
Yerli üretim özgürleştirir!

• CFD MODELLEME

• OTOPARK HAVALANDIRMA VE DUMAN EGZOZ SİSTEMLERİ

• MERDİVEN VE ASANSÖR KOVASI BASINÇLANDIRMA

• ATRİUM VE KORİDOR DUMAN EGZOZ SİSTEMLERİ 

• TÜNEL, METRO VE KAZI HAVALANDIRMASI  

• SIĞINAK HAVALANDIRMASI

• OTOMASYON SİSTEMLERİ

www.aironn.com.tr

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 2 D: 12 
Şerifali - Ataşehir / İstanbul 
T: (0216) 594 56 96 F: (0216) 594 57 17 • info@aironn.com.tr
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Sektörünüzün yayınlarına 

kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde

alışverişinizi güvenle yapın, 

kampanyalardan yararlanın.
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• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

Koçullu Mah. Doğru Sok. No: 6
34799  Çekmeköy / İstanbul 
Tel: (0216) 660 01 30
Faks: (0216) 660 01 33
info@ebitt.com.tr 

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

www.ebitt.com.tr

HVAC  Sistem Çözümlerinde
İ LERİ TEKNOLOJİLER

Kontrol Panoları

Plakalı Eşanjörler

Pompalar

Vanalar

Akümülasyon ve
Genleşme Tankları

Aksesuarlar



  

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

  

Londra, 1200’lerden beri kötü hava kalitesinden dolayı so-
run yaşıyordu, 1600’lerde ise durum çok daha kötüleşti. 
Büyük Sis olayı ise 1956’da çıkan “Temiz Hava Yasası” başta 
olmak üzere pek yok yasal düzenleme ihtiyacını gündeme 
taşıdı.
Hava kirliliğinin ömür boyu etkisi konusunda 23 Şubat 
2016'da Royal College of Physicians tarafından gazete-
lerde “Aldığımız Her Nefes” başlıklı bir rapor yayımlandı. 
“Hava temizleyiciler sizi nasıl öldürüyor olabilir” ve “Hava 
ferahlatıcılarının ve ev temizlik ürünlerinin gizli tehlikeleri” 
başlıklı haberler, televizyon ekranlarında boy gösterdi. Ber-
gen Üniversitesi tarafından kış aylarında doğan bebeklerin 
yaşamları boyunca astım ve diğer solunum sorunlarına 
yakalanma konusunda daha fazla riski bulunduğunu ileri 
süren bir rapor yayımlandı. 23 Ağustos 2016 tarihli Daily 
Mail gazetesi, kötü havalandırmanın sağlık riskleri konu-
suna iki sayfa ayırdı:
Kötü havalandırmanın küf oluşumuna, küf oluşumunun 
da akciğer enfeksiyonlarına sebep olduğuna dikkat çekti. 
Bu konuda iki bildiri de Ağustos 2016’nın son haftasında 
Londra’da yapılan Avrupa Solunum Derneği Uluslararası 
Kongresi’nde sunuldu.
Fransa’da OQAI (Observatoire de la qualité de l’air intérieur 
- İç Ortam Hava Kalitesi Gözlemevi) tarafından yürütülen 
yakın zamanlı çalışmalara göre; binaların yüzde 85’inde, 
havadaki formaldehit, sınır değer olan 10μg/m3’ten 
daha yüksek seviyelerdedir. Çalışma sonuçlarına göre 
bu değerin ortalaması 20μg/m3 olup 80μg/m3’e kadar 
çıkabilmektedir.
Dış ortam kirliliği açısından Türkiye’deki 81 ilden sadece 
Çankırı’nın hava kirlilik düzeyi Dünya Sağlık Örgütü’nün 
normal kabul ettiği değerde. 18 sivil toplum kuruluşu (STK) 
bir araya gelerek kurduğu Temiz Hava Hakkı Platformu’nun 
raporunda konuya ilişkin detaylı veriler ve çözüm öneri-
leri yer alıyor. Dış ortam havası ile ilgili çalışmalar, iç ortam 
hava kalitesi konusunda yapılan çalışmalardan neredeyse 
yüz kat fazla olduğu için, iç ortam hava kalitesinin hasar 
raporu ne yazık ki tüm çarpıcılığı ile gözler önüne serile-
miyor. Meslek örgütlerimiz her ne kadar “iç hava kalitesi” 
(IAQ) hatta “iç çevre kalitesi” (IEQ) kavramları konusunda 
harıl harıl çalışıyor olsalar da, yasal zeminler ve denetimler, 
belgelendirmeler vb. olmadıkça ihtiyacımız olan “sağlıklı 
hava koşulları” için daha fazla beklememiz gerekecek.

er bir insan, ömrü boyunca ortalama olarak 250 
milyon litre hava soluyor. Yani yaşamak için 300 
bin kg havaya ihtiyacı var, ama temiz havaya… 

Aksi takdirde 250 milyon litre hava soluyacak kadar za-
manı olmayacak. Aslında temiz havanın insan sağlığı açı-
sından önemi, antik Roma’da, Mısır’da bile biliniyordu. İlk 
mimarlar arasında adı geçen Vitruvius Pollio (M.Ö 1.yy), 
“kasabalar bataklıklara yakın kurulmamalı, aksi takdirde 
sabah rüzgârlarının gün doğumunda kasabaya doğru es-
tiğinde, bataklıktan, bataklık gazlarını kasabaya taşıyacak 
ve bu hava da insanların ve diğer canlıların sağlığını boza-
cak” demiş! Ondan da önce M.Ö. 4-5. yüzyıllar arasında bir 
yerde Hipokrat Hoca, sonraları mikrop teorisine de zemin 
hazırlayan “miasma teorisi”nde genellikle yerlerden çıkan, 
küçük inorganik parçalar, kirletici ve gazlarla kirlenen ha-
vanın hastalıklara sebep olduğuna işaret etmiş. Mısır’da 
kapalı ortamda taş oymacı işçilerin, açık havada çalışanlara 
oranla çok daha fazla solunum sıkıntısı yaşadığının farkı-
na varılmış, kapalı ortama daha fazla taze ve temiz hava 
girebilmesi için duvarlara bir sürü delik açılmış. Sonraları, 
M.S. 11-12. yüzyıllarda ısıtıcı ve pişiriciler kapalı mekânlar 
içine alındığında, ortama salınan gazlardan kurtulmak 
için bacalar akıl edilmiş ama o zamanki bacalar da yeterli 
çözüm sunamamış. Orta çağlarda açık alevli şömineler 
duman zehirlenmelerini artırınca İngiltere Kralı Charles (!) 
1600’de, tavan yüksekliklerinin 3 metrenin üzerinde olması 
gerektiğini ve pencerelerin daha iyi duman tahliyesi için 
daha geniş olması gerektiğini söylemiş. Bu miasma teorisi, 
18 ve 19. yüzyıllarda mimaride doğal havalandırma yön-
temleri ile cebri havalandırmanın gelişmesinde itici kuv-
vet olmuş. Bu alanda İngiltere’de Avam Kamarası binası ve 
Covent Garden Tiyatro binası, Westminster Sarayı Merkez 
Kuleleri yeni havalandırma uygulamaları konusunda öncül 
örnekler arasında sayılıyor. Sanayi Devrimi ile birlikte hava 
kirliliği ve beraberinde sağlık sorunları artınca, kirli hava 
ve insan sağlığı arasındaki bağlantının önemi daha fazla 
ortaya çıkmış. 20. yüzyılın başlarında özellikle gece bastı-
ran kirli havadan hastaları, özellikle çocukları korumak için, 
hasta ve çocuk odalarının pencerelerinin kapalı olmasına 
dikkat edilmeye başlanmış. 
5-9 Aralık 1952’de Londra’da yaşanan, yüksek basınçlı 
ve rüzgârsız atmosferde özellikle kömür kullanımından 
kaynaklanan kirletici kesif tabaka tarihe meşhur “Büyük 
Sis” olayı olarak geçti. Sonrasında, resmi tıbbi raporlarda, 
8 Aralık’a kadar 4 bin kişinin sisin doğrudan bir sonucu 
olarak öldüğü ve sisin insan solunum sistemi üzerindeki 
etkileri ile yüzlerce kişinin hasta olduğu tahmini öne sü-
rüldü. Sonraki araştırmalar, toplam ölüm sayısının yaklaşık 
12 binden fazla olduğunu açıkladı.

H

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Binlerce yıldır bilinen bir gerçeği yeniden kavramak gerekiyor
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İSKİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner Yönet
“Yeni dönemde 
sektörün gelişimine 
yönelik faaliyetlerde 
bulunacağız”

“Manisa fabrika 
yatırımı 50 yıllık 
emeğimizin, 
tecrübemizin Türkiye 
iklimlendirme 
sektörüne 
armağanıdır”

Prestijli Projelerde 

ISK Sektörü
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• SFA SANIHYDRO’dan SANIPRO XR WC Öğütücü
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FRİGOBLOCK SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Orhan Gazi Mah. 15. Yol Sok. No:37 Esenyurt-İstanbul 
 +90 212 623 21 73 / 8 Hat    | +90 212 623 21 70     l www.frigoblock.com.tr    v info@frigoblock.com.tr

GüvenliÇevre Dostu Etkili ve Tasarruflu

Frigo Block çevreci ürünler geliştirme konusunda sektörünün
öncüsü olarak size sürdürülebilir çözümler sunar.

Endüstriyel Soğutma Sistemleri

R290 PROPAN
CHILLER

TRANSCRITICAL CO₂
BOOSTER 

İklimlendirme Sektörü Başarılı İhracatçılar Ödül Töreni Gerçekleştirildi

F aaliyetlerine 2011 yılı sonunda 
başlayan İklimlendirme Sanayi 

İhracatçıları Birliği (İSİB), kuruluşundan 
itibaren her yıl üye firmalarını ihracat per-
formanslarına göre ödüllendiriyor. Sektör 
temsilcilerinin katılımıyla 18 Nisan 2017 
tarihinde Ankara’da İSİB Merkezi’nde 
(OAİB Genel Sekreterliği) gerçekleştirilen 
ödül töreninde İSİB üyesi firmalara 17 
kategoride toplam 48 ödül verildi. 

Ödül kazanan İSİB üye firmaları listesi 
şöyle:

En Çok İhracat Yapan Firma
Bosch Termoteknik Isıtma Ve Klima San. Ve Tic. A.Ş.

Daikin Isıtma Ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.

En Çok Ülkeye İhracat Yapan Firma
Karyer Isı Transfer San. Ve Tic.A.Ş. 

Duyar Vana Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Alarko Carrier Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

En Çok Kazan İhracatı Yapan Firma
Rima Isı Sistemleri San. A.Ş. 

GNB Dış Ticaret Ltd. Şti. 

Akkaya Isı Makinaları Ve Doğal Gaz San. Ve Tic. A.Ş.

En Çok Radyatör İhracatı Yapan Firma
Eleks Dış Ticaret A.Ş. 

Coşkunöz Isı Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Çelikpan Dış Tic. A. Ş.

En Çok Kombi-Su Isıtıcısı İhracatı Yapan Firma
Bosch Termoteknik Isıtma Ve Klima San. Ve Tic. A.Ş.

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.

Viessmann Manisa Satış Pazarlama Ve Tic. Ltd. Şti.

En Çok Soğutmalı Kabin-Buzdolabı İhracatı Yapan Firma
Kap-So Dış Ticaret Ve Pazarlama Turizm Ltd. Şti. 

Tekso Teknik Soğutma San. Tic. A.Ş

Ahmet Yar İç Ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

En Çok Soğutma Kulesi İhracatı Yapan Firma
Cenk Endüstri Tesisleri İmalat Ve Taahhüt A.Ş.

Yolyapı Su Soğutma Kuleleri San. Ve Tic. A.Ş.

En Çok Eşanjör-Batarya İhracatı Yapan Firma
Karyer Isı Transfer San. Ve Tic. A.Ş. 

Friterm Termik Cihazlar San. Ve Tic. A.Ş.

Termokar Isıtma Soğutma Klima Cihazları San. Ve Tic. A.Ş.

En Çok Split Klima İhracatı Yapan Firma
Daikin Isıtma Ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.

En Çok Plastik Boru İhracatı Yapan Firma
Egeplast Ege Plastik Ticaret Ve San. A.Ş.

Eryap Grup Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. A.Ş. 

Arangül Plastik Kalıp San. Ve Tic. Ltd. Şti.

En Çok Vana İhracatı Yapan Firma
Duyar Vana Makina Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Elmak Makina San. Ve Tic. A.Ş. 

FAF Vana Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

En Çok Fan İhracatı Yapan Firma
Franke Mutfak Ve Banyo Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.

Bahçıvan Elektrik Motor Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.

Pitsan Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Eneko Havalandırma Ve Isı Ekonomisi Sis.  
Tek. Mak. San. Ve Tic. A.Ş.

En Çok Hava Temizleyiciler-Filtreler İhracatı Yapan Firma
Mikropor Makina San. Ve Tic. A. Ş. 

MGT Filtre San. Ve Tic. A. Ş. 

Ulpatek Filtre Tic. San. A.Ş. 

En Çok Klima Santrali İhracatı Yapan Firma
Alarko Carrier Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Johnson Controls Klima Ve Soğutma Servis San. Ve Tic. A.Ş.

Systemair HSK Havalandırma Endüstri San. Ve Tic. A.Ş.

En Çok Hava Kanalları İhracatı Yapan Firma
AFS Flexible Kanal Ticareti A.Ş. 

Isıdem Yalıtım San. Ve Tic. A.Ş. 

En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma
İzocam Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 

Knauf Insulation İzolasyon San. Ve Tic. A.Ş.

ODE Yalıtım San. Ve Tic. A. Ş. 

Nitelikli Ürün 
Cantaş İç Ve Dış Ticaret Soğutma Sistemleri San. A.Ş. 

Solimpeks Enerji Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şantes Klima Havalandırma Soğutma San.Ve Tic.Ltd.Şti.
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FRİGOBLOCK SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 Orhan Gazi Mah. 15. Yol Sok. No:37 Esenyurt-İstanbul 
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GüvenliÇevre Dostu Etkili ve Tasarruflu

Frigo Block çevreci ürünler geliştirme konusunda sektörünün
öncüsü olarak size sürdürülebilir çözümler sunar.

Endüstriyel Soğutma Sistemleri

R290 PROPAN
CHILLER

TRANSCRITICAL CO₂
BOOSTER 



Haberler

İSİB, Avrupa Uluslararası 
Müteahhitler Birliği (EIC) Bahar 
Konferansı’na Sponsor Oldu

A vrupa inşaat sanayisinin en yüksek temsil organı 
olan Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği’nin 

(EIC- European International Contractors) Genel Kurulu 
ve İlkbahar Konferansı 20-21 Nisan 2017 tarihlerinde 
“Kentsel Alanlarda Sürdürülebilir Çözümler” temasıyla 
Kopenhag/Danimarka’da gerçekleştirildi. İSİB, söz konusu 
organizasyona sponsor olarak destek vermeye devam 
ediyor. Program kapsamında Avrupa’nın önde gelen 
müteahhit firmaların temsilcileri ile bire bir görüşmeler 
gerçekleştirildi. Türk ekonomisinin ve endüstrinin avantajlı 
durumuna vurgu yapılmasının yanı sıra, Türk iklimlen-
dirme sektörünün rekabetçi yapısı hakkında katılımcılar 
bilgilendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 
Toplantıda konuşmacı olarak yer alan Danimarka Dış İşleri 
Bakanı Anders Samuelsen ile bir görüşme gerçekleştiri-
lirken, kendisine İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı S. Zeki Poyraz ile Ankara Demir 
ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Şerafettin Ceceli tarafından Türkiye’yi anlatan bir 
kitap hediye edildi. Daha önce EIC tarafından Berlin ve 
Brüksel’de gerçekleştirilen konferanslara da İSİB sponsor 
olmuş ve bu çerçevede tanıtım faaliyeti gerçekleştirmişti. 
EIC, Avrupa çapındaki 15 ülkenin ulusal müteahhitler 
birliği üyesi olan müteahhitlik firmalarının dünya gene-
linde faaliyetlerine destek vermek amacıyla politik, eko-
nomik ve yasal koşulları 
geliştirme ve iyileştirme 
yönünde çalışmalar yapı-
yor. Türkiye’nin de dahil 
olduğu 15 farklı Avrupa 
ülkesinden Müteahhitler 
Birliklerini bir çatı altında 
toplayan EIC, Türk yapı 
sektörü için önemli bir 
muhatap olarak karşı-
mıza çıkıyor.

