilo, bu yıl altıncısı yapılan Türk-
Alman Su İşbirliği Günleri’nin 

(GWP Days) sponsorları arasında yer 
aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel 
Müdürlüğü ve German Water Partners-
hip (GWP-Alman Su Ortaklığı) işbirli-
ğinde 18-19 Ekim 2016 tarihlerinde Hil-
ton Otel'de düzenlenen 6. Türk-Alman 
Su İşbirliği Günleri’nde, suyun etkin 
ve sürdürülebilir ekonomisi, çevreye 
duyarlı teknolojiler, çözümler ve işbir-
liği imkânları ele alındı. Etkinliğe Mersin 
Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanet-
tin Kocamaz, Almanya Federal Cum-
huriyeti Büyükelçiliği Ekonomi ve Tica-
ret Müsteşarı Gunnar Denecke, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi 

Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi 
Daire Başkanı Ercan Gülay, GWP Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Türkiye Ülke Forumu Baş-
kanı Hans-Joachim Werner, MESKİ Genel 
Müdürü Turgut Aybak da katıldı. Etkinlik 
kapsamında yerel yönetimler, kamu ve 
özel sektör yetkililerini bir araya gelirken, 
Wilo Türkiye Altyapı ve Endüstri Satış 
Mühendisi Hazal Yıldız bir sunum yapa-
rak, Wilo’nun en önemli sistemlerinden 
biri olan EMUport Hazır Terfi İstasyonları 
ile ilgili bilgiler verdi. Yeni nesil EMUport 
Katı Madde Ayırıcılı Hazır Terfi İstasyonu 
kullanımının giderek yaygınlaştığını belir-
ten Yıldız, şunları söyledi: "EMUport, kon-
vansiyonel sistemlerde sıklıkla karşılaşılan 
koku, tıkanma, kondens suyu oluşumu 
gibi problemlere karşı çözümler sunu-

yor. İşletim kolaylığı, yüksek yoğunluklu 
polietilen HDPE/PE100 özelliği ve yüksek 
direnç, sızdırmazlık gibi özellikler sistemin 
diğer avantajları arasında yer alıyor. Ayrıca 
EMUport sayesinde enerji maliyetlerinde 
önemli oranda düşüş sağlanıyor." Wilo 
Türkiye, ayrıca etkinlik alanında kurduğu 
stant alanında katılımcılara ürünlerle ilgili 
bilgiler verdi.  

20 ülkeden 1400’e yakın eser arasından 
dereceye girenleri belirledi. Mersin’den 
katılan Hasan Hulki  Muradi birinci olur-
ken, ikinci ve üçüncü sırada Hindistan’dan 
katılan isimler yer aldı. “Wilo 5. Uluslara-
rası Fotoğraf Yarışması”nda ödül, mansi-
yon ve sergileme alan isimler: 
1. FIAP Altın Madalya Ödülü: Hasan Hulki 
Muradi (Türkiye)  
2. FIAP Gümüş Madalya Ödülü: Suman 
Bhattacharyya (Hindistan)





Haberler

Enervis’ten “Enerji Tasarrufu” 
için Bir İşbirliği Daha

T ürk ekonomisinin büyümesine paralel olarak enerji 
tüketimi de her geçen yıl artıyor. Almanya’nın en 

büyük enerji şirketlerinden biri olan EWE AG’den aldığı 
birikimle Türkiye’de enerji verimliliği alanında projeler 
geliştiren Enervis, Türkiye’nin toplam elektrik tüketiminin 
yüzde 40’ını gerçekleştiren sanayi sektörüne bir hizmet 
daha sunuyor. Bursa’nın önde gelen tekstil firmaların-
dan Polyteks ile ortak gerçekleştirilen “Basınçlı Hava 
Hattı Revizyonu Projesi” ile ilk verilere göre, proje mali-
yeti 19 ayda amorti edilecek ve şirket elektrik faturalarına 
yılda 360 bin TL daha az para ödeyecek. Projenin temel 
hedefi, işletme içerisinde 7,5 bar basınçta kullanılan 
olan basınçlı hava tesisatını, işletmenin daha düşük 
basınçta hava ihtiyacı olan üretim noktaları için ayırarak 
işletmedeki bazı kompresörleri daha düşük basınçta 
çalıştırmak suretiyle enerji verimliliği sağlamaktı. Bu 
amaçla işletmede kullanılan olan 11 adet kompresörün 
8’i daha düşük basınçta çalıştırılacak şekilde tesisatta 
gerekli revizyonlar yapıldı. Aynı zamanda revize edilen 
basınçlı hava tesisatının tamamı spesifik enerji tüke-
timlerinin, sistemde meydana gelebilecek arızi durum-
ların, sistemde tanımlanmış olan alarm durumlarının, 
sağlanan enerji tasarrufunun sürekli olarak izlenerek, 
yönetici ekranına anlık bilgi akışını sağlayacak şekilde 
izleme ve otomasyon sistemi kontrol altına alınması 
sağlandı. Projede kullanılan SCADA (Uzaktan Kontrol ve 
Gözlemleme Sistemi) sistemi sayesinde ise çalışmanın 
tüm süreçlerindeki kazanımların takibi ve kaydı yapıla-
biliyor. Aynı işi daha az maliyet ve elektrik tüketimiyle 
yaparak enerji tasarrufu sağlayan “Basınçlı Hava Hattı 
Revizyonu Projesi”, hem kullanılan sistem ve ekipman 
kalitesi hem de uygulanan Enerji Performans Sözleşmesi 
(EPS) iş modeli açısından Türk sanayisi için örnek teşkil 
ediyor. “Basınçlı Hava Hattı Revizyonu Projesi”, enerji 
verimliliğinin yanı sıra çevre duyarlılığıyla da dikkat çeki-
yor. Proje kapsamında hayata geçirilen sistemle 2 bin 
531 dikili ağaca eşdeğer, yıllık 843.6 ton karbondioksit 
salımı engellenmiş oluyor. 3 aylık çalışma sonucu ger-
çekleştirilen proje, enerji harcamalarından da yıllık 360 
bin TL tasarruf edilmesini sağladı.



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 • KASIM  2016

Haberler

Danfoss, ‘Hidronik Sistemlerde Balanslama’ 
Eğitimi Düzenledi

Danfoss İran Ofisi Açıldı
anfoss, Ortadoğu, Afrika ve Türkiye 
(TMA) Bölgesi’ndeki büyümesini 

hızla sürdürüyor. Otuz yıldan uzun süredir 
İran’daki faaliyetlerini kesintisiz sürdüren 
Danfoss, bölgedeki yatırımlarına yenisini 
ekleyerek “İran’da, İran için” sloganıyla 
Tahran’daki resmi ofisinin açılışını ger-
çekleştirdi. 4 Ekim’de açılan Danfoss İran 
ofisi lokal kadrosu ile hizmet verecek ve 
Türkiye bölge ofisine raporlayacak. Dan-
foss İran ofisi; İran Danimarka Başkonso-
losu Dany Annan, Danfoss TMA Bölge 
Başkanı Levent Taşkın, Güney Avrupa ve 
TMA Motor Hız Kontrol Ürünleri Direk-
törü Marco Airola, Türkiye Bölgesi Genel 
Müdürü Emre Gören, İran Genel Müdürü 

D

D

anfoss, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı, Kocasinan ve Melikşah Bele-

diyeleri işbirliği ile Kayseri’de “hidronik 
sistemlerde balanslama” eğitimi düzen-
ledi. Proje mühendisleri, saha kontrol 
mühendisleri ve danışmanların katılı-

Soheil Mokhtari ve 18 bayinin katılımıyla 
düzenlenen törenle açıldı. Danfoss TMA 
Başkanı Levent Taşkın törende yaptığı 
konuşmada “İran’da uzun yıllardır hiz-
met veriyoruz. Son dönemde İran paza-
rını değerlendirdiğimizde İran’da yatırım 
yapmanın ve çalışmalarımıza hız kazan-
dırmanın hem İran’a hem Danfoss’a katkı 
sağlayacağını gördük. Danfoss artık yeni 
ofisiyle ve yerel kadrosuyla ‘İran’da, İran 
için’ çalışacak.” dedi.

mıyla gerçekleşen eğitimde 'Hidronik Sis-
temlerde Balanslama' konusunda detaylı 
bilgi aktarıldı. Hidronik balanslama ile, 
sistemin her debi ve basınç şartı altında, 
tesisatın her noktasında doğru debi ve  
basınç farkı oluşturulabilmesi sağlanıyor.

Su-Ayak İzi En Büyük 
İlk On Ülke, Yılda 
900 Trilyon Galon Su 
Tüketiyor

U NESCO IHE Su Eğitim Enstitüsü veri-
lerine atıfla susuz pisuar üreticisi 

Waterless Co.Inc., su tüketimi konusunda 
dünyada ilk on ülke hakkında bilgi verdi. 
Waterless Co. firmasına göre, su tüketimi-
nin tüm dünyada artıyor oluşu; nüfus artışı, 
şehirleşme ve yaşam kalitesinin artışından 
kaynaklanıyor. Şirket kurucusu ve yöneticisi 
Klaus Reichardt, “Bu su-ayak izi istatistikleri, 
her ülkede su tüketimini göstermektedir. 
Evsel tüketim, endüstriyel tüketim, tarım, 
hayvancılık, sulama, bu verilere dahildir. 
Bu ülkelerde suyun dağıtımı, toplanması, 
depolanması ve arıtılmasının artmasının, 
aynı zamanda daha fazla enerji-elektrik kul-
lanımı anlamına geldiği unutulmamalıdır. 
Enerji üretiminde hâlâ birinci yakıt kömür-
dür, bu ise daha fazla sera gazının atmos-
fere gönderileceğini gösterir. Dolayısıyla su 
tüketimini azaltmak, suyu verimli kullanmak 
zorundayız” diyor.
Klaus Reichardt’ın paylaştığı istatistik bilgi-
lere göre nüfusları ve yıllık su tüketimleriyle 
ilk on ülke:

Çin: Nüfus: 1.5 milyar
Su tüketimi: 362 trilyon galon
ABD: Nüfus: 300 milyon 
Su tüketimi: 216 trilyon galon
Brezilya: Nüfus: 175 milyon 
Su tüketimi: 95 trilyon galon
Rusya: Nüfus: 143 milyon 
Su tüketimi: 71 trilyon galon
Meksika: Nüfus: 100 milyon 
Su tüketimi: 53 trilyon galon
Hindistan: Nüfus: 1.1 milyar
Su tüketimi: 30 trilyon galon
İngiltere: Nüfus: 60 milyon 
Su tüketimi: 20 trilyon galon
Fransa: Nüfus: 60 milyon
Su tüketimi: 20 trilyon galon
Kanada: Nüfus: 33 milyon
Su tüketimi: 19 trilyon galon
Avustralya: Nüfus: 20 milyon 
Su tüketimi: 12 trilyon galon
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SBE16 İstanbul Konferansı Düzenlendi

T ürkiye’de ilk kez Türkiye İMSAD 
organizasyonuyla gerçekleştiri-

len SBE Konferansları serisinin İstanbul 
ayağı SBE16 İstanbul Konferansı, 13-15 
Ekim 2016 tarihleri arasında Swissotel 
The Bosphorus İstanbul’da düzenlendi. 
“Akıllı Metropoller – Sürdürülebilir ve 
Akıllı Binalar ile Akıllı Şehirler için Entegre 
Çözümler” temasıyla hayata geçirilen kon-
feransta pek çok ülkeden ve Türkiye’den 
40 davetli konuşmacı yer aldı. Konfe-
rans boyunca 30 oturum gerçekleştirildi 
ve 113 bildiri sunuldu. SBE16 İstanbul 
Konferansı’nın başarısına değinen Tür-
kiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. 
Fethi Hinginar, “Bugüne kadar gördü-
ğüm en başarılı çalışmalardan biri oldu. 
Türk inşaat sektöründe hep söylediğimiz 
gibi sadece inşaat malzemesi değil, yapı 
kalitesinin ve ona bağlı olarak da insan-
larımızın yaşam kalitesinin yükselmesi için 
çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle SBE16 
İstanbul Konferansı bu konuda son yıl-
larda yapılan en başarılı ve etkin çalışma 
oldu. Amacımız inşaat sektörünün tüm 
katmanlarını malzeme üretiminden pro-
jecilere, mimar, mühendis, uygulayıcı, 
müteahhit, üniversiteler ve kamu gibi 
bir araya getiren bir Türkiye yapısı eko-
lünün mevcut durumdan daha iyiye nasıl 
dönüşeceği konusunda bir tartışma ve 
fikir geliştirme ortamı yaratmaktı. Bu çalış-
malarla bu amacımıza bir ölçüde ulaştık. 
Umarım Türkiye İMSAD’ın çabaları örnek 
alınır ve bu tip konferansların etkinliği 
artırılır” dedi. 

Nils Larsson: “SBE16 İstanbul 
beklentilerimizi aştı”

iiSBE (International Initiative for a Sus-
tainable Built Environment) Direktörü 
Nils Larsson, 'Sürdürülebilir Yapılı Çevre 
Konferanslar Serisi’nin İstanbul ayağını 
konular ve araştırmalar bakımından 
“Alışılagelmişin dışında bir seri” olarak 
yorumladı. Larsson, “Hem konuşmacılar 
hem de sunulan yüzlerce bildiri, sektö-

rün tüm birimlerinden katılan profesyo-
nellerce yapılan çalıştay ve ortaya çıkan 
sonuçlar gerçekten de tüm seriler içinde 
beklentilerimizi geçti. Özellikle çalıştay 
sonuçlarına dair söylenecek tek şey ise 
‘mükemmel özet’ olur. Hedefimiz burada 
çıkan sonuçların bir yol haritasıymışçasına 
sektörün tüm birimleri tarafından önemle 
ele alınması, uygulanmasıdır. Çünkü hepi-
niz tek ve özelsiniz. Hem sektörünüzün, 
hem şirketinizin hem de sağlıklı bir yaşam 
için sürdürülebilir sonuçlar almanın tek 
yolu bu” dedi.

Gordon Falconer: “Akıllı şehir 
inşasında ‘Boş Sayfa’ yaklaşımı”

Konferansın en çok ilgi gören isimlerinden 
aynı zamanda ana konuşmacılar arasında 
yer alan Schneider Elektrik Akıllı Şehirler 
Global Direktörü Gordon Falconer, akıllı 
şehir inşa etmenin en ideal yolu olan boş 
sayfa yaklaşımını açıkladı: “Akıllı şehir, 
kavramı şehir gelişimi için önemli olan bir-
takım temel unsurları içeriyor. Bu açıdan, 
öncellikle akıllı şehir kavramının tanımı 
yapılmalı ve şehri oluşturmak için plan-
lama ilk adım olmalıdır. İkinci adım ise 
akıllı şehir teknolojileridir. Bir akıllı şehir 
inşa etmek için ideal olan ‘boş sayfa’ 
yaklaşımı zordur ve işin sırrı kamu tara-
fından geliştiricilerin teşvik edilmesidir. 
‘Akıllı’ ifadesi mevcut sistemler üzerinde 
işletim ve kontrol stratejilerinin geliştiril-
mesi anlamına gelir. Mevcut sistemleri 
bertaraf ederek yenisini oluşturmak veya 

sadece mevcut altyapıya bir sensör ekle-
mekten ibaret değildir. Gerçek anlamda 
‘akıllı şehir’ yetersiz veri akışı olan mevcut 
sistemi “büyük veriler – big data” sağla-
yacak şekilde yenileyerek şehirleri yeniden 
oluşturmak amacı taşır. Ticari binalar bu 
sistemin nasıl olduğunu gösteren somut 
örneklerdir. Bu binalarda toplam enerji 
tüketiminin yüzde 70’ini oluşturan ısıtma-
havalandırma-soğutma (HVAC) ve aydın-
latma sistemleri, akıllı sıfatı ile yüzde 30 
oranında azalır. Benzeri somut örnekler ile 
şehri akıllı hale getirmek kolaylaşacaktır. 
Ancak unutulmamalıdır ki, bölgelere göre 
farklılık gösterebilen bazı önemli ticari 
kaygıların aşılması, mevcut binaların iyi-
leştirilmesi ile sağlanacak faydaların daha 
net ortaya çıkmasını sağlayacaktır.” 

Çalıştayda ortak karar: Yenilik ve 
doğaya uyum şart

SBE16 İstanbul Konferansı çerçevesinde 
yapılan, Enerji ve Çevre Bakanlıkları, sektör 
temsilcisi STK’lar ve şirket temsilcilerinin 
katıldığı çalıştay, konferansın en önemli 
adımlarından biri oldu. Çalıştayda “Sür-
dürülebilir Yapılı Çevreye Geçiş Sürecinde 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” profesyo-
neller tarafından tartışıldı. Çalıştayda 
bütünleşik tasarım, mevzuat (destekler, 
standartlar, genelge ve yönetmelikler), 
Sürdürülebilir yapılı çevre sertifikasyonu 
(bina-çevre-denetim), malzeme sertifikas-
yonu – çevresel ayak izi – performans, 
finansal araçların geliştirilmesi, binalarda 
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enerji verimliliği – yenileme – kapsamlı 
yenileme ve kentsel dönüşüm ile ilgili yapı 
sektörüne ait sistemsel sorunlar başlık-
ları altında sorunlar belirlenerek çözüm 
önerileri sunuldu. Çalıştay’da öne çıkan 
başlıklar şöyle:

Bütünleşik Tasarım: Hem konut 
hem bina ve hem de çevre için bütünleşik 
tasarım yöntemlerinin uygulanmasının ve 
üniversitelerde eğitim programının önemi 
vurgulandı.
Mevzuat: Konferansta mevzuatlarda 
yapılması gereken değişiklikler değerlen-
dirildi. Yapı yasasının acilen çıkarılması 
gerektiğinin üzerinde duruldu. Bu konuda 
gerekli çalışmaların tamamlanarak konfe-
rans sonuçları ile birlikte ilgili bakanlıklara 
sunulması planlandı.
Sürdürülebilir Yapılı Çevre Serti-
fikasyonu (Bina-çevre-denetim): 

Kentlerin çevreyle dost bir şekilde geliş-
mesi için neler yapılması gerektiği tar-
tışıldı. Konunun sadece bina olmadığı, 
ulaşım, iletişim, kültürel aktiviteler sosyal 
yaşam dahil bütüncül bir açıyla ele alın-
ması gerektiği vurgulandı.
Malzeme Sertifikasyonu: 2015 Paris 
Anlaşması kapsamında verilen taahhütle-
rin yerine getirilmesi için izlenecek yollar 
görüşüldü. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için 
yeni yapıların sıfıra yakın enerji tüketen 
yapılar olması gerekliliği vurgulandı. Mev-
cut yapı stokunun da hızla daha çevre 
dostu, uluslararası yükümlülüklere uygun 
hale getirilmesi için yapılası gerekenler 
belirlendi. Sübjektif değerlendirmelerin 
önüne geçilebilmesi için malzeme sertifi-
kasyonunun önemi vurgulandı.
Finansal araçlar geliştirilmesi: 
Binalarda enerji verimliliği ve yenilenebi-
lir enerji kullanımıyla ilgili Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı tarafından ölçme, 
değerlendirme ve doğrulamayla ilgili bir 
yönetmelik çıkarılması gerektiğine ve aynı 
zamanda enerji verimliliği projelerinin hız-
lanması için devlet desteğinin önemine 
dikkat çekildi.
Binalarda Enerji Verimliliği – 
Yenileme – Kapsamlı Renovas-
yon: Binalarda enerji verimliliğini artırıcı 
projelerin finanse edilmesi için mevcut 
araçların aslında yeterli olduğu ancak 
belirli sorunlar nedeniyle istenen sonuca 
ulaşılmakta güçlük çekildiği gözlemlendi 
ve mekanizmanın hızlanması için çözüm-
ler belirlendi.
Kentsel Dönüşüm ile ilgili Yapı 
Sektörüne ait Sistemsel Sorunlar: 
Kentsel dönüşüm, konferans konusu kap-
samında geniş bir çerçevede değerlendi-
rildi. Bu konuda yapı sektörüne ait sistem-
sel sorunlar ve çözüm önerileri belirlendi.

Systemair HSK’nın Yeni Üretim Tesisinin İnşası için 5.5 Milyon Euro 
Kredi Tahsisi

A vrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
(EBRD); havalandırma ürünleri ve 

çözümleri geliştiren, üreten ve pazar-
layan İsveç merkezli Grup Systemair 
AB’nin Türk iştiraki Systemair-HSK’ya 
5,5 milyon Euro kredi sağlayarak Türkiye 
özel sektörüne olan desteğini artıracak.  
Bankanın sağladığı finansman, İzmit böl-
gesinde havalandırma ürünleri üretimi 
yapacak yeni tesis için kullanılacak. Yeni 
üretim tesisi, Systemair-HSK’nın ope-
rasyonel verimliliğini artırmasına destek 
olurken; Avrupa ve uluslararası standart-
lara uygun ürünler üretme kapasitesini de 
genişletecek. Yeni fabrika aynı zamanda 
şirketin bölgesel merkezi haline gelerek 
Ortadoğu ve Balkanlara ihracat için de 
hizmet verecek. Şirket bu yeni üretim tesi-
sinde; yağmur suyunun toplanması, gri 
su yeniden kullanımı, su ve enerji tasar-
ruflu ekipman kullanımı, verimli ısıtma ve 
soğutma sistemleri, ısı yalıtımı, atıktan ısı 
geri kazanım sistemleri gibi verimli kaynak 
uygulamalarını hayata geçirerek “Enerji ve 
Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” (LEED) ser-

tifikasyonunu almayı hedefliyor. EBRD’nin 
İmalat ve Hizmet Sektörü Direktörü Fre-
deric Lucenet konuya ilişkin şu ifadeleri 
kullandı: “Biz Systemair-HSK ve Avrupa’nın 
önde gelen havalandırma grubu Syste-
mair AB ile işbirliğinin ilk adımının atılmış 
olmasından dolayı çok mutluyuz. Kredimiz, 
Türkiye’de çevre dostu bir şirketin büyüme-
sine katkıda bulunarak, enerji tüketiminin 
azaltılmasında ve Türk sanayisinde yüksek 
standartların uygulanmasında rol oyna-
yacaktır.” Systemair-HSK Genel Müdürü 
Ayça Eroğlu ise yeni yatırımları ve EBRD 
kredisi konusundaki değerlendirmesinde 

şu sözlere yer verdi: “İçinde bulunduğu-
muz bu ortamda en gelişkin teknolojileri 
uygulayan, çevre dostu bir tesisi inşa ediyor 
olmaktan dolayı çok gurur duyuyoruz. Biz 
bu tesisin, Doğu ve Batı arasında köprü 
kuran bir havalandırma imalatı merkezi 
haline geleceğinden eminiz. Kendi öz kay-
naklarımıza ek olarak EBRD kredisi ile bera-
ber bu fabrikayı finanse etmek bir onurdur. 
Amacımız, yerel pazarda payımızı artırmak, 
yeni ihracat pazarlarına girmek ve ısıtma, 
havalandırma ve klima (HVAC) sistemleri 
içindeki tüm ünite ve ürün yelpazesinin 
üretimini yapabilmektir.”
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Alarko-Carrier Fortune Dergisinin “En Büyük 500 Şirket” Listesinde

Alarko Carrier’ın “Küresel İklim Değişikliği” Fotoğraf Yarışmasının 
Galipleri Belli Oldu

ortune-Türkiye dergisinin 2009 
yılından bu yana düzenlediği 

“Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” araş-
tırmasının 2015 yılı sonuçları açıklandı. 
2009 yılından bu yana “En Büyük 500 
Şirket” listesinde yer alan Alarko-Car-
rier, 2015 yılı verilerine göre hazırlanan 
listede 351, Alarko-Alsim şirketi ise 

larko Carrier’ın küresel iklim 
değişikliğini gündeme getirmek 

amacıyla düzenlediği fotoğraf yarış-
masında dereceye girenler belli oldu. 
Jürinin yaptığı değerlendirmelerin 
sonucunda, Küresel İklim Değişikliği 
temalı yarışmada 13 fotoğraf yarı finale 
kaldı. Dereceye giren 13 finalist, Alarko 
Carrier’ın 2017 takviminde yer almaya 

zerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
düzenlenen HVAC sektörünün 

en büyük fuarlarından Aquatherm’de, 
Bakü distribütörü Nobel Elektrik’le bir-
likte yer alan Alarko Carrier, fuardan 
ödülle döndü. Katılımcı firmaların ürün 
sergileme, ziyaretçi karşılama ve bilgi-
lendirme performanslarını değerlendi-
ren fuar yönetimi, Alarko Carrier’ı, “Best 
Performance” (En İyi Performans) ödü-
lüne layık gördü. Aquatherm Bakü 2016 
hakkında değerlendirmelerde bulunan 

Alarko Carrier, Aquatherm Bakü 2016’dan Ödülle Döndü
Alarko Carrier Üretimden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Murat Çopur, 

“Bu yıl Azerbaycan distribütörümüzle 
birlikte 5. kez katıldığımız fuarda, son 
teknolojiyle üretilen ve Alarko Carrier 
kalitesiyle pazara sunduğumuz çevre 
dostu kombi, panel radyatör, pompa, 
hidrofor, brülör ve kazan gibi çok çeşitli 
ürünlerimizi tanıtma olanağı bulduk. 
Ayrıca ‘Best Performance’ ödülünü de 
almaya hak kazandık. Oldukça gurur-
luyuz” dedi.

göre Türkiye’nin önde gelen büyük fir-
malarının belirlenmesi ve temel finansal 
göstergeleri ile birlikte sıralanması” ola-
rak belirtiliyor. 
Listede şirketlerin tüm mali ve finansal 
verilerine yer verilirken, büyüklük sıra-
laması “net satış” değerleri üzerinden 
yapılıyor.

Bu kapsamda 3.sü'nü düzenlediğimiz 
‘Küresel İklim Değişikliği’ temalı fotoğraf 
yarışmasıyla, değişen iklim koşullarına 
dikkat çekmeyi hedefliyoruz. Bu sene 
Instagram’a taşıdığımız yarışmada bir 
rekor kırılarak, 2.760’ı aşkın başvuruda 
bulunuldu. Katılımlarından dolayı herkese 
teşekkürlerimi sunuyor, dereceye girenleri 
gönülden kutluyorum” dedi.

353. sırada yer aldı. “Türkiye’nin Devler 
Ligi” başlığı altında sunulan, finansal 
kurumlar ve holding şirketleri dışındaki 
tüm sektörleri kapsayan Fortune-500 
araştırması şirketler bakımından bir pres-
tij, iş dünyasında ve ekonomik çevrelerde 
referans olarak kabul ediliyor. Dergide 
araştırmanın amacı “satış hacimlerine 

hak kazandı. Alarko Carrier’ın, çalışmala-
rında çevre duyarlılığını ana hedef olarak 
belirlediğini vurgulayan Alarko Carrier 
Genel Müdürü Önder Şahin, “Sürdürüle-
bilirlik kavramını ekonomik gelişme, sosyal 
gelişme ve çevre olmak üzere üç alanda 
şekillendiriyoruz. Yaklaşık 20 yıldır, sür-
dürülebilirlik konusunda para ve emek 
harcayan bir şirket olarak öne çıkıyoruz. 
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Munters Form’da Adres ve Görev Değişikliği

M unters Form A.Ş., Ümraniye’deki 
yeni satış ofisine taşındı. Optimize 

edilmiş iç mekân iklim çözümleri sunan 
Munters Form, Ümraniye’deki yeni ofisi ile 
kimyasal nem alma cihazları, kojeneras-
yon tesisleri ön soğutucuları, veri merkezi 
evaporatif soğutma sistemleri ile tavukçu-
luk ve seracılık konusunda havalandırma 
ürünleri satış faaliyetlerine devam ediyor. 
Munters Form Endüstri Sistemleri A.Ş. 
Genel Müdürü pozisyonuna ise Oktay 
Gümüşay atandı. 
Çalışma hayatını 
2008 yılından 
beri Munters 
Form bünyesinde 
sürdüren Gümü-
şay bu göreve 
atanmadan önce 
Air Departman 
Müdürü olarak 
görev alıyordu. 

Firmanın yeni iletişim bilgileri şöyle:
  
Çamlık Mahallesi İkbal Caddesi
Dinç Sokak Niyazi Bey İş Merkezi
No-31 Şerifali 34770 Ümraniye İstanbul
Tel: 0216 594 18 65
Fax: 0216 594 18 67

Tunex “Çevre Dostu” Unvanını Kazandı

D KM İnşaat, kauçuğun geri dönüş-
türülmesi ile DKM İnşaat Ar-Ge 

mühendisleri tarafından geliştirilen inovatif 
“Tunex Darbe Sesi Yalıtım Membranı”nın, 
cevredostu.com’da yer alan “ilk çevre 
dostu ses yalıtım kategorisi ürünü” oldu-
ğunu duyurdu. Cevredostu.com, konu-
sunda uzman yeşil bina ve sürdürülebilirlik 
danışmanları ile birlikte oluşturulan özel 
girişim bir web sitesi. Sitedeki tüm ürün-
ler, üreticilerin beyan ettiği bilgiler üzerin-
den, web sitesini destekleyen sertifikalı ve 
tecrübeli uzman danışmanlar tarafından 
tarafsız olarak denetleniyor ve uluslara-
rası kabul gören standartlara uygunluğu 
belgelendikten sonra siteye kabul ediliyor. 
Ürünün LEED sertifikasına katkısı uluslara-
rası standartlar baz alınarak belgeleniyor. 
LEED Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik 
(Leadership in Energy and Environmental 
Design), en iyi yeşil bina stratejilerini ve 
uygulamalarını ödüllendiren bir sertifika 
sistemi ve yüksek performanslı yeşil bina-
ların tasarım, inşaat, bakım ve operasyonu 

konusunda önde gelen program. Projeler, 
önkoşulların gerekliliklerini sağlayıp, ilgili 
puanları kazanarak çeşitli seviyelerde LEED 
sertifikasına hak kazanabiliyor.
TUNEX, LEED Sertifikasında 
• Enerji ve Atmosfer (EA)
• Malzeme ve Kaynaklar (MR)
• İç Mekân Yaşam Kalitesi (EQ)
• İnovasyon (IN) 
kredilerine puan kazandırıyor.
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Ariston, Yeni X Serisi Kombilerini Tanıttı

A riston, akıllı telefonlara ücretsiz yük-
lenecek “Ariston Net” uygulama-

sıyla yönetilen yeni X Serisi Kombilerini, 
11 Ekim’de Hilton Hotel Bosphorus’ta 
düzenlediği basın toplantısı ile tanıttı. 
Toplantıda Ariston Thermo Group Türkiye, 
Romanya ve Orta Asya Genel Müdürü Tur-
gay Dağ, yeni X serisi kombi modelleri ve 
Ariston Net uygulaması ile % 25’e varan 
oranda enerji tasarrufu sağlanabileceğini 
belirterek, ürünlerin uzaktan kumanda 
edilebilme özelliğinin altını çizdi. Dağ, 
“Akıllı kombileri ulaşılabilir fiyatlarla Türk 
tüketicisiyle buluşturmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Yeni seri ile birlikte Ariston’un 
pazar payında önemli bir artış sağlamayı 
ve 2017 yılında çift haneli pazar payına 
ulaşmayı hedefliyoruz. Dünyadaki enerji 
tasarrufu politikalarına paralel olarak, 
Ariston tüm Ar-Ge yatırımını yüksek 
verimli ürünlere fokusladı” dedi. Toplan-
tıda yeni seri kombiler hakkında şu bilgi-
ler verildi: “Yüksek tasarruflu yenilikçi sis-
temleri ile Ariston X serisi kombiler, yakıt 
tasarrufunun yanı sıra, ücretsiz tek tıkla, 
mobil cihaz ve bilgisayarlara yüklenebi-
len ‘Ariston Net’ uygulaması sayesinde 
nerede olursanız olun kontrol edilebiliyor. 
Gelecek nesil konfor anlayışına uygun ola-
rak her ayrıntının düşünüldüğü ‘Ariston 
Net’ uygulaması ile enerji kullanma şeklini, 

harcama tutarlarını izleyerek kombinizi 
daha verimli kullanmak için programlama 
imkânı sağlıyor, yaklaşan bakım tarihi 
hatırlatma gibi size özel uygulamalarla 
enerji kullanımını düşürerek faturalarda 
% 25’e varan tasarruf sağlamak mümkün 
oluyor. Ariston, İtalyan tasarımcıların özel 
tasarladığı yeni nesil X serisi kombiler ile 
konutlara şıklık gelirken, Auto, Comfort 
ve Zaman Programlama fonksiyonlarının 
yanı sıra konvansiyonel kombilerde ilk kez 
uygulanan siyah cam ön panel ile bir ilke 
imza atılıyor. BusBridgeNet teknolojisi 
sayesinde diğer Ariston ürünleriyle inte-
raktif iletişim kuran yeni nesil konvansi-
yonel kombiler, bu özelliği ile tek kontrol 
sistemi üzerinden entegre olma özelliğine 
sahip. Farklı enerji kaynaklarını bir arada 
kullanma imkânı sunan bu hibrit sistem 
çözümü ile kullanıcılara yüksek yakıt eko-
nomisi sağlanıyor.”

Türk İnşaat Firmaları Mısır’a Çıkarma Yaptı

B uild Expo Egypt-Mısır Uluslararas 
Yapı-İnşaat, Belediye Ekipmanları, 

Doğal Taş ve Makine Fuarı’na çıkarma 
yapan Türk inşaat firmaları, Mısır pazarıyla 
buluştu. The Way to Afrika Konferansı ve 
BuildExpo Mısır Uluslararası Yapı-İnşaat, 
Belediye Ekipmanları ve Makine Fuarı 
Yatırım Bakanı Mohamad Khodair,  İskan 
Bakanı Dr. Mostafa Madbouly, Endüstri 
ve Ticaret Bakanı Tarek Kabel, Mısır-Afrika 
İşleri Konsey Başkanı Prof. Essam Sharaf, 
Pyramids International Yönetim Kurulu 
Başkanı Mohamad Al Sharif,  Arap Kent-
sel Topluluklar Birliği Başkanı Dr. Adel 
Rahoma, Arap Yapı-İnşaat Organizas-
yonları Birliği Başkanı Hasan Abdel Aziz, 

Umma Parti Baş-
kanı ve Sudan Eski 
Cumhurbaşkanı 
Imam Al-Sadiq-
al-Mahdi ve  Arap 
Birliği Müsteşarı 
Mohamed tara-
fından açıldı. 5 
bin ziyaretçi ile 
açılan Build Expo Egypt & The Way to 
Africa Konferansı, ilk gün 15 bin kişiyi 
ağırladı. Özellikle Kuzey Afrika’nın nab-
zını tutan fuar ve konferansa ilgi oldukça 
büyüktü. Fuarda ayrıca DSYG tarafından 
İngilizce olarak hazırlanan HVAC&R Tur-
key dergisi de ücretsiz olarak dağıtıldı.
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Espa Soğutma, Hanbell’in Türkiye’deki 
Tek Yetkili Distribütörü Oldu

TÜYAK 2016/17 Dönemi Eğitim Seminerleri 
Başladı

E

T

spa Soğutma, Hanbell ile “tek yetkili 
distribütörlük” anlaşması imzaladı. 

Espa Soğutma tarafından yapılan açık-
lamada, “Espa Soğutma; İstanbul Tuzla 
Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 
4000 m2’lik ve Ankara Dimas İşyerleri 
Sitesi’nde yer alan 750 m2’lik depoları ile 
tüm soğutma ekipmanlarında olduğu gibi 
Hanbell vidalı kompresörleri de stokların-
dan anında müşterilerine teslim ediyor. 
Hanbell RC2 serisi vidalı kompresörler 
özellikle soğutma ve chiller uygulama-
ları için geliştirilmiştir. Yüksek etkili yük 
dizaynı ile her bir Hanbell kompresör; 
termal depolama, ısı pompa sistemi ve 
soğutma gibi tüm çalışma şartlarında 
yüksek verimlilik ve güvenilirlik sağlar. 
Hanbell kompresörlerin her biri, tüm 
çalışma şartlarında yüksek kapasiteyi ve 
verimliliği sağlamak için tasarlanan en 
son ve en ileri vidalı rotor profili dizaynına 
sahiptir. Her bir ünite ve parça dikkatle 
üretilir ve yüksek hassasiyetle denetlenir. 
Ayrıca her bir Hanbell kompresör, ISO 
9001 kalite sertifikasına uygundur. Han-
bell derin soğutma uygulamaları için BF 
ve LB serisi ürünleri geliştirmiştir. LB serisi 
vidalı kompresörler; soğutma sistemi, 
dondurucular, IQF soğutma makinaları 
ve buz depolama sistemleri gibi özellikle 
düşük sıcaklık uygulamaları için gelişti-

ÜYAK 2016/17 Dönemi Eğitim 
Seminerlerinin ilki “Duman Kontrol 

Sistemleri” konusuyla Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Oditoryum Salonu’nda 22 Ekim’de 
gerçekleşti. TÜYAK Dernek Başkanı Filiz 
Mumoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. 
TÜYAK Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdur-
rahman Kılıç’ın oturum başkanlığında 
gerçekleşen seminer, Artur Altınkeser’in 
(ATC) “Kapalı Otopark Havalandırma Sis-
temlerinin, Yangın ve Dumanla Müca-

rilmiştir. Hanbell amonyak uygulamaları 
için de, vidalı kompresör serisi olan ve 
düşük ses seviyesi ile birlikte, titreşimi de 
minimize eden ve piston, piston halkası 
ve valf plakası gibi diğer kompresörlerde 
alışılagelmiş bazı komponentleri çıkar-
tarak üstün dayanıklı yüksek verimli RG 
serisi vidalı kompresörleri yaratmıştır. Bu 
serilerde, enerji verimliliği ile birlikte yük-
sek soğutma kapasiteleri hedeflenmiştir. 
Kısmi ve tam yüklerde etkili ve yüksek per-
formans sağlarlar” ifadelerine yer verildi.

deleye Yönelik Tasarımı” ve Arnau Tinto 
Ventura’ nın (Sodeca) “Kaçış Yollarının 
Korunması için EN 12101-6 ’ya göre 
Basınçlandırma Sistemleri “ sunumunu 
takiben, salondan alınan sorulara verilen 
yanıtlarla son buldu. TÜYAK’ın düzenle-
diği 2016/17 Eğitim Seminerlerinin 2.’si 
19 Kasım 2016 tarihinde yapılaca. Yapıla-
cak seminerin konusu; “NFPA 13 – 2016 
Değişiklikler” olacak. Katılım için: tuyak@
tuyak.org.tr
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Daikin, Vietnam’da Yeni Bir Klima Tesisi Kuruyor

Daikin, Başaran Isı ile İşbirliği Yaptı

aikin, Asya bölgesindeki etkinli-
ğini artırma hedefi doğrultusunda 

Vietnam’a yatırım kararı aldı. Artan ev 
tipi klima talebini karşılamak amacıyla 
Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti başkenti 
Hanoi’de yer alan Thang Long Organize 
Sanayi Bölgesi-II’ye yatırım yapacak olan 
Daikin Industries Ltd. yaklaşık 10 milyar 
yenlik (yaklaşık 300 milyon TL) bir yatı-
rımla yeni bir üretim tesisi kuracak. Nisan 
2018 tarihinde faaliyete geçmesi ve ev tipi 
klima üretimi yapması planlanan fabrika, 
Daikin’in Vietnam’daki ilk üretim tesisi 
olacak. Asya bölgesinde halen Tayland, 
Malezya ve Hindistan’da üretim tesisleri 
bulunan Daikin, Vietnam’daki yeni fabrikası 
ile büyüyen pazardaki talep artışını da daha 
hızlı bir şekilde karşılayacak. Nüfus artışı 
ve gelir seviyesindeki artışa bağlı olarak 
klima pazarında hızlı bir büyümenin göz-
lendiği Asya bölgesinde, satış ağını geniş-
letmek ve satış sonrası hizmet servislerini 
desteklemek kararlılığıyla hareket eden 
Daikin, yeni yatırımları ile pazardaki etkin-

aikin, Türkiye’deki hızlı büyümesini 
yeni hamlelerle sürdürüyor. Soğut-

madaki iddiasını ısıtmaya da taşıyan Dai-
kin, 2020 stratejileri doğrultusunda bayi 
sistemini yeniden yapılandırırken, sektö-
rün önemli firmalarından Başaran Isı ile 
işbirliği yaptı. 
Başaran Group bünyesinde yer alan Başa-
ran Isı Sistemleri, Ekim 2016 itibarıyla 
Daikin Türkiye’nin Resmi Isıtma Distribü-
törü olarak hizmet vermeye başladı. Bu 
anlaşmaya ilişkin bilgi veren Daikin Tür-
kiye CEO’su Hasan Önder, 2020 stratejileri 
doğrultusunda bayi sisteminde yeniden 
yapılanmaya gittiklerini belirterek şunları 
söyledi: “Daikin olarak uzmanlık alanımız 
olan iklimlendirmenin her alanında emin 
adımlarla büyümeyi sürdürüyor, günden 
güne gelişen hizmet ağı ve geniş ürün 
gamı ile Türkiye’nin her yerine ulaşmayı 
hedefliyoruz. Daikin denilince her ne kadar 
akla ilk gelen soğutma olsa da, Airfel gele-
neğinden gelen güçlü bir ısıtma grubuna 

liğini artıracak. Daikin Industries Ltd.’den 
yapılan açıklamada konu ile ilgili olarak 
şu bilgiler paylaşıldı: “Tayland, Malezya 
ve Hindistan’da halihazırda kurulu ve faal 
olan üretim tesisleri sayesinde Daikin, Asya 
bölgesindeki ülkelerin ürün taleplerini kar-
şılayabiliyor. Ancak Asya bölgesinde gele-
cekte artacak talebi karşılayabilmek ama-
cıyla yeni bir üretim tesisi kurulması üze-
rinde önemle durduğumuz bir konuydu. 
Yaptığımız çalışmalar sonucunda, klima 
piyasası açısından Asya pazarının en büyük 
pazarı haline gelen Vietnam’da yeni bir 
fabrika kurarak ürün tedarik kapasitemizi 
artırma ve ticari genişlememizi hızlandırma 
kararı aldık. Daikin olarak Vietnam’ın yanı 
sıra Asya bölgesindeki her ülke nezdinde 
ticaret hacmimizi artırmayı hedefliyoruz. 
Bu doğrultuda Fusion 20 adını verdiğimiz, 
stratejik yönetim planımız doğrultusunda 
faaliyetlerimizi yürütürken, pazarın gelişi-
mine de katkıda bulunmayı ve 2018 yılı 
için 380 milyar yen satış gelirine ulaşmayı 
amaçlıyoruz.”

da sahibiz. Bu doğrultuda yeniden yapı-
landırdığımız bayilerimiz bundan sonra 
ısıtma ve soğutma cihazlarını birlikte sata-
cak, böylece Daikin müşterileri tek bir nok-
tadan kapsamlı hizmet alabilecek. Bunun 
yanı sıra soğutmada olduğu gibi ısıtma 
grubundaki iddiamızı destekleyecek yeni 
bir hamle daha yaptık. Sektörün köklü ve 
etkin firmalarından biri olan Başaran Isı 
ile distribütörlük anlaşması imzaladık. Bu 
işbirliği ile Daikin Ailesi’ne katılan Başaran 
Isı, yeniden yapılandırdığımız bayi ağımıza 
büyük bir destek sağlayacak. Böylece müş-
terilerimize çok daha yaygın bir şekilde 
cihazlarımızı ve hizmetlerimizi götüreceğiz. 
Markamız kadar iklimlendirme sektörünün 
gelişimi açısından da önemli olduğuna 
inandığımız bu yeniden yapılanma ve 
işbirliği sayesinde, hedeflerimize doğru 
emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da ülke 
ekonomisine katkıda bulunacak çalışmalar 
yapmaya devam edeceğiz.”

Seton Makina, 
HB Products’ın 
Türkiye Distribütörü 
Oldu

E ndüstriyel soğutma sistemleri 
alanında faaliyet gösteren Dani-

marka şirketi HB Products, 11-13 Ekim 
2016 tarihlerinde düzenlenen Chillventa 
Fuarında, Seton Makina Sanayi A.Ş. ile 
distribütörlük anlaşması imzaladı. AKO, 
RDM, SELPRO ve WILSPEC gibi dünyaca 
ünlü markaların Türkiye distribütörlüğünü 
başarıyla sürdüren Seton Makina Sanayi 
A.Ş. tarafından yapılan açıklamada; 
“Seton Makina Sanayi A.Ş.; yağ ve likit 
seviye ölçüm cihazları, elektronik yağ ve 
likit seviye regülatörleri, evaporatör ve 
kompresör soğutucu akışkan kuruluk 
(likit-gaz oranı) derecesi ölçüm cihazları 
gibi endüstriyel ve ticari soğutma sis-
temleri için en uygun çözümler sunan ve 
geliştiren HB Products firmasıyla yaptığı 
bu işbirliği ile, Türkiye pazarında daha 
yüksek hizmet kalitesi sunmayı ve yeni 
teknolojik çözümler yaratmayı hedefli-
yor. Sözleşme, her iki şirketin de pazar 
potansiyelini artırarak, HB Products fir-
masının 20 yılı aşkın tecrübesi ve Seton 
A.Ş.’nin bilgi birikimi ile endüstriyel ve 
ticari soğutma sektörünün regülasyon 
ve kontrol ihtiyaçlarını, hızlı ve esnek bir 
şekilde karşılamayı amaçlıyor. Seton A.Ş. 
ile imzalanan bu anlaşma ile HB Products, 
hem 6 kıtaya yayılmış 31 distribütörlüğü 
hem de Seton A.Ş. gibi kendi ülkelerinde 
öncü olan firmalarla yaptığı ticari anlaş-
malar ile, uluslararası pazarda büyüme 
stratejisini devam ettirmekle birlikte, var-
lığını, gücünü ve etkinliğini 56 ülkede 
gösteriyor” ifadelerine yer verildi.
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Pruva 34
oğa Grubu şirketlerinden Doğa Madencilik tarafından 
İstanbul Bakırköy'de hayata geçirilen Pruva 34, toplam 

62 bin 373 m2’lik alan üzerinde 10 blok olarak yükseliyor. 
Mimarisi Tahsin 
Alpar’a ait olan 
projede yer alan 
sosyal tesisler ve 
7 bloktan oluşan 
konut alanının ik-
limlendirme ihti-
yacı için Daikin’in 
yeni nesil kullanı-
cı ve enerji dostu 
olan VRT (Variab-
le Refrigerant Temperature - Değişken Soğutucu Akışkan 
Sıcaklığı) özellikli Mini VRV dış üniteli sistemleri kullanıldı. 
Akıllı ev konseptinin uygulandığı 16 ve 17 katlı bloklarda, 
tüm iç-dış ünitelerin merkezden arıza ve bakım için takibi, 
sistemin diğer sistemlerle uyumlu çalışabilmesi için tüm ik-
limlendirme sistemi için Daikin I Touch Manager otomasyon 
sistemi kullanıldı. Daikin I Touch Manager otomasyonunun 
akıllı ev konseptine uygunluğunun yanı sıra, kullanılan kli-
ma sistemleri için akıllı enerji yönetimi, otomatik periyodik 
soğutucu akışkan kaçak kontrolü, tüm işlevlere dokunmatik 
ekrandan veya web arayüzünden doğrudan erişim gibi özel-
liklerle kullanıcı dostu sistem oluşturuldu. Katlarda her daire 
için Mini VRV® kullanılırken, iç üniteler özellikle ince gizli 
tavan modeli seçildi. Asma tavan için sadece 24 cm boş-
luk yeterli olduğundan daire içindeki tavan yüksekliklerinde 
azalma olmadı. Ayrıca ince tasarımı sayesinde tavana dikkat 
çekmeyecek şekilde montajları gerçekleştirildi. Dışarıdan ba-
kıldığında sadece ızgaraları görünüyor. Bu sayede iç ortamın 
genel estetik tasarımı da korundu. Pruva 34 projesinin konut 
kısımlarındaki iç ünitelerde konfor şartı yüksek tutularak, 
dairelerin tiplerine göre, oldukça sessiz çalışmasıyla tercih 
edilen 267 adet düşük statik basınçlı ince kanallı tip iç üni-
te kullanıldı. Standart drenaj pompası ve filtresi bulunan 
modellerle iç ünite 20 cm yüksekliğiyle kolay montaj imkânı 
sağlıyor. Daikin’in Mini VRV® klima sistemlerindeki kapasite 
çeşitliliği ve borulama limitlerinin avantajı sayesinde, projede 
bulunan 4+1’den 5+2’ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki ko-
nutlara uygun en uygun klimalar seçilebiliyor. Pruva 34’ün 
sosyal tesislerinde ise 18 adet ısı pompası VRV® klima siste-
mi kullanıldı. Daikin değişken soğutucu akışkan debili VRV® 
sistemler, VRT teknolojisi ile yüksek verimlilik ve düşük enerji 
maliyetleri ile beğeni topluyor. VRV® sistemler, yüksek ESEER 
ve EER değerleri ile öne çıkıyor. Inverter teknolojisi sayesinde 
ihtiyaç olan kapasite kadar çalışan VRV sistemler, 1000 m 
toplam bakır borulama limiti ile büyük projelerde de esnek 
montaj imkânı sağlıyor.