Resterm Endüstriyel Isıtma Ekipmanları
Girne Mah. Girne Cad. No:105-107/A, 34852 Maltepe / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 216 366 10 80 Faks: +90 216 366 10 81 E-mail: info@resterm.com

www.resterm.com

Dikdörtgen Tip
Kanal Isıtıcılar

Kanal Isıtıcılar
Yuvarlak Tip

Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcılar

•	 Galvaniz	-	Aluzinc	-	
	 Paslanmaz	çelik	kasa
•	 304	AISI	ısıtıcı	elemanlar
•	 0,5-1200	Kw	güç	aralığı	(Dikdörtgen)
	 0,5-20	Kw	güç	aralığı	(Yuvarlak)
•	 2	kademeli	sıcaklık	emniyeti

•	 Otomasyon	uyumlu	modeller
	 Kademe	kontrolü
	 0-10	V	kontrol
	 Modbus	RTU-Bacnet	MS/TP	Entegrasyon
•	 Kolay	montaj
•	 IP43	koruma
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Teknoklima Endüstriyel, York ile İşbirliği Yaptı

T eknoklima Endüstriyel A.Ş., Amerika 
merkezli iklimlendirme ve etkin bina 

çözümleri ile sektöre yön veren Johnson 
Controls bünyesinde yer alan York mar-
kalı VRF sistemleri ile sektördeki faaliye-
tini sürdürme kararı aldı. Konu ile ilgili 
Teknoklima Endüstriyel A.Ş. Kurucusu ve 
Genel Müdürü Uğur Darcan şu açıkla-
malarda bulundu: “Bu, iki eski dostun 
buluşmasıdır. Mühendislik kariyerime 
1987’de York Türkiye distribütörü HSK 
A.Ş.’de başladım ve 1989’da uluslararası 
ilk mühendis seviyesi geliştirme programı 
dahilinde dünya üzerinden 25 kişilik seçil-
miş mühendislerden oluşan bir grup ile 
birlikte USA York Int. merkez komplek-
sinde mühendis geliştirme programına 
katıldım. 4 aylık bir programda klima cihaz 
ve sistemleri dizayn, teknoloji, pazarlama 
ve satış rollplay teknikleri başta olmak 
üzere çok detaylı ve zor bir program üze-
rinden eğitim aldık.  Bahsettiğim tarih kişi-
sel bilgisayarların olmadığı, Windows’un 
daha keşfedilmemiş olduğu tarihtir. Yurda 
dönüşümde 12 seneye varan uzun bir 
çalışma döneminde York ile sayısız projeye 
imza attık. Teknoklima Endüstriyel A.Ş., 
1998 yılında tarafımca kuruldu ve uzun 
yıllar boyunca HVAC sektöründe mal-
zeme satıcısı-distribütör olarak faaliyet 
gösterdi. Ana iş konusu gelişen teknolojik 
trendler ile birlikte VRF sistemleri olarak 
adlandırılan merkezi değişken debili klima 
sistemleri projelendirme, satış ve satış 
sonrası hizmetleri oldu. Bu iki eski dost 
2017 yılında tekrar bir araya gelmek için 
çalışmalara başladı. Takip eden günlerde 
Türkiye’de yerleşik Johnson Controls Klima 
ve Soğutma, Servis San. ve Tic. A.Ş., Tek-
noklima Endüstriyel A.Ş. ile VRF klima sis-
temleri konusunda birlikte çalışma kararı 
aldı. Bu kapsamda Teknoklima Endüst-
riyel A.Ş. an itibarıyla York marka VRF 
ürünlerinin bütün satış, projelendirme ve 
uygulama işlerini kapsayacak faaliyetlerine 
2017 yılı içerisinde adım atıp 2018 yılında 
gerek iş hacmini gerekse iş kapsamını 
genişletecek. Hedefimiz yüksek teknolojili 
York marka VRF klima sistemlerini, ulusla-
rarası York markasının gücü ve başarısı ile 
birleştirerek temsil etmektir. 2017 Nisan 

ayı itibarıyla kadro, lojistik ve stok ürün 
olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 
Halihazırda hızlı sevk edilebilir yüksek mik-
tarda stok, hızlı teslimat ve mühendislik 
desteğimiz ile tüm iş ortaklarımızla yeni 
projelerde buluşmak için sabırsızlanıyoruz. 
Bu işbirliğinin; güçlü mühendislik, pazar-
lama, satış ve PR organizasyonumuzun 
York’un kendisini dünya liderliğine taşıyan 
marka ve üretim gücü ile birleşerek başarılı 
olacağına inancımız tam.” 

Teknoklima yeni vizyonu ile yeni 
yerinde iş ortaklarıyla buluşuyor
 
Yurtiçi ve yurtdışı projelerinde 30 yıllık 
birikimini Maslak 42’de açtığı yeni ofiste, 
genç, dinamik ve uzman ekibi ile şehrin 
merkezine taşıdıklarını söyleyen Darcan, 
“Mevcut iki firmamız üzerinden Klima ve 
Teknoloji sektörlerinde olacağız. Teknok-
lima Endüstriyel A.Ş. firmamız üzerinden 
HVAC sektörüne yönelik York marka 
klima sistemleri ile çalışma kararı aldık. 
Teknoenerji A.Ş. firmamız ile de inşaat ve 
mekanik tesisat sektörüne yönelik yüksek 
teknolojli IOT (Nesnelerin Interneti) uygu-
lamaları gerçekleştiriyoruz. Teknoklima 
Endüstriyel A.Ş. olarak York ile yaptığımız 
çalışma anlaşması kapsamında partner 
ve iş ortaklarımıza daha yakın olmak ve 
ayrıcalıklı hizmetleri ve gelişmiş teknolo-
jileri daha yakından paylaşmak için yeni 
ofisimizde hizmet vermeye başladık” dedi.
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Danfoss Türkiye’den İranlı İş Ortaklarına 
Destek

Schneider Electric ve ETMD İşbirliği ile 
“Elektrik Tesisat Rehberi” Yayımlandı

G

S

eçen yıl İran’da kendi yerel ofisini açan 
Danfoss, bu bölgeyi Türkiye ofisine 

bağlamış, tüm ticari ve teknik desteği bura-
dan sağlama kararı vermişti. 
Bu kapsamda Danfoss Türkiye Soğutma Tek-
nik Destek & Eğitim Müdürü Adnan Güney 
tarafından uygulamaya yönelik saha ziya-
retleri gerçekleştirildi ve ardından bir dizi 
eğitim verildi. 
Bir grup şirketi olan, yıllık 250 adet üzeri 
chiller ve rooftop kapasiteli İran’ın R410A 
soğutkanlı tek HVAC cihaz üreticisi olan 
Sarmayesh Germayesh Co. firmasına Adnan 
Güney tarafından saha desteği verilerek 
ardından, “Soğutma Sistemleri için Uygu-
lama İpuçları” ve “Danfoss DSH kompresör-
leri” konularında eğitim verildi. Sonrasında 
60 yıllık bir geçmişe sahip, bölgenin en köklü 
ve soğutmanın her dalında faaliyet gösteren 
Vahid Ref Industry firması ziyaret edilerek 
Danfoss AKV/ETS elektronik genleşme valf-
leri ve Coolselector2 konularında uygulamalı 
eğitimler verildi. Son olarak Danfoss İran 
ofisinde Sabcool Co., Arsam Pishro Co. ve 
Tisa Sanat Co. firmalarının katıldığı toplu bir 
seminer düzenlenerek “Kompresör Uygu-
lama Hataları” eğitimi ve “Coolselector2” 
kullanımı hakkında bilgiler aktarıldı. Hem 

chneider Electric, Elektrik Tesisat 
Mühendisleri Derneği (ETMD) işbirliği 

ile “Electrical Installation Guide” adlı kitabın 
Türkçe versiyonunu hazırlayarak mühendislik 
dünyasına sundu. “Elektrik Tesisat Rehberi” 
adıyla yayımlanan kitap; elektrik tesisatları-
nın tasarımı, güvenliği, teknik çözümlerin 
belirlenmesi ve uygulama detayları hakkında 
bilgi sahibi olunması amacıyla uluslararası 
standartlar baz alınarak Schneider Electric 
uzmanları tarafından hazırlandı. Schnei-
der Electric ve ETMD’nin koordinasyonu ve 
sponsorluğu ile hayata geçirilen Elektrik Tesi-

yerli OEM firmaları hem de bölgedeki distri-
bütör firmalar, Danfoss ürün ve çözümlerine 
yoğun ilgi gösterdi. 
İranlı firmalara Danfoss’un ekipman teda-
rikçisi olmalarının yanı sıra, yeni yapılanma 
doğrultusunda teknik ve saha destekleri ile 
uygulamalarında da çözüm ortağı olma 
konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

sat Rehberi’nin mühendislik hesaplamala-
rına ve uluslararası standartlara uygun, daha 
güvenli tesisatlar tasarlanması ve gerçekleş-
tirilmesi için faydalı bir rehber olarak Türkiye 
mühendislik dünyasına hizmet etmesi amaç-
lanıyor. Elektrik Tesisat Rehberi’ne Elektrik 
Tesisat Mühendisleri Derneği’nden ulaşmak 
mümkün.

ETMD iletişim bilgileri:

Telefon: 0 212 327 16 84 - 85
e-posta: info@etmd org.tr

0212 482 08 45

www.bgtmuhendislik.com
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KSB Elektrik Motorları IE5 Olarak 
Sınıflandırıldı

K SB tarafından üretimi yapılan SuPremE elektrik motorları 
2017 yılı başından itibaren IE5 olarak sınıflandırıldı. Konu 

ile ilgili KSB tarafından yapılan açıklamada, “Motor, değişken 
hızlı elektrik motorları için en yüksek enerji verimliliği sınıfların-
dan olan IE5 (IEC/TS  60034-30-2) gereksinimlerini karşılamakta 
olup IE4 ile kıyaslandığında, motor kayıpları yüzde 20 oranında 
daha da düşürülmüştür. Geleneksel senkron motorların aksine, 
bu motor, ciddi çevresel zararlara sebep olan ve kritik ham-
maddeler arasında sınıflandırılan nadir toprak elementleri gibi 
herhangi bir manyetik malzeme olmaksızın üretiliyor. 3000 
devir/dakika hıza sahip olan KSB SuPremE motorları şu an için 
18.5 kW güce kadar mevcuttur. 1500 devir/dakika hıza sahip 
motorlar ise 15 kW güce kadar IE5 sınıfının gereksinimlerini 
karşılıyor. 2017 yılı sonuna kadar bu hızdaki tüm tipler de 
IE5 sınıfı gereksinimlerini tamamen sağlayacaktır. İlk olarak, 
Hannover Messe 2009’da tanıtılan motor, sincap kafessiz 
olarak tasarlandı. Manye-
tik alan çizgileri, özel rotor 
laminasyonları ile yönlen-
diriliyor. Senkron relüktans 
motor, gelecekte pompa 
motorlarının verimliliği için 
tüm regülasyonları karşıla-
yabilecek teknolojiye sahip. 
Maksimum motor verimlili-
ğinden en iyi şekilde fayda 
sağlamak için, pompanın 
kullanıldığı hidrolik sistemin 
optimize edilmesi ve pompa 
hızı ile gerçek talebi sağlaya-
cak hızın uyması çok önem-
lidir” ifadelerine yer verildi.
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TÜYAK 2016/17 Dönemi Eğitim Seminerlerinin 7.’si “Yangın Pompaları” 
Konusuyla Yapıldı

T ürkiye Yangından Korunma ve Eği-
tim Vakfı ve Derneği’nin düzen-

lediği 2016/17 Eğitim Seminerlerinin 
yedincisi 15 Nisan 2017 tarihinde Hilton 
İstanbul Kozyatağı’nda yapıldı. 
Katılımın yoğun olduğu “Yangın Pom-
paları” Seminerinin Oturum Başkanlı-
ğını Prof. Dr. Haluk Karadoğan yaptı. 
Seminerde konuşmacı olarak Standart 
Pompa firmasından Cezmi Nurşen ve 
STS Yangın firmasından Sıtkı Engin yer 
aldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan 
TÜYAK Dernek Başkanı Filiz Mumoğlu, 
“2016 yılının Ekim ayından itibaren 
başlayan eğitim seminerlerimize Mayıs 
ayı itibarıyla ara veriyoruz. 2017-2018 
döneminde yeni sürprizlerle tekrar kar-
şınızda olacağız. Mayıs ayında düzenle-
yeceğimiz son seminerimize de katılımın 
yoğun olacağına inanıyoruz. 9-10 Kasım 
2017 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz 
sempozyum çalışmalarına hız kesme-
den devam ediyoruz. Uluslararası kuru-
luşlardan sempozyumumuz için destek 
almaya başladık. Bildiri özetlerinin gön-
derimi sonlandı ve bu yıl 80’den fazla 
bildiri aldık. Bilim Kurulumuz bildiriler 
üzerine çalışmaya başladı. Ayrıca üze-
rinde titizlikle çalıştığımız dergimiz çok 
yakın zamanda raflarda yerini alacak. 
Sektörümüzde yangın bilincinin üst 
düzeye taşınması için elimizden gelen 
her şeyi yapıyoruz” dedi. Mumoğlu’nun 

ardından seminerin ilk sunumunu “Yan-
gın Pompalarının FM/UL Test Süreçleri” 
konu başlığı ile Cezmi Nurşen, ikinci 
sunumunu ise “Yangın Pompa İstasyon-
larında Uygulama Hataları” konu başlığı 

ile Sıtkı Engin gerçekleştirdi. Seminer 
soru-cevap bölümünün ardından sona 
erdi. Bir sonraki seminer 13 Mayıs 2017 
tarihinde “Yangın Tesisatında Sismik 
Tedbirler” konu başlığıyla düzenlenecek.

MaxVal Buhar Teknolojileri’nin Sektörel Eğitim Çalışmaları Sürüyor

E ndüstriyel işletmelere yönelik “Buhar 
sistemleri, tasarım, uygulama ve 

işletme” konularında seminer çalışmalarını 
1 Mart 2016 tarihinden beri gerçekleştiren 
MaxVal Buhar Teknolojileri, seminerlerin 
gördüğü ilgi ve gelen talepler üzerine sek-
törel eğitimlere de başladı. 
23 Kasım 2016 tarihinde tekstil sektörü ile 
başlayan eğitimler, Haziran 2017 sonuna 
kadar 9 ayrı sektörü kapsayacak şekilde 

devam edecek. Buhar kullanan işletmelere 
göre özel hazırlanmış eğitimlerde konular 
ayrıntılı ve uygulamalı örnekleriyle anlatılı-
yor. 20 kişilik kontenjan dahilinde yapılan 
eğitimler, MaxVal Buhar Teknolojileri Eğitim 
Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Eğitimlere 
katılanlara, özel eğitim dokümanlarıyla bir-
likte “Buhar Sistemleri, Tasarım, Uygulama, 
İşletme” El Kitabı ve sektöre özel büyük boy 
tesisat şemaları da veriliyor. Özellikle; tekstil, 

kimya, ilaç, kâğıt, gıda, içecek, süt, çay gibi 
endüstrilerin yanında otel ve hastanelere 
yönelik özel eğitimler de düzenleniyor. 
Sektörel eğitimler iki tam gün sürüyor ve 
katılımcılara her eğitim için ayrı hazırlan-
mış, eğitim konularını içeren dokümanlar 
veriliyor.