İ

ETNA

zmirli sanatseverlere hizmet verecek 38.167 m2’lik 
alana kurulu Bornova Kültür Merkezi’nde ETNA 

ürünleri kullanıldı. 400 kişilik çok amaçlı, 979 kişilik büyük, 
488 kişilik küçük salon olmak üzere toplam 3 salonun bu-
lunduğu proje kapsamında; enerji verimliliği yüksek, çev-
re dostu ecocirc XL, EILR-FK serisi sirkülasyon pompaları, 
frekans kontrollü hidrofor sistemleri ve 1 adet NFPA20 
normuna uygun 
yangın pompası 
tesis edildi. Pro-
jede kullanılan 
ETNA 2FM KO 
seris i  frekans 
kontrollü hid-
rofor sistemleri 
ile basınçlı su 
temininde talep 
edilen miktarda 
suyun istenilen basınçta sağlanması garanti edildi, böyle-
likle kullanıcılara kesintisiz bir konfor sunuldu. Yeni nesil 
IE2 motorlu frekans kontrollü ETNA 2FM KO serisi hidrofor 
sistemlerinin kullanımı ile klasik hidrofor sistemlerine oran-
la işletim giderleri minimize edildi. Tesis edilen NFPA20 
normuna sahip ETNA YN 80/26-1-75/D65/10-9 tip yan-
gın pompasında; pompa gövdesi döküm (GG25), pompa 
fanı (çark) bronz malzemeden üretildi, sızdırmazlık 5 sıra 
yumuşak salmastra ile sağlandı. Yangın pompasında tesis 
edilen 2 adet ETNA EA 80/26 tip norm pompalar, % 150 
kapasitede anma basıncının % 65’inin altına düşmeyecek 
karakteristik eğriye sahip. Yangın pompasında ETNA KO 
10 serisi 1 adet jokey pompa tesis edildi ve jokey pompada  
sızdırmazlık mekanik keçe ile sağlanıyor.

Bornova Kültür Merkezi
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Elysium Elit Koşuyolu
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Ataşehir Metropol
onut, ofis ve ana kule olmak üzere toplam üç kule 
ile birlikte Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezle-

rinden birini de içinde barındıracak olan Metropol İstanbul 
karma projesinin jet fanlı kapalı otopark havalandırmasında 
Systemair tercih edildi. Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer 
Lopez’in satın aldığı daire ile dikkatleri üzerine çeken, lüks 
alışverişi yeni boyutlara taşıyan 420 metrelik “Catwalk” cad-
desi, home ofis konsepti ve dev sinema kompleksi bulunan 
Metropol İstanbul, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin 
yanında yer alıyor. Metropol İstanbul’un 200.000 m2 kapalı 
alana sahip, 7 katlı kapalı otoparkı için 308 adet Systemair 
AJR-TR serisi jet fan ve 80.000 -120.000 m3/h debi aralı-
ğında 45 adet AXC serisi aksiyel fan kullanıldı.

MAS POMPA

K

Kubilay Jeotermal 
Enerji Santrali

ubilay Jeo-
termal Ener-

ji Santralinde yan-
gın güvenliği Mas 
Pompa tarafından 
sağlanıyor. Aydın 
ili, Germencik ilçe-
si, Turanlar mev-
kiinde bulunan, 
Beştepeler Enerji 
Üretim A.Ş.’ye ait 
Jeotermal Enerji Santrali, yıllık 170.000.000 kWh enerji 
üretimi ile 24 MWe kurulu kapasiteye sahip (JES). Santralde 
yangın güvenliği için Mas Pompa’nın NFPA 20’ye uygun 
yangın pompa grubu kullanıldı. 
Tesisin net elektrik üretimi meteorolojik koşullara ve tasar-
lanan hava soğutmalı yoğunlaştırıcının performansına bağlı 
olarak değişiklik gösteriyor. Kış dönemi boyunca hava sı-
caklığı düştüğünden, havalı soğutma ünitesinin verimliliği 
artıyor ve tesisin üretim performansı maksimum verimliliğe 
ulaşıyor.

ALARKO CARRIER

A

VLE Elektronik
larko Carrier, Bayraktarlar Holding bünyesinde yer alan, 
otomotiv aydınlatma sektörüne özel led ve elektronik 

parçalar üreten VLE Elektronik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.’nin 
iklimlendirmesini sağlıyor. Sıcaklık ve nem kontrolünün yanı 
sıra pozitif basınçlandırma sisteminin sağlanması için RC 
GROUP hassas kontrollü klimaların tercih edildiği 4.000 m2’lik 
üretim tesisinde; 10 adet 72 kW’lık Next serisi klima kullanıl-
dı. Böylece +-1 °C sıcaklık ve +-%5 Rh nem hassasiyeti elde 
edilerek, hem üreticilere rahat bir çalışma hem de elektronik 
ekipmanların imalatı için ideal iklimlendirme ortamı sağlandı. 
Tesiste kullanılan üstten üflemeli hassas kontrollü klimalar; 
EC motor teknolojisiyle donatılmış iç ünite fanları sayesinde 
maksimum enerji verimliliği sağlıyor. Yüksek filtrasyon, nem 
verme ve alma kabiliyetlerinin yanı sıra, gelişmiş kontrol man-
tığı sayesinde iç ortam havasının çok küçük toleranslar arasın-
da istenilen değerlerde tutulabilmesini de sağlayan klimalar, 
hassas üretim sahaları için en doğru çözüm olarak öne çıkıyor.

stanbul Koşuyolu’nda Ofton İnşaat tarafından 10 dö-
nüm arazi üzerine inşa edilen, lüks konut ve dışarıya 

açık alışveriş merkezi bulunan Elysium Elit Koşuyolu proje-
sinde Coşkunöz Holding’in ısıtma markası COPA ürünleri 
kullanılacak. Elysium Elit Koşuyolu’nda, COPA’nın konforlu 
ısınma imkânı sağlayan ve estetik tasarımıyla dikkat çeken 
dekoratif radyatör modelleri yer alacak. İhtiyaca uygun, çe-
şitli tip ve ölçü seçenekleri bulunan COPA dekoratif radya-
törler; kalite standartları, yüksek ısıl verimliliği ve verim kay-
bını en aza indirerek ortamı kısa sürede ısıtan tasarımlarıyla 
yakıttan maksimum tasarruf sağlıyor. Güvenle dokunma 
imkânı sağlayan ön yüzeyi ve ısının büyük bir kısmını üst 
yüzeyden ortama veren teknolojisi sayesinde iç mekânlar 
için optimum çözümler yaratıyor. Şık, zarif ve modern bir 
görünümü olan COPA yatay ve dikey dekoratif radyatör 
modelleri, estetik tasarımının yanında yüksek ısıl verim ve 
konforlu ısınma imkânı sağlıyor.
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“Veri merkezi altyapısını 
oluşturan tüm unsurların 
mutlaka en ileri teknoloji 
ile donatılması gerekir”

Bireysel ve kurumsal web hosting hizmeti üretmek amacıyla 2004 yılında Zeki Kubilay Akyol tarafından kurulan 

Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş., MetroCity AVM’de bulunan toplam 2.500 m² büyüklüğündeki 10.000 sunucu 

kapasiteli üçüncü nesil veri merkeziyle 2.500’e yakın kişi ve kuruma veri merkezi hizmetleri sunuyor. 

Radore’nin üst düzey fiziki güvenliği, iklimlendirme altyapısı, yedekli internet erişimi ve enerji sağlayan ileri 

teknolojisi ile fark yarattığını söyleyen Radore Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol ile bir veri merkezinin 

verimli bir şekilde iklimlendirilmesinin nasıl olması gerektiği hakkında konuştuk…

Radore Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol

Söyleşi
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Hem TIER II+ hem de TIER III+ 
standartlarında hizmet sunabilen 
tek veri merkeziyiz

Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri mer-
kezi Radore olarak, fiber ve metro et-
hernet ağ altyapısına doğrudan erişim 
sağlayan Metrocity’deki 2 bin 500 met-
rekarelik veri merkezimizde, 10 bin 
sunucu kapasitesiyle hizmet veriyoruz. 
Radore, BT sistemlerini güvenilir şart-
larda barındırmak isteyen işletmeler 
için fiziki koşulları, enerji, iklimlen-
dirme, ağ altyapısı ve fiziksel güvenlik 
kriterleri sürekli kontrol altında tutulan 
profesyonel bir ortam sağlıyor. Operas-
yon merkezimiz her türlü soru ve des-
tek için 7/24 müşterilerimize hizmet 
veriyor. Dünyada en çok kabul gören 
veri merkezi sertifikasyonu olan TIER 
standartlarına uyumlu altyapımız-
la, hem TIER II+ hem de TIER III+ 
standartlarında hizmet sunabilen tek 
veri merkeziyiz.

TMT News tarafından “En İyi Veri 
Merkezi” kategorisinde ödüle 
layık görüldük

On binlerce üyesi bulunan, dünyanın 
önde gelen teknoloji portallarından 
TMT News tarafından “En İyi Veri 
Merkezi” kategorisinde ödüle layık gö-
rüldük. Ülkemizde bu ödülü alan ilk 

Veri merkezlerinin verimli ve 
ideal koşullarda çalışabilmesi 
için iki temel unsur bulunuyor: 
İnternet ve enerji

Veri merkezleri sanal dünyanın 
metropol şehirleridir.  Buralar 
işletmelere ait kritik bilgile-

rin yönetildiği, depolama, yedekleme 
ünitelerinin barındırıldığı, uygulama 
ve sistem sunucularını, ağ katman-
larını bulunduran özel tasarlanmış 
alanlar olduğu için güvenlik ihtiyacı 
da en fazla olan merkezlerin başında 
geliyor. 
Veri merkezlerinin verimli ve ideal 
koşullarda çalışabilmesi için iki temel 
unsur bulunuyor: İnternet ve enerji. Bir 
veri merkezini sürekli çalışır kılmak 
için enerji altyapısının ideal koşullarda 
ayakta kalabilmesi gerekir. Enerji alt-
yapısının kesintiye uğramayacak şekil-
de çalışması olmazsa olmazdır. Bunun 
yanı sıra veri merkezi salonlarında çalı-
şan çok sayıda sunucudan dolayı ortam 
ve cihazların aşırı ısınması söz konusu 
olabilir. Bu nedenle iklimlendirme alt-
yapısı da sıcaklık ve nem kontrolü için 
oldukça önemli bir yan unsur olarak 
ele alınmalıdır. Veri merkezi altyapısını 
oluşturan tüm unsurların mutlaka en 
ileri teknoloji ile donatılması gerekir. 

Her geçen gün çok büyük bir hızla ar-
tan veri miktarı ve depolama ihtiyacı 
nedeniyle veri merkezlerine olan talep 
de artıyor. Veri merkezlerinde çalışan 
sunucu sayısı ise tasarrufu ve enerji 
kaynaklarının titiz kullanımını ön pla-
na çıkarıyor. 
Biz de Radore olarak sürekli iyileştir-
me yaklaşımımız doğrultusunda, tüm 
süreçlerdeki verimliliğimizi uluslara-
rası düzeyde rekabet edebilecek sevi-
yeye yükseltmeye ve Kalite Yönetim 
Sistemi’nin standartlara ve yasal mev-
zuatlara uyumlu olmasına büyük bir 
önem veriyoruz. 

Söyleşi
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soğutuluyor. Soğutulan hava doğrudan 
sunucu sistemlerinin soğuk hava giriş-
lerine yönlendiriliyor. Kış aylarında bu 
işlem, dış ortamda bulunan chiller üni-
telerinin kompresörlerini kullanmadan 
doğal soğuk hava ile gerçekleştiriliyor.  
Böylelikle özellikle kış aylarında bu 
işlemle enerji tüketiminde % 70 ora-
nında tasarruf sağlıyoruz. Radore Veri 
Merkezi’nin aktif 5.850.000 BTU ve 
yedek 2.900.000 BTU soğutma gücü 
bulunuyor. Radore’nin yıllık PUE ora-
nı ortalaması 1.43’tür. Enerji tasarrufu 
sayesinde Radore’nin yıllık PUE oranı 
sektör ortalamalarının altında gerçek-
leşiyor. 

Avrupa’daki veri merkezlerinden 
altyapı anlamında farkımız 
bulunmuyor

Serbest Telekomünikasyon İşletmeci-
leri Derneği (TELKODER) araştırma 
raporuna göre; 2012-2013 yıllarında 
Türkiye’de veri merkezi sektörü ortala-
ma % 26,58 oranında büyüme gösterdi. 
Türkiye’nin, 2011 yılında sunucuların 
yer aldığı alan bazında % 60 büyüme 
hızıyla dünyada ilk sırayı aldığı, 2012 
yılında ise bu alanın % 22 arttığı ifa-
de ediliyor. Raporda, Türkiye’deki veri 
merkezi tesis büyüklüğünün 70 bin 
metrekare, sunucuların yer aldığı ala-
nın 12 bin metrekare olduğu belir-
tilerek, bu alanın Türkiye’nin dünya 
ortalamasına ulaşabilmesi için 4,3 kat 
artırılması gerektiğine dikkat çekiliyor. 
Geçmişe göre kıyasladığımızda, veri 
merkezlerinin çok iyi bir noktaya gel-
diğini görüyoruz. Örneğin 2004 yılın-
da Avrupa ile aramızda büyük bir uçu-
rum varken, şu an rekabet edebilecek 
konumdayız. Avrupa’daki veri merkez-
lerinden altyapı anlamında farkımız 
bulunmuyor. 
Radore özelinde baktığımızda da hem 
Tier III hem de Tier II standartlarında 
hizmet veren üçüncü nesil Veri Mer-
kezimizle, ekip ve insan gücü anlamın-
da da Avrupa’dan daha iyi bir konum-
da olduğumuzu söyleyebiliriz.

Radore Veri Merkezi’nin 
iklimlendirilmesinde “free 
cooling” teknolojisini kullanıyoruz

Radore Veri Merkezi’nin iklimlendi-
rilmesinde suyun soğutulması için dış 
ortamdaki düşük hava sıcaklığını kul-
lanmayı mümkün kılan ekonomik bir 
iklimlendirme metodu olan “free coo-
ling” teknolojisini kullanıyoruz.

Veri merkezimizdeki “free cooling” alt-
yapısı:

•	 3 x 840 kW RC Chiller (suyu 
soğutmaya yarayan dış üniteler)

•	 Veri merkezi içinde hava 
sirkülasyonu sağlayan hassas RC 
klimalar (iç üniteler)

•	 Suyun bu iki ünite arasında 
taşınması için gerekli basıncı 
sağlayan pompalardan oluşuyor.

Radore’nin yıllık PUE oranı 
ortalaması 1.43

İklimlendirme altyapımızın tamamı 
N+1 yedekli olarak tasarlandı. 
Radore Veri merkezi içinde sıcak hava 
koridorlarına hapsedilen 30-35 °C 
değerindeki sıcak hava, hassas klima 
üniteleriyle emiliyor ve chiller’lardan 
gelen soğuk su ile 16-23 °C’ye kadar 

ve tek veri merkezi olmaktan dolayı 
mutluyuz. Altyapımız, yüksek kaliteli 
servislerimiz, enerji verimliliğine odaklı 
sistemlerimiz, yedekli internet erişimi-
miz ve 7 gün 24 saat kesintisiz hizme-
ti müşterilerimizle buluşturmamız bu 
ödülü almamızda öne çıkan kriterler 
oldu. 
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Chillventa, Yine Önemli Bir 
Başarıya İmza Attı
Soğutma, iklimlendirme, havalan-

dırma ve ısı pompaları endüstri-
lerinin en önemli platformlarının 

başında gelen Chillventa Fuarının beşincisi, 
11-13 Ekim 2016 tarihleri arasında Nürn-
berg Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ziya-
retçi sayısı ve kiralanan alan konularında 
yeni bir rekora imza atan Chillventa’ya 
982 firma katıldı. Kullanılan fuar alanı, bir 
önceki organizasyona göre % 13 artış gös-
terdi. Fuardan bir gün önce, 10 Ekim’de 
yapılan Chillventa Kongresine 260 delege 
ve 31 ülkeden, her biri kendi alanında yük-
sek donanıma sahip konuşmacı katıldı.
NürnbergMesse Yönetim Kurulu Üyesi  
Richard Krowoza, Chillventa Uluslara-
rası Basın Toplantısında fuar hakkındaki 
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yorumlarını şöyle dile getirdi: “Chillventa 
2016’dan çok memnunuz. Stand alanımız 
büyüdü ve ziyaretçi sayımız, her zamankin-
den daha fazla. Dünyanın her yerinden 982 
şirket, ürün ve hizmetlerini 32.206 ziyaret-
çimize takdim etti. ‘Chillventa Uzmanları 
Buluşturur’ sloganı bir kez daha gerçek-
liğini kanıtladı. Katılımcı kuruluşlarımızın 
üçte ikisi ve ziyaretçilerimizin % 56’sı ülke 
dışından geldi. Bu, Chillventa’nın ulusla-
rarası boyutunun çarpıcı göstergesidir ve 
NürnbergMesse tarafından düzenlenen 
etkinliğin, alanında en önemli uluslararası 
etkinlikler arasında olduğunun kanıtıdır.”
Chillventa Etkinlik Programı Koordinatörü 
Dr. Rainer Jakobs, kongre ve diğer etkin-
likler konusunda şu bilgileri verdi: “Ulusla-
rarası soğutma sektörü iklim konusundaki 
hedefleri ve bu alandaki yasal düzenle-
meleri, evsel soğutucular konusundaki 
yeni eğilimleri, organik Rankin çevrimini, 
EPEE’nin ‘gapometer’ programını, pazar 
izlenimlerini ve yüksek sıcaklıklı ısı pom-
palarını tartıştı. Sergi salonlarında yer alan 
forum alanlarında 180’in üzerinde sunum 
gerçekleşti. Enerji verimliliği ve tasarrufu ile 
soğutucu akışkanlar konuları 9. salonda, 
soğutma 7. salonda ve iklimlendirme, hava-
landırma ve ısı pompaları ise 4. salonda 
uzmanları ile izleyicilerini buluşturdu. Ele 
alınan önemli konu başlıkları arasında; 
çeşitli uygulamalar için yeni soğutucu 
akışkan karmaları, güvenlik beklentileri, 

soğutma kulelerinde güvenli ve hijyenik 
işletim, nesnelerin interneti (IoT), nitelikli 
personel eğitiminde R744 sayılabilir.” 
“Bu sektör için Chillventa, bir numaralı 
etkinlik platformu” diyen Chillventa Fuarı 
Yöneticisi Daniela Heinkel, basın toplantı-
sında şu bilgileri verdi: “Alman Soğutma ve 
İklimlendirme Şirketleri Birliği VDKF, Chill-
venta 2016’nın destekleyen organizasyon-
ları arasına ilk kez katıldı. On ziyaretçiden 
sekizi, doğrudan veya dolaylı satın alma 
kararını veren veya tavsiyesinde bulunan 
pozisyonlara sahipti. Ziyaretçi anketle-
rine göre, ziyaretçilerin % 95’i Chillventa 
2016’dan ‘çok memnun’ ve ‘memnun’ 

olduklarını ifade etti ve 2018’de yapıla-
cak fuarı da ziyaret edeceklerini belirtti. 
Bir önceki fuarda katılımcılardan daha 
fazla alan kiralama talebi geldiği için bu 
yıl, bu talepleri karşılayacak genişlemeye 
gidildi. Bu, katılımcı memnuniyetini artırdı. 
Katılımcıların % 93’ü fuarı kendileri için 
başarılı olarak değerlendirdi. % 94’ü yeni 
iş bağlantıları kurabildiklerini belirtirken, 
% 88’i 2018 fuarına da katılma kararında 
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olduklarını söyledi.”
Bu yıl ilk kez düzenlenen Chillventa ödül-
leri kazananları için bir tören düzenlendi. 
Jüri fonksiyonel, enerji tüketimi düşük ve 
teknik inovasyona sahip projelere ödülle-
rini takdim etti. Kazananlar; büyük ölçekli 
soğutma kategorisinde “Paulaner Bira 
Fabrikası Amonyaklı Soğutma Tesisi” pro-
jesi, iklimlendirme kategorisinde “Rupp + 
Hubrach için Geleneksel Pistonlu Komp-
resör ile Soğutma Jeneratörünün Deği-
şimi” projesi, ısı pompaları kategorisinde 
“dm-Markt Marketlerinde Bina Hizmetleri 
Stratejisi” projesi, ticari soğutma katego-

risinde “R134a/R744 Soğutucu Akışkanlı 
Kaskad Soğuk Oda Soğutucuları ve Don-
durucuları” projesi oldu. Karlsruhe yakın-
larında Stutensee’de TWK’nın (Test- und 
Weiterbildungszentrum Wärmepumpen 
and Kältetechnik GmbH) yeni binaları da 
jüri özel ödülüne layık görüldü.
Eurovent, kongre programı çerçevesinde 
ve forum alanlarındaki oturumlarda çeşitli 
sunumlar gerçekleştirdi. Eurovent (Avrupa 
İç Ortam İklimi, Proses Soğutma ve Gıda 
Soğuk Zincir Teknolojileri Endüstrileri Bir-
liği) evaporatif soğutma endüstrisinde 
Avrupa’da 50’nin üzerinde üretici ve 

7.000’in üzerinde personel istihdamı oldu-
ğuna dikkat çekiyor. 500.000’in üzerinde 
evaporatif soğutucu cihaz, 1 milyon MW 
soğutma kapasitesini karşılıyor. Eurovent, 
Chillventa kongre programı çerçevesinde 
evaporatif soğutma ve bu teknolojiden hij-
yen beklentileri konusunda karşılaştırmalı 
bilgiler vererek bir sunum gerçekleştirdi. 
Eurovent, fuarda ayrıca ilk “Evaporatif 
Soğutucular için Avrupa Performans Verim-
liliği Standardı”nı tanıttı. 
Chillventa’nın odaklandığı bir diğer önemli 
konu: Data Merkezleri ve PUE= 1 hedefi. 
Data merkezlerinin yüksek seviyede has-
sas iklimlendirme sistemlerine, güvenli ve 
problemsiz çalışma koşullarına ihtiyacı var 
ve data merkezleri 27 ̊ C’ye kadar sıcaklıkta 
işletilebiliyor. Data merkezleri, Almanya’nın 
toplam elektrik tüketiminin % 2’sinden 
sorumlu. Borderstep Enstitüsü, 2020’ye 
kadar Almanya’da data merkezlerinin 
enerji tüketim ihtiyacının % 20 artacağına 
dikkat çekiyor. Data merkezi işletmecileri, 
enerji tüketimlerini düşürmenin peşinde. 
Bunun için enerji kullanım etkinliğini, PUE 
(Power Usage Effectiveness) değerini 1 
seviyesinde tutmayı hedefliyor. Bununla 
ilgili olarak adyabatik soğutma başta olmak 
üzere eChiller teknolojisi, dolaylı evaporatif 
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soğutma gibi başlıklar, Chillventa fuarında 
öne çıktı. (eChiller, Efficient Energy GmbH 
kuruluşunun 2016 Alman Soğutma Ödülü 
kazanmış, saf suyu -R718- soğutucu akış-
kan olarak kullanan, % 80’e varan enerji 
tasarrufu sağlayan yeni bir teknoloji. Tesisat 
Market dergimizin Kasım sayısında ayrıntılı 
bilgi yer alacak).
Fuarda ayrıca Türk HVAC sektörünü yurt-
dışında tanıtmak amacıyla DSYG tarafın-
dan yılda bir kez İngilizce olarak hazırla-
nan hvac&r Turkey dergisi de Uluslararası 
Basın Standında ziyaretçiler ve katılımcılar 
ile buluştu.

İSİB Chillventa 2016’ya 
milli katılım organizasyonu 
gerçekleştirdi

İSİB (İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Bir-
liği), Chillventa Fuarına 16 üye firma ile 
milli katılım organizasyonu gerçekleştirdi. 
Milli katılım organizasyonunun yanı sıra 
bireysel olarak 40 firmanın katılım sağladığı 
fuarda Türkiye en fazla alan ile temsil edi-
len ülkelerden biriydi. Nürnberg Konsolosu 
Gürol Baş, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı S. 
Zeki Poyraz, Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı A. Metin Duruk ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Levent Aydın tarafından fuara katılan 
tüm firmaların stantları ziyaret edildi. Yine 
İSİB tarafından Türk firmalara olan ilginin 
artırılması ve Türkiye algısının oluşturul-
ması amacıyla fuar alanında 2 noktada 
dev ekranda sektör tanıtım filmi gösterildi. 
Fuar süresince İSİB Yönetim Kurulu Başkanı 
S. Zeki Poyraz ve İSİB personeli; ISH Fuarı 
Temsilcileri, Chillventa Fuarı temsilcileri ve 
China Refrigeration Fuarı temsilcileri başta 
olmak üzere birçok önemli kurum ve kuru-
luş ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Fuara Katılan Türk Firmalar
Albaksan Otomat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Aldağ Isıtma Soğutma Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Anadolu Bakır Anonim Şirketi
Asa Kaynak ve Metal Alaşımları San. ve Tic. A.Ş.
ATM Beyaz Eşya Parçaları San. ve Tic. Ltd. Şti.
Azak Soğutma San. Ltd. Şti.
Bahçıvan Elektrik Motor Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Buzçelik Buzdolabı San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cam Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Cantaş İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri San. A.Ş.
Cantek Endüstriyel Ürünler Tarım Hay. Tic. ve San. A.Ş.
Cenk Endüstri Tesisleri İmalat ve Taahhüt A.Ş.
Çetinel Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Coolbreeze Evaporatif
Eleks Dış Ticaret A.Ş.
Elektrosan Elektronik Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Espa Soğutma Elemanları Pazarlama Ltd. Şti.
Erdem Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.
ESSİAD
Flammasstek Teknik Montaj San. ve Tic. A.Ş.
Frigoblock Soğutma Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Friterm Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Gemak Genel Soğutma Makinaları San. ve Tic. A.Ş.
Gökçeler İç ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri A.Ş.
Güven Soğutma Üniteleri San. ve Tic. A.Ş.
Hacı Ayvaz Sinai Ürünler Tic. ve San. A.Ş.
IBS Dış Ticaret Ltd. Şti.
Isı-Şah Endüstriyel Rezistans ve Isı Ekipmanları Sanayi Ticaret A.Ş.
ISK-SODEX 2018 By Deutsche Messe Ag.
İmamoğlu Soğutma Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.
İmbat Soğutma Isıtma Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
İSİB (İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği)
İSKİD
Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş.
Konveyor Beyaz Eşya ve Otomotiv Yan San. Tic. A.Ş.
Messan Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.
Niba Su Soğutma Kuleleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Nordavento Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.
Otte End. İzolasyon Matba. Kağıt ve Kimyevi Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Panda Alüminyum Taş. İnş. Çelik Yapı. Mak. San. ve Tic. A.Ş.
PFI Ortadoğu End. Kapı. ve Oto. Sis. San. ve Tic. A.Ş.
Planer Mühendislik Soğutma Klima Tes. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Polaref Soğutma Sistemleri İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Refkar Soğutma ve Isı Transfer Cihazları San. Tic. Ltd. Şti.
Reftek Pro Kontrol Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Safran Yayıncılık ve Ajans Hizmetleri A.Ş.
Sağlam Kalıp Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Sarbuz Isı Transfer Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Savaşlar Tesisat Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.
Sergün Güneş Enerjisi Ticaret Sanayi Ltd. Şti.
SOSİAD
Termokar Isıtma Soğutma Klima Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Thermoway Termik Cihazlar ve Makine San. Tic. A.Ş.
Valfsan Dış Tic. Ltd. Şti.
Ventas Isıtma Soğutma Enerji Sist. İnş. ve Ticaret A.Ş.
Yelken Soğutma Denizcilik ve İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Yüksel Teknik Soğutma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
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RG Serisi 
Vidalı Kompresör
R717 (Amonyak) 

 R404A/R407C/R134A

RC2 Serisi 
Vidalı Kompresör

R407C/R134a/R22/R404A/R507A

ÇALIŞTIĞI HER ORTAMDA SİZE GÜÇ VE SESSİZLİĞİ SUNAR

Hanbell RC2 serisi vidalı kompresör   özellikle soğutma 
ve chiller uygulamaları için geliştirilmiştir. Yüksek etkili 
yük dizaynı ile, her bir Hanbell kompresörü termal 
depolama, ısı pompa sistemi ve soğutma gibi tüm 
çalışma şartlarında yüksek verimlilik ve güvenilirlik 
sağlar. 
HanbellHanbell kompresörlerin her biri, tüm çalışma şartlarında 
yüksek kapasiteyi ve verimliliği sağlamak için dizayn 
edilmiş olan en son ve en ileri vidalı rotor profili 
dizaynına sahiptir. Her bir ünite ve parça dikkatle 
üretilmiş, yüksek hassasiyetle denetlenmiştir. Herbir 
Hanbell kompresör ayrıca ISO 9001 kalite sertifikasına 
uyar. 

RG serisi vidalı kompresör serisi R717 amonyak 
sistemleri için kullanılmasının yanı sıra 
R404A/R407C/R134A gibi soğutucu akışkanlarla da 
kullanılmaktadır. RG serisi vidalı kompresörler beş 
farklı modele sahiptir. RG-200, RG410,RG-20,RG830 
ve RG-1270 modelleridir. Enerji verimliliği ile birlikte 
yüksek soğutma kapasiteleri hedeflenmiş serilerdir. 
KısmiKısmi ve tam yüklerde etkili ve yüksek performans 
sağlar. 

Türkiye Temsilcisi
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TTMD 2016 Çalıştayı Yapıldı

T ürk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin 
geleneksel çalıştayı “HVAC Sistem 
Seçimi” temasıyla 27-30 Ekim 2016 

tarihleri arasında Ramada Plaza Hotel 
Antalya’da gerçekleştirildi. TTMD tarafın-
dan mekanik tesisat sektörünün karşılaş-
tığı sorunlara çözüm önerileri geliştiril-
mesi, fırsatların paylaşılması ve değerlen-
dirilmesi, sektör içi işbirliklerinin ve tesisat 
mühendisliğinin geliştirilmesi amacıyla her 
yıl düzenlenen çalıştaya; TTMD Yönetim 
Kurulu Üyeleri, akademisyenler, alanında 
uzman mühendisler, kamu kurumlarından 

temsilciler ve çok sayıda TTMD üyesi katıldı. 
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan TTMD 
Yönetim Kurulu Başkanı Sarven Çilingi-
roğlu; tesisat sektörünün ihtiyaç duyduğu, 
özellikle tasarımcıların etkin ve müdahil 
olması gereken bir konuda çalıştay ger-
çekleştirdiklerini belirterek çalıştayın temel 
amacının yatırımların doğru sistem seçi-
miyle ülke ekonomisine vereceği faydayı 
görebilmek olduğuna dikkat çekti. Çilingi-
roğlu, “Ticari kaygılarla yapılan yanlış seçim 
uygulamalarının yatırımlarda yarattığı eko-
nomik çıkmazları ve sağlığa verdiği zarar-
ları hep birlikte göreceğiz. Bu çalıştayda 
amacımız, belli bir sistemi öne çıkarmak 
değildir, çünkü sistem seçimi her bina 
koşulunda farklılık göstermektedir. Ana 
amaç yatırımı yapılan binalarda, sistem-
lerin karşılaştırılmasında hangi faktörleri, 
kriterleri ve analizleri yapmamız gerektiğini 
vurgulamaktır. Sistem seçiminin tasarım-
cıya yüklediği bir sorumluluk vardır. Eğer 
bu sorumluluk tasarımcının elinden alınıp 
yatırımcı veya mimar kendi başına sisteme 
müdahil oluyorsa ileride bundan doğa-

cak sorumluluk maalesef yine tasarımcıya 
veya mekanik uygulamacıya yüklenmek-
tedir” dedi. Çalıştayın genel akışı hakkında 
katılımcılara bilgi veren Çilingiroğlu, çalış-
tay sonunda bir araya getirilen bilgilerin, 
sunumların ve tartışmaların TTMD adına 
sektöre faydalı olması için kitap haline geti-
rileceğini söyledi.
Açılış konuşmasının ardından geçilen ilk 
oturumda sisteme etki eden faktörler 
konusu işlendi. Oturumun başkanlığı yürü-
ten Abdullah Bilgin; bina mimarisi, kullanım 
maksadı, kullanıcı istekleri, konfor şartları, 
sistem ataleti, iklim şartları, kapasite ihtiyaç-
ları ve çalışma süreleri gibi sisteme ait sınır-
layıcı faktörler hakkında ön bilgiler verdi. 
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Daha sonra oturumda ilk olarak Dr. Zeki Yıl-
mazoğlu, EN 378 Standardının tanıtılması 
ve seçim kriterlerinde etkileri hakkında bir 
sunum yaptı. Yılmazoğlu, toplam eşde-
ğer ısınma etkisi, soğutma sistemlerindeki 
tehlikeler gibi konularda bilgiler aktardık-
tan sonra direkt ve indirekt sistemlerden 
örnekler sundu. 
İkinci sunumu gerçekleştiren Dr. Murat 
Çakan ise, Lejyoner hastalığı kontrol ve 
usul esasları hakkında yönetmeliği anlattı. 
Çakan ilk olarak hastalığın geçmişi, ilerleme 
ve mücadele sürecine değindikten sonra 
standart çerçevesinde yapılması gerekenleri 
özetledi. 
Mola sonrasında ikinci oturumda Devrim 
Atalay, havalandırma sisteminde Avrupa 
ve Amerikan standartlarının tasarım kriter-
lerine etkilerinin karşılaştırmasını içeren bir 
sunum yaptı. Atalay, “Havalandırma tasa-
rım kriterleri ile enerji maliyetleri direkt bağ-
lantılı olduğundan, tasarımcıların optimum 
çözümü üretmek adına, farklı standart-
lar arasında bina bazlı çözümlere gitmesi 
gerekmektedir” dedi. Son sunumu yapan 
Alpay Akgüç ise ASHRAE 90.1-Appendix 
G’ye göre referans bina tanımı ve meka-
nik sistem seçimi hakkında bilgiler verdi. 
Akgüç, referans bina ile gerçek bina tasa-
rımları arasındaki benzerlik ve farklılıkları 
gösterdi. TTMD Çalıştayında ikinci gün, 
Kani Korkmaz’ın başkanlığını yürüttüğü 
“Yapılarda Kullanılabilecek Mekanik Tesisat 
Sistemleri Tanıtımı ve Tasnifi” başlıklı otu-
rumda Sarven Çilingiroğlu’nun sunumuyla 
başladı. Çilingiroğlu, tesisat sistemlerinin 
fan basıncı, kanal sayısı, bölge sayısı gibi 
birçok yönden sınıflandırıldığını belirterek 
bu sistemlerin enerji taşıyan akışkana göre 

dağılımını örneklerle anlattı. HVAC sistem 
seçimi konusunda günün ikinci sunumunu 
gerçekleştiren Hakan Ercan ise, VRF(V), 
WSHP ve Rooftop sistemlerinin çalışma 
prensipleri, ilk yatırım ve enerji verimlilik-
leri, avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi 
vererek sistem karşılaştırmaları yaptı.  
Öğle arasından sonraki ilk bölümde oturum 
başkanı Bahri Türkmen, sistem karşılaştırma 
kriterleri ve karşılaştırma analizlerinin yanı 
sıra ilk yatırım, işletme ve bakım masraf-
larıyla ilgili katılımcılara ön bilgiler verdi. 
Energy Plus ve Design Builder programları 
hakkında bir sunum gerçekleştiren Alpay 
Akgüç, ilk olarak programların arayüzleri, 
veri girdileri ve çalışma sistemlerini anlat-
tıktan sonra iki programın karşılaştırmasını 
yaptı. Akgüç, binaların dünya enerji kay-
naklarının yaklaşık % 40’ını tükettiğine dik-
kat çekerek bina performansının önemine 
değindi. Oturumun ikinci sunumunda Vol-
kan Ünlü, HAP programının terminolojisini, 
ısı yükü hesaplamalarını, ana ekipmanlarını, 
sistem seçimlerini anlatarak programın ger-
çeğe çok yakın simülasyon ve ısıl yükler 
ortaya koyduğunu belirtti.
Çalıştayın “Örnek Bina Çözümleri” başlıklı 
son oturumunu Erdinç Boz yürüttü. TTMD 
Yönetim Kurulu Başkanı Sarven Çilingiroğlu 
sunumunda 4 ayrı binanın sistem seçimi 
sürecini örneklerle anlattı. Çilingiroğlu, 
bu yapılar için teklif edilen VRF, VAV, fan 
coil, ısı pompası gibi sistemlerin ilk yatırım, 
işletme ve bakım masraflarının ayrı ayrı 
kıyaslamasını yaptıktan sonra her projede 
seçilen sistemi katılımcılarla paylaştı.  Çalış-
tayın son sunumunu gerçekleştiren Gökhan 
Ünlü ise bina enerji analizinin kullanılabi-
leceği diğer alanları ve bina çıktı kullanım-

larını anlattı. Ünlü, daha sonra örnek bina 
üzerinde yatırım maliyetinin ardından çıkan 
sonuçlar üzerinden sisteme yapılan deği-
şikliklerle maliyette ve işletme giderlerinde 
oluşan değişiklikleri göz önüne serdi. 
Çalıştayın kapanışında konuşan TTMD Baş-
kanı Sarven Çilingiroğlu, yapılan çalıştayın 
amacının belli bir sistemi ortaya çıkarmak 
olmadığını, her bina için koşulların değiş-
tiğinin göz önüne alınarak sistem karşılaş-
tırma analizlerinin yapılması ve bu analiz-
lerin rakamlarla bilimsel bir şekilde konu-
şulması olduğunu söyledi. Çilingiroğlu, 
“Bunun için özellikle tasarımcılarımıza 
çok iş düşüyor. Bir binanın mekanik tasa-
rımını yaparken öneri raporu hazırlama, 
avan proje tasarımı, uygulama projesi ve 
ihale evrakları gibi aşamalar vardır. Maa-
lesef Türkiye’de yatırımcı için önemli olan, 
uygulama projeleri ile ihale evraklarının tes-
limidir. Halbuki bir tasarımın en önemli saf-
hası öneri raporu ve avan projedir. Çünkü 
bina bu aşamalarda doğru seçim ve opti-
mum yerleşimlerle kazanılır” dedi. İki gün 
boyunca toplantıya katılan ve organizas-
yonda emeği geçen herkese teşekkür eden 
Çilingiroğlu, çalıştayda konuşulan ya da 
eksik kalan konuların yayımlanacak kitaba 
eklenebilmesi için katılımcılardan öneri ve 
katkı beklediklerini belirtti. 
TTMD Çalıştayının ikinci günü akşamı 
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın 
konserine giden katılımcılar, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramını kutladı. Cumartesi 
günü düzenlenen Kekova tekne turunda 
da Antalya’nın güzellikleri, denizi ve tarihi 
doğası katılımcıların büyük ilgisini çekti. 
TTMD Çalıştayının son gününde ise EXPO 
2016 Antalya Fuarı gezildi.
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Gelecek nesillere daha yaşanabilir 
bir dünya bırakmak için toplu-
mun her kesimine görev düşü-

yor. Özellikle sektörlerinde öncü firmalar 
bu alanda attıkları adımlarla lokomotif 
etkisi yaratıyor ve bulundukları sektörü 
yönlendirerek çevrenin korunmasına ve 
kaynakların daha bilinçli kullanılmasına 
büyük katkı sağlayabiliyor. 
Migros olarak, 62 yıllık köklü geçmişi-

pek çok proje yürütüyoruz. Şirketimiz 
bünyesinde oluşturduğumuz “Sürdürü-
lebilirlik Komitesi” öncülüğünde sürdü-
rülebilirlik konusunu çevresel, toplumsal 
ve ekonomik boyutlarıyla ele alıyor; tüm 
karar ve çalışmaları ulusal ve uluslararası 
parametreler doğrultusunda değerlendir-
meye alıyoruz. 
Bunun yanı sıra çözüm ortaklarımızla 
birlikte geliştirdiğimiz proje ve çalışma-

Migros 
Doğal Akışkan Çalışmaları

mizle, Türkiye’nin öncü perakende şir-
keti olmamızın getirdiği sorumlulukla 
sürdürülebilirlik konusunu, tüm çalış-
malarımıza yol gösteren bir kılavuz ola-
rak değerlendiriyoruz. Çalışmalarımızı 
insana, doğaya, gelecek kuşaklara sorum-
luluk bilinciyle şekillendiriyor, toplumun 
gelişimi için ihtiyaç duyulan birçok 
alanda, hem kurumsal yapımızla hem 
de çalışanlarımızın gönüllü katkılarıyla 

Yazan: Arda Atay, Soğutma Mühendisi, Migros  Ticaret A.Ş. Teknik Servis Departmanı
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larla çevreye etkimizi daha hızlı azalt-
mayı hedefliyoruz. Çevreye karşı sorumlu 
duruşumuzla doğru orantılı olarak, Tür-
kiye market soğutma endüstrisinde bir-
çok yeniliğin yaygınlaşmasına ve sektör-
deki birçok standardın oluşmasına katkı 
sağlıyoruz. 
Karbon ayak izimizi her yıl ölçüyor ve 
tüm paydaşlarımızla şeffaf bir şekilde 
paylaşıyoruz. Ayrıca, Türk perakende 
sektöründe bir ilke imza atarak kendi 

hesaplamalarımızı bağımsız bir denetim 
şirketine doğrulatıyoruz. Sürdürülebi-
lirlik çalışmalarımızla hem Türkiye’de 
hem de dünyada lider şirketlerle bir-
likte anılıyoruz. Borsa İstanbul’un BİST 
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde üç yıl üst 
üste gıda perakende sektörünün ilk ve 
tek temsilcisi olarak yer aldık. Ayrıca, 
uluslararası arenada iklim değişikliği ile 
mücadelenin en itibarlı kuruluşlarından 
CDP’ye (Carbon Disclosure Project - 

Karbon Saydamlık Projesi) raporlama 
yapıyoruz. 2015 yılında ilk kez yaptığımız 
raporlamada almış olduğumuz ‘D’ notunu 
2016 yılındaki çalışmalarımızla büyük bir 
ivme yakalayarak ‘A-‘ye çıkardık. 

Karbon ayak izimizi küçültmek 
için neler yaptık?

2008 yılında “Ölçmediğini bilemezsin, 
bilmeden yönetemezsin” mottosuyla 
soğutma sistemlerinin izlenebilir ve her 
an erişilebilir hale getirilmesiyle başlayan 
teknolojik atılımlarımıza; temel emisyon 
kaynağı olan soğutma sistemlerinde “daha 
az enerji, daha az soğutkan, maksimum 
verim” bakış açısıyla devam etmekteyiz.
2015 yılına kadar tümleşik grup kulla-
nımı, invertör uygulamaları, scroll tek-
nolojisine geçiş, aydınlatma-klima kon- 
trolleri, LEED sertifikalı mağazalar, 
elektronik dedektör kullanımı gibi sek-
tördeki birçok ilki barındıran uygula-
malardan sonra, 2015 yılından itibaren 
de soğutkan kaynaklı karbon salımımızı 
düşürmeye odaklandık.

Şimdi neler yapıyoruz?