Eğitimler ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 
www.maxval.com.tr
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Haberler

Samsung İnovasyon Merkezi Açıldı

SFA Sanihydro Mart Ayında Bursa’da Tesisat 
Ustalarıyla Bir Araya Geldi

Y

S

üksek teknolojiye 
sahip klimalarıyla 

farklı ihtiyaçlara farklı 
çözümler sunan Samsung, 
yeni sistem klima ve iklimlen-
dirme ürünlerini sergilediği 
ve deneyimleme fırsatı sun-
duğu İnovasyon Merkezi’ni 
Samsung Türkiye CEO’su 
DaeHyun Kim’in de katıldığı 
bir etkinlikle açtı. Açılışta 
Samsung Sistem Klimaları 
Ülke Müdürü Okan Tutcu 
şöyle konuştu: “Zorlayıcı pazar koşullarında 
bile ar-ge’ye yatırımı yapmaktan vazgeç-
meyen Samsung, günde 40 milyon dolar 
ar-ge harcamalarına ayırıyor. Türkiye’de 
çok kısa sürede Love Mark haline gelen 
Samsung, İnovasyon Merkezi’nde 33 Türk 
start-up şirketinin inovatif çözümlerini, 
ar-ge gücü ve üstün teknolojideki dona-
nımlarıyla buluşturuyor ve katma değerli 

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

seminerleri hız kesmeden sürüyor. SFA 
Sanihydro bu kez 1 Mart 2017 tarihinde 
Almira Hotel Bursa’da, tesisat ustalarıyla 
bir araya geldi. 65 kişinin katılımıyla ger-
çekleşen seminer, SFA Sanihydro Satış Son-
rası Hizmetler Sorumlusu Erman Tümçelik 
öncelikle SFA Grubu’nun 55 yıllık tecrübe-
sini ve WC öğütücü pompaların sağladığı 
çözümleri anlattı. Toplantıda WC öğü-
tücü ve pompaların doğal akışlı tahliyenin 
imkânsız olduğu durumlarda, evlerde ve iş 
yerlerinde herhangi bir yere, ekstra tuva-
let 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 olarak 11 met-
reye, yatay olarak 110 metreye kadar 32 
veya 50 mm’lik bir boru çapı ile atıkları 
pompalayabildiği, müşterilere hijyenik, 

çözümleriyle Türkiye’nin dijital dönüşü-
müne katkı sunuyor. İnovasyon ve tasarım 
alanında sektöre yön veriyor ve gelecek 10 
yılda liderliğini pekiştirmeye yönelik ar-ge 
çalışmalarını bugünden planlıyor.” 
Samsung İnovasyon Merkezi’nde akıllı 
enerji sarfiyatı ve yüksek performans sunan 
Samsung Sistem Klimaları’nın yenilenen 
ürün gamı sergileniyor. 

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 prensibinden 
montajına kadar detaylı teknik bilgi akta-
rıldı. Soru-cevap bölümünün ardından SFA 
Sanihydro düzenlediği akşam yemeğinde 
ustalarla yakından tanışma fırsatı buldu, 
müşteri memnuniyetini en iyi şekilde sağ-
lamak ve üst seviyede tutmak için eğitim 
etkinliklerine önem verildiği ve çalışmaların 
devam edeceği belirtildi.

Seamlessly integrated*.
Belimo’dan yeni sensör ailesi.
Sensörlerdeki geniş ürün gamı ile Belimo artık saha ekipmanları için tek ürün sağlayıcınız. Sıcaklık, nem, hava 
kalitesi ve basınç ölçümü için kullanılan sensörler tüm otomasyon ve kontrol sistemleri ile sorunsuz bir şekilde 
çalışmak üzere tasarlandı. Diğer avantajları ise şu şekilde:

• Hızlı monte edilebilen kapağı ve çıkarılabilen alt plakası ile kolay montaj
• Zorlu ortam şartları için NEMA 4X/ IP 65 ve UL uyumluluğu
• Kolay devreye alma ve BACnet/Modbus haberleşme protokolleri ile entegrasyon
• Kompakt klemens yapısı ile kablolama sırasında zaman ve maliyet tasarrufu
• 1.sınıf hizmet ve destek ile birlikte en iyi kalite ve 5 yıl garanti

* Sorunsuz çalışan bir sisteme mükemmel biçimde entegre olan

We set standards. www.belimo.com.tr

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

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri, 
ABS Alarm ile İşbirliği Yaptı

E EC Entegre Bina Kontrol Sistemleri, 
Ege Bölgesi'ndeki çalışmalarına pro-

fesyonel bir ekiple hız kazandırmak ama-
cıyla ABS Alarm firmasıyla işbirliği yaptı. 
Bu gelişmeyi, 21 Nisan’da Hilton İzmir’de 
iş ortaklarının katıldığı EEC Ege Bölge 
Müdürlüğü Tanıtım Toplantısında duyurdu. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan EEC 
Entegre Bina Kontrol Sistemleri Ege Bölge 
Müdürü Yavuz Alkan, “ABS Alarm halen 
aktif bir firma, bugüne kadar tamamladığı-
mız projelerin garanti ve bakım gibi devam 
eden süreçlerinde müşterilerimize hizmet 
vermeye devam edeceğiz. EEC ile geçmiş 
yıllarda yürüttüğümüz çözüm ortaklıklarına 
yeni bir boyut kazandırıp bundan sonra 
EEC Ege Bölge Müdürlüğü olarak faaliyet-
lerimize devam edeceğiz” sözleriyle ABS 
Alarm ve EEC’nin işbirliği sürecini özetledi. 
Alkan sunumuna “YEST Yönetmeliği - Yapı 
Elektronik Sistemleri ve Tesisatlarına Ait 
Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği” hak-
kında kısaca bilgi vererek devam etti. Hatalı 
tesis edilen sistemlerin kısa sürede kullanıla-
maz hale geleceğini ve bir gün gerektiğinde 
çalışmayacağını vurgulayan Alkan, bunun 
can ve mal güvenliği konusunda çok önemli 
bir nokta olduğunu hatırlattı. Ardından, 
konuklara EEC’nin kurulduğu günden bu 
yana büyüme aşamalarını ve bunun kanıtı 
olan referans projeler hakkında bilgiyi EEC 

Entegre Bina Kontrol Sistemleri Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Hayri Kartopu aktardı. 
Kartopu, Ege Bölge Müdürlüğündeki bu 
gelişmeyi “Bu etkinlik ile birlikte; 35 yılı 
aşan deneyimimizi, Ege Bölge Müdürlüğü-
müzün güçlü kadrosu ile müşterilerimize 
daha hızlı ve etkin hizmetlerimizle yansıta-
cağımızı duyurma fırsatı bulduk” sözleriyle 
değerlendirdi. Toplantının son bölümünde 
EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri Yöne-
tim Kurulu Başkanı Haluk Yanık, “Bina ve 
Tesislerde Kullanılan Elektronik Sistemlerin 
Seçimi ve Uygulamasında Yapılan Hatalar 
ve Çözüm Önerileri” konusunda dinleyi-
cilere bilgi verdi. Ciddi bir yangın atlatan 
işletmelerin yüzde 80’inin tekrar açılama-
dığının veya birkaç yıl içinde kapandığının 
altını çizen Yanık, farklı tip binalara aynı 
çözümün sunulmasından kaynaklı proje 
hatalarına ek olarak risk ve ihtiyaç anali-
zine dayanmayan şartname ve keşiflerin de 
bütçeleri yükselten bir etken olduğundan 
bahsetti. Yapılarda elektronik sistemlerin 
riskleri azaltmak ve çalışma konforunu 
artırmak olarak iki ana hedefle kuruldu-
ğunu söyleyen Yanık, bu iki ana amaca 
yönelik çalışmaların nasıl yürütülmesinin 
gerektiği hakkında kapsamlı bilgi verdi. 
Toplantı, misafirlerin sunumlara yönelik 
sorularının cevaplanmasının ardından kok-
teyl alanında devam etti. 





Haberler

İZODER’in Yeni Başkanı Levent Pelesen Oldu

CIAT Türkiye Yeni Ofisinde Hizmet Veriyor

İ

C

ZODER’in Olağan Seçimli Genel 
Kurul Toplantısı, 13 Nisan’da She-

raton Otel Ataşehir’de yapıldı. Genel Kurul 
öncesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müste-
şarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün de katıl-
dığı öğle yemeğinde, yalıtım sektörünün 
sorunları ve çözüm yolları konuşuldu. Prof. 
Dr. Mustafa Öztürk, yalıtım sektörünün 
öneminin farkında olduklarını belirte-
rek, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu 
için doğru malzemeler ve kaliteli işçilikle 
yapılan ısı yalıtımının, ülke ekonomisine 
katkılarının altını çizdi. Yalıtım sektörünün 
uzun zamandır çıkmasını beklediği ses ve 
su yalıtımı yönetmeliklerinin de mutlaka 
çıkartılacağını belirten Öztürk, sektördeki 
kayıt dışı uygulamalar ve haksız rekabe-
tin önlenmesi için de sektör dernekleri 
ve Bakanlığın birlikte hareket etmesinin 
önemini vurguladı. 
Genel Kurul’da İZODER 12. Dönem Yöne-
tim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, 
başkanlığı süresince İZODER’de yapılan 
çalışmaları anlatarak, yeni yönetim kuru-
luna başarı dileklerini iletti. Dernek üye-
likleri sona eren ancak İZODER’in kuruluş 
aşamasında görev alan ve geçmiş yıllarda 
derneğin faaliyetlerine önemli katkılarda 
bulunan üyelere İZODER Onur Üyeliği Bel-
geleri de takdim edildi. Kurucu Üye ve 2. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Korhan 
Işıkel, Kurucu Üye Bülent Kıraç, 7. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Arif Nuri Bulut ve 

IAT Türkiye uzun yıllardır hizmet 
verdiği İstanbul Bakırköy Garden 

Office’te bulunan genel müdürlük bina-
sını, daha geniş ve çok daha modern şart-
larda hizmet vermek üzere İstanbul’un 
finans ve ekonomi merkezi olan Levent’e 
taşıdı. Mart ayından itibaren faaliyetlerine 
buradan devam eden CIAT Türkiye’nin 
yeni adresi A plus ofis konsepti ile tasar-
landı. CIAT, teknik çalışma ve teknolojik 
faaliyetlerine yeni adresinden devam ede-
cek. CIAT Türkiye, yönetim kadrosu ve 
ekibi ile hem mühendislik hem satış hem 

9. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sedat 
Arıman’a Onur Üyeliği Belgeleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu tarafın-
dan verildi. Programın ikinci bölümünde 
İZODER’in yeni Yönetim Kurulu belirlendi. 
Yönetim Kurulu Başkanlığına MARDAV 
Genel Müdürü Levent Pelesen’in seçildiği 
İZODER’de, Başkan Vekilliğine İZOCAM 
Genel Müdürü Levent Gökçe ve ERYAP 
Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Eruslu 
getirildi. 
 
“Beklenen yasa ve 
yönetmeliklerin takipçisi 
olacağız”
 
Sektörün gelişimine katkıda bulunmayı 
hedeflediklerini vurgulayan Levent Pele-
sen, yaptığı konuşmada, İZODER’in yalıtım 
sektörü için bir başvuru merkezi olmaya ve 
yalıtım konusunda kamu ve kamuoyunu 
bilinçlendirmeye devam edeceğini belirtti. 
Sektörün büyümesi ve gelişimi için yeni 
yönetimin de gerekli çalışmaları aralıksız 
sürdüreceğini ifade eden Pelesen, yeni 
çalışma döneminde, sektör adına çıkması 
beklenen yasa ve yönetmeliklerin takipçisi 
olacaklarını söyledi. 
 
İZODER Murahhas Üyesi Ertuğrul Şen’in 
Başkan Yardımcısı olarak görevini sür-
düreceği yeni Yönetim Kurulu Üyeleri şu 
isimlerden oluşuyor: 

de satış sonrası hizmetlerinde yenilenen 
enerjisi ile büyümeye devam edeceğini 
belirtiyor. 
CIAT Türkiye’nin yeni iletişim bilgileri 
şöyle:

Kalekim Genel Müdürü Altuğ Akbaş 
(Sayman), ODE Genel Müdürü Ali Tür-
ker, Güney Yapı Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Bülent Güney, Sinerji Yalıtım Genel 
Müdürü Ahmet Yaşar, Basaş Yönetim 
Kurulu Üyesi Erdem Ateş, Ravaber Genel 
Müdürü Harun Hasyüncü, Özgür Atermit 
Yönetim Kurulu Üyesi Levent Özgür, BTM 
Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Ürkmez, 
Trakya Cam Pazarlama ve Satış Başkan 
Yardımcısı S. Ebru Şapoğlu, Betek Yalıtım 
Grb. Direktörü Taner Soner Şahin, DKM 
İnşaat Genel Müdürü Volkan Dikmen. 

Esentepe Mh. Harman 1 sokak Harmancı 
Giz Plaza 5-23 Levent – İstanbul 
Telefon: 0 850 441 60 70 
Fax: 0 212 446 64 90 
www.ciatturkiye.com 
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Haberler

Asal İklimlendirme 
İş Ortakları Toplantısının 
İkincisi Antalya’da 
Düzenlendi

H itachi Klima Sistemleri’nin Türkiye ve KKTC dist-
ribütörü Asal İklimlendirme, geleneksel kahvaltı 

organizasyonunu 8 Nisan 2017 tarihinde 100’ü aşkın 
iş ortağının katılımıyla Antalya’da düzenledi. 
Etkinliğin açılışında Asal İklimlendirme Satış ve Pazar-
lama Müdürü Süleyman Şimşek programın içeriği 
hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra sözü Johnson 
Controls Hitachi Klima Sistemleri Ürün Yöneticisi Uğur 
Bayülgen’e bıraktı. Bayülgen Johnson Controls-Hitachi 
olarak Asal İklimlendirme ile Türkiye’de daha da güç-
leneceklerine inandıklarını, bu işbirliğinin katlanarak 
devam edeceğini, Johnson Controls-Hitachi işbirliği ile 
marka değeri ve ciro açısından sektörün lideri oldukla-
rını belirtti. Programa firma, teknik sunum ve kampan-
yalar hakkında bilgilendirmeleri ile devam eden Şimşek, 
Japoncadaki adı “Doğan Güneş” olan dünyaca ünlü 
marka Hitachi’nin split ve ticari tip klima sistemleri, 
multi klimalar, set-free VRF klima sistemleri, YUTAKI 
ısı pompaları ve chiller soğutma grubu ürünleri ile 
EcoTherma markalı split ve ticari klima sistemleri, multi 
klimalar, VRF klima sistemleri, çatı tipi paket klima 
sistemleri ve chiller soğutma grupları ile geniş ürün 
gruplarını tanıttı. 
Şimşek ayrıca Asal İklimlendirme’nin tecrübeli kadro-
suyla iklimlendirme teknolojileri alanında müşterilere 
yüksek kalitede, zamanında ve en doğru fiyatla cihaz 
temin ederek en iyi projelerin yapılmasını sağlayan bir 
çözüm merkezi olma yolunda emin ve iddialı adımlarla 
devam edeceğini belirtti.
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Haberler

Arçelik A.Ş. Dünya Patent Ligi’nde 74. 
Sıraya Yükseldi

A rçelik A.Ş., Birleşmiş Milletler bünye-
sindeki Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü 

(WIPO) tarafından yayımlanan ‘En çok ulus-
lararası patent başvurusu yapan şirketler’ 
listesinde 74. sıraya yükseldi. 
Arçelik A.Ş., 2016 yılında toplam 320 
patent başvurusu yaptı. Bu yıl “İnovasyon 
– Yaşamları İyileştirmek” temasıyla kut-
lanan 26 Nisan Dünya Fikri Haklar Günü 
kapsamında açıklamalarda bulunan Arçe-
lik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu, “Ar-Ge 
ve inovasyon yolculuğumuzda ilk patent 
başvurumuzu yaptığımız 90’lı yıllardan bu 
yana başarılarımızı istikrarlı şekilde artırdık. 
Dünya Fikri Haklar Örgütü’nün (WIPO) lis-
tesinde dört basamak tırmanarak 74’üncü 
sıraya ulaşmamız, yenilikçilik vizyonumuzu 
güçlü şekilde ortaya koyuyor. Sektörümüzde 
dünyanın en yenilikçi ürünlerini geliştirerek, 
gelecek yıllarda daha üst sıralara yükselmeyi 
hedefliyoruz” dedi. 
Türkiye’den Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne 
yapılan başvuruların yaklaşık üçte birinin 
Arçelik’e ait olduğunu vurgulayan Bulgurlu 
açıklamasında “Yılda 300’den fazla bulu-
şumuz için patent başvurusu yaparak glo-
bal teknoloji devlerinin yer aldığı bu listede 

ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz. 
Ev teknolojileri alanında fikri hakların güç-
lendirilmesi ve korunması için sektörümüze 
öncülük etmeye devam edeceğiz” ifadele-
rine yer verdi.