Soğutkanlardan kaynaklı emisyonlarda 
yaptığımız düzenlemelerle hem karbon 
salımlarında ciddi bir düşüş hem de 
Avrupa’da yürürlükte olan ve gelecekte 
ülkemizde de uygulanması beklenen 
uygulamalara uyum için tüm dünyadaki 
sistemleri güncel olarak takip ediyoruz. 
Mevcut durumu, ihtiyaç alanlarını ve 
yapılabilecekleri belirleyip bir adım ile-
risine geçmeyi hedefliyoruz.  
2009 yılında ilk kez mağazalarımızda 
kullanılmaya başlayan, günümüzde ise 
neredeyse tüm zincir mağazalarda kulla-
nımda olan, birçok farklı firma tarafından 
üretimi bulunan tümleşik grupların kul-
lanımı sayesinde ayrık kondenserli grup-
lara kıyasla minimum % 20 daha düşük 
gaz tüketimi sağlanmıştı. Bundan sonraki 
süreçte soğutma sistemlerindeki enerji 
verimliliği konusunda da ciddi aşamalar 
kaydedildi.
2015 yılında gaz konusuna odaklanıldı ve 

AVRUPA BİRLİĞİ F-GAS YASAK TERMİNLERİ 

Ev tipi soğutucular ve dondurucular GWP=150 ve üzeri değerdeki 
soğutkan kullanımı 01.01.2015

Ticari soğutucular ve dondurucular GWP=2500 ve üzeri değerdeki 
soğutkan kullanımı 01.01.2020

Ticari soğutucular ve dondurucular GWP=150 ve üzeri değerdeki 
soğutkan kullanımı 01.01.2022

Sabit soğutma ekipmanlarında GWP=2500 ve üzeri değerdeki 
soğutkan kullanımı (-50C ve altı için soğutma sağlayan ekipmanlar 
kapsam dışıdır)

01.01.2020

40 KW ve üzeri soğutma kapasitesine sahip merkezi soğutma 
sistemlerinde GWP=150 ve üzeri değerdeki soğutkan kullanımı 
(Kaskat sistemlerde Primer soğutkanı GWP=1500’den düşük 
soğutkan kullanılabilir)

01.01.2022

Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Uygulanan F-Gas Yönetmeliğindeki Kullanım Sonlanma 
Tarihleri
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sıralanan pozitif yönleri oldukça etkili 
oldu:

1. Primer akışkan HFC olsa bile 
ciddi anlamda kullanılan gaz 
miktarlarında düşüş sağlanabilmesi

2. Soğutucu gaz kullanımı sadece 
merkezi sistemde olduğundan; 
hızlıca gaz kullanım düzenlemelerine 
uyum sağlanabilmesi

3. Birçok Avrupa ülkesinde uygulanan 
vergilerin ülkemizde uygulanması 
durumunda; HFC kullanımı devam 
etse bile düşük vergilendirme 
avantajının sağlanacak olması

4. Mevcut Avrupa yönetmeliklerindeki 
gaz kullanım kg sınırlandırmalarının 
altında kalınması sayesinde, 1500 altı 
GWP gaz kullanılabilmesi

5. TXV, Filtre, Gözetleme Camı, 
distribütör gibi ekipmanlar 
kullanılmadığından kaçak ve servis 
riski düştüğü gibi bu ekipmanların 
maliyetlerinden de avantaj 
sağlanmış olacaktır. Sadece yatırım 
maliyetimize bu malzemelerin 
yaptığı minimum % 10’luk katkıdan 
tasarruf edilecek olması.

6. İşletme giderlerinde ve montaj 
işçiliklerinde direkt genleşmeli 
sistemlere göre birçok avantaj 
sağlanması

7. Gaz kaçak-sızıntı risklerinin de 
sektördeki referans değerlere göre 
oldukça düşmesi 

8. Gaz sirkülasyon alanı çok az 
olduğundan basınç kayıplarından 
kaynaklı kayıpların minimize 
edilmesi

9. Daha stabil üfleme sıcaklığı 
alacağından ürün güvenliğinin daha 
iyi olması 

Tüm bu beklentilerle paydaşlarımız IBS 
Soğutma ve CFM Soğutma Otomasyon 
ile birlikte bu büyük projenin ilk adımı; 
2015 Mayıs ayı itibarıyla Türkiye’deki ilk 
ikincil çevrimli soğutma sistemli mağa-
zamızı açarak atılmış oldu.

HFC soğutkanlı olarak halihazırda kulla-
nılan scroll kompresörlü grubumuz ve bu 
gruba bağlı hidronik kit olarak tasarlanan 
bu ilk prototip, basitçe suyu soğutma ve 
suyun mağaza satış dolaplarını soğutma 
başarısını sağlamak üzere tasarlandı. Sis-
tem verimliliği için birçok düzenleme 
yapılarak bir yıl içinde yapılan sayısız 
işlem ve karşılaştırmalarla sistem çokla-
nabilir hale getirilebildi. Halen gelişim 
süreci devam eden prototip sistemimizle, 
aynı kapasitedeki mevcut kullanımdaki 
freonlu grubun enerji sarfiyatları sürekli 
karşılaştırılarak sistem gelişimi devam 
ettiriliyor.
Prototip sistemin, mağazalarımızda 

dünyada kullanılan birçok sistem ince-
lendi ve Türkiye’nin coğrafi özellikle-
rine uyum gösterebilecek şekilde, Primer 
soğutkanı doğal soğutkan olan ikincil 
çevrimli bir soğutma sisteminin özel-
likle küçük kapasitelerde uygulanabilir 
ve geliştirilebilir olduğuna karar verildi. 
Öncelikle sistem tasarımındaki yol hari-
tası için SWOT analiziyle stratejimizi 
olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek 
olan iç ve dış faktörlerimizi belirledik.

Güçlü Yönler Zayıf Yönleri

Düşük Soğutkan 
Şarjı
  
Basit ve Ucuz 
Servis
  
Doğal Akışkan 
Kullanımı

Düşük Enerji 
Verimliliği Riski 
  
Pompa Sarfiyatı
  
Korozyon Riski
  
Borulardaki 
İzolasyon İhtiyacı

Fırsatlar Tehditler

Yasal 
Düzenlemelere 
Uyum
Soğutkan 
Çeşitliliği

Çok Verimli  Direkt 
Genleşmeli 
Sistemler 

İkincil Akışkanlı Soğutma Sistemleri Swot 
Analizi

Sistemin geliştirilme kararında aşağıda 

Migros Düşük CO2 Stratejisi
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SOĞUTKAN GWP
R404A 3922

R407A 2107

R410A 2088

R134A 1430

HFO 4

R290 3

R744 1

R717 0

Fark etmesek de çakmaktan ev kokusuna 
kadar günlük yaşamın birçok alanında 
kullanımda olan propanı; yanıcılık ve 
parlayıcılık gibi olumsuz özelliklerine 
rağmen, R404’a yakın basınçlarda çalış-
ması, düşük GWP oranları ve termo-
dinamik performanslarının iyi olması 
neticesinde tercih ettik. Düşük miktar-
larda şarj ve doğru yerlerde kullanım, ek 
güvenlik önlemler ve iyi grup tasarımıyla 
bu işin başarılabileceğine inandık.
Grubun tasarımında aşılması gereken en 
temel sorun, gazın kullanım miktarıydı 
ve satış mağazalarımızda kullanabilmek 
için miktarın minimum tutulması bizim 
açımızdan oldukça önemliydi. Plug-in 
dolaplarda nasıl bir sınırlama varsa mer-
kezi soğutma grupları özelinde de kulla-
nım limitleri bulunmakta olduğu düşü-
nülerek yasal mevzuatlar araştırıldığında, 
bu konuda detaylı tek limit bilgilerinin 
EN 378’de olduğu görüldü. Buna göre 
grupların bulunduğu alan itibarıyla limit-
siz kullanım olmasına rağmen ilk hedef-

kullanılan direkt genleşmeli bir sisteme 
göre % 5 fazla enerji sarfiyatıyla çalıştığı 
gözlemlendi. Farklı gaz kullanımları ve 
sistemsel değişikliklerle bu farkın kapa-
tılması için uğraş veriliyor.
İlk hedef olan gaz kullanımının azal-
tılması; prototip sistemde % 50’lik bir 
oranla sağlanmış oldu. Primer akışkanı 
HFC’li olan prototipte, mevcut kulla-
nılan grubun aynısı olması dolayısıyla 
sınırlı kalan azalma oranının, yenilenen 
özelliklerle % 80’ler mertebesine çıkması 
çok rahatlıkla sağlanabilecektir.
Projenin ilk ayağındaki geliştirmeler 
devam ederken, projenin diğer ayağı olan 
primer soğutkan olarak doğal akışkan 
kullanımında ise seçenekler belirliydi. 
Migros olarak ilk tercihimiz; yanıcılık 
ve zehirleme gibi direkt müşterimizi 
etkileyen bir özelliğinin olmaması, yerel 
olarak bulunabilmesi ve sürekli geliştiri-
len bir teknolojisi olması nedeniyle; CO2 
oldu. Sistemdeki gazın emisyonunun 
sıfıra çekilmesi için Transkritik sistem 
kurulumu kararlaştırıldı, akabindeki 
çalışmalar da başarıyla tamamlandı. 
Transkritik olarak tasarlanan sistemdeki 
temel amacın, daha sonraki gelişecek 
teknolojilerle ilgili bir tecrübe yarat-
mak olmasına rağmen; üretim deneyimi 
olmadan, yüksek yerlilik oranlarıyla kısa 
sürede imalatı tamamlandı ve testleri 
yapılarak devreye alındı. Üretilen CO2’li 
grup; hava koşullarının etkisi ve satış 
sonrası hizmetlerdeki personel dene-

yimleri göz önüne alınarak işletmeden 
çekildi ve yeni teknolojilerin beklen-
mesine karar verilerek proje beklemeye 
alındı.
2016 yılı Haziran ayı itibarıyla da 
soğutma sistemleri ve plug-in dolapları 
dahi doğal akışkanlı olup, hiçbir şekilde 
HFC kullanılmayan Türkiye’nin ilk ve 
tek çevreci soğutmasına sahip mağaza-
mız satışa açıldı.

Neden Propan Seçildi?

EPA tarafından 2012 yılında ABD’de 
ticari kullanıma izin verilmesiyle birlikte 
yeniden gündeme gelmesinin ardından 
propanın ticari soğutmada yavaş da olsa 
gelişimi de başlamış oldu. Ticari olarak 
bir modülde en fazla 150 gr kullanımına 
izin verilen propan gazının plug-in 
dolaplarda hızla kullanımı artarken, bu 
gaz yanıcılık ve parlama riski nedeniyle 
sektörün hâlâ çekindiği bir konu olmaya 
devam ediyor. Özellikle, Türkiye’nin 
üzerinde bulunduğu iklim kuşağı da 
düşünüldüğünde CO2 harici alternatif-
ler değerlendirilirken akla ilk gelebilecek 
doğal soğutkanlar Propan ve Amonyaktır.  
Amonyak soğutkanlı sistemlerde; küçük 
kapasitelere uygun kompresör üretimi 
olmayışı; zehirleyici özellikleri ve hava 
soğutmalı kondenser ile soğutmada yaşa-
nabilecek sıkıntılar düşünülerek tek seçe-
nek olarak Propan kullanımında karar 
kıldık.

GWP YANICILIK ZEHİRLİLİK SOĞUTKAN 
BEDELİ

SİSTEM 
BEDELİ

TEORİK 
SİSTEM 
VERİMİ

HFC SİSTEM YÜKSEK YOK YOK YÜKSEK DÜŞÜK İYİ

HC SİSTEM DÜŞÜK YÜKSEK YOK DÜŞÜK ORTA İYİ

CO2 SİSTEM DÜŞÜK YOK BELİRLİ ŞARTLARDA DÜŞÜK YÜKSEK ORTA

NH3 Sistem DÜŞÜK BELİRLİ ŞARTLARDA YÜKSEK DÜŞÜK ÇOK YÜKSEK İYİ
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lenen 1,5 kg seviyeleri oldu. Bu nedenle 
hem farklı sıcaklıklarda ve yoğunluklarda 
sistem sarfiyatlarının görülebilmesi hem 
de gaz kullanımının sınırlandırılması için 
4 farklı grup kullanıldı.
 
İlk prototiplerde gaz miktarları 4 kg sevi-
yelerinde olup istenen değerleri tuttursa 
da yukarıdaki tablodaki veriler ışığında 
kullanım alanının çoklanabilmesi için 
yeni nesil tasarımlarımızda bu oranların 
1,5 kg seviyelerine inmesi için gerekli 
istişarelerden sonra yeni grubun üretim 
süreci başlamış oldu. Gaz kullanım limit-
leri, AteX koşullarına uyum, sızıntılara 
göre özel senaryolar, ek havalandırma 
gereksinimleri, sessiz kullanım, modü-
lerlik, az hacim, sistemi ve pompayı 
kontrol gibi birçok tasarım unsurunun 
yanı sıra ilk prototip olmasına rağmen 
enerji verimliliği oldukça önemli bir 
noktadaydı. Yazılım konusundaki çözüm 
ortağımız CFM Soğutma Otmasyon fir-
masının maksimum verimlilik sağlayan 
yazılımları, mağazalarımızdaki ana teda-
rikçilerimizden olan İBS Soğutma firma-
sının üretim ve tasarım tecrübesi, Krutzo 
Soğutma’nın dolap soğutması deneyimi, 
Migros teknik departmanının sistem tec-
rübeleriyle harmanlanarak; Avrupadaki 
sayılı üreticinin yaptığı Türkiye içinse 
bir ilk olan “Propan Soğutkanlı İkincil 
Soğutma Sistemi” geliştirildi.
Ülkemiz çok önemli bir ihracat potansi-
yelini kazanmakla birlikte; kullanımının 
yaygınlaşması ve tasarımların artmasıyla 
yerlilik artacak, özellikle ülkemizde üre-
tilebilen bir gazla milli ekonomimiz de 
kazanmış olacak.  

Sitem Dizaynı ve Sistemin 
Bulunduğu Alan

TEKNİK HACİM İNSAN AKTİVİTESİ

MAĞAZA PERSONEL GİRİŞİ DENETİMLİ GİRİŞ YETKİLENDİRİLMİŞ GİRİŞ

Sistem Mekanik Hacimde 1,5 KG 2,5 KG 10 KG 

Kompresörler ve Likit Tankı Mekanik 
Hacimde 1,5 KG 2,5 KG 25 KG

Tüm Akışkan Mekanik Hacimde 5 KG 10 KG LİMİTSİZ

Propanlı Prototip Sistem

Propan Grubu Plaket Töreni  
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DemirDöküm, Sektörel Basını 
Bozüyük Tesislerinde Ağırladı

DemirDöküm, Ar-Ge’den üretime ve 
satış sonrası hizmetlere kadar son 
3 yıldır gerçekleştirdiği dönüşüm 

çalışmalarını Bozüyük Tesislerinde düzen-
lediği toplantıyla tanıttı. DemirDöküm 
CEO’su Dr. Axel Busch, DemirDöküm Satış 
ve Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Erdem Ertuna ve DemirDöküm Üre-
tim Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Gür-
han Çoban’ın katılımı ile gerçekleşen top-
lantıda; DemirDöküm’ün dünü, bugünü ve 
yarına dair vizyonuyla ilgili önemli bilgiler 
paylaşıldı. Toplantının açılış konuşmasını 
yapan DemirDöküm CEO’su Dr. Axel Busch, 
“Sizleri DemirDöküm’ün kalbinde ağırla-
maktan dolayı çok memnunuz. DemirDö-
küm, 62 yıldır tüketicilerine kombi, klima, 
panel radyatör, şofben, termosifon ve 
güneş enerjisi başta olmak üzere geniş bir 

DemirDöküm, 7 Ekim 2016 tarihinde sektörel basını Bozüyük Tesislerinde ağırladı. DemirDöküm CEO'su 
Dr. Axel Busch, DemirDöküm Satış ve Pazarlama Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna ve 
DemirDöküm Üretim Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çoban'ın katılımı ile düzenlenen basın 
toplantısında, DemirDöküm’ün yatırımları ve gelecek hedefleri açıklandı. Toplantının ardından 
düzenlenen tesis turunda ise, üretim ile ilgili teknik bilgiler paylaşıldı. 

ürün gamı sunuyor. Faaliyetlerini entegre 
fabrika modeli ile uzman ve deneyimli bir 
kadro ile sürdüren DemirDöküm; kombi, 
şofben, termosifon, panel radyatör ve 
solar sistem ürünlerinde Avrupa’nın tek 
çatı altındaki en büyük üretim tesisine 
sahip. 267 bin m2 açık, 65 bin m2 kapalı 
alana yayılan Bozüyük Tesislerinde Demir-
Döküm, ileri teknolojiyi kullanarak katma 
değer odaklı, çevre dostu yalın üretim tek-
nikleri ile müşterilerine en kaliteli ürün ve 
hizmeti, en rekabetçi maliyetler ile ve en 
hızlı sürede ulaştırmak için çalışmalarını sür-
dürüyor. Grubun diğer markalarıyla birlikte 
DemirDöküm, Güney ve Doğu Avrupa’da 
ilk 3’te yer alıyor. DemirDöküm Bozüyük 
Tesisleri, Vaillant Group’un dünyadaki  
2. büyük üretim merkezi, ayrıca en çok 
ürün üretilen fabrikası” açıklamasını yaptı.
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“Ar-Ge’ye 55 milyon TL'lik 
yatırım gerçekleştirdik”

Busch’un ardından söz alan Demir-
Döküm Satış ve Pazarlama Direktörü 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna 
DemirDöküm’ün 2016 yılı Ağustos ayı iti-
barıyla, geçen yılın aynı dönemine göre  
% 15 büyüme yakaladığını belirterek, 
“DemirDöküm olarak, 2015 yılında toplam 
170 milyon TL’ye yakın ihracat gerçekleş-
tirdik. 2015 yılını 671 milyon TL ciroyla 
kapattık. 2016 yılının ilk 8 ayında 454 mil-
yon TL ciro gerçekleştirdik. Bu yılı, bir önceki 
yıla kıyasla yüzde 15 büyümeyle kapatmayı 
öngörüyoruz” dedi. DemirDöküm’ün her yıl 
ortalama 7 milyon TL üzerinde marka yatı-
rımı yaptığınını sözlerine ekleyen Ertuna, 
dijital alanda gerçekleştirdikleri yatırımın 
bugün toplam marka harcamalarının 
içinde % 25 seviyesine yaklaştığını vurgu-
ladı. DemirDöküm'ün yüksek teknolojiye 
verdiği önem ile 2007 yılından bugüne 
önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini söyleyen 
Ertuna; şöyle konuştu: “Isıtma, soğutma ve 
yenilenebilir enerji alanında yenilikçi ürün-
leri tüketicilerle buluşturan DemirDöküm 
Bozüyük Tesislerinde Türkiye’nin 140’ıncı 
Ar-Ge Merkezi bulunuyor. DemirDöküm 
olarak geleceğe yatırım yapıyoruz. Bugün 
50’nin üzerinde çalışanıyla Ar-Ge ekibimiz 
sadece yüksek teknolojili yenilikçi ürün-
ler geliştirmek için çalışıyor. Son 5 yıldır 
Ar-Ge'ye 55 milyon TL’lik yatırım gerçek-
leştirdik. 2016’yı ise 10 milyon TL ilave 

Ar-Ge yatırımıyla kapatmayı planlıyoruz. 
Bu çabalarımız bizi Vaillant Group’un yet-
kinlik merkezlerinden biri haline getirdi. 
Gerçekleştirdiğimiz yatırım, geliştirdiğimiz 
yazılım/donanım uygulamalarıyla gelişen 
ve değişen tüketici ihtiyaçlarının en yüksek 
seviyede karşılanmasını hedefliyoruz.”
DemirDöküm’ün Ar-Ge konusundaki vizyo-
nuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ertuna, 
2023 yılına kadar 100 kişilik bir ekiple, 100 
patent sahibi olmak için çalışmalara hız ver-
diklerini söyledi. Önümüzdeki 7 yıl Vaillant 
Group’taki 9 yetkinlik merkezinden en az 
5’ine DemirDöküm’ün sahip olması için 
planlamaların yapıldığını açıklayan Ertuna, 
DemirDöküm’ün 2023 hedefleri arasında 
gruba her yıl en az 3 proje yürüten ve her 
yıl 5 lisansüstü bitirme tezinin uygulamalı 
olarak gerçekleştirildiği teknoloji ihraç 
eden bir merkez olarak konumlanmak 
olduğunun altını çizdi. Bu alanda yapılan 
yatırımların tüketicilerin hayatını kolaylaş-
tıran DemirDöküm ürünlerinin başarısına 
da doğrudan yansıdığını sözlerine ekle-
yen Ertuna, “Endüstriyel Tasarım ve Ar-Ge 
Bölümlerimiz tarafından yüzde % 100 Türk 
tasarımı ve yerli üretimle yaratılan ürün-
lerimizle bugüne dek pek çok ödül aldık. 
Bunların en güzel örnekleri çevreye saygılı 
ve sürdürülebilir ekonomiye uygun yenilikçi 
ürünlerimiz Atron, Nitromix ve Nitron Plus 
kombilerimizle ve Roll Bond Güneş Enerjisi 
Sistemimiz ile kazandığımız, dünyanın en 
prestijli endüstriyel tasarım ödüllerinden 
olan GOOD DESIGN ve GREEN GOOD 

DESIGN ödülleridir. Bu ödüller Türk Ar-Ge 
mühendislerinin yapabileceklerine dair çok 
önemli örnekler oldular” dedi.
DemirDöküm’ün 25 mm’lik panel üreti-
minde dünyadaki 2 üreticiden biri konu-
munda olduğunu da vurgulayan Ertuna, şu 
bilgileri aktardı: “DemirDöküm Panel Plus 
radyatörler Türkiye’nin ilk ve tek 25 mm 
hatvesi ile Türkiye'nin en yüksek ısıl güçlü 
panel radyatörleridir. Bu radyatörlerimiz, 
yüksek ısıl güç seviyesi, nano teknolojik zir-
konyum kaplaması ve kataforez uygulaması 
ile benzerlerinden 2-4 kat yüksek korozyon 
direnci sunuyor ve en uzun ömürlü rad-
yatör olarak tanımlanıyor. Öte yandan 33 
mm hatvesi olan radyatörlere göre daha 
sık aralıklarla sıralandıkları için daha geniş 
bir yüzey alanı sunarak tüketicilere daha 
yüksek bir ısı verimliliği sağlıyor. Yüksek ısı 
verimliliğinden dolayı bu ürün gamımızda 
full kapasite ile üretim yapmaya devam 
ediyoruz. Bunun yanı sıra standart bir ürün 
almak isteyen tüketiciler için 33 mm’lik 
panel üretimimize de devam ediyoruz.”

“Türkiye pazarını daha yüksek 
verimli ürünlere hep birlikte 
taşımamız gerek” 

Temel anlamda bakıldığı zaman AB’de kul-
lanılan ürünlerin teknolojisiyle Türkiye’deki-
ler arasında fark olmadığını belirten Ertuna; 
Türkiye’de şu anda sektörün en önemli 
önceliğinin yoğuşmalı cihazlara geçiş süreci 
olduğunu söyledi. Ertuna, “Avrupa Birliği, 
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geçen yıl Eylül ayından itibaren ERP Lot1 ve 
Lot2’nin devreye girmesi ile birlikte yoğuş-
malı kombiler dışındaki modellerin üretim 
ve satışını kaldırdı. Türkiye’de de önümüz-
deki 2 yıl içerisinde benzer bir geçiş dönemi 
bizleri bekliyor. Bu konuda yatırımlarımız ve 
çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda yıllık 
kombi satışımızın yüzde 35’i yoğuşmalı 
kategoride gerçekleşiyor. DemirDöküm ola-
rak bu değişim sürecinden de bugünkü 
gibi güçlü ve lider olarak çıkmayı hedefli-
yoruz.  “Tüketici gözüyle baktığımızda, gaz 
fiyatlarının artışını göz ününe aldığımızda, 

doğalgaz tüketimindeki tasarruflu yapısı 
ile yoğuşmalı cihazlar daha avantajlı bir 
seçim olarak öne çıkıyor. Türkiye pazarını 
daha yüksek verimli ürünlere hep birlikte 
taşımamız gerek” diye konuştu.

“DemirDöküm Bozüyük Tesisleri 
Türkiye’deki ISO 9000 kalite 
belgesini alan ilk kuruluş”

DemirDöküm Bozüyük Tesisleri’ndeki tüm 
üretim süreçlerinde çevrenin korunması-
nın temel öncelik olduğuna dikkat çeken 
DemirDöküm Üretim Direktörü ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Gürhan Çoban ise, “Kombi ve 
şofben eşanjörleri çevre ve insan sağlığına 
zarar vermeyen su bazlı alüminyum boya ile 
kaplanıyor. Fabrikalarda ortaya çıkan tüm 
teknolojik ve evsel atık sular, gelişmiş arıtma 
tesisinde biyolojik ve kimyasal olarak arıtı-
lıyor ve katı atıklar yönetmeliklere uygun 
olarak bertaraf ediliyor. Bu kapsamda hem 
DemirDöküm ürünleri, hem de üretim tesisi 
Türkiye ve dünyadaki kalite uygunluk belge-
lerine sahip. DemirDöküm Bozüyük Tesisleri 
aynı zamanda Türkiye’deki ISO 9000 kalite 
belgesini alan ilk kuruluş” dedi.
DemirDöküm’ün kalite yönetim sistemi 
içerisinde çevre ve sürdürülebilirlik unsur-
larının önemli bir rol oynadığına vurgu 
yapan Çoban, “Grup programlarıyla iç 
içe geçmiş DemirDöküm çevre politikası 
sayesinde, sadece çevre dostu ürünler 
üretmekle kalmıyor, tasarımdan üretime, 
lojistikten satış sonrası hizmetlere kadar 
tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik ve çevre 
bilinci anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Her yıl 
karbon ayak izimizde 750 tonluk bir azalma 
sağlıyoruz. 2015 yılında Panel Radyatör 
Fabrikasında hayata geçirdiğimiz ‘ortam 
sıcaklığından yararlanılarak proses yapıl-
ması’ projemizle, sadece soğutma suyu 
sistemimizde % 36 oranında enerji verim-
liliği sağladık. Bu projeyle T.C. Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın Verimlilik Proje 
Ödülleri’nde Büyük İşletme Sürdürülebilir 
Üretim Kategorisi’nde “teşvik ödülü”ne 
layık görüldük. Örnek verdiğim bu çalışma-
lar aracılığıyla müşterilerimize yüksek kaliteli 
çevre dostu ürünler sunarken ayrıca etkin 
servis ile uzun süre kendimize bağlamayı 
hedefliyoruz” diye konuştu.

“Endüstri 4.0 ülkemiz ekonomisi 
için büyük önem taşıyor”

Üretimde bilgi işlem teknolojisinin yay-
gınlaşması ve robot kullanımının artma-
sının beraberinde getirdiği avantajlara 
da değinen Çoban, “Üretimde bilgi işlem 
teknolojisinin yaygınlaşması ve robot kul-
lanımının artması; ülkemizde başta oto-
motiv ve beyaz eşya olmak üzere, üretim 
endüstrisinin tasarımdan nihai ürünün üre-
tilmesine giden süreçlerinde ciddi atılımlar 
yapılmasını sağladı. Daha hassas ve çevik 
üretim yapmanın nihai ürün kalitesindeki 
etkileri bizce tartışılmaz. Ülkemizde bilgi 
işlem teknolojisi ve robot yatırımına odak-
lanan firmalar; hem stok seviyelerindeki 
azalma sonucu maliyetlerinde iyileşme, 
hem kalite seviyesindeki artış, hem de kalite 
maliyetlerindeki düşüş nedeniyle dünyada 
da daha rekabetçi hale geldiler. Özellikle 
bizim de içinde bulunduğumuz ısıtma, 
soğutma ve iklimlendirme sektörü ulusla-
rarası pazarlarda da yakından izlenmekte-
dir. Bu nedenle Endüstri 4.0’ın firmalarca 
önce iyi anlaşılması ardından da benimse-
nip uygulanması, ülkemiz ekonomisi için 
büyük önem taşımaktadır. Son yılların en 
çok tartışılan konuları arasında yer alan 
Endüstri 4.0, özellikle üretim anlamında 
geleceği şekillendirecek. Bu alanda yatı-
rım yapan şirketler üretkenlik, verimlilik ve 
ciro artışı yakalayacak. Makina, robot ve 
insan etkileşimi, 10 yıllık süreçte Türkiye'ye 
büyük bir atılım fırsatı yaratacak. Vaillant 
Group’un Batı Avrupa ve Çin’deki tüm 
üretim tesisleri için geliştirdiği ve montaj 
yönetim sistem platformu olarak kullanılan 
AMS+ çözümünü, üretimimizi operatör 
kaynaklı hatalardan arındırmak, anlık ola-
rak üretim kalite performansımızı izleyip 
ölçerek ürünlerimizin kalitesini güvence 
altına almak için kullanıyoruz. Bu yazılımı 
kullanan tüm fabrikalar anahtar perfor-
mans göstergelerini, karşılaştıkları zorluk 
veya sorunları, iyileştirme potansiyellerini ve 
geliştirdikleri çözümlerini anlık olarak pay-
laşabiliyor. Yine AMS+ sayesinde, doğru 
veriyi, doğru kişiye, doğru zamanda iletiyor, 
problemlere erken müdahale ederek olası 
riskleri çok kısa sürede ortadan kaldırma 
şansına sahip oluyoruz. DemirDöküm ola-



Akıllı Termostat ile %30’a
varan enerji tasarrufu sağlayın!

www.honeywell.com.tr/home 

Honeywell Akıllı Termostat; hayat tarzınıza ve evinizi 
kullanma biçiminize özel ısıtma programını 
yaratmanıza imkan veriyor. Akıllı telefonunuz ya da 
tabletinize indireceğiniz Total Connect Comfort 
uygulamasını kullanarak, uzaktan kontrol ile evinizin 
kombisini açıp kapatabilir, sıcaklık ayarını düşürebilir 
ya da artırabilirsiniz.

TCC uygulaması ile kombinizin çalışma saatini 
belirleyebilir, eve geldiğinizde istediğiniz sıcaklıkta 
olan evinizin keyfini çıkarabilirsiniz.

Akıllı
Termostat

Akıllı Termostat ile %30’a
varan enerji tasarrufu sağlayın!Termostat

Enerjinizi
kışın keyfini

çıkarmaya harcayın

Bırakın tasarrufu
termostatınız

yapsın



76 TERMODİNAMİK • KASIM  2016

rak Bozüyük Tesislerinde uyguladığımız 
Endüstri 4.0 çözümleri ile sektörümüzde 
ve ülkemizde öncüler arasında olmaktan 
gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Avrupa’nın tek çatı altındaki en 
büyük tesisi”

Toplantıda DemirDöküm Bozüyük Tesis-
leri hakkında bilgi veren Gürhan Çoban 
“DemirDöküm Bozüyük Tesisleri; Termo-
sifon Fabrikası, Ar-Ge Merkezi, Kombi ve 
Şofben Fabrikası, Solar Fabrikası ve Parça 
Üretim Merkezi’nin de bulunduğu Panel 
Fabrikası olmak üzere 5 farklı fabrikadan 
oluşan dev bir tesis. Türkiye sanayi tarihine 
altın harflerle kazınan Bozüyük Tesisleri’nde 
günümüzde, uyguladığımız Endüstri 4.0 
çözümleri ile verimli, kaliteli, insan hata-
larından oluşabilecek risklerin en az sevi-
yeye indirildiği, hassas ve çevik bir anlayışla 
üretim yapıyoruz. DemirDöküm olarak bu 
anlamda geçmişte olduğu gibi hem sek-
törümüzde hem de ülkemizde öncüler 
arasında olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. 
Toplantının ardından Gürhan Çoban ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen tesis turunda 
ise Avrupa’nın tek çatı altındaki en 
büyük tesisi olan DemirDöküm Bozüyük 
Tesisleri’nin öne çıkan özellikleri tanıtıldı. 
Tesis turunda sırasıyla; Termosifon, Kombi 
ve Şofben, Panel, Solar Fabrikası ve Parça 
Üretim Merkezi gezildi. Gürhan Çoban 
termosifon fabrikasıyla ilgili şu bilgileri 
paylaştı: “Karma üretim metoduyla üretim 
yapılan Termosifon Fabrikası’nda, yılda 330 
bin adet kapasiteyle termosifon üretiliyor. 

Termosifon fabrikasında, iç gövdeyi oluş-
turan sac levhalar, tam otomatik gövde 
üretim hattında silindir formuna getirilerek, 
alt ve üst bombelerle CMT (Soğuk Metal 
Transferi) teknolojisi kullanılarak kaynatı-
lıyor. Kaynak hattından çıkan iç gövdeler 
yüzey hazırlama işlemleri için piklaj tesisine 
aktarılır. Yüzey hazırlama işlemlerinin ardın-
dan iç gövdeler yüksek paslanmazlık direnci 
sağlamak için titanyum emaye kaplanır ve 
ardından ön montaj işlemine alınır. Termo-
sifon montaj hattına alınmadan önce her iç 
gövde 13 bar hidrolik basınç altında sızdır-
mazlık testinden geçirilir. Termosifonların 
dış gövdeleri de tam otomatik dış gövde 
üretim hattında form verilerek kaynatılır, 
yüzey hazırlamanın ardından su bazlı toz 
boya kaplanır. Son montaj istasyonunda, iç 
ve dış gövdeler ile plastik alt ve üst parçalar 
bir araya getirilip, iç ve dış gövde arasına 
ısı yalıtımını sağlayan poliüretan enjekte 
edilir. Final test ve paketleme işlemlerinin 

ardından ürünler bitmiş ürün depolarına 
sevk edilir.”
Çoban, Termosifon Fabrikasından sonra 
gezilen Kombi ve Şofben Fabrikası hak-
kında, “DemirDöküm Bozüyük Tesisleri’nde 
bulunan Kombi ve Şofben Fabrikası yıllık 
600 bin kombi ve 300 bin şofben kapa-
sitesi ile üretimini sürdürüyor. Kombi-Şof-
ben üretim tesislerimizde ilk olarak boru 
ve plaka halinde gelen bakır hammadde-
ler, ürün tasarımına göre farklılık gösteren 
çeşitli kesme, bükme, şekil verme, kaynak 
ve boya kaplama süreçlerinden geçirilerek 
ürünlerimizin en önemli komponentlerin-
den biri olan eşanjörlerimiz üretilir. Öte 
yandan, kombi ve şofbenlerimizde kulla-
nılan alüminyum enjeksiyon ve özel prinç 
malzemeler kullanarak tasarladığımız gaz 
valfi, brülör memesi gibi emniyet parçaları, 
CNC teknolojisine sahip işleme merkezleri 
ve hassas talaşlı imalat makinelerimizde 
üretilir. Parça üretim merkezimizde üretti-
ğimiz çeşitli gövde sac parçaları ve boyan-
mış ön ve yan paneller, diğer üretim mer-
kezlerimizden gelen ve tedarik ettiğimiz 
parçalar, kombi ve şofben ürün ailelerini 
üretmek üzere kurulmuş 7 farklı montaj 
hattında bitmiş ürün haline getirilir. Ürünler 
kalite kontrol planına uygun olarak, üre-
timin hemen her aşamasında kontrolden 
geçirilerek üretim hattının sonuna ulaşılır. 
DemirDöküm kalite anlayışı doğrultusunda, 
montajı sonlanan her ürün ambalaja girme-
den hemen önce tam fonksiyon testinden 
geçirilir. Bu test sırasında, cihazlarımızın 
sahada karşılaşabileceği tüm zorluklar 
canlandırılır ve ancak bu testleri başarı ile 

Özel Haber
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Özel Haber

geçen ürünlerimiz, müşterilerimize sevk 
edilmek üzere paketlenerek ve bitmiş ürün 
depolarımıza ulaştırılır” ifadelerini kullandı.
Panel Fabrikası gezisi ile devam eden tesis 
turunda Çoban, “Tesiste bulunan Panel 
Fabrikasında yılda 2 milyon 500 bin metre 
tül üretim kapasiteyle panel radyatör üre-
tiliyor. Panel radyatör fabrikamızda 25 mm 
ve 33 mm hatveli, 400 mm’den 3.000 
mm’ye 26 farklı uzunlukta, 400 mm’den 
900 mm’ye 6 farklı yükseklikte ve 4 farklı 
derinlikte panel radyatör üretiliyor. Bağ-
lantı şekli ve vana tipleri de göz önüne 
alındığında 3.700’ün üzerinde farklı ürün 
seçeneğinden her yıl 2.000’in üzerinde 
farklı tipte panel radyatör üretilir. Üretim 
prosesimiz, panel ve konvektörlerin pres-
lerde şekillendirilmesi ile başlar. Pazardan 
gelen talebe göre farklı boyutlardaki panel 
ve konvektör sacları tam otomatik kaynak 
hatlarına beslenir. Direnç kaynağı pren-
sibiyle punta ve dikiş kaynağı yöntemleri 
kullanılarak istenilen ölçülere uygun panel 
radyatörler oluşturulur. Kaynak hatlarının 
sonunda her bir radyatör 13 bar basınç 
altında sızdırmazlık testinden geçirilip 
boyahaneye gönderilmeye hazır hale 
getirilir. Korozyona karşı en yüksek direnç 
seviyesine ulaşmayı sağlayan katoferez kap-
lama ve ardından toz boya işlemlerinden 
geçirilen panel radyatörlerimiz, müşterinin 
ihtiyacına uygun bağlantı ve aksesuarlarıyla 
birlikte paketlenerek bitmiş ürün depola-
rına gönderilir” diye konuştu.
Panel Fabrikasının ardından gezilen Solar 
Fabrikasında yılda 70 bin adet kapasiteyle 
solar kolektör üretildiğini belirten Çoban 
“Solar kolektör fabrikamızda üretim süreci 
standart ebatlarda alüminyum profillerin 
istenilen çerçeve ölçülerine uygun olarak 
kesilmesiyle başlar. Hazırlanan çerçeve üze-
rine güneş ışınlarından maksimum enerjinin 
soğurulması için tasarlanmış emici yüzey ve 
yalıtım malzemesi özel ve hassas bir süreçle 
birleştirilir. Son olarak emici yüzey üzerine 
temperli solar cam monte edildikten sonra, 
dış hava koşullarına uygun özel sızdırmaz-
lık ve ısı yalıtım contası 6 eksenli robot 
tarafından uygulanır. Kürlenme süresinin 
sonunda paketlenen solar kolektörler müş-
terilerimize ulaştırılmak üzere bitmiş ürün 
depolarımıza gönderilir” dedi. Parça Üre-
tim Merkezinde ise DemirDöküm’ün ürün 

gamında yer alan kombi ve şofbenler için 
çeşitli sac (paslanmaz, galvaniz kaplama 
ve alüminyum kaplama) ve bakır parçala-
rın üretildiğini söyleyen Çoban, “Ürünle-
rimizin ana komponentleri olan brülör ve 
eşanjörler için emniyet sınıfı yüksek brülör 
kanadı, hermetik kabin gibi parçalar bu 
üretim tesisimizde üretilir. Parça üretim 
merkezimizde konvansiyonel preslerin yanı 
sıra 3 adet 400 ton kapasiteli çift eksanti-
rikli mekanik presten oluşan pres hattımız 
bulunur. Beslemesi ve ara transferleri robot-
larla yapılan bu esnek pres hattında, özel-
likle müşterilerimizin gözüne hitap eden 
boyalı parçalar ile çok kademeli kompleks 
şekillendirme gerektiren gövde parçaları 
üretilir. Parça üretim merkezimizin çevre 
dostu, ileri düzey nano teknolojiye sahip 
bilgisayar kontrollü toz boya tesislerinde 
kombi ve şofbenlerimizin ön gövde ve yan 
kapakları boyanıp doğrudan montaj hat-
larına beslenir. İkiz hat yapısına sahip toz 
boya tesislerimizde aynı anda iki farklı renk 
boyama olanağına sahibiz. Boya kabin-
lerimizde parça geometrisi tanıma özelli-
ğine sahip toz boya püskürtme robotları 
sayesinde boya tüketimini optimum sevi-
yede tutarken, ikiz hat ve adaptif konveyör 
hızı çözümleri ile çevre yükü azaltılır ve 
tesisimizin enerji tüketimi en az seviyede 
tutulur. Çevre kirliliği riskinin en yüksek 
olduğu kabul edilen boya süreçlerinde kul-
landığımız ileri boya teknolojisi sayesinde 
DemirDöküm olarak karbon ayak izimizi en 
aza indiriyoruz” şeklinde konuştu. Demir-
Döküm olarak “forward oriented” kalite 
metodu ile çalıştıklarını belirten Çoban 
şöyle devam etti “Ürün kontrol sürecimiz 
dinamik kontrol sürecine bağlıdır. Dinamik 
kontrol sisteminde, hat iadesi ve giriş kalite 
iadesi oranlarına göre, kalite operatörün-
den bağımsız şekilde analizler yapılır. 6 
sigma metoduna göre analizleri yapılan 
bilgiler ışığında kontrol oranları ve riskli 
parçaların kontrol sıklığı belirlenir. Riskli 
durumlar, hat duruşu yaşanmadan önce, 
durum giriş kalite yöneticisine raporlanır. 
Bu rapor, yan sanayi geliştirme mühendis-
leri, tedarik zinciri yönetimi ve satın alma 
bölümü ile paylaşılarak, iyileştirme faali-
yetlerine yönelik ziyaretlerle tedarikçilerle 
bilgi paylaşılır. Tedarikçilerimiz, bu süreçte 
ya tesislerimize davet edilir ya da problem 

çözme ekiplerimiz, süreci yerinde inceler. 
Yan sanayi geliştirme programları kapsa-
mında gerçekleştirilen bu tür organizas-
yonlarla, çözüm ortaklığı anlayışı pekiştiri-
lir. Çevre ve sürdürülebilirlik konusu kalite 
yönetimimizin sorumluluğundadır. Grup 
programlarıyla iç içe geçmiş DemirDöküm 
çevre politikası sayesinde, sadece çevre 
dostu ürünler değil, tasarımdan üretime, 
lojistikten satış sonrası hizmetlere kadar  
tüm süreçlerimiz sürdürülebilirlik ve çevre 
bilinci çerçevesinde gerçekleştirilir.”
Tesis turunun ardından DemirDöküm 
Ar-Ge Merkezi’nin yetkinliklerine ve çalış-
malarına değinen DemirDöküm Ar-Ge 
Merkezi Direktörü Ahmet Şen ise “Demir-
Döküm Ar-Ge Merkezi’nde, DemirDöküm 
mühendisleri tarafından geliştirilen yazılım 
ve donanımlar kullanılıyor. Stratejik olarak 
çevre, verimlilik, yenilenebilir ve alterna-
tif enerji kaynaklarının kullanımı, sistem 
yaklaşımı ile kişisel çözümler üretme ve 
otomasyon-iletişim teknolojisinin ürünlere 
uygulanmasıyla beraber güneş enerjisi sis-
temleri, kaskad çözümler ve akıllı kontrol 
sistemleri temel Ar-Ge konularımız arasında 
yer alıyor” diye konuştu.

“Kalite, DemirDöküm’ün 
DNA’sında var”

Oldukça hareketli geçen günün bir değer-
lendirmesi niteliğindeki kapanış toplantı-
sında ise DemirDöküm’ün her geçen gün 
güçlenerek, pazarın üstünde bir perfor-
mansla çalışmalarına devam ettiğini belir-
ten DemirDöküm CEO’su Dr. Axel Busch, 
şunları söyledi: “Kalite, DemirDöküm’ün 
DNA’sında var. Tüm arkadaşlarımız en iyi 
kalitede, en iyi ürünü üretmek anlayışıyla 
çalışıyor. Öte yandan DemirDöküm sadece 
en iyi kalitede kombi, şofben, termosifon 
ya da panel radyatör üretmekle kalmıyor. 
Aynı zamanda tüm ürünleriyle beraber tek-
noloji üretip, bu teknolojiyi hem yurtiçinde 
hem de ihracat pazarlarına sunuyor. Bu 
anlayışımız neticesinde hem finansal sonuç-
larımızla, hem fabrikamızdaki teknolojik 
gelişimimiz, hem de yatırımlarımızla sürdü-
rülebilir büyümemizi her yıl perçinliyoruz.” 
Etkinlik, basın mensuplarının sorularının 
ardından Eskişehir Gaga Restaurant’ta 
düzenlenen akşam yemeği ile son buldu.
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Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Gelişmiş bir toplum soğutma olmadan faaliyette bulunamaz. Evde, gıda üretimi ve 
saklanmasında (örneğin donmuş gıdalar, yoğurt ve/veya kahve), otomotiv veya  
kimyasal-ilaç endüstrisinin üretim süreçlerinde veya hava koşullandırmada… Nereye  
bakarsanız bakın “soğutma” şarttır. Endüstriyel olarak üretilmiş “serinlik” modern hayatın  
temel direğidir. Almanya’da tüketilen enerjinin % 14’ü soğutma amaçları için kullanılmaktadır. 
Doğal soğutucuların kullanılmasıyla, çevre üzerindeki negatif etkiler azaltılabilir.

Çeviri

En Önemli Hidrokarbonlar

Özel uygulamalara özelliklerinin 
uygun olması adına, hidrokarbon karı-
şımları da piyasada bulunabilmektedir. 
Bunların bazıları ASHRAE adlar dizi-
ninde ve EN 378’de listelenmiştir. 

Teşvik Edici Özellikleri

Hidrokarbonlar, iklim özellikleri göz 
önüne alındığında amonyak ve kar-
bondioksit kadar faydalıdır. Ozon  
tabakasına herhangi zarar verici  
etkileri olmayıp, diğer sentetik 

Hidrokarbonlar, çevre-dostu olmaları ve ekonomik fizibiliteleri sayesinde ikna edici olmakta

leri olduğu bilindiğinden kullanımları 
yasaklanmıştır. 

Doğal soğutucu akışkanları kullanan 
soğutma sistemleri küresel ısınmaya 
karşı önemli bir rol oynayabilir. Bu 
durum bu tip sistemlerin pazar payının 
artışının teşvik edilmesi için geçerli bir 
sebeptir. Birkaç alanda hidrokarbonlar, 
sentetik soğutucu akışkanların fizibil 
alternatifleridir çünkü benzer basınç 
seviyeleri ve benzer spesifik soğutma 
kapasitelerine sahiptirler. Doğru seçil-
diklerinde uygulamaya özel avantajları 
vardır. 

H idrokarbonlar doğal soğutucu-
lar olarak adlandırılırlar çünkü 
topraktaki madde döngüsünde 

ortaya çıkarlar. Örneğin doğalgaz üre-
timinin veya petrol rafinerilerinin yan 
ürünleridir. Hidrokarbonlar 1920’lerin 
başlarında soğutucu akışkan olarak kul-
lanılmıştı, fakat 1950’lerin başlarında 
yerlerini halojenli ve florlu hidrokar-
bonlara (CFC/HFC) bırakmışlardır. 
Zehirli ve yanıcı olmamaları sebebiyle 
bu maddeler genellikle “güvenli soğu-
tucu akışkanlar” olarak bilinirler. Diğer 
taraftan, CFC ve HCFC’ların çevre 
ve küresel iklim üzerinde zararlı etki-

Soğutucu Akışkan Olarak 
Hidrokarbonlar
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soğutucu akışkanları ile karşılaştı-
rıldıklarında, global ısınma potan- 
siyelleri eser miktardadır ve göz ardı 
edilebilir. 