Numan Şahin, REHVA’nın Teknolojide 
Profesyonellik Ödülünü Aldı

R EHVA (Avrupa Isıtma, Havalan-
dırma ve Klima Dernekleri Fede-

rasyonu) tarafından, bilim, teknoloji, 
tasarım ve eğitim kategorilerinde verilen 
“Profesyonellik” ödüllerinde; teknoloji 
alanında kazanan Numan Şahin oldu. 
19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında 
İzmir’de gerçekleşen 13. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex 
Fuarı’nın ilk gününde açılış oturumu-
nun ardından düzenlenen törenle ödül 
Numan Şahin’e takdim edildi. Şahin, 
konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “TTMD 
adına 6 yıl başkan yardımcılığı yaptığım 
REHVA - Isıtma Sogutma Klima Dernekleri 
Federasyonunun verdiği Meslekte Profes-
yonellik Ödülünü (REHVA Professional 

Award) almanın mutluluğu ve gururu 
içindeyim; bu ödülü işini iyi yapan, mes-
lek hayatımda ve dernekte benimle pro-
fesyonelce çalışan tüm meslektaşlarım 
adına aldım. Bu ödüle beni layık gören, 
öneren ve olumlu değerlendiren herkese 
teşekkür ederim.”
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Haberler

DemirDöküm, Karabük Üniversitesi’ndeki 
Genç Mühendislerle Buluştu

Baymak, İki Yıl Art Arda Müşteri Memnuniyeti 
Ödülü’nün Sahibi Oldu

D

B

emirDöküm, sektörü tanıtmak, geliş-
meleri paylaşmak için genç mühen-

dislerle buluşuyor. 
Son 5 yılda Ar-Ge merkezine gerçekleştirdiği 
67 milyon TL'lik yatırım ile ısıtma, soğutma 
ve yenilenebilir enerji alanında pazara yeni-
likçi ürünler sunan DemirDöküm, Karabük 
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sis-
temleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği 
ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile buluştu. 
DemirDöküm Solar Proje Yöneticisi Engin 
Duras’ın konuşmacı olarak katıldığı semi-
nerde DemirDöküm'ün yenilenebilir enerji 
alanında uyguladığı solar sistemler tanıtılır-
ken, saha uygulamaları öğrencilerle payla-
şıldı. Öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçek-
leşen etkinlikte ayrıca dünyada güneş enerjisi 
pazarı, Türkiye güneş enerjisi sistemleri, hib-
rit güneş enerjisi destekli ısıtma ve sıcak su 
hazırlama sistemleri, güneş enerjisi sistemleri 

aymak, sikayetvar.com tarafından bu 
yıl düzenlenen A.C.E (Achievement in 

Customer Excellence) Awards’ta ısı sistemleri 
kategorisinde geçen yıl olduğu gibi; irtibat 
hızı, şikâyeti çözüm hızı, sonuçtan mem-
nuniyet ve teşekkür oranlarındaki başarı-
sıyla ilk sıraya yerleşti. sikayetvar.com’un 
4 yüz bin şikâyetçi müşterinin katılımıyla 
gerçekleştirdiği anketlerin sonucunda oluş-
turulan “Müşteri Deneyim Endeksi” baz 
alınarak hazırlanan sıralamalar sonucunda, 
Baymak bu yıl da kategorisinin en başarılı 
markası oldu. Baymak CEO’su Ender Çolak 
Baymak’ın son dönemde üretimden yöne-
time kadar her noktaya uzanan bir yeni-
leme ve yatırım sürecine girdiğini belirterek 
“Bu sürecin en büyük göstergelerinden biri 
satış sonrası hizmetlerde yaşandı. Baymak, 
hiç olmadığı kadar müşteri odaklı bir şirket 
haline geldi. Artık çağımızda, tüketiciye çok 
kaliteli ürün sunmak kendi başına yeterli 
değil. Bu nedenle üretimde yaptığımız 
modernizasyonun yanı sıra hizmet anlayı-

uygulamaları, ERP yönetmeliği, enerji verim-
liliği uygulamaları, ısıtma-soğutma sektö-
ründe güneş enerjisi sistemlerinin geleceği 
ile kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi 
paylaşıldı.

şımızı da hiç olmadığı kadar müşteri odaklı 
bir yapıda yeniledik. 2016 yılında tarafsız 
araştırma kurumu GfK tarafından yapılan 
pazar ve marka araştırmasına katılan tüketi-
cilerin ‘kombi denince aklınıza hangi marka 
geliyor’ sorusuna yardımsız olarak Baymak 
cevabını verdiğini gördük. Bu sonuç da tıpkı 
aldığımız A.C.E Awards gibi son dönemde 
tüm Baymak ailesinin katkılarıyla değerlenen 
markamızın önemli bir başarı göstergesi 
oldu” dedi.





Haberler

A

Ayvaz Akademi Buhar Eğitimleri Düzenliyor
yvaz bünyesinde üç yıl önce kuru-
lan Ayvaz Akademi, şirket içi ve 

şirket dışı eğitimler düzenliyor. 
Ayvaz Akademi bünyesinde Türkiye 
genelinde düzenlenen “Buhar Kul-
lanımında Enerji Verimliliği ve Buhar 
Ekipmanları” seminerlerinin sonun-
cusu Türk Tesisat Mühendisleri Der-
neği Antalya Temsilciliği ve Makina 
Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 
ortaklığında 13-14 Mart 2017 tarihle-
rinde Antalya’da yapıldı. İlk gün Makine 
Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile 
Akdeniz Üniversitesi’nde bir araya gelen 
Ayvaz Eğitim ve Proje Danışmanı Tarık 
Güner, geleceğin mühendislerine buhar 
sistemlerini, endüstride buharın neden 
kullanıldığını ve buhar kullanımında 

nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. 
Öğrenciler, Güner’e konuyla ilgili tüm 
soruları sorma fırsatı da yakaladı. İkinci 
gün ise sektörde aktif olarak yer alan 
mühendislerle MMO Antalya Şubesi 
Toplantı Salonu’nda buluşan Güner, 
buhar kullanımının püf noktaları ve 
enerji verimliliğine etkisi ile ilgili bir 
sunum gerçekleştirdi. Güner, mühen-
dislerin sahada yaşadığı deneyimleri din-
leyip sorularını da cevapladı. Seminerin 

H

Ayvaz, 3D Yazıcılarla Üretime Başlıyor
adımköy merkez fabrikasında 3D 
yazıcı kullanarak üretime başla-

yan Ayvaz, siparişlerini artık “tek tuşla” 
ürüne dönüştürüyor. 
Ayvaz, sektörden gelen yoğun talebe 
hızlı şekilde cevap verebilmek için ar-ge 
mühendislerinin de katkılarıyla yepyeni 
bir teknolojiyi kullanmaya başlıyor. Üre-
tim hatlarındaki tezgâhları birer birer 
kaldıran şirket, artık sadece 3D Printer 
(Yazıcı) kullanıyor. Konuyla ilgili açık-
lama yapan Ayvaz yetkilileri, bu tek-
noloji sayesinde hem zaman hem de 
işçilikten tasarruf ettiklerini; bu haberin 
herkesin yüzünü güldüreceğini açıkladı. 
Üretim prosesinin nasıl olacağı konu-
sunda bilgi veren yetkililer “Bildiğiniz 
üzere her ürünün özel bir kodu var. 

İmalattaki arkadaşlarımız artık sadece 
ürünün kodunu sisteme giriyor ve 
ürünün oluşmasını bekliyorlar. Çapına 
göre değişmekle birlikte ortalama bir 
ürün 5-10 dakikada sevkiyata hazır 
oluyor” dedi. Sevkiyatı yapacak kam-
yonu da 3D yazıcı kullanarak imal ede-
bildiklerini söyleyen yetkililer, ancak 
bunun 3-4 saat sürebildiğini ve hiç 
kimsenin o kadar beklemek isteme-
yeceğini dile getirdi. Ayvaz üretim 
hatlarında kullanılan bu teknolojinin 
çok özel olduğunu söyleyen yetkili-
ler, “Kompansatör üretim hattını pilot 
bölge olarak belirledik. Bir haftadır test 
ediyoruz. Geldiğimiz son durum şöyle; 
bir tuşa basıyoruz, istediğimiz ürünü 
alıyoruz. İki defa basarsak, iki ürün alı-

sonunda MMO Antalya Şubesi, Tarık 
Güner’e ve bu seminerin düzenlenmesi 
için çaba gösteren Ayvaz Antalya Bölge 
Müdürü Yalçın Özçelik’e teşekkür pla-
keti verdi. MMO Antalya Şubesi, semi-
nere katılamayan üyelerinin toplantıyı 
canlı olarak takip edebilmesi için You-
tube üzerinden canlı yayın yaptı. 
Bu programın kaydını aşağıdaki linkten 
takip ederek izleyebilirsiniz:
https://youtu.be/4bSJMcFbyh8

yoruz. Kızılötesi, mor ve ötesi gibi ışınları 
kullandığımız için; geleneksel dizayna 
sahip (yuvarlak) kompansatörlere ek ola-
rak yıldız, oval veya fiyonk şeklinde de 
üretim yapabiliyoruz” dedi.

19,5 x 27 cm195 x 270 mm
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Haberler

BACADER, “Baca Uygulamalarına Yönelik Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri” Konulu Çalıştay Gerçekleştirdi

B aca İmalatçıları ve Uygulayıcıları 
Derneği (BACADER), 2-4 Mart 2017 

tarihleri arasında Antalya Kemer Mirada Del-
mar Otel’de “3. Baca ve İç Tesisat Güvenliği 
Stratejik Değerlendirme Toplantısı” düzen-
ledi. GAZBİR-GAZMER desteğiyle gerçekleş-
tirilen toplantıya, Enerji Piyasası ve Denet-
leme Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, 
muayene kuruluşları, gaz dağıtım şirketleri 
ve BACADER’e üye firmalarının yetkilileri 
iştirak etti. Toplantı kapsamında yapılan ve 
moderatörlüğünü BACADER Genel Koor-
dinatörü Muammer Akgün’ün yürüttüğü 
“Baca Uygulamalarına Yönelik Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri” başlıklı çalıştayda ise baca 
sektörünün en önemli 10 sorunu belirlendi. 
Söz konusu 10 sorun için 10 ayrı masadaki 
katılımcılar, çözüm önerilerini ortaya koydu.
Çalıştayın çıktıları aşağıdaki başlıklarda ve 
içerikte olmak üzere;  
1- Periyodik kontroller konusunda; “Baca-
ların montajı ve devreye alınmasından 5 yıl-
dan sonra her yıl periyodik kontrol yapılma-
lıdır. Bu süreçte baca ve yağlı kanal temizliği 
konusunda İtfaiye tarafından yetkilendiril-
miş Baca-Yağlı Kanal Temizleme Personeli 
Seviye 2 Personeli tarafından kontrolü ile 
Baca Kontrol personeli tarafından yapıl-
malıdır. Bacaların montajı ise gaz dağıtım 
şirketleri tarafından Baca Montaj Personeli 
Seviye 3 ve Baca Kontrol Personeli Seviye 
4 personeline sahip baca montaj firmaları 
tarafından yapılmalıdır. Sürecin gelişimi ve 
devamı için EPDK tarafından yasal mev-
zuat düzenlenmelidir.  Bunun altyapısının 
oluşabilmesi için gerekli yasal mevzuatın 
oluşması” gerekliliği benimsendi.
2- Baca projelerinin sahibinin kim olduğu 
konusunda, “Doğalgaz iç tesisat yetki bel-
gesi firma makine mühendisi olmalıdır. 
Bunun için; 
Doğalgaz iç tesisat / Mühendis yetki belge-
lerine sahip olmalı
Endüstriyel tesisat / Mühendis yetki belge-
lerine sahip olmalı
Baca tesisat / Mühendis yetki belgelerine 
sahip olmalı
Makine Mühendisleri Odası baca tesisatı 
uzmanlık müfredatı eğitimi ve yetki belgesi 
için çalışma yapılması” görüşü benimsendi.

3- Muayene kuruluşları konusunda; “Gaz 
dağıtım şirketlerinin EPDK ile yapacağı 
görüşmeler sonunda yasal alt mevzuatın 
oluşturulmasının sağlanması ve düzen-
lenerek yayımlanmasının ve gaz dağıtım 
şirketleri tarafından bölgesindeki sertifikalı 
firmalar tarafından mail veya web sitesinde 
yayımlanarak yapılacak duyuru ile belir-
lenen tarih itibarıyla proje ve baca saha 
uygulama kontrollerinin, görevlendirilecek 
muayyen gaz dağıtım şirketlerinin muayene 
kuruluşları tarafından gerçekleştirileceği-
nin tebliğ edilmesinin ve belirlenecek geçiş 
süresi sonunda ilgili muayene kuruluşunun 
TÜRKAK’tan akredite olmasının sağlanması 
ile çözümleneceği” görüşü benimsendi.
4- Saha uygulamaları konusunda; “Proje-
tesisat uygunluğunun kontrolünün sağ-
lanmasına yönelik bir çalışma yapılması 
ve belirlenen randevu gününde muayene 
kuruluşu yetkilisine, gaz dağıtım şirketi yet-
kisinde refakat etmesi gerektiği” görüşü 
benimsendi.
5- Belgelerin izlenebilirliği konusunda; 
“Sektör tarafından güvenilirliği kabul edil-
miş kurum ve kuruluşların temsilcilerinden 
bir komite oluşturulmalıdır. Bu komite 
tarafından oluşturulacak bilgi bankasında; 
belge veren akredite kurumları, belge alan 
firmalar, firmaların belge kapsamları bil-
gilerini içeren bir paylaşım olmalıdır. Bu 
paylaşım, bir web sitesinden 
a) Gaz kuruluşları 
b) Akredite muayene firmalarına  
verilerek kullanıcı şifresi ile de bu bilgiler 
izlenebilir olur. Ayrıca baca tüm etiketleri-
nin (modüller, baca plakası vb.) kare kodlu 
olması, süreç içerisinde güvenilirliği ve takibi 
de ayrıca sağlanacağı” konusunda fikir bir-
liğine varıldı.
6- Hermetik bacalar konusunda; “Hermetik 
bacaların bir baca olduğu kabul edilmelidir 
ve denetim sistemine dahil edilmesi gere-
kir. TS EN 15287 standardı kapsamında 
devreye alma ve periyodik kontrol kapsa-
mına alınmalıdır. Isıtma sisteminin seçimine 
uygun baca yapılmalıdır. (yeni binalarda) 
Yeni binalarda baca çözümleri standartlara 
uygun yapılmalıdır. Ortak bacalarda; 
a- Hava atık gaz sistemi kurulması, 

b- Yandan çıkışlar için standardın öngör-
düğü şartlara uyulması, binalardan yan-
dan çıkışların sayı sınırlaması için Sağlık 
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 
belediyelerin de dahil olduğu bir komisyon 
oluşturulması, 
c- Çevre kirliliği, sağlık ve enerji verimliliği 
çerçevesinde veya standarda uygun bireysel 
bacaların yapılması sağlanmalıdır.
Eski bacalarda belirlenen kusurlar için 6 aylık 
bir süre verilerek düzeltme istenmesi ve eski 
sistemlerde kontrol yapılarak güvenlik sevi-
yesinin iyileştirilmesine yönelik uzun vadeli 
tedbirlerin ve mevzuat kaynağının oluştu-
rulması” gerektiği görüşleri benimsendi.
7- Şaft içi uygulamalar konusunda; “Şaft içi 
uygulaması yüksek olan bacalarda bacanın 
yukarıdan aşağıya indirilmesi sorun olmak-
tadır. 4 m’den yüksek metrajlarda duvar 
sabitlemesi gerektiğinden dolayı,  çözüm 
olarak kompozit baca uygulaması yapıla-
bilir. Hermetik baca uygulamaları şaft içine 
doğrudan yapılamamaktadır. Oysa hava 
atık gaz sistemi uygulamalarla tüm baca sis-
temlerinde 20 adet hermetik cihazı bacaya 
bağlanabilir. Kapalı şaft uygulamalarında 
şaft kapatılmadan önce kontrol kuruluşu 
veya gaz dağıtım şirketi kontrol personeli 
tarafından şaft içerisinde kullanılacak olan 
malzemelerin kontrolünün yapılması gerek-
lidir. Kapalı şaftlarda karbonmonoksit birik-
mesi riski nedeniyle CO zehirlenmesi riskini 
azaltmak için şaft atmosfere açık olmalıdır. 
Bacalarda müstakil baca şaftı olmalı” şek-
linde görüş oluşturuldu.
8- Muayene kuruluşlarının gaz dağıtım şir-
ketleri tarafından görevlendirilmesi konu-
sunda; “Baca yapım (montaj) ve kontrolü 
hususunda sertifika yönetmeliği kapsa-
mında tanımlanması konusunda EPDK gün-
demine alınmalıdır. Baca yönetmeliği çıka-
rılması, bacaların bu kapsamda montaj ve 
kontrolünün A tipi muayene kuruluşlarına 
devredilmesi (Asansör Yönetmeliği örne-
ğinde) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
EPDK tarafından görüş/süre vb. yazı yazıla-
bilir. Bu yazının bilgi olarak Sağlık Bakanlı-
ğına da gönderilmesi” görüşü benimsendi.
9- Kazan dairesi şartnamesi konusunda; 
“Kazan dairesi ile alakalı yasal mevzuat 
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Chiller’i ve Isı Eşanjörü’nü Korumak İçin
Soğutma Suyunu Filtreleyin