Ayırt Edici Özellikleri

Hidrokarbonlar yüksek derecede yanı-
cıdır, parlayıcıdır ve neredeyse koku-
suzdurlar. Etilen havadan hafifken, 
etan’ın özkütlesi havanın özkütlesi ile 
eşittir. Bütan, propan ve propilen’in 
özkütleleri ise havanın özkütlesin-
den yüksektir ve herhangi bir kaçak 
olması durumunda zeminde birike-
rek solunan havanın yerini alabilir-
ler. Bu özellikleri, hidrokarbon bazlı 
sistemlerin planlanması ve kurulumu 
sırasında özel ihtiyatların göz önünde 
bulundurulmasını gerektirir. Gerekli 
güvenliğin sağlanabilmesi için, hid-
rokarbon bazlı sistemlerin kurulumu, 
işletimi ve bakımı yapılırken tüm ulu-
sal ve uluslararası güvenlik şartlarının 
(örneğin EN 378, Basınçlı Ekipmanlar 
Direktifi, ATEX Direktifleri) mutlak 
olarak karşılanması gereklidir. Daha 
fazla bilgi için VDMA Einheitsblatt 
24020-3’e bakınız. 

Güvenlik Grupları

Hidrokarbon kullanan soğutma sis-
temlerinin kurulumu ve işletiminde 
ilgili standartların ve direktiflerin 
gözden geçirilmesi gereklidir. Seçilen 
soğutucu akışkan, zehirlilik ve yanıcı-
lık seviyesi baz alınarak EN 378-1’e 
ve Basınçlı Ekipmanlar Direktifine 
(DGRL) göre sınıflandırılmıştır. 

EN 378-1’de tanımlanan yanıcılık, 
zehirlilik ve DGRL akışkan grubu 
herhangi bir lokasyondaki hidrokar-
bon bazlı soğutma sisteminin proje 
planlanması için baz oluşturmaktadır. 
Güvenlik grubu A3’e ve akışkan grubu 
1’e dahil olan hidrokarbonlar düşük 
zehirlilik ve yüksek yanıcılık özellikleri 
taşırlar.

Tablo 1. En Önemli Hidrokarbonlar

Formül Soğutucu 
Akışkan

Kaynama 
Noktası Kritik Sıcaklık

n-bütan C4H10 R600 -  0.5 °C 152.0 °C

iso-bütan C4H10 R600a - 12.0 °C 135.0 °C

Propan C3H8 R290 - 42.0 °C 96.6 °C

Propilen C3H6 R1270 - 47.7 °C 91.0 °C

Etan C2H6 R170 - 88.7 °C 91.0 °C

Etilen C2H4 R1150 -103.8 °C 9.5 °C

Tablo 2. EN 378-1’e göre güvenlik grupları ve DGRL’ye göre akışkan grupları:

Zehirlilik Yanıcılık Zehirlilik Yanıcılık

Grup A Grup B Akışkan Grubu

Düşük Zehirlilik Yüksek Zehirlilik

Yanıcılık yok A1 B1 2

Düşük Yanıcılık A2 B2 1

Yüksek 
Yanıcılık A3 B3 1

Tablo 3. Farklı soğutucu akışkanların küresel ısınma potansiyelleri (GWP)

Soğutucu Akışkan GWP*

R717 (amonyak, NH3) 0

R744 (Karbon Dioksit, CO2) 1

R290 (Propan) (HC) 3

R22 1810

R134a 1430

R404A 3922

R410A 2088

*Kaynak: EN 378, AR 4
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Hidrokarbonların Özellikleri

Hidrokarbonların, belli bir soğutma 
kapasitesi oluşturmak için gerekli olan 
birincil enerjiyi ve dolayısıyla indirekt 
küresel ısınma etkilerini azaltan muaz-
zam termodinamik özelliklere sahiptir. 
Hidrokarbon bazlı sistemlerin sentetik 
soğutucu akışkan kullanan sistemlere 
göre daha iyi bir TEWI (Toplam Eşde-
ğer Isınma Etkisi) dengesine sahiptir. 
TEWI dengesi bir soğutma sistemi-
nin küresel ısınmaya direkt ve indi-
rekt etkilerinin toplamını ifade eder. 
Direkt küresel ısınma etkisi, çevreye 
olan soğutucu akışkan emisyonunun 
CO2 eşdeğeri ile sızıntı ve yeniden 
kazanım prosesi kaynaklı soğutucu 
akışkan kayıplarını hesaba katar. İndi-
rekt küresel ısınma etkisi, soğutma 
sisteminin tüm servis ömrü boyunca 
çalışması için gerekli olan enerjinin 
üretilmesi için gerekli olan CO2 yüz-
desini hesaba katar. Küresel kirlenmeyi 
azaltmak için, hedef TEWI değerinin 
olabildiğince az tutulması gereklidir 
(örneğin hidrokarbonları soğutucu 
akışkan olarak kullanmak)
Sentetik soğutucu akışkanlardan farklı 
olarak, hidrokarbonlar oldukça maliyet 
verimlidir. Fiyat farkı sadece soğutma 
sistemini ilk soğutucu akışkan ile dol-
dururken değil, kaçak kaynaklı kayıplar 
sonrası tamamlama yaparken de ken-
dini hissettirir. Göz önünde bulundu-
rulması gereken diğer bir avantaj da 
sistemin operasyonel ömrü bittiğinde 
atık bertaraf proses maliyetinin düşük 
olmasıdır. 

Hidrokarbonlar ile Enerji 
Tasarrufu

Hidrokarbon bazlı soğutma sistem-
leri işletim maliyetleri açısından da bir 
adım öndedirler. Bunun sebeplerinden 
biri, yukarıda bahsedildiği gibi soğu-
tucu akışkan kaçaklarının tamamlan-
masında ortaya çıkan düşük maliyetin 
yanında, daha düşük enerji tüketimi 
sağlamalarıdır. Örneğin Propan, en 

Tablo 4. Hidrokarbonların Özellikleri

Ekolojik Ozona zarar verme potansiyeli yok, Küresel Isınma 
Potansiyeli GWP ≤ 3

Termodinamik Yüksek yoğuşma sıcaklılarında dahi yüksek COP (EER)

Fiziksel Yüksek ısı transfer özelliği

Kimyasal
Hava ile birleşiminde yanıcı/patlayıcı,yüksek malzeme 

uyumluluğu soğutma ünitelerinde kullanılan bakır, çelik ve 
yağlarla uyumlu

Fizyolojik Zehirsiz

HFC HC alternatifi Notlar

R134a R600a Ev gereçleri –soğutma kapasitesinde ve 
basınç seviyelerinde daha büyük sapmalar

R134a R290/600a karışımları Ticari uygulamalar

R404A, 
R507A

R290, R1270,
Ticari uygulamalar, endüstriyel santraller

(örneğin petrokimya)
R290/1270 karışımları

R407C R290, R1270 Klimalar ve ısı pompası sistemleri 

R410A R1270/170 karışımları Deviations regarding refrigerating 
capacity and pressure levels

R23, R14 R170, R1150 Düşük sıcaklıktaki kaskad sitemler

R227ea R600a Yüksek sıcaklıktaki uygulamalar

R236ea, 
R236fa,

R601, R601a Yüksek sıcaklıktaki uygulamalar, ORC 
uygulamaları

R245fa

Tablo 5. Soğutucu Akışkanların Yerine Kullanılabilen Hidrokarbonlar
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verimli soğutucu akışkanlardan biri 
olarak bilinir. Bu bilgi güvenlik sebep-
leri ile tek soğutma devresi kullanan 
sistemler için bile geçerlidir. 
Hidrokarbonlar, faydalı özellikleri 
sebebiyle yeni uygulama alanları için 
geliştirilebilme potansiyeline sahip-
tir. Bu sebepten, hidrokarbon bazlı 
soğutma takip edilmesi gereken bir 
yöntemdir çünkü hem ekolojik hem 
de ekonomik olarak sürdürülebilirdir. 
Hidrokarbonlar endüstrinin birçok 
alanında halihazırda kullanılmaktadır-
lar. Tasarım açısından, soğutucu akış-
kan ortamlı soğutma devreleri (örneğin 
brine, glikol veya CO2) ve kaskad sis-
temlerde düşük sıcaklık soğutucu akış-
kanı olarak karbon dioksitin kullanımı 
standart uygulamalar haline gelmiştir. 
İki durumda da gerekli olan hidro-
karbon miktarı kayda değer miktarda 
azaltılır.  

Uygulamalar

Domestik buzdolaplarında ve dondu-
rucularında 20 yıldan fazla bir süredir 
kullanılan hidrokarbonlar, günümüzde 
daha çok hava koşullandırma için kul-
lanılan tek aşamalı soğutma sistemle-
rinde, orta ve düşük sıcaklıklarda ve 
ayrıca ısı pompalarında da kullanıl-
maktadır. Daha 1995 yılında, hidro-
karbonlardan soğutma ve ısı pompası 
teknolojisi için alternatif soğutucu 
akışkanlar olarak bahsedilmekte idi.
Günümüzde piyasada bulunan ürünler 
içerisinde, propan kullanan split kli-
malar, propan ve izo-bütan kullanan 
soğutma kabinleri, propilen kullanan 
duvar tipi çok katlı soğutma kabinleri, 
hava ve su soğutmalı chiller’lar ve kar-
bon dioksit ve propan kullanan kaskad 
soğutma sistemleri bulunmaktadır.

Hidrokarbonların kullanıldığı tipik 
uygulamalar aşağıda sıralanmıştır:
•	 Ev tipi soğutucular ve dondurucular
•	 İçecek Soğutucular
•	 Ticari derin dondurucu kabinler ve 

dondurucular

•	 Ticari soğutma kabinleri ve 
soğutucular

•	 Bira soğutucuları
•	 İçecek otomatları
•	 Nem Alıcılar
•	 Isı Pompaları
•	 Marketlerdeki Soğutucular
•	 Klimalar
•	 Düşük sıcaklık kaskadları (tüm 

kademeler)
•	 İndirekt soğutma için sulu ve tuzlu 

sulu chiller’lar (özellikle dış ortam 
kurulumları için)

Hangi sentetik soğutucu 
akışkanların yeri hidrokarbonlar 
ile doldurulabilir?

Tablo 5'teki hidrokarbonlar (HC) sıra-
lanan soğutucu akışkanların (HCF) 
yerine kullanılabilir:

Ek – Pratik Örnekler

Her biri 250 g R290 ile doldurulmuş 
ve soğutma kapasitesi 2 x 2,2 kW 
olan soğuk hava deposu 

Münih’in kuzeyine, hassas ürünleri -20 
°C’de saklamak için, 37 m3 hacimli 
bir soğuk hava deposu kurulmuştur. 
İki mikrokanallı kondenser soğutucu 
akışkan doldurma miktarını olabildiği 
kadar az tutmak için kullanılmıştır. 
Propan soğutma devrelerinde çok 
yüksek enerji verimliliği gösterirken, 
enerji tüketimi EC fanların (elektronik 
komütasyonlu) kullanımı ile daha da 
azaltılır. Operatörün istediği verimli-
lik iki ayrı soğutma devresi kullanıla-
rak elde edilmiştir. Maksimum kabul 
edilebilir dolum miktarı devre başına 
300 g olsa da [Bu değer 37 m³ x 8 g/
m³ (Propan için EN 378’e göre kabul 
edilebilir en yüksek dolum miktarı) ile 
hesaplanmıştır], bu vakadaki dolum 
miktarı sadece 200 g’dır. Bu demek-
tir ki basınçlı ekipmanlar direktifine 
göre, herhangi bir onaylı kuruluştan 
ayrı bir onaya gerek yoktur. Kondens 
ünitelerinin bina dışına kurulması 

ve soğuk depo içerisine herhangi bir 
gaz sızıntısında tüm sistemi kapatan 
bir gaz dedektörü koyulması, ekstra 
güvenlik sağlar.

Isıtma kapasitesi 50 kW olan 
R600a yüksek sıcaklık Isı 
pompası

St. Gallen’de (İsviçre) bulunan küçük 
bir bira fabrikası, 85 °C sıcaklık sağla-
yan yerel bir uzun mesafeli ısı hattı kul-
lanmaktadır. Fakat üretim prosesi için 
120 °C gereklidir. Bugüne kadar sıcak-
lık seviyesini artırmak için 50 kW’lık 
rezistans ısıtıcı kullanılmıştır. İşletme 
sahibi, işletim maliyetlerini azaltan ve 
sürdürülebilir bir çözüm olarak, sadece 
15 kW güç ve 6 kg soğutucu akışkan 
dolumu gerektiren yüksek sıcaklık izo-
bütan ısı pompasını seçmiştir. Frekans 
kontrollü bir kompresör, proses için 
gerekli olan ısı miktarını tam olarak 
ayarlayabilmektedir. 

Soğutma kapasitesi 20 kW 
olan veri merkezi soğutması ve 
iklimlendirme için R920 kullanan 
sulu chiller

Lübbecke’nin kentsel enerji tedarik-
çilerinin, server odalarını soğutmak 
ve iklimlendirmek için 20 kW’lık bir 
soğutma sistemine ihtiyaçları vardır. 
Bu müşterinin özel olarak önem ver-
diği konu operasyonel güvenlik ve 
emniyettir. Sadece 2,5 kg soğutucu 
akışkan kullanan, dış ortam chiller’ı 
kurulmuştur. Ünite yerleşim merkezi 
içerisine kurulduğundan, gürültünün 
azaltılması için belirli gereklilikleri 
karşılamak zorundadır. Çözümün 
önemli bir parçası, kondenserler için 
hız kontrollü eksenel fanların kulla-
nılmasıdır. Kurulan sulu chiller 2011 
sonbaharından beri kullanılmaktadır. 

700 kW’lık ısıtma/soğutma için 
R290 kullanan ısı pompası

Vorarlberg Avusturya’da bir ev deko-
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rasyon mağazası kurucuları ısıtma/
soğutma sistemi için enerji tasarruflu 
bir çözüm ararlar. Bunun için bir pro-
pan ısı pompası seçerler. Bu seçimleri 
sayesinde Mart 2008’deki kuruluşun-
dan beri, benzer zincirdeki karşılaştı-
rılabilir rakiplerine göre % 30 enerji 
tasarrufu sağladılar. 
Propan kullanan bu sistemde, ısı pom-
pasının iki devresi ve 4 adet yarı-her-
metik kompresörü bulunmaktadır. 700 
kW’lık ısıtma kapasitesini karşılayabil-
mek için, binanın esnek temel kazıkları 
ısı kaynağı olarak kullanılmıştır. Isı 
pompası bina içerisindeki bir makina 
dairesine kurulmuştur (EN 378). Her 
bir devreye 25’er kg propan doldurul-
muştur. 

2 x 250 kW’lık ısıtma ve soğutma 
için R290 kullanan enerji 
istasyonu

İsviçre Ibach’da bulunan Mythencen-
ter AG Alışveriş Merkezi için ısıtma, 

soğutma ve endüstriyel su sağlayan ve 
bunu doğal bir soğutucu akışkan kul-
lanıp enerji verimli bir şekilde yapan 
bir proje tasarlanmıştır. 
Burada iki adet hidrolik modüllü ES 
Basis 250 enerji istasyonuna R290 
soğutucu akışkan doldurulmuştur ve bu 
istasyonlar binanın ısıtılması ve soğu-
tulması için kullanılmaktadır. Her bir 
sistemin 250 kW’lık bir nominal ısı 
çıktısı vardır. Hidrolik modüller vası-
tasıyla sistemleri ısıtma ve soğutma 
modunda çalıştırmak mümkündür. 
Isı, soğuk havaya ısı eşanjörü vasıtası 
aktarılır. 
Üniteler yükten bağımsız sürekli 
çalışma için tasarlanmış, yüksek per-
formanslı ve frekans kontrollü kom-
presörler sayesinde mümkün olan en 
yüksek COP ve EER değerleri ile 
çalışmaktadır. 
Çift devreli tasarımda, her bir soğutma 
devresine 15’er kg R290 doldurul-
muştur. Bir Bina Otomasyon Sistemi 
arayüzü GLT sistemine entegrasyonu 

sağlar. Sistem bir makina dairesinde 
bulunmaktadır ve egzoz havası alev 
almaz bir fan vasıtası ile atmosfere 
atılır.  
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Avrupa Birliği’nde (AB) 2006 
yılında yayımlanan (EC) 
842/2006 ve 2014 yılında reviz-

yonu yapılarak 1 Ocak 2015 tarihinde 
yürürlüğe giren (EC) 517/2014 Florlu 
Gazlar Yönetmeliği (F-Gaz), hidrof-
lorokarbon (HFC) cinsi sera gazları 
içeren cihazlardan sorumlu işletmeci 
(operatör) ve servis elemanları için 
bir dizi yükümlülükler getirmektedir. 
Soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası 
alanındaki servis teknisyenleri ile işlet-
meciler, soğutkan emisyonu ve kontrol 
altında tutulması konularında sorumlu 
olacaklardır. Cihazların hangi sıklıkla 
sızdırmazlık kontrollerinin yapılacağı 
ve bunlara ilişkin kayıtların tutulması 
bu kapsama girmektedir. Bazı cihazlar 
için otomatik kaçak kontrol sistemleri 
zorunlu hale gelmektedir. Bir önceki 
yönetmelikten (EC 842/2006) farklı 
olarak, cihazların f-gaz şarj miktarları 

Protokolü ile kullanım dışı bırakılan 
kloroflorokarbon (CFC) ile hidro-
kloroflorokarbonların (HCFC) yerini 
almışlardır. Bununla beraber, F-Gazların 
ozon tahribat potansiyelleri (ODP) sıfır 
olmasına rağmen iklim değişikliğine 
önemli ölçüde olumsuz etkileri vardır.
517/2014 tarihli yönetmeliğin ekinde yer 
alan florlu sera gazları; hidroflorokar-
bonlar  (HFC), perflorokarbonlar (PFC), 
diğer karışımlar (sülfürhegzaflor-SF6) 
şeklinde sıralanabilir.

GWP (Küresel Isınma 
Potansiyeli) Nedir?

GWP basit olarak, soğutkanın atmos-
feri ne kadar ısıttığına işaret eden bir 
parametredir. 1 kg F-Gazın 1 kg CO2’ye 
nazaran 100 yıllık bir süreçte ne kadarlık 
bir ısınma potansiyeline sahip olduğu-
nun göstergesidir. F-Gazların GWP’si 
genellikle binlik düzende ifade edilir. 
R404A’nın GWP’sinin 3922 olması, 

Avrupa Birliği Florlu Sera 
Gazları (F-Gaz) Yönetmeliği 
(517/2014) -1

kg yerine soğutkanın küresel ısınmaya 
potansiyel etkisini ön plana çıkar-
mak amacıyla CO2 eşdeğeri cinsinden 
verilmektedir. Yönetmelik, HFC cinsi 
soğutkanların azaltımı konusunda da 
bir takvime sahiptir. Bu ise, yakın gele-
cekte yüksek küresel ısınma potansiye-
line (GWP) sahip soğutkanların AB’de 
ve uyum yönetmeliği yayımlandığında 
ülkemizde sınırlandırılacağı anlamı 
taşımaktadır. Bu nedenle işletmecile-
rin mümkün olan en düşük GWP’ye 
sahip soğutkan (hidrokarbonlar, amon-
yak, karbondioksit gibi) içeren cihazlara 
yatırım yapmaları konusunda teşviğe 
ihtiyacı olacaktır.

Florlu Gazlar (F-Gaz) Nelerdir?

Florlu gazlar (F-Gaz) değişik sektör ve 
uygulamalarda kullanılan insan yapımı 
kimyasallardır. 1990’larda ozon tabaka-
sını tahrip eden ve birçok uygulamada 
yaygın olarak kullanılan ve Montreal 

Yazan: Kadir İsa, Hayati Can, Friterm A.Ş.
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maliyet olarak mümkün ise söz konusu 
edilmektedir.
517/2014 sayılı yönetmelikte, kamyon ve 
treylerlerde bulunan soğutma ünitelerine 
dair sıkı hükümler yer almaktadır. Fri-
gorifik kamyon ve treylerler, bozulabilir 
ürünleri kontrol edilen bir sıcaklık aralı-
ğında nakliyeden sorumludur. Yönetme-
likte “frigorifik kamyonlar”, 3,5 ton ila 
üstü ağırlığa sahip ve üzerinde soğutma 
ünitesi bulunduran motorlu araçlar ola-
rak tanımlanmaktadır. Romörkler için 
bir kapasite sınırlaması olmamakla bera-
ber, bir çekici tarafından hareket ettiril-
mek üzere tasarlanmaları gerekmektedir.

Sabit İklimlendirme Sistemleri ve 
Isı Pompaları

Düzenlemeye bağlı olarak; tüm soğutma 
sistem elemanlarının tek bir gövde 
içinde olduğu paket sistemlerden, split 
diye adlandırılan ve elemanların birden 
fazla gövde içinde yer aldığı iklimlen-
dirme sistemleri söz konusudur. Ofis 
binaları, alışveriş merkezleri ile hastane 
gibi uygulamalarda split sistemler yerine 
ikincil bir soğuk su devresi içeren mer-
kezi iklimlendirme sistemleri tercih 
edilmektedir. Isı pompaları, dış ortam 
havasından ya da atık ısı kaynağından 
elde ettiği enerjiyi mahale aktaran ve 
bu süreçte soğutma devresini kullanan 

cihazlardır. Bu sayede, soğutma yapan 
bir sistem, istendiğinde ısıtma da ger-
çekleştirebilmektedir. Sabit ısı pompaları 
soğutma, ısıtma ve ısı geri kazanımı için 
evsel, ticari ve endüstriyel amaçlı kulla-
nılabilmektedir.

Taşıt İklimlendirme Sistemleri

Taşıt iklimlendirme sistemleri otomo-
billerde hafif ticari araçlarda (EU MAC 
Direktifi’nde konu edilmiştir), trenlerde, 
gemilerde ve uçaklarda kullanılırlar. 
Amaçları, araç kabinini iklimlendirmek-
tir. Küçük taşıtlarda soğutma sisteminin 
kompresörü kayış-kasnak mekanizması 
ile araç motoru tarafından tahrik edilir. 
Büyük taşıtlarda tahrik için direkt elek-
trik enerjisi de kullanılır.

Hermetik Sistemler

“Hermetik sistem”den kasıt, bir üretim 
tesisinde birleştirilmiş ve sökülemez bağ-
lantılara sahip cihazdır. Bu kategoriye; ev 
tipi buzdolapları, dondurucular, süper-
market teşhir kabinleri ve hatta taşınabilir 
klima cihazlarını dahil edebiliriz. Her-
metik sistemler yönetmelik çerçevesinde, 
örneğin kaçak kontrolleri konusunda en 
fazla hoşgörü gösterilen uygulamalardır. 
Cihazın etiketinde hermetik sızdırmaz 
olduğuna dair bir ibare yer almalıdır.

Avrupa Birliği Florlu Sera 
Gazları (F-Gaz) Yönetmeliği 
(517/2014) -1

CO2’ye göre 3922 kat daha fazla sera 
etkisine sahip olması anlamını taşımak-
tadır. O halde, F-Gazların atmosfere 
salımının önlenmesi, iklim değişikliğinin 
olumsuz etkilerini de azaltmada etkili bir 
yol olarak görülebilir.

Hangi ekipmanlar kapsama 
girmektedir?

Sabit soğutma ekipmanı

Ev tipi soğutucu ile dondurucuların yanı 
sıra ticari ve endüstriyel uygulamalar da 
mevcuttur. Sabit sistemler değişik biçim-
lerde ve ofisler, süpermarketler, fabrika-
lar, soğuk depolar, restoranlar, hastaneler 
ile okullar gibi her türlü binada yer ala-
bilmektedir. Bu uygulamalarda boyutlar, 
ev tipi soğutucudan büyük soğuk hava 
depolarına kadar değişkenlik göster-
mektedir.