Chiller ve Eşanjör Koruyucu
AquaTROL-SK Filtre 30 m3/saat

(Cihaz modeli seçimi için lütfen bizi arayınız)

Tel: 0232 486 23 23
info@burkut.com.tr
www.burkut.com.tr

düzenlenmeli, bina tesliminde (resmi, özel) Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ya da belediyenin oluşturacağı yasal mevzuata göre 
onay vermesi gereklidir. Tasarım konusunda oluşturulacak 
mevzuata göre mimarlar, mühendisler bilgilendirilmelidir. 
Emniyet açısından kazan dairelerini en üst katta olması ayrıca 
değerlendirilmelidir. Binanın ısıl ihtiyacına göre kazan dairesi 
alanları belirlenmelidir. Kazan dairesinde baca çapı hesabına 
göre uygun boyutlarda baca şaftı yapılmalıdır. Yoğuşmalı 
kazanlarda yoğuşma sıvısının atılabilmesi için (özellikle kat 
altında kalan kazan daireleri için pompa sistemi yapılmalıdır.) 
gerekli tertibat hazırlanmalıdır. 350 kW üzeri kazan dairele-
rinde yangın dolabı yerine yangın topu (6 kg) konulmalıdır. 
(yangın yönetmeliği )” şeklinde görüş oluştu.
10- Standart dışı projelerin oluşturulması konusunda; “Şart-
name oluşturulmalıdır.
a- 35 kW altı endüstriyel pişiricilerin aynı ortamda birden 
fazla olması baca çıkışı olması durumunda bu tarz sistemlerde 
davlumbaz yapılmalıdır.
b- 35 kW üstü; baca sistemi ile aynı malzemeden yapılmalıdır.  
Baca Sistemi fanlı tip olmalıdır. Sistem tasarımı ( Hesaplama 
Yöntemi) belirlenmelidir. Cihaz üretici beyanı varsa dikkate 
alınmalıdır. Veri yok ise, davlumbaz hacmi ve belirlenen 
yakalama hızı ile debi belirlenmelidir. Bulunan debi, ortam 
hava değişim kat sayısı kontrol edilmelidir. Ram Cihazlarının;
a- Tasarım
b- Malzeme Standardı ( TS EN 13084 )
 Fan Basıncı > P1:200 Pa, N1:40 Pa
c-Hesaplama Yöntemleri (Baca+Ortam değerlendirilmeli)
d- 1 kW için 1m3 hacim oranı bu tarz sistemlerde ayrıca 
değerlendirilmelidir.” şeklinde değerlendirme yapıldı.
11- Baca montaj firmalarının faaliyet bölgelerinde görev yapa-
bilmeleri için gerekli yasal dayanağın hazırlanması konusunda; 
“Baca montaj firmalarının ilgili bölgede faaliyet gösterebilmesi 
için, EPDK tarafından hazırlanacak olan bir yönetmelik ya 
da ilavesi ile, gaz dağıtım firması tarafından baca montaj 
faaliyeti konusunda görevlendirme yapabilmelidir. İç tesisat 
yapım, bakım, onarım sertifikası sahibi firmalar baca montaj 
faaliyet konusunda yetki alamaz” şeklinde görüş bildirildi. 
Masalar, belirlenen sorunlara çözüm önerilerini oluşturdu ve 
son gün kapanış toplantısından önce masalarca belirlenen 
masa sözcüleri tarafından masaların çözüm önerileri sunuldu. 
Sunum esnasında çözüm önerilerine katılımcılar tarafında 
gelen sorular, sunum yapan masa sözcüleri tarafından yanıt-
landı. Sonuç olarak, Baca Yönetmeliğinin acilen hayata geçi-
rilmesi ve içeriğinin çalıştayda oluşturulan çözüm önerilerini 
de içermesi gerektiği, gaz sektörü tarafında da özellikle EPDK 
tarafından bir yasal düzenlemenin acilen yapılması gerekliliği 
ortaya çıktı. Bununla birlikte akredite muayene kuruluşlarının 
sayısının henüz yeterli olmaması nedeniyle muayene faaliyet-
lerinin tüm bölgelerdeki gaz dağıtım bölgelerine yayılması 
ve gelişmesinin zaman alacağı da net bir şekilde görüldü. 
Bu nedenle yasal mevzuata bir geçiş süresinin konulmasının 
faydalı olacağı belirtildi. 



Haberler

Carrier Global’in Başkanlık Ödülü’nü Bir Kez Daha Alarko Carrier 
Kazandı

A BD merkezli Carrier, markası altında 
faaliyet gösteren şirketlerin 2016 

performanslarını değerlendirerek başarılı 
organizasyonları ödüllendirdi. 
Değerlendirme sonucunda Alarko Carrier, 
23 farklı ülke ve bölgeden 50’yi aşkın şirketi 
geride bırakarak yıl boyunca gerçekleştir-
diği prestijli ve stratejik satışlarla bir kez 
daha “Başkanlık Ödülü”ne layık görüldü. 
Alarko Carrier Genel Müdürü Önder Şahin, 
ödülü, İtalya’nın başkenti Roma’da ger-
çekleştirilen Uluslararası Distribütörler ve 

Ortaklıklar Toplantısı’nda, Carrier Uluslara-
rası Operasyonlar Başkanı Ross Shuster’den 
aldı. Toplantıda, Carrier’ın uluslararası 
pazar stratejileri, yeni trendler ve gelecek 
planlamaları hakkında bilgiler verildi, ülke 
temsilcileri ise kendi pazarlarındaki yapı-
lanmaları, hayata geçirdikleri projeler ve 
hedeflerini paylaştı. 
Toplantı sonrası tüm katılımcılar, iklim-
lendirmesi Carrier tarafından sağlanan, 
Michelangelo’nun yaptığı fresklerle ünlü 
Sistine Şapeli’ni gezme fırsatı buldu.

A

A

Alarko Carrier, “Social Brands Turkey Top 100” Listesinde

Adana Çukurova Üniversitesi’nden Alarko Carrier’a Ziyaret

larko Carrier, Türkiye sosyal 
medya ölçümleme platformu 

“Social Brands” tarafından, markaların 
sosyal medya performanslarının değer-
lendirilmesiyle belirlenen “Social Brands 
Turkey Top 100” listesine girdi. 
Alarko Carrier, Facebook, Instagram, 
Twitter hesapları için oluşturduğu özgün 
ve etkili içerikler, eğlenceli yarışmalar 
ve özel günlerde hazırladığı anlamlı  
paylaşımlarla elde ettiği etkileşim ve 
takip oranları sayesinde, 19 binden fazla 
hesabı geride bırakarak listede yer almayı 
başardı. 
Konuyla ilgili bilgi veren Alarko Carrier 
Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüdai 

larko Carrier ürünlerinin kul-
lanıldığı Adana Çukurova 

Üniversitesi’nde görevli kontrol mühen-
disleri, Gebze’deki fabrikayı ziyaret ederek 
üretim süreçlerini yerinde inceleme fırsa-
tını buldu. Alarko Carrier Kalite Mühendisi 
Ece Yengül’ün ev sahipliği yaptığı gezide, 
fabrikadaki ACE kalite sistematiği anla-
tıldıktan sonra, klima santralları, dalgıç 
pompalar, kazan, kombi ve rooftop üre-
tim hatları gezildi. Fabrika gezisinin ardın-
dan Ankara Büro Satış Şefi Alper Özgür, 
Alarko Şirketler Topluluğu ve Alarko 
Carrier’ın geniş ürün yelpazesi hakkında 

Öztürk, sosyal medyanın şirketlerin ile-
tişim çalışmalarındaki payının giderek 
arttığını belirtti. 
Öztürk, “Sosyal medyanın kitlelere erişim 
hızı ve gücü, markaların bu alana yönel-
mesinde etkili oluyor. Sistemin interaktif 
yapısı, hedeflediğimiz grupların görüş ve 
beklentilerini daha net görebilmemize 
imkân tanıyor. Üstelik yarattığımız etkiyi 
de ölçümleyebiliyoruz. Bu yüzden sosyal 
medyayı çok önemsiyor ve aktif kullanı-
yoruz. Sektörümüzde, Facebook’tan ilk 
canlı yayın, Instagram’da ilk kurumsal 
işletme sayfasının açılması gibi ilkleri biz 
hayata geçirdik. Yürüttüğümüz çalışma-
larla elde ettiğimiz etkileşim, ilk 100 lis-

bilgi verdi. Kalite Mühendisi Ece Yengül, 
Alarko Carrier’da hem konutlar hem de 
üniversite, sağlık kompleksi, havaalanı 
gibi büyük mekânlar için farklı çözümler 

tesine girmemizi sağladı. Bu ve benzeri 
faaliyetlerimize hız kesmeden devam 
edeceğiz” dedi.

sunduklarını belirterek “Uzun yıllardır 
Alarko Carrier’ın iklimlendirme sistem-
lerini tercih eden Çukurova Üniversitesi, 
2016 yılında Tömer Binası ile Teknokent 
Binası’nda, Toshiba VRF sistemlerini ve 
Wolf kazanlarını kullanmaya başladı. 
Ürünlerimizi tercih eden ekipleri fabrika-
mızda ağırlamayı ve üretim süreçlerimiz 
hakkında bilgi vermeyi önemsiyoruz. 
Sürekli yatırım yaptığımız ve yenilediği-
miz üretim hatlarımızla gurur duyuyo-
ruz. Bu ziyarette, Aldens kazan ve klima 
santrali üretim hatları konuklarımızın 
yoğun ilgisini çekti” dedi.

Orta ve düşük basınçlı ısıtma, 
soğutma, havalandırma ve atık gaz 
geçiş hatlarında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş kendinden yalıtımlı tek 
parça esnek hava kanallarıdır. 
Hava sızdırmaz. Çekme ve darbe 
dayanımı yüksektir.

Yeni tam 
laminasyonlu 
esnek hava kanalı:

Çap Aralığı 
Ø 102 mm - Ø 610 mm 

Artist Serisindeki (tam laminasyonlu esnek hava kanalları) kanallar:

sızdırmaz

yenİlİkçİ ÜRÜN

PRATİK MONTAJ

ESTETİK GÖRÜNÜM

PATENTLİ
YENİ ÜRÜN

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

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

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

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

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

POLİETİLEN
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Haberler

Daikin Türkiye Yeni Sezon Öncesi Hedeflerini Basınla Paylaştı

D aikin yöneticileri, sektörel yayınla-
rın temsilcileri ile 13 Nisan'da fuha 

İstanbul’da bir araya gelerek Fusion20 
hedefleri doğrultusunda 2020 yılına 
kadar yüzde 64 büyüme kaydedeceklerini  
açıkladı. Toplantıda yaptığı konuşmada 
öncelikle Daikin’in faaliyetleri hakkında 
bilgi veren CEO Hasan Önder, yaz sezo-
nuna bir dizi yenilik ve büyük bir moralle 
başladıklarını vurguladı. Bu yeniliklerden 
birinin de R32 soğutucu akışkan ile çalışan 
klimalar olduğuna dikkat çeken Önder, 
“Geçen yıl Avrupa’yla eş zamanlı olarak 
Ururu Sarara ve Emura modellerimizle 
Türkiye’yi bu yeni nesil gazla tanıştırmış-
tık. Bu yıl ürün gamımız bu yönde daha 
da gelişecek. Zaman içinde sektörde de 
büyük dönüşüm yaşanacak” dedi. Çevre 
ve tüketici dostu ürünleri ile tanınan 
Daikin’in bu konuda sektörüne öncülük 
ettiğini vurgulayan Önder, “Çok kısa bir 
zaman içinde halen kullanılan R410A akış-
kanının yerini alacağını öngördüğümüz 
R32 soğutucu akışkanının klimalarda yay-
gınlaşması için Daikin, aldığı  93 patenti 
klima üreticileri ile ücretsiz olarak pay-
laştı. Bu soğutucu akışkanın yaygınlaş-
ması özellikle enerji tüketimi ve çevresel 
etkiler açısından çok olumlu bir dönüşüm 
olacak” diye konuştu. Daikin Türkiye’nin 
faaliyetlerine ilişkin soruları da yanıtlayan 
Önder, son 5 yılda sergiledikleri başarılı 
performansa dikkat çekti. 2016’da yüzde 
34 büyüme oranı ile 1 milyar liralık ciro 
hedefini yakaladıklarını hatırlatan Önder, 
“2017 ve sonrasında da yeni ürünlerimiz 
ve ihracat hamlemiz ile çift haneli büyü-
memizi sürdüreceğiz. Daikin’in Fusion20 
hedefleri doğrultusunda Daikin Türkiye 

olarak biz de yapılanmamızı tamamladık 
ve 2020 yılına ilişkin planlarımızı yaptık. Bu 
süreçte çift haneli büyümemizi sürdürür-
ken, ihracatta da atağa geçeceğiz. Hedefi-
miz 2020 yılında ciromuzu bin 644 milyon 
TL’ye, istihdamımızı bin 500 kişiye, ihraca-
tımızı da 300 milyon dolara çıkarmak. Bu 
doğrultuda bir dizi yeni çalışmayı devreye 
aldık. 2017 yılından başlayarak sektörü-
müzü ve tüketicilerimizi bir dizi yeni ürün 
ve hizmetle tanıştıracağız. Bu dönemde 
özellikle ihracatta büyük hamle yapmaya 
hazırlanıyoruz. Yeni dönemde klimanın 
yanı sıra kombi ve radyatör ihracatında 
da daha etkin olacağız. 2020 hedeflerimiz 
arasında ihracat tutarı ile birlikte ihracat 
yapılan ülke sayısını ve Hendek tesisleri-
mizde üretilen ürün gamını genişletmek 
de yer alıyor” dedi.

“Soğutmada bir devrim 
yaşanıyor”

Önder’in “Soğutmada bir devrim yaşanı-
yor” diyerek tanıttığı yeni nesil soğutucu 
akışkan R32 hakkında bilgi veren Daikin 
Türkiye Yeşil Enerji ve Çevre Bölüm Koor-
dinatörü Dr. Andaç Yakut ise, bu değişimi 
şöyle anlattı: “R32’yi kısaca çevre ve tüke-
tici dostu yeni nesil bir soğutucu gaz diye 
özetleyebiliriz. Klimalarda bugün kullanı-
lan gaza göre pek çok artısı bulunan R32, 
daha küçük ve daha az elektrik tüketen kli-
maların üretilmesini mümkün kılıyor. Dai-
kin Türkiye olarak biz de Avrupa’da olduğu 
gibi Türkiye’de de R32 soğutucu akışkanı 
içeren ilk split klimaları piyasaya sunduk 
ve bunun yaygınlaşması için çalışıyoruz.” 
R32 soğutucu akışkanın şu an split kli-

malarda kullanılan R410A soğutucu akış-
kanına göre daha fazla enerji verimliliği 
sağladığını belirten Yakut, ayrıca R32’nin 
küresel ısınma potansiyelinin, R410A’nın 
sahip olduğu küresel ısınma potansiyelinin 
yaklaşık 3’te birine eşit (GWP=675) olma-
sından dolayı bu gazın çok daha çevreci 
bir gaz olduğuna dikkat çekti. 
Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı 
Zeki Özen, ihraç edilen ürün çeşidinin 
de artırılacağını belirterek “Türkiye panel 
radyatör konusunda Avrupa’nın ana üssü 
haline geldi. Önümüzdeki dönemde kom-
bide de bu başarıyı elde etmeyi amaçlıyo-
ruz. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından 
üretimine kadar Daikin Türkiye mühendis-
lerinin geliştirdiği Daikin Kombi ile bunu 
başaracağız” diye konuştu. Daikin Tür-
kiye Bireysel Sistemler Satış Müdürü Arif 
Ercan Dursun da, Daikin’in ürün gamında 
bugüne kadar taklit edilemeyen cihazlar 
bulunduğuna dikkat çekerek “Bu süreçte 
Japonlar’ın inovatif bakış açısını Türki-
ye’deki çalışmalarımıza entegre ettik ve 
sonuçlarını da almaya başladık. Bugüne 
kadar Türkiye fiyat odaklı bir pazar ola-
rak gelişiyordu, ancak biz kalite odaklı 
olduk ve böyle bir değişime de öncülük 
ettik” dedi. Daikin Türkiye Genel Müdür 
Yardımcısı Neslihan Yeşilyurt ise, Daikin 
Akademi’nin faaliyetleri hakkında bilgi 
verirken, bugüne kadar üniversite öğren-
cilerinden servis çalışanlarına kadar 21 
bin 450 kişiye eğitim verdiklerini açıkladı. 
Daikin’in sektöre katkılarının Daikin 
Akademi’nin yanı sıra Solution Plaza fuha 
İstanbul ile de sürdürdüğünü belirten 
Yeşilyurt, “Avrupa’nın ilk ve dünyanın 
en büyük deneyimleme merkezi olarak 
faaliyete geçen merkezimizde, bir dizi 
etkinlik de düzenliyoruz. Açıldığı günden 
bu yana bireysel kullanıcılardan ticari yatı-
rımcılara, öğrencilerden akademisyenlere 
kadar 4 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladık. 
Ayrıca Daikin Türkiye Akademi işbirliği ile 
fuha İstanbul’da öğrencilere çeşitli teknik 
konularda eğitim ve seminerler düzenle-
yerek, öğrencilere derslerinde gördükleri 
teorik konuları pratikte pekiştirme fırsatı 
da sunuyoruz. Bu konudaki çalışmaları-
mız da devam edecek” dedi. 
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Haberler

Refrigeration2030 Etkinliği için Soğutma Sektörü Uzmanlarına Paris 
Ev Sahipliği Yapacak

E urovent ve Uniclima, endüstriyel ve 
ticari soğutma, proses soğutma ve 

gıda soğuk zinciri konularındaki gelişmeler 
ve yeni eğilimleri içeren etkileşimli forumlar 
düzenliyor. Eurovent Derneği ve Uniclima1 
17 Mayıs 2017 tarihinde Paris’te Refrige-
ration2030 etkileşimli forumunu düzen-
leyeceğini açıklamıştı. Bu etkinlik sektörde 
büyük ilgi gördü ve AFCE2, AFF3, AICVF4 ve 
PERIFEM5 gibi organizasyonlar tarafından 
da desteklendi. Etkinliğe Avrupa’nın önde 
gelen sektör temsilcileri konuşmacı olarak 
katılacak. Refrigeration2030’un, endüst-
riyel ve ticari soğutma, proses soğutma 
ve gıda soğuk zinciri teknolojilerinde, 
üreticiler, yapı müşavirleri, müteahhitler, 
tasarımcılar, planlamacılar, enerji yönetici-
leri, yasa yapıcılar, süpermarket zincirleri, 
meslek örgütleri ve diğer ilgililer için katma 
değer sağlayacak ileri görüşlü bir seminer 
programı bulunuyor. Avrupa Birliği 2030 
hedeflerini birleştirmekte ve teknolojilerin 
ve mevzuatın o zamana kadar nasıl adapte 
olabileceğini ve geliştireceğini ayrıntılı bir 
şekilde ortaya koymaktadır. Refrigera-
tion2030, Avrupa Birliği’nin 2030 hedef-
lerini ve teknolojilerin nasıl gelişeceği, 
yasal düzenlemelerin, o zamana kadar 
nasıl adapte edileceği konusunda detayları 
ortaya koyacak.
Uniclima Genel Sekreteri Jean-Paul Ouin, 
“Amacımız, katılımcıları endüstrimizin, 
ürünlerin ve yasal düzenlemelerin 2030 
yılına doğru hangi yöne gittiği konusunda 
bilgilendirmektir. Böylelikle gidişatı göre-

ceğiz, ama Eurovent Derneği ile Uniclima 
arasındaki bu ilk ortak etkinlik vasıtasıyla 
soğutma sektörünü etkileyen gelişmeleri 
eleştirel bir şekilde yansıtmış olacağız” 
diyor. 
Eurovent Derneği Genel Sekreteri Felix Van 
Eyken de konuya ilişkin şunları söylüyor: 
“Eurovent Derneği misyonu itibarıyla her 
zaman üyelerimize ve sektörümüze gele-
cekteki olası beklentiler ve potansiyel geliş-
meler hakkında bilgi aktarır ve değişen 
bir Avrupa ve küresel çevre için önceden 
adapte olabilmelerine yardımcı olmaya 
çalışır. Refrigeration2030 ile vizyonumuzu 
sektörümüzün kilit uzmanlarıyla birlikte 
doğrudan yansıtmayı hedefliyoruz.”  
Detaylı program ve kayıt için www.refri-
geration2030.eu sitesini ziyaret edebilir-
siniz. Kayıt ücreti 60 Euro’dur. Kayıtlar, 
ilk 80 kişinin kaydından sonra kapanacak. 

Refrigeration2030 Interclima+Elec (7-10 
Kasım 2017, Parc des Expositions, Paris) 
fuarı tarafından da desteklenmektedir. 
Interclima+Elec ticari binalarda ve konut-
larda akıllı çözümler, ısıl konfor, enerji 
verimliliği, yenilenebilir enerjili sistemler 
konularında çözümleri ve çözüm ortak-
larını seçmek için sektörün karar verici 
konumda olan uzmanları ve uygulama-
cıları bir araya getiren önemli bir plat-
formdur.

1Fransız Isıtma, Havalandırma, İklimlen-
dirme ve Soğutma Endüstrisi Derneği 
2Fransız Soğutma, İklimlendirme ve Çevre 
Ortaklığı
3Fransız Soğutma Derneği
4Fransız HVACR Mühendisleri Derneği
5Fransız Perakende ve Dağıtım Teknik 
Derneği
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Siemens Türkiye’nin Enerji Yöneticisi Eğitim Programı Başladı

E nerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı Yenilenebilir Enerji Genel 

Müdürlüğü’nün Enerji Verimliliği Yönet-
meliği uyarınca yıllık toplam enerji tüketimi 
1000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işlet-
melerin, toplam inşaat alanı en az 20 bin 
metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 
500 TEP ve üzeri olan ticari ve hizmet bina-
larının, toplam inşaat alanı en az 10 bin 
metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 
250 TEP ve üzeri olan kamu binaları ve 

tesislerinin enerji yöneticisi bulundurma 
zorunluluğu var. 
Siemens Türkiye, bu ihtiyacı karşılamak 
üzere 2010 yılından bu yana Enerji Yöneti-
cisi Eğitim Programı düzenliyor. Bu eğitimi 
sadece Yenilenebilir Enerji Genel Müdür-
lüğü tarafından verilen Enerji Verimliliği 
Danışmanlık Şirketi (EVD) lisansına sahip 
şirketler verebiliyor. Siemens Türkiye’nin 
2017 yılı için planladığı Enerji Yöneticisi 
Eğitim Programı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür-
lüğü tarafından onaylanarak web sitesinde 
yayımlandı. 
Eğitimler, 27 Mart – 7 Nisan 2017, 29 
Mayıs – 9 Haziran 2017, 23 Ekim – 3 Kasım 
2017, 13 – 24 Kasım 2017 tarihleri ara-
sında düzenlenecek. 
Eğitim Programı hakkında detaylı bilgi, 
444 0 747 no’lu telefondan ya da ener-
jiyoneticisi.tr@siemens.com adresinden 
alınabilir.
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Haberler

Dunham Bush’tan FORM’a Ödül

ISIDEM Yalıtım 
Yeni Adresinde

D

I

unham-Bush firmasının MENA böl-
gesi kapsamında Dubai’de organize 

ettiği yıllık satış toplantısında, Form Şir-
ketler Grubu en başarılı üç distribütörden 
biri seçilerek ödül aldı. Ödül, Mena Satış 
Müdürü Qais Khreisat ve DB Global Satış 
Müdürü Er Chin Peng tarafından Form 
Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Başkanı 
Tunç Korun’a takdim edildi. Ödülle ilgili 
bir değerlendirme yapan Tunç Korun, 
“Form olarak Dubai’de gerçekleşen orga-
nizasyonda başarımızın ödüllendirilme-
sinden dolayı oldukça mutluyuz. Önemli 
satış rakamları elde ederek, büyük oranda 
verimlilik sağladık” dedi. 1972 yılından 
beri Dunham-Bush firmasının Türkiye tem-
silciliğini yürüten Form Şirketler Grubu, 
Türkiye ve Ortadoğu bölgesinde Dunham-
Bush kompresör revizyonu ve tamir etme 
yetkisini elinde bulunduran tek firma olma 
özelliği taşıyor. Form’un yetkili servisle-

SIDEM Yalıtım, Küçükyalı Mert 
Plaza'daki yeni Genel Müdürlü-

ğünde hizmet vermeye devam ediyor. 

Firmanın yeni iletişim bilgileri şöyle:
Adres: Aydınevler Mah. 
Aslanbey Cad. Mert Plaza 
No:5-7 B Blok 
Maltepe İstanbul
T: + 90 216 709 46 46
F: + 90 216 394 28 42
www.isideminsulation.com

rine yurt içi, yurt dışı ve sahada verilen 
sürekli eğitimlerle teknik bilgileri güncel 
tutuluyor.

Panasonic Eco Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
Kuruldu

V İKO’nun, Panasonic Corporation 
bünyesinde yer alan Eco Solutions 

Grubuna bağlanma sürecinin ikinci aşa-
ması tamamlandı. 
Panasonic’in 2014 yılında gerçekleştir-
diği ve son dönemlerde ülkemizdeki en 
önemli yabancı sermaye girişimi olan 
yatırımla birlikte Panasonic bünyesinde 
katılan VİKO, bundan böyle “Panasonic 
Eco Solutions Elektrik Sanayi ve Tica-
ret A.Ş.” unvanı ile faaliyet gösterecek. 
Şirket, kurumsal kimlik ve unvan deği-
şikliğini kapsayan bu değişimi geçen 
günlerde gerçekleştirdiği bilgilendirme 
toplantısında çalışanları ile paylaştı. Top-
lantıya Yönetim Kurulu Başkanı Takaki 
Oguri, Genel Müdür Nusret Kayhan 
Apaydın, Yönetim Kurulu üyeleri ile tüm 
şirket çalışanları katılım gösterdi. Yöne-
tim Kurulu Başkanı Takaki Oguri yaptığı 
konuşmasında “Bugünden itibaren hepi-
miz için yeni bir dönem başlıyor. Elbette 
yaklaşık üç yıldır Panasonic grubuna 
bağlı olarak faaliyet göstermekteydik 
ancak bugün artık her anlamda bizleri 

daha sorumlu kılan ve daha aksiyoner 
olmamızı gerektiren bir sürece girdi-
ğimizi söylemeliyim. Panasonic olarak 
Türkiye’nin sahip olduğu yüksek büyüme 
potansiyeline olan inancımız nedeniyle 
yatırımlarımızı ve istihdama olan katkı-
mızı her geçen gün artırmaktayız. 2014 
yılında 750 olan çalışan sayımız bugün 
itibarı ile 950’ye ulaşmıştır. Tıpkı geç-
mişte olduğu gibi önümüzdeki süreçte 
de başarılarımızı üstelik çok daha büyük 
bir inançla geleceğe taşıyacağımıza ve 
Panasonic çatısı altında sektörümüzün 
lider şirketi olarak güçlü bir gelecek inşa 

edeceğimize inanıyorum” dedi. 
Nusret Kayhan Apaydın ise “Tüm pay-
daşlarımızın desteği ile ortak çaba sarf 
ederek bugünlere getirdiğimiz şirketimi-
zin her geçen gün daha üstün değerler 
üreterek sürdürülebilirliğini sağlaması 
daima en büyük hedefimiz olmuştur. 
2014 yılında Panasonic Grubuna dâhil 
olmamızla başlayan süreçte ortak ar-ge 
ve teknoloji çalışmalarımızla endüstriyel 
potansiyelimizi geliştirirken ekonomik, 
sosyal ve çevresel konulara daha stratejik 
ve başarı odaklı yanıt verme kabiliyetimizi 
artırdığımızı görmek, bu birleşmenin ne 
kadar doğru bir adım olduğunu bizlere 
kanıtlamış oldu. Bu ay itibarıyla şirketi-
mizin yeni ticari unvanı Panasonic Eco 
Solutions Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
olarak değişecek ve kurumsal logomuz 
Panasonic ile temsil edilecektir. VİKO 
bugün olduğu gibi ait olduğu ürünlerin 
markası olarak var olmaya devam edecek, 
Thea ise bundan böyle bir ürün serisi 
olarak Panasonic markası altında müş-
terilerimizle buluşacaktır” diye konuştu.
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2017 Data Center Türkiye Konferansı Gerçekleştirildi

B ilişim Altyapı Sistemcileri Derneği 
(BASİD) tarafından düzenlenen 

“2017 Data Center Türkiye Konferansı” 
İstanbul’da 'Sektörün Buluşma Noktası' 
sloganı ile gerçekleştirildi. 
Konferansta veri merkezleri parametreleri 
ve bilişim altyapı sektörü tüm boyutları 
ile değerlendirildi, en son gelişmeler ile 
uygulamaların pek çok açıdan tartışılıp 
ele alınabileceği bir ortam sunuldu. Kon-
ferans, bu sene katılımcılarına ulusal ve 
uluslararası daha geniş bir ziyaretçi kit-
lesi, yerli ve yabancı medya katılımcıları ve 
Amerika’dan gelen sektör profesyonelleri 
ile buluşma fırsatını sundu.
Konferansta BASİD Başkanı İlhan Taşlı, 
Data Center Türkiye Konferansı Komite 
Başkanı Rahmi Bıyıklı ve Radyocu Cem 
Arslan birer konuşma yaptı. 
Yabancı katılımcılardan Keyprocessor fir-
masının Dış Satış Koordinatörü Ed Jong-
bloed ise veri merkezlerinin güvenliği 
hakkında bilgiler verdi. 
Konferans hakkında bilgi veren BASİD 
Başkanı İlhan Taşlı, “Dört yıldır bu etkin-
liği gerçekleştiriyoruz. Daha önceki etkin-
liklerimiz Haliç Kongre Merkezi’ndeydi. 
Bu sene farklı mekân tercih ettik. Etkin-
lik mevsimini değiştirdik, bahar aylarına 
aldık. Konularımız; veri merkezlerinde 
optimizasyon, veri merkezlerinde tasarım 
ve modelleme, iletişim hızı gibi sektör-
deki ilgililerin dikkatini çeken başlıklardan 
oluştu. Bu seneki konferansın yoğun bir 
ilgiyle karşılaştığını görüyoruz. Bu da bizi 
sevindirdi” açıklamasında bulundu.
 
“Veri merkezlerini deprem 
kuşağında kurmak doğru değil”

Veri merkezlerinin konumlanmasında 
deprem bölgelerinin etkisini açıklayan 
Taşlı, “Veri merkezlerinin en önemli 
konularından biri; süreklilik. Veri mer-
kezlerinin deprem kuşağının çok yoğun 
olduğu bölgelerde kurulması ya da 
fay hatlarının üzerine kurulması doğru 
çözüm değildir. Bununla ilgili sismik 
çalışmaların daha detaylı şekilde yapıl-

ması, özellikle deprem kuşağı olan 
ülkemizde, daha az risk taşıyan bölge-
lerin tercih edilmesi önemlidir. Bugünkü 
konuşmacılarımız özellikle stratejik yer 
seçimi ve sismik konusunda önemli 
bilgiler paylaştı” ifadelerini kullandı. 