Hareketli soğutma ekipmanı

Hareketli soğutma ekipmanından kasıt, 
kamyonlar, treylerler ve gemiler gibi 
soğutma sistemine sahip araçlardır. 
Bunların çoğu genel olarak emisyonu 
önlemek üzere kontrol altında tutma 
hükümlerine tabidir. Cihazların ekono-
mik ömürleri sonunda bünyelerindeki 
soğutkanın geri kazanımı, teknik ve 

Tablo 1. Yaygın kullanılan soğutkanlar ve karışımları için ton eşdeğer CO2 değerlerinin kilograma dönüştürülmesi

ton CO2 eşdeğer şarj miktarı

5 40 50 500 1000

Soğutkan GWP Kg cinsinden şarj miktarı

R134a 1430 3,50 27,97 34,97 349,65 699,30

R32 675 7,41 59,26 74,07 740,74 1.481,48

R404A 3922 1,27 10,20 12,75 127,49 254,97

R407C 1774 2,82 22,55 28,18 281,85 563,70

R410A 2088 2,39 19,16 23,95 239,46 478,93

R422D 2729 1,83 14,66 18,32 183,22 366,43

R507A 3985 1,25 10,04 12,55 125,47 250,94
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F-Gazın GWP’sini bilmek ve CO2 eşde-
ğeri cinsinden şarj miktarını hesaplamak 
önem kazanmaktadır. Yeni yönetmelik 
gereği, 2017’den itibaren CO2 eşdeğerini 
cihaz etiketi üzerinde belirtmek zorunlu 
olacaktır.

İşletmeci ve Servis Personelinin 
Yükümlülükleri

Cihaz işletmecisi ve servis personeli 
genel olarak F-Gaz emisyonunu önle-
mekle sorumludurlar. Kaçakları önlemek 
üzere gerekli önleyici tedbirleri almalı-
dırlar. Bir kaçak tespit edildiğinde hiç 
vakit kaybetmeden tamir edilmelidir.
İklimlendirme, soğutma, ısı pompası ve 
frigorifik kasalı kamyonlara müdahale 
edecek servis personeline ilişkin eğitim 
ve sertifikasyon gereksinimleri, bu perso-
nel ile işletmecileri etkileyecektir. 
Servis personeli, montaj, servis, bakım, 
tamir, kaçak kontrolü ve cihazın devre 
dışı bırakılması sürecinde soğutkanın 
geri kazanımı işlemlerini gerçekleştire-
bilmesi için sertifikalandırılmalıdır.
İşletmecilerin yukarıda belirtilen alanda 
çalıştıracağı servis personelinin sertifi-
kalı olması hususunda sorumlulukları 
vardır.
Montaj, servis, bakım ve tamir konu-
sunda yalnızca sertifikalı servis personeli 
F-Gaz kullanma yetkisine sahiptir.
EC 517/2014 kapsamında taşınabilir 
iklimlendirme sistemleri ve frigorifik 
kasalı kamyonlar konusunda şu hususla-
rın dikkate alınması gerekir. Otomobil-
ler ve hafif ticari araçların ömürlerinin 
sonunda iklimlendirme sistemlerindeki 
soğutkanın yalnızca eğitimli personel 
tarafından geri kazanılması gerek-
mektedir. Frigorifik kasalı kamyon ve 
treylerler dışındaki taşıt iklimlendirme 
sistemlerindeki F-Gaz, herhangi bir ser-
tifikasyon gerekmeden kalifiye personel 
tarafından geri kazanılabilir.
Yönetmelik, işletmecilere aynı zamanda 
emisyonu azaltma konusunda da sorum-
luluklar yüklemektedir. Bu faaliyetler 
arasında; düzenli kaçak kontrolleri, gere-
ken yerlerde kaçak dedektörü montajı, Şekil 3. Taşıt iklimlendirme sistemleri için karar ağacı

Şekil 1. Sabit soğutma ekipmanı için karar ağacı

Şekil 2. Hareketli soğutma sistemleri için karar ağacı

Cihazın Soğutkan Şarjı

Yeni F-Gaz yönetmeliği (EC 517/2014) 

şarj miktarını kilogram yerine CO2 
eşdeğeri cinsinden ele almaktadır. Sis-
temin işletmecileri açısından kullanılan 
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kayıt tutma ve cihazın ömrü sonunda 
bünyesindeki soğutkanın geri kazanıl-
masını sayabiliriz. Bu yükümlülükler 
cihaz tipine göre değişmektedir.
Şekil 1’deki tablo (karar ağacı), sabit 
soğutma sistemlerini içerdikleri soğut-
kan miktarlarına bağlı olarak A’dan D’ye 
dört kategoriye ayırmaktadır. Hareketli 
soğutma sistemleri ise, kamyon ile trey-
lerde soğutma ekipmanı olup olmama-
sına ve şarj miktarına bağlı olarak MRX, 
MRA ve MRB olarak sınıflandırılmıştır 
(Şekil 2). Taşıt iklimlendirme sistemleri 
aynı zamanda 2000/40/EC sayılı direk-
tife tabi olup olmadıklarına bağlı olarak 
MAX ve MAC sınıflarına ayrılmıştır 
(Şekil 3). Tablo 1 ise, söz konusu dokuz 
kategori için yükümlülükleri özetlemek-
tedir. Yönetmelikten etkilenen katego-
rilere işaret etmek açısından aşağıdaki 
kısaltmalar ve renk kodları kullanılmıştır.

Örneğin; durumun tüm ekipman kate-
gorileri için geçerli olması halinde:

A B C D MRX MRA MRB MAX MAC

Sadece D kategorisinde (≥500 ton CO2 
eşdeğeri) sabit iklimlendirme-soğutma 
ekipmanı için geçerli olması halinde:

A B C D MRX MRA MRB MAX MAC

Bir sonraki sayıda, yukarıda söz konusu 
edilen dokuz sınıfa ilişkin yönetmelik 
kapsamındaki yükümlülüklere değine-
ceğiz.

Kaynaklar

1. Kadir İsa, AB Florlu Sera Gazları 
(F-Gaz) Yönetmeliği, Friterm Yayınları 
No:3, Ekim 2016.
2. National Contact Points for F-gases, 
http://ec.europa.eu/clima/policies/f gas/
documentation_en.htm, Nisan 2016’da 
erişildi.
3. European Commission, Directorate 
General Climate Action (DG Clima), 
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/
index_en.htm, Nisan 2016’da erişildi.

Tablo 2. Sabit ekipman kategorisindeki gereksinimlere bakış

Önlem Sabit soğutma ve iklimlendirme
A B C D

Kaçağın önlenmesi en kısa sürede tamir 
(Madde 3)    
Sertifikalı personel ve şirket tarafından 
montaj, bakım veya servis hizmeti (Madde 3)    

Sertifikalı personel tarafından sızdırmazlık 
kontrolleri (Madde 4) 12 ay (*) 6 ay (*) 3 ay (*)

Kaçak izleme sisteminin kurulması ve 12 ayda 
bir kontrolünün yapılması (Madde 3) 

Kayıt tutma (Madde 6)   

Cihazın hurdaya terk edilmesi ve eğer 
uygunsa bakım ve servisi esnasında sertifikalı 
personel tarafından f-gazın geri toplanması 
(Madde 8 ve 10)

   

Cihazın etiketlenmesi (Madde 12)    

Tablo 3. Hareketli ekipman kategorisindeki gereksinimlere bakış

Önlem

Hareketli Soğutma 
Ekipmanı Taşıt A/C Ekipmanı

MRX MRA MRB MAX MAC
Kaçağın önlenmesi ve en kısa sürede 
tamiri (Madde 3)     

Sertifikalı personel ve şirket tarafından 
montaj, bakım veya servis hizmeti (M. 3) (*) (*)

Sertifikalı personel tarafından sızdırmazlık 
kontrolleri (M. 4) 12 ay (**)

Kaçak izleme sisteminin kurulması ve 12 
ayda bir kontrolünün yapılması (M. 3) 

Kayıt tutma (M. 6)  

Cihazın hurdaya terk 
edilmesi ve eğer 
uygunsa bakım ve 
servisi esnasında 
sertifikalı personel 
tarafından f-gazın geri 
toplanması (M.8 ve 10) 
(***)

Sertifikalı 
personelle                        

Eğitim belgeli 
personelle 

Uygun kalifiye 
personelle  

Cihazın etiketlenmesi (Madde 12)     

(*) Yalnızca servis personeli sertifikalı olmalı, servis şirketi için gerek yoktur.
(**) Eğer sabit soğutma ve iklimlendirme ekipmanı kaçak izleme sistemi ile donatılmış ise, MRB 
sınıfı için sızdırmazlık kontrol periyodu ikiye katlanarak 12 aya çıkar.
(***) Eğer teknik olarak uygulanabilir ve maliyet makul seviyelerde ise (Madde 8 (3) (EU) No 
517/2014).

(*) Eğer sabit soğutma iklimlendirme ekipmanı kaçak izleme sistemi ile donatılmış ise, kaçak 
kontrol periyotları B, C ve D sınıf ları için ikiye katlanarak sırasıyla 24 ay, 12 ay ve 6 ay olarak 
uygulanır.
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Baymak BG serisi gaz yakıt brülör-
leri, TS EN 676+A2 ve DIN 4787 
Avrupa standartlarına uygun ileri 

teknolojiye sahip ürünlerdir. Baymak BG 
Serisi gaz brülörleri 38 farklı kapasi-
tede, 15 – 1225 kW (12.900 – 1.053.500 
kCal/h) kapasite aralığında, 21 mbar ve 
300 mbar gaz basınç seçeneklerinde, 
doğalgaz ve LPG yakabilme özelliğinde, 
BG 1 Tek Kademeli, BG 2 Çift Kade-
meli ve BG 3 Oransal modeller olarak 
üretiliyor. Brülör üzerine monte edil-
miş elektronik röle ve kumanda sistemi, 
minimum hava ve gaz basınç presos-
tatları ile tam otomatiktir. Yanma odası 
ön süpürme, otomatik ateşleme sistemi, 
iyonizasyon alev kontrolü ile yanmada 
güvenlik önlemleri alınmıştır. BG serisi 
gaz brülörleri standart olarak kontrol ve 
kumanda elemanları, gaz hattı armatür-
leri ile komple teslim edilir:

Ürün Tanıtımı

•	 Siemens elektronik kumanda rölesi
•	 Dungs minimum gaz ve hava 

presostatları
•	 Ateşleme ve alev kontrolü 

(iyonizasyon) elektrotları
•	 Dungs gaz hattı (filtre, regülatör, 

çalışma ve emniyet selonoidlerinden 
oluşan multiblok)

Baymak BG serisi gaz brülörlerinde 
yanma ionizasyon çubuğu ile kontrol 
edilirken, brulörün kontrolü ise brulör 
üzerine monteli otomatik kontrol panosu 
ile yapılır. Kayar kızak sistemi ile montaj 
ve bakımda yanma kafasındaki önemli 
tüm parçalara kolayca ulaşımı sayesinde 
servis kolaylığı sağlar.

Baymak BG Serisi Gaz Brülörleri
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Ürün Tanıtımı

Wi-Fi Özellikli Bosch V-Dizayn Klimalar
Kış aylarında klimayla ısınmak bir-

çok avantaj sunuyor. Bu avantaj-
lar üründeki teknolojilere göre 

değişkenlik gösterebiliyor. En belirgin 
avantaj ise, klimaların aynı miktar ısıt-
mayı elektrikli veya infrared ısıtıcılar-
dan daha az elektrik harcayarak yapması 
olarak öne çıkıyor. Bu fark, harcanan 
aynı enerjiyle 4 kat daha fazla ısı elde 
edebilmesi anlamına geliyor. Bu fayda-
ları en tasarruflu şekilde deneyimlemek 
için en ideal seçim ise İnverter klima-
lar. Bosch Ev Aletleri’nin yenilikçi ve 
modern bir tasarımla geliştirdiği Wi-Fi 
kontrol özellikli yeni klimaları kış ayla-
rında da konforlu mekânlar sunuyor. 
Ekonomik kullanım sunan teknoloji ile 
yenilikçi tasarımın modern bir şekilde 
birleştiği “V tasarımlı” klimanın yan 
taraflarında, soğuk ve sıcak çalışma 
moduna göre gözü yormayan mavi ya 
da kırmızı ışık yanıyor. Yeni Enerji 
Yönetmeliğine uygun olarak A++ enerji 
sınıfı verimlilik sağlayan Bosch Vertu 
DC Inverter Klima B1ZMI12922 süper 
iyonizer özelliğine sahip. Bu özellik, 
şık bir tasarıma sahip klimanın daha 
sessiz çalışmasını sağlarken, kış ve yaz 
aylarında temiz ve ferah doğa ortamını 
evlere taşıyor. 

Klima kumandasındaki her 
fonksiyon cep telefonunda

Dört mevsim konfor sağlayan klimalar-

özelliklerinin yanında, kolayca çıka-
rılıp yıkanabilir ön filtresiyle hijyenik 
bir kullanım sunan klima, virüsleri ve 
maytları barındırmayan örgü yapılı fiber 
filtresi sayesinde 20 mikrona kadar tüm 
parçacıkları tutuyor ve temiz bir kulla-
nım sağlıyor.

Özellikler

•	 Isıtma kapasitesi:13000 BTU/h
•	 Heat-Pump ısıtma
•	 Soğutma kapasitesi: 12000 BTU/h
•	 Fonksiyonlar: Isıtma, soğutma, 

donmaya karşı koruyucu, nem 
giderme, otomatik, sleep,

•	 3 kademeli ve otomatik fan hızı 
(otomatik-düşük-orta-yüksek)

•	 Çıkarılıp yıkanabilir ön filtre
•	 Otomatik ya da manuel hava 

dağıtımı için kanatçıkların isteğe 
göre ayarlanması

•	 Otomatik dikey hava salınım
•	 Çekilen enerji: Isıtma 1730 W, 

soğutma 1710 W
•	 Frekans/voltaj: 50 hz / 220 - 240 V
•	 Nem alma kapasitesi: 1.2 l/h
•	 Kapalı mekân sıcaklık ayarı aralığı 

17 C - 30 C
•	 Zaman ayarı: 0-24 saat arası
•	 Uzaktan kumanda
•	 İç ünite ses seviyesi: düşük hızda 22 

dB/ yüksek hızda 36 dB

daki Wi-Fi modülü, evde ve ev dışında 
kullanılan akıllı cihazlarla klimaları 
kontrol etme imkânı sunuyor. Diğer 
bir deyişle, cep telefonu ya da tablet 
her yerden kullanılabilen bir klima 
kumandasına dönüşüyor. Böylece, kul-
lanıcı henüz eve varmadan konforlu ve 
sıcak bir ortam kolayca hazırlanıyor. 
Aynı özellik, yaz ayları için de geçerli. 
Çıkarılabilir ön filtresiyle temiz bir kul-
lanım sağlayan ve şık tasarımlara sahip 
yeni verimli klimalarda bulunan inter-
net modülü, ilgili uygulama yükleniyor, 
akıllı telefon ve tabletlerle tek dokunuşla 
uyum içinde çalışıyor. Bu özellikle, kli-
manın açılıp kapanması, sıcaklık ayarla-
rının değiştirilmesi ve ısıtma/soğutma/
nem ayarlarının hepsi akıllı telefonlar 
ile tabletler üzerinden tek dokunuşla 
ayarlanabiliyor. Böylece, evdeki inter-
nete bağlı olan klimayı ev dışındayken 
çalıştırmaya başlamak ve kış soğukla-
rında önceden ısıtılmış konforlu bir eve 
girmek mümkün oluyor.

Son teknoloji konforlu ve temiz 
ısınma

Konfor sağlamak için kaliteli özellik-
ler sunan klimanın otomatik parlak-
lık özelliğine sahip akıllı ekranı, oda 
ışığı kapandıktan 5 saniye sonra ekran 
parlaklığını kapatıyor ve klima sessiz 
konuma geçiyor; ışık açıldığında ise 
eski konumuna dönüyor. Teknolojik 
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Ürün Tanıtımı

WC Öğütücüleri; bodrum katı, 
çatı katı ve gider borusuna uzak 
kalan yerlere, tuvalet veya banyo 

monte etme imkânı sunuyor. Dikey olarak 

7 metreye, yatay olarak 110 metreye kadar 
atıkları pompalayabilen öğütücüler; ekono-
mik, pratik ve estetik bir çözüm sağlıyor. 
Atıkların tahliyesi 32 mm çaptaki PVC 
boru aracılığıyla yapılıyor. SFA öğütücüleri 
koku yapmıyor ve çok düşük seviyedeki 
sesle çalışıyor. Basit montaj yöntemi saye-
sinde, hızlı ve kolay uygulanabilir bir sistem 
olup, restorasyon ve tadilat işlemlerinde 
kullanıcılarına esneklik sağlıyor. 
Pompa grubu ise mutfak veya çamaşırhane 
gibi alanlarda kullanılıyor, ancak öğütücü 
özelliğine sahip değil. Yine kanalizasyona 
uzak kalınması veya bodrum kat gibi kot 
farkı olan yerlerde, atık suların tahliyesini 
sağlıyor. 60-70 ˚C sıcaklığındaki akışkan-
lara ve sabunlu sulara dayanıklı olarak üre-
tildiklerinden, restoran, otel, iş yerleri gibi 
birçok alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor.

SANITOP SILENCE WC 
ÖĞÜTÜCÜ - Teknik Özellikleri: 

•	 Bağlanabilen Üniteler: Klozet + 
lavabo 

•	 Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 

•	 Yatay pompalama: 100 m’ye kadar,

•	 Koruma Sınıfı: IP44

•	 Tahliye boru çapı: 32 mm,

•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 
240 V / 50 Hz,

•	 Elektrik tüketimi: 400 W,

•	 Ortalama sıvı sıcaklığı: 35°C,

•	 Boyutlar (g x d x y ): 330 x 163 x 
263 mm

SFA Sanihydro’dan Sanitop Silence 
WC Öğütücü

Teknik Düzenleme
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Ürün Tanıtımı

Xylem tarafından üretilen ve pompa 
motoru üzerine monte edilen mikro 
işlemcili frekans kontrol cihazı 

olan Hydrovar®, 5. jenerasyonu ile şimdi 
daha esnek uygulama avantajları sunuyor. 
Hydrovar®, motor hızını kontrol ederek 
pompa performansını, sistem ihtiyaçla-
rına göre çok geniş bir bölgede ayarlar ve 
optimum çalışma sağlar. Böylece pompalar 
verimli olarak çeşitli uygulamalarda kulla-
nılabilen komple bir pompalama sistemine 
dönüşür. Sistem; değişken hızlı sürücü 
(VSD), kontrol kartı, sensörler, EMC 
filtreleri ve motor/sistem koruması içerir. 

Tasarım

•	 Alüminyum gövde
•	 Yenilenen geniş LCD ekran 
•	 Elektrik bağlantısını kolaylaştıran üst 

kapak tasarımı

Kolay Kurulum

•	 Hızlı başlangıç menüsü ve 
programlanabilir menü Hydrovar®’ın 
hızlı kurulumunu ve çalışmasını 
sağlar.

•	 Gelişmiş programlama özellikleri 
sayesinde Hydrovar® geniş seçenekli 
sistem şartlarına göre kendini 
optimize eder. 
 

Enerji Tasarrufu

•	 Hydrovar®, enerji tasarrufunda  
% 70’lere varan bir performansa ulaşır 
(TÜV Avusturya tarafından kayıt 
altına alınmıştır).

Teknik Özellikler

•	 1.5kW’dan 22 kW’a kadar olan motor 
güçlerinde kullanılır.

•	 Güç Kaynağı: Monofaze veya trifaze, 
50 veya 60 Hz

•	 IEC standardına sahip tüm 
motorların üzerine takılabilir, retrofit 
bir cihazdır.

•	 Pompaların sıralı çalışmasını sağlar ve 
eşit yaşlandırmaya imkân verir.

•	 İstendiği zaman pompa hızı artış 
ve yavaşlama süreleri ayarlanabilir 
(rampalama).

•	 Bir sistem için iki ayrı sinyali 
algılayabilir veya emniyet için ikinci 

sensörü kullanabilir. (min/max ve 
fark) (master invertör)

•	 Premium kart sayesinde daha fazla 
I/O seçenekleri sunar (opsiyonel)

•	 Hydrovar® kullanılırken harici 
kontrol paneline ihtiyaç duyulmaz.

•	 28 dil opsiyonu

Kontrol Seçenekleri

•	 1 ila 8 pompayı kontrol etme imkânı 
tanır

•	 Sabit basınç
•	 Sabit debi
•	 Sistem eğrisine göre kontrol 
•	 4-20 mA veya 0-10V harici sinyal 

(kuru kontak)

Güvenlik

•	 EN 61000 standartlarına uyumlu
•	 Harmonik girişimi engelleyici entegre 

edilmiş THDi filtre
•	 Sıfır talepte pompayı durdurur
•	 Yumuşak kalkış ile motora yol verir. 

Böylelikle ağır çalışma ve durma 
nedeniyle oluşabilecek su koçu (water 
hammer) darbeleri de tamamen 
ortadan kaldırılmıştır.

•	 Pompa ve motoru, aşırı voltaj, faz 
koruma, faz sıralama, (elektrik 
besleme fazları değişmesi durumunda 
bile motor yönü değişmez) düşük 
voltaj, aşırı yük, aşırı ısınma, kısa 
devre ve topraklama hatalarına karşı 
korumaktadır.

•	 Susuz çalışmayı hem flatörden, hem 
sensörden hem de akımdan algılar ve 
pompayı tamamen koruma altına alır.

•	 Geçmişe dönük arıza kayıtlarını 
hafızasında tutar.

Kapsamlı İletişim Olanakları

•	 Standart olarak sunulan Modbus ve 
Bacnet protokolü 

•	 RS485 arayüzü
•	 Opsiyonel wi-fi bağlantısı 

Lowara’dan 5. Jenerasyon Hydrovar®
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dergilerinize her yerden ulaşın...DSYG Dergilik

Sektörünüzle ilgili en taze 
haberler burada!



global success days

Global Success GmbH  |  T. +49 69 / 45 00 44 30  |  F. +49 69 / 45 00 44 29
E-mail: contact@globalsuccess.de | Web: www.globalsuccess-club.net

Industrie 4.0 –
Digitalization in Manufacturing
» Comprehensive overlook of Industrie 4.0 today
» Exclusively for senior executives
» Exposure to new partners
» Interactive panels with top speakers

Space is limited. Register now for free & secure 
your spot today: www.globalsuccess-days.net 

II. Turkish-German
Innovation Summit

SPONSORED BY THE

December 6th – 7th, 2016 – Istanbul

 ISSN 1306-9721
FİYATI: 6 TL   YIL: 9 SAYI: 53

www.iskteknik.com

Söyleşi

Teknik

Bilgi

“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

DOĞA SEKTÖREL YAYIN GRUBU

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

İş Kazaları ve 
İş Güvenliği

Tesisat Akademisi Derneği 
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KKTC’NİN TEMİZ SU İHTİYACINA 
ÇÖZÜM GELDİ

MAKALE
GELECEK İSTANBUL DEPREMİ:
BİLİMSEL VE SOSYAL ÇERÇEVESİ

 

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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Yivli Mekanik Bağlantı 
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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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Egzoz ve Duman Tahliye Basınçlandırma Fanları
Tünel ve Metro Fanları

Aironn’un pusulası
her zaman Başarı’yı gösterir...

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 3 D: 16 Şerifali - Ataşehir / İstanbul