“Veri merkezlerinde enerjinin 
yedeklenmesine daha ciddi 
yatırımlar yapıldı”
 
Günümüz teknolojisinde veri merkezle-
rinin önemine değinen Taşlı, “Geçmişte 
gerekli yatırımların yapılmadığı alanlarda, 
sistem çökme problemleri yaşıyorduk. 
Günümüzde bu problemler aşıldı. İle-
tişim ağları hızlandı ve yedeklendi. Veri 
merkezlerinde enerjinin yedeklenmesine 
daha ciddi yatırımlar yapıldı. Veri mer-
kezleri daha çağdaş hizmet verebilir hale 
getirildi. Sistem odalarından çıkılıp bu 
anlamda yatırımlar yapılması gerektiği-
nin önemine vurgu yapıyoruz” şeklinde 
konuştu. 
Türkiye’nin, veri merkezi alanında stra-
tejik yatırım noktası olması için yapıl-
ması gerekenleri belirten Taşlı, “Burada 
en büyük görev devletimize düşüyor. 
Bununla ilgili yasal düzenlemelerin yapıl-
ması çok önemli. Bunların dışında birta-
kım teşvikler geliştirilebilir. Veri merkezi 
işletmecilerinin her zaman dile getirdiği 
şikâyetler var; vergi ve mali alanlarındaki 
düzenlemeler. Bu konuda eksikliklerin 
giderilmesi gerekiyor. Devletimizin bu 
alanda ciddi çalışmaları var. Yazılı ve 
görsel basından bunu takip ediyoruz. 
Bunun daha ileri bir noktaya taşınması 
gerekiyor. Özel sektörün ve STK’ların 
üzerine düşen görevler var. Yetişmiş 

insan kaynağı önemli. Özel sektördeki 
kurum, kuruluş ve STK’lar, bu alanda 
gerekli mücadeleyi vermeli. Doğru adım-
lar atılır ve yatırımlar yapılırsa veri mer-
kezlerinin Türkiye’de stratejik yatırım 
olması hayalinin önüne geçilir” dedi. 

“Modern merkezlerimiz var ama 
stratejik yatırım merkezleri haline 
gelmedik”

Veri merkezleri konusunda Türkiye ve 
dünyayı kıyaslayan Taşlı, “Türkiye’de 
bilgi teknolojileri yöneticileri ve danış-
manlar, kendilerini belli bir seviyeye 
kadar geliştirmiş durumda. Yurt dışın-
daki konferanslardan çağdaş veri merkezi 
uygulamaları ve bu alandaki gelişme-
lerin takip edilmesi, Türkiye’de çağdaş 
veri merkezlerinin yapılmasına olanak 
sağladı. Modern merkezlerimiz var ama 
stratejik yatırım merkezleri haline gel-
medik” açıklamasında bulundu. Konfe-
ransa katılan Radyocu Cem Arslan, “Bu 
tür konferansların yararlı olacağını düşü-
nüyorum. Bir şirketin kalitesini, o şirketin 
altyapısı belirler. Dünyanın en iyi şirketi 
de olsanız, ürettiğiniz şeyi halka doğru 
zamanda ve hızlı şekilde ulaştıramıyorsa-
nız, o ürün insanların hiçbir işine yara-
maz. Dolayısıyla altyapı çok önemli” dedi. 
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TANAP’ta Proje Teslimatlarını 
Tamamlayan İlk Türk Boru 
Üreticisi Tosçelik Oldu

T ürkiye’nin lider global çelik üreticilerinden Tosyalı 
Holding grup şirketlerinden Tosçelik Spiral Boru, 

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi- TANAP’ta 
Mart ayı itibarıyla 475 km boru teslim ederek taahhü-
dünü zamanından önce tamamladı ve proje teslimat-
larını bitirdi. Aldığı yaklaşık 475 km’lik aslan payı ile 
TANAP’ın ana boru tedarikçisi  olan  Tosçelik Spiral Boru, 
Türkiye’den alınacak boruların 3’te birinin üretimini 
tamamlayarak TANAP’ta ipi göğüsleyen ilk Türk üreticisi 
oldu. Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşımayı 
amaçlayan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı, 1850 
kilometre uzunluğunda olacak ve  projede  toplamda 1 
milyon 200 bin ton  çelik boru kullanılacak. Çelik boru-
ların 200 bin tonu yurt dışından ithal edilecek, 1 milyon 
tonu ise Türkiye’de üretilecek. Tosyalı Holding’in amiral 
gemisi Tosçelik, dakikada 5 bin metrenin üzerinde boru 
üretme kapasitesiyle, Tunus için stratejik öneme sahip. 
Tosçelik, Tunus sahil şeridinin boydan boya  doğalgaz 
dağıtımını yapacak olan 400 km’lik boru hattı işine 
ilişkin sözleşmeyi de  imzalayarak, teslimatının 6 ay gibi 
rekor bir sürede tamamlanması planlanan API 5L dikişli 
doğalgaz borularının üretimine de başladı.
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Honeywell’in Yeni Güvenlik Ürünleri, iF Tasarım 
Ödüllerinin Sahibi Oldu

oneywell, dört farklı güvenlik ürü-
nünün 2017 iF Tasarım Ödüllerine 

layık görüldüğünü duyurdu. 58 tasarım 
uzmanından oluşan bağımsız bir jüri, iF 
Uluslararası Forum (iF) Tasarım Yarış-
ması kapsamında Honeywell Endüstriyel 
Güvenlik bölümü tarafından geliştirilen 
BW Clip4 taşınabilir gaz detektörü, Sen-
sepoint XCL ve XRL sabit gaz detektörleri 
ve Honeywell Mad Air maske ürünlerini 
2017 tasarım ödüllerine layık gördü. 59 
ülkeden 5 bin 500’ü aşkın ürün arasından 
seçilen Honeywell ürünleri; inovasyon, kul-
lanışlılık, ergonomi ve tasarım kalitesinin 
yanı sıra estetik ve duygusal cazibesiyle de 
ödüle layık bulundu. Honeywell Endüstri-
yel Güvenlik Bölümü Başkanı John Mon-
tigny, şunları söyledi: “İnovatif yeni ürünler 
geliştirmek her zaman Honeywell'in güçlü 
yanı olmuştur, ancak bu prestijli ödüller 
aynı zamanda ürün tasarımımızın dünya 
standartlarında olduğunu da göstermek-
tedir.Bu ürünler, ticari, endüstriyel ve son 
tüketici ortamlarında müşterilerin gerçek 
dünyada karşılaştığı güvenlik problemle-

oneywell, Türkiye ofisinin açılışının 
25. yılında İzmir iş dünyası ile İzmir 

Mövenpick Otel’de 20 Nisan’da gerçekleş-
tirilen kokteylde bir araya geldi. Honeywell 
Türkiye – Çevre ve Enerji Çözümleri Genel 
Müdürü Sunay Gençer, Çevre ve Enerji 
Çözümleri Bayi Kanalı Ülke Satış Müdürü 
Çağlar Şakaklı ve Çevre ve Enerji Çözüm-
leri Pazarlama Müdürü Seçil İskender’in 
birer konuşma yaptığı toplantıda ağa 
bağlı cihazların ve yazılımların geleceğin 
iş dünyasını nasıl şekillendireceğinin yanı 
sıra, önümüzdeki Eylül ayı itibarıyla lans-
manı yapılacak olan Lyric Platformu ve 
Akıllı Daire ünitesi de katılımcılarla pay-
laşıldı. Toplantıda kentlerin giderek daha 
da büyüdüğü ve kalabalıklaştığı günümüz 
dünyasında binaların maksimum verimli-
likle kullanılabilmesinin kritik önem taşıdığı 
vurgulandı. Honeywell’in Bağlantılı Bina 
Çözümlerinin yazılım platformları ve bulut 
(SaaS) uygulamalarını, kurulum, yönetim 
ve bakım kolaylığını, bulut bağlantılı uzak-
tan erişim ve önleyici bakımı, kapsamlı veri 
analizi ile katma değerli hizmetleri kapsa-
dığı belirtilen toplantıda akıllı binalarda 
yatırımın geri dönüşünün çok daha hızlı 
olduğuna dikkat çekilerek “Akıllı binaların 
ilk yatırım maliyetleri geleneksel binalara 
göre göreceli olarak daha maliyetli olsa da, 
akıllı binaların yaşam süresi maliyetleri çok 
daha düşük ve yatırımın geri dönüşü çok 
daha hızlı oluyor. Farklı sistemlerin ve farklı 
tedarikçilere ait cihazların Bina Yönetim 
Sistemleri ile bulut üzerinden entegrasyonu 
güvenlik, konfor ve operasyonel faydayı 
artırıyor, verimliliği yükseltiyor. Honeywell 
çözümleri; binaların işletme maliyetlerinin 
düşürülmesine, verilerin anlamlı analizi ile 
bina gelirlerinin artırılmasına ve ölçülebi-
len süreçlerle yatırımların doğru alanlara 
yönlendirilmesine olanak sağlıyor” denildi. 
Toplantıda Lyric Platformu hakkında da 
şu açıklamalar yapıldı: “Telaşla gündelik 
hayata yetişmeye çalışan modern şehir 
insanının programına uymasının ne kadar 
zor olduğunun farkında olan Honeywell, 
konfor ve güvenliğin kontrolünü kullanı-
cıların parmaklarının ucuna getiren Lyric 

Honeywell, Türkiye Ofisinin 25. Yılında İzmir İş Dünyası ile 
Bir Araya Geldi

Platformunu geliştirdi. Akıllı telefon ya da 
cihazlarla uzaktan erişim sağlanabilen ve 
coğrafi sınırlama (geo-fencing) teknolojisi 
ile maksimum kontrol sunan Lyric Plat-
formu, Bağlantılı Ev kontrol teknolojilerini 
bir sonraki adıma taşıyor. Su kaçak dedek-
törü ve C1 kamera ile entegre olabilen Lyric 
T6 termostat, istenirse Apple Home Kit ve 
Amazon Echo ile entegre çalışabiliyor” 
Konfor ve tasarrufu evlere getiren Akıllı 
Daire Ünitesi hakkında ise “Lyric T6 ter-
mostat ile entegre çalışan Honeywell Akıllı 

Daire ünitesi evde, işte ya da yoldayken 
kullanıcıların evlerinin sıcaklığını kolayca 
kontrol etmelerini sağlayarak sıradan daire 
ünitelerini daha verimli ve daha konforlu 
hale getiriyor. Akıllı cihazlar aracılığıyla iste-
nilen zamanda istenilen yerden kontrol 
edilebilen sistemin anlık sıcaklık ayarlarında 
değişiklik yapmak ya da zaman programı 
oluşturmak mümkün hale geliyor. TPI algo-
ritması kullanan sistemle kullanıcılar ideal 
sıcaklığa çok daha az enerji harcayarak 
ulaşabiliyorlar” ifadeleri kullanıldı.

rine çözüm üretmeye yardımcı olmaktadır.” 
Honeywell Emniyet ve Verimlilik Çözümleri 
(SPS) bünyesinde Tasarım Bölümü Başkanı 
olan Rob Strong ise “Bu ürünlerin güçlü yanı, 
kullanıcılarının karşılaştığı güçlüklerin açık bir 
şekilde anlaşılmasıyla tasarlanmış olmalarıdır.
Müşteri sorunlarını tasarım sürecinin mer-
kezine alan Honeywell Kullanıcı Deneyimi 
asını verdiğimiz tasarım prensiplerine olan 
bağlılığımız inovasyon, tasarım zarafeti ve 
kullanım kolaylığı sergileyen yeni ürünler 
geliştirmemize yardımcı oluyor” dedi.
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Systemair HSK Yeşil Alanların Artırılması için Kolları Sıvadı

Systemair HSK’dan “Uzman Satış ve Pazarlama Eğitimi”

ystemair HSK, inşaatı devam eden 
yeni üretim tesisinin bulunduğu 

Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi (MOSB) içerisinde peyzaj çalışma-
ları kapsamında oluşturulan koru alanları 
için kollarını sıvadı. Sosyal sorumluluk 
bilinci doğrultusunda MOSB içerisinde 
yeşillendirilmeye ihtiyaç duyulan alanlara 
fidan dikimi yapmak için yönetim ile ileti-
şime geçen Systemair HSK, yönetim tara-
fından belirlenen alanlara yüz adet fidan 
dikimi yapmak için çalışmalarını tamam-
ladı. 5 Nisan 2017’de MOSB yönetiminin 
yanı sıra Systemair HSK Yönetim Kurulu 

ystemair HSK, satış ve pazarlama 
ekibine bilgilerini tazelemek ve kişi-

sel gelişimlerine katkıda bulunmak ama-
cıyla “Uzman Satış ve Pazarlama Eğitimi” 
verdi. 
Eğitim, Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul 
Kültür Üniversitesi’nde akademisyen ola-
rak görev alan Hakan Okay önderliğinde 
Flatofis’te düzenlendi. 
ISKAV’ın hazırladığı ve toplam dört gün 

Başkan Yardımcısı Vural Eroğlu’nun da 
aralarında bulunduğu ekibin katılımıyla 
fidanların dikimi tamamlandı. Systemair 

süren eğitimde katılımcılar bilgilerini gün-
celleyerek ekip çalışmalarını geliştirdi. Eği-
timin ikinci gününde Systemair HSK Proje 
İş Geliştirme Şefi Arkun Andıç’a Kuzey 
Marmara Otoyolu, Riva ve Çamlık Tüneli 
projelerinin satışındaki başarısı ve katkıları 
nedeniyle, Satış Sonrası Hizmetler Bölümü 
Satış Mühendisi Erkan Babayeğit’e ise 
Aktogay ve Bozshakol projesindeki emek-
lerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

TEKNOYATIRIM Desteği Güncellendi

B ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından ar-ge projeleri sonucunda 

ortaya çıkan ürünlerin üretilmesine yönelik 
yatırımlara destek olunması amacıyla oluştu-
rulan TEKNOYATIRIM Destek Programı’nın 
yönetmeliğinde 8 Nisan 2017 tarihi itibarıyla 
değişiklik yapıldı.

Yapılan önemli değişikliklerden bazıları 
şöyle:

1. Yılda bir veya birden fazla dönemde çağrı 
bazlı açılan programlar, sürekli olarak baş-
vuru kabul edilebilir hale getirilmiştir.

2. TEKNOYATIRIM projesine başvuru şartları 
genişletilmiş olup; kamu araştırma enstitü-
lerinde/merkezlerinde/altyapılarında ar-ge 
faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tekno-

lojik ürünler destek kapsamına alınmıştır.
3. Teknolojik ürünün üretimine yönelik yatı-
rım harcamalarına, işletmenin büyüklüğüne 
göre aşağıdaki tutarlarda geri ödemesiz des-
tek getirilmiştir.
a. Mikro ölçekli işletmeler mevzuata eklen-
miş ve küçük ölçekli işletmelerden farklı des-
tek oranları ve tutarları ile destek kapsamına 
alınmıştır. Mikro işletmelere, yatırım proje 
tutarının en fazla yüzde 60’ı kadar destek 
sağlanır. Bu destek tutarı 8 milyon TL’yi 
geçemez.
b. Küçük işletmelere, yatırım proje tutarının 
en fazla yüzde 50’si kadar destek sağlanır. 
Bu destek tutarı 7 milyon TL’yi geçemez.
c. Orta büyüklükteki işletmelere, yatırım 
proje tutarının en fazla yüzde 40’ı kadar 
destek sağlanır. Bu destek tutarı 6 milyon 
TL’yi geçemez.

d. Büyük işletmelere, yatırım proje tutarının 
en fazla yüzde 10’u kadar destek sağlanır. 
Bu destek tutarı 3 milyon TL’yi geçemez.

4. Satın alınacak makine ve teçhizatın, yerli 
malı belgesi ile belgelendirilmesi duru-
munda, yukarıdaki destek oranlarına 20 
puan daha ilave edilir.

5. Makine ve teçhizat desteği için belirle-
nen destek üst limitinin yüzde 25’ine kadar 
teminat karşılığında ön ödeme yapılabilir.
6. Kredi faiz desteği kaldırılmıştır.

Detaylı bilgi için: 

http://www.resmigazete.gov.tr/eski-
ler/2017/04/20170408-2.htm?mc_
cid=198c3218b8&mc_eid=71e8dda235

HSK’nın bu desteğinden sonra MOSB’a 
Toros sediri, fıstık çamı ve servi cinsinden 
toplamda yüz adet fidan dikilmiş oldu.
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Haberler

İzocam A.Ş.’de Üst Yönetim Değişikliği

İ zocam Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de 
2002 yılından beri Genel Müdürlük 

görevini yürüten A. Nuri Bulut, 31 Mart 
2017 tarihi itibarıyla görevinden ayrıldı. 
Bulut’un görevden ayrılması sonucu boşa-
lan Genel Müdürlük pozisyonuna, Saint 
Gobain Weber Yapı Kimyasalları Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’de Türkiye Genel Direktörü ola-
rak görevini yürüten Levent Gökçe atandı. 
Levent Gökçe, Genel Müdürlük ve imza yet-
kisini 1 Nisan 2017 tarihi itibarıyla devraldı. 
İzocam A.Ş.’deki Yönetim Kurulu Üyeliği 
devam edecek olan A. Nuri Bulut ise, Saint 
Gobain Grubu’nun Türkiye’deki büyüme 
stratejisine bağlı olarak Saint Gobain Tür-
kiye Delegasyon yapılanması sürecini daha 
etkin kılmak ve Türkiye’deki Saint Gobain 

V

Vaillant Türkiye 23 Nisan’da Çocukların Bayram Sevincini Paylaştı
aillant Türkiye’nin, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 

Ankaralı Vaillant Tüketici Club üyeleri-
nin çocukları için düzenlediği etkinlikte, 
katılımcılar bayram coşkusunu doya 
doya yaşadı. Ankara Mövenpick Otel’de 
düzenlenen etkinliğe; 6-14 yaş arası 17 
çocuk ve ebeveynlerinin yanı sıra, Vaillant 
Marka Müdürü Başar Poroy, Ankara Bölge 
Müdürü Ali Şahin ve Vaillant Tüketici Club 

Uzmanı Nilüfer Erdoğan katıldı. Etkinlikte, 
Mövenpick çikolata ustaları katılımcılara 
önce çikolata yapımını öğretti, daha sonra 
atölye çalışması ile ustalar ve katılımcılar 4 
farklı çeşit çikolatayı birlikte yaptı. Çocuk-
lar çok farklı bir konseptte kutladıkları 23 
Nisan etkinliğinden büyük keyif aldığını 
belirtti. Vaillant Türkiye, çikolata yapımı-
nın tamamlanmasının ardından çocuklara 
çeşitli armağanlar hediye etti.

şirketleri arasında eşgüdüm sağlamak üzere 
Saint Gobain Delegasyonu Türkiye Direktörü 
olarak atandı.

Espa Soğutma’nın Yeni Genel Müdür Yardımcısı Yahya Kemal Taş Oldu

I sıtma - Soğutma - Klima sektö-
rünün öncü firmalarından Espa 

Soğutma’nın Genel Müdür Yardımcılığına 
Yahya Kemal Taş getirildi. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği mezunu olan ve profes-
yonel iş hayatına 2004 yılında Espa 
Soğutma Ankara Bölge Müdürlüğü’nde 
başlayan Taş, iki yıl boyunca Ankara’da 
satış mühendisi olarak çalıştı. 2006 
yılında Espa Soğutma’nın İstanbul Bölge 
Müdürlüğü’nde satış mühendisi olarak 
iş yaşamına devam etti. 2010 yılından 
itibaren yedi yıl boyunca Espa Soğutma 

İstanbul Bölge Müdürlüğü görevini yürü-
ten Taş, 24 Nisan 2017 tarihinden itiba-
ren Espa Soğutma Genel Müdür Yardım-
cısı olarak göreve başladı. Taş konuyla 
ilgili “Espa Soğutma gibi köklü ve öncü 
bir firmada uzun yıllardır çalışmak gurur 
verici. Espa Soğutma olarak Ankara ve  
İstanbul bölgelerinde bulunan toplam 20 
çalışanımız ve 30 yıllık firma geçmişinden 
edindiğimiz tecrübe ile soğutma sektörüne 
prestijli projeler yapmaya ve ithalatını yap-
tığımız ürünlerin satışıyla sektöre tedarikçi 
olarak hizmet vermeye devam edeceğiz” 
dedi.

Diğer
Sertifikalar:

Yeşil Binaların Lider Global Tedarikçisi

Friterm Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Tel: +90 216 394 12 82 (pbx)  Faks: +90 216 394 12 87
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Haberler

Radore’nin Tier III+ Standartlarına Uyumlu 
Olduğu Tescillendi

İ şletmelerden yatırımcılara kadar 
tüm sektöre veri merkezlerinin artı 

ve eksileri konusunda danışmanlık veren 
Unisonius’un bir parçası olan Datacenter-
portal, yaptığı detaylı denetim sonrasında 
Radore’nin Tier III standartlarına uyumlu 
olduğunu onayladı. Datacenterportal gibi 
dünya çapında bir mecra tarafından en 
üst standartlarda tescillenmenin gururunu 
yaşadıklarını belirten Radore Veri Mer-
kezi Pazarlama Müdürü Görkem Öztürk, 
güvenlikten iklimlendirmeye, enerji hat-
larından operatör bağımsızlığına kadar 
birçok alanda denetimden başarıyla geç-
tiklerini açıkladı. Datacenterportal'ın dene-
timi sırasında dikkat ettiği konu başlıkları 
ve Radore'nin hazır bulunan özellikler şu 
şekilde sıralanıyor:
Güvenlik: Kart okuyuculu biyometrik 
güvenlik sistemleri, 7/24 dijital ve fiziksel 
izleme ile şifreli, kilitli, kart okuyuculu özel 
(paylaşımsız) kabinler ve kafes alanları, 
veri merkezine hızlı erişim, Radore’ye özel 
güvenlikli asansör, minimum fiziksel risk, 
maksimum operasyonel kolaylık sağlayan 
askılı kablo taşıma sistemleri, yetki ve eri-
şim kontrolü
Enerji: Yedekli (A+B) Busbar hattı, Ana 
omurga network donanımı için yedekli 
enerji kaynağı, Yedekli Newave (ABB) 
UPS sistemi, A ve B enerji hatlarıyla çift 
besleme, enerji yedekliliğini destekleyen 

akü odası,otomatik geçiş senkronizasyon 
kontrol panosu
İklimlendirme: Free Cooling tekno-
lojisi ile N+1 yedekli soğutma altyapısı, 
enerji verimliliği için sıcak hava koridorları, 
3x840 kW gücünde iklimlendirme bileşen-
leri yedekli sirkülasyon pompaları
Felaket kurtarma: Honeywell hava örnek-
lemeli duman dedektörleri, Siemens ve 
3M yangın öleme/söndürme sistemleri
Kesintisiz erişim: Tam yedekli 1,6 
Tbit/s kapasiteli internet erişimi, enerji, 
iklimlendirme ve güvenlik altyapısı için 
7/24 anlık izleme, operatör bağımsızlığı.

MGV’den Prof. Dr. Nilüfer Eğrican’a 
Onur Madalyası

M armara Grubu Vakfı (MGV)’nın 
düzenlediği 20. Avrasya Ekonomi 

Zirvesi 4-6 Nisan 2017 tarihlerinde İstan-
bul WOW Otelde gerçekleştirildi. Zirve, 44 
ülkeden 300 devlet adamı, akademisyen, 
din ve iş adamının katılımıyla düzenlendi. 
20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Prof. 
Dr. Nilüfer Eğrican, MGV’nın çalışmala-
rına yıllardır verdiği destekten dolayı onur 
madalyası aldı. Eğrican’a madalyayı Make-
donya Cumhurbaşkanı H. E. Gjorge Ivanov 
takdim etti. 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi 
etkinlikleri, 6 Nisan 2017 akşamı Maltepe 

Viessmann, 100. Yıl 
Kutlamalarına 
Başladı

I SH 2017 kapsamında 100. yıl kutla-
malarına başlayan Viessmann, yeni 

sloganı “Into a new century” ile dijital ve 
karbon nötr yüzyıla geçişteki yolculukla-

rını tanımlarken, 
tüm partnerlerini 
bu dönüşüm süre-
cinde destekleye-
ceğini vurguladı. 
Frankfurt’ta yöne-
tim kurulu üyele-
rinin fuarla eşza-
manlı olarak ger-
çekleştirdiği basın 
toplantısında Baş-
kan Prof. Martin 

Viessmann, 2016 yılında küçülen pazarda 
büyüme gösterdiklerini, 2017 yılında son 
dönem yaptıkları büyük yatırımların geri 
dönüşlerini almaya başlayacaklarını ifade 
etti. Prof. Viessmann bu kapsamdaki bakış 
açılarını “Bu yeni yüzyılımızda görevimiz 
bir kez daha bizi bekleyen büyük zorlukları 
fırsat olarak görebilmektir. Bizi bir tarafta 
enerji dönüşümü, diğer tarafta dijital-
leşme beklemektedir” şeklinde dile getirdi. 
Viessmann’ın 4. nesil temsilcisi ve CDO’su 
Maximilian Viessmann tüm partnerlerine 
dijitalleşme süresince kapsamlı destek sağ-
layacaklarını belirterek “Dijitalleşme sek-
törümüzün karşılaştığı en büyük yapısal 
değişikliktir ve Viessmann partnerlerinin 
gelecekteki büyümeleri için lokomotif rolü 
üstlenecektir. Bu süreç partnerlerimize daha 
da iyi müşteri deneyimi yaşatmak için yeni 
imkânlar sunacak ve örneğin mobil cihaz-
lar kullanılarak yapılan bakım ve kontroller 
daha basit ve başarılı iş süreçleri ile zaman 
tasarrufu sağlayacaktır" dedi. “markt intern” 
dergisi tarafından her ISH fuarı öncesi iki 
yılda bir düzenlenen ve binlerce uzman 
ısıtma firmasının katıldığı geniş kapsamlı 
ankete göre Viessmann 2017 yılında da 
peş peşe ondördüncü kez Almanya’nın 1 
numaralı kazan üretici firması seçildi ve son 
yirmialtı yıldır sektördeki liderliğini korudu. 

Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleşti-
rilen bir akşam yemeği ile sona erdi.
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

İ

TOSHIBA

stanbul Anadolu Yakası’nda inşaatı devam eden 
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi C-D Blok 

Merkezi Derslik Binalarında tüm ısıtma/soğutma Toshiba 
VRF sistemleri ile sağlanacak. Marmara Üniversitesi Gözte-
pe Yerleşkesi C-D Blok Merkezi Derslik Binalarının toplam 
alanı 39 bin m² alana sahip. Binalar 3 bodrum ve zemin 
kat ile 7 normal kat ve terastan oluşuyor. Mart 2016’da 
temeli atılan ve Eylül 2017’de tamamlanması öngörülen 
yapılarda 420 kişilik öğrenci yemekhanesi, teknik bölüm-
ler, 6 bilgisayar laboratuvarı ve arşiv odaları yer alıyor. 
Binaların iklimlendirme sistemlerinde Toshiba SMMS-e VRF 
sistemleri seçildi. Kanallı olarak tasarlanan iklimlendirme 
projesi kapsamında 91 adet dış ünite ve 445 adet iç ünite 
kullanıldı.

Marmara Üniversitesi 
Göztepe Yerleşkesi

ETNA

B

Türk-Alman Üniversitesi

eykoz İstanbul’da bulunan  Türk-Alman Üniversitesi 
(TAÜ) yerleşkesinde, ETNA ürünleri kullanıldı. Proje 

kapsamında; 1 adet 
ETN YN serisi NFPA20 
normuna sahip yangın 
pompası, 1 adet 2FM 
KO serisi frekans kont-
rollü hidrofor sistemi, 8 
adet Lowara ecocirc XL 
model frekans kontrollü 
ıslak rotorlu sirkülasyon 
pompaları, 24 adet DH ve DP serisi atıksu (drenaj) pompası 
bulunuyor. NFPA20 normuna sahip ETN YN 65/32-2-75-10-
9 tip yangın pompasında; pompa gövdesi döküm (GG25), 
pompa fanı (çark) bronz malzemeden üretildi ve sızdırmazlık 
5 sıra yumuşak salmastra ile sağlandı. Yangın pompasın-
da tesis edilen 2 adet ETNA EA 65/32 tip norm pompalar, 
yüzde 150 kapasitede anma basıncının yüzde 65’inin altına 
düşmeyecek karakteristik eğriye sahiptir. Yangın pompasın-
da KO 10/9-40 serisi 1 adet jokey pompa tesis edildi ve jokey 
pompada sızdırmazlık mekanik keçe ile sağlanıyor

ÜNTES

İ
Uniq İstanbul

stanbul Maslak’ta yer alan yeni nesil kültür-sanat ve 
yaşam merkezi Uniq İstanbul projesinde 5 bin 800 

seyirci kapasiteli 
Uniq Hall ve ye-
me-içme alanları 
ile mağazalardan 
oluşan 15 bin m² 
yaşam alanında-
ki Uniq AVM’de 
Üntes ürünleri 
kullanıldı. LEED 
sertifikasına sahip 
olan Uniq İstan-
bul, alışveriş imkânının yanı sıra ziyaretçisine kendini sürekli 
yenileyen kültür-sanat, eğlence ve iş dünyasını bir araya ge-
tiren bir ortam sunuyor. Bir TURKMALL yatırımı olan projede 
konser, tiyatro, müzikal, sergi, kongre, eğitim, toplantı, semi-
ner, alışveriş ve yeme-içme gibi pek çok aktivitenin yapılması 
mümkün. Projenin havalandırılmasında 22 adet Üntes ısı geri 
kazanımlı santral ve 100 adet Üntes gizli tavan tipi fan-coil 
kullanıldı. Kompleksin AVM tarafında yüksek verimli rotorlu ısı 
geri kazanımlı cihazlarla enerji verimliliği hedeflenirken, Uniq 
Hall tarafında ise geçiş mevsimlerinde free-cooling (serbest 
soğutma) yapabilen by-pass damperli plakalı ısı geri kazanım 
cihazları tercih edildi. Böylece neredeyse bütün sezon soğut-
ma ihtiyacı olan yapıda işletme maliyetleri en aza indirgendi. 
Bunun yanı sıra değişken hava debisi teknolojisi sayesinde, 
her mahalin anlık ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir sistem 
oluşturuldu. Bu sayede her koşul altında istenilen konfor şart-
ları en uygun şekilde sağlanırken, ihtiyaca göre çalışan bir 
sistem kurulduğu için enerji tasarrufu sağlandı. Üçüncü jene-
rasyon Üntes fan coil’llerin kullanıldığı mahallerde, kullanıcılar 
sessiz konfor ile tanıştı. Üç ayrı basınç sınıfında üretilen yeni 
jenerasyon Üntes fan coil cihazları, her mahalin ihtiyaçlarına 
cevap verebilen, verimli, sessiz ve güvenilir bir çözüm olarak 
müşteriye sunuldu. 
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SYSTEMAIR

T
Yassıada’nın Dönüşüm Projesi

amamlandığında içerisinde Adnan Menderes Kongre 
Merkezi, Özgürlük Müzesi, otel, restoran, hamam, 

kafeler, idare binası, yat limanı karşılama merkezi, bun-
galovlar, soğutma kulesi gibi birçok yapının yer alacağı 
Yassıada’da inşaat devam ederken; iklimlendirme sistem-
leri için Systemair ile anlaşma sağlandı. Proje kapsamında 
debileri 2 bin 250 m³/h ile 25 bin m³/h arasında değişen 
plakalı ısı geri kazanımlı yirmi sekiz  adet klima santrali, 
dokuz adet IGH FX ısı geri kazanım cihazı, dört adet çatı 
tipi dik atışlı duman egzoz fanı ve yeni nesil Poolline se-
risi havuz nem alma sant-
rali için anlaşma sağlandı. 
Ayrıca projenin tüm kana 
tipi fanları, hücreli fanlar 
ve davlumbaz egzoz fanları 
için de Systemair ürünleri 
kullanıldı.

ON OTOMASYON

C

Sky City
evahir Holding tara-
f ından Makedonya 

Üsküp’te hayata geçirilen Balkanların en yüksek projesi 
Sky City,  konut  ve alışveriş merkezi konseptiyle karma 
proje olarak yükseliyor. Proje 40 katlı dört kuleden ve sos-
yal yaşam alanlarından oluşuyor. Sky City projesinde On 
Otomasyon’un UU Serisi programlanabilir kontrol panelleri 
kullanıldı. Serinin en küçük modeli 3 Analog Input, 2 Dijital 
Input, 2 Analog Output, 2 Dijital Output; en büyük modeli 
ise 6 Analog Input, 8 Dijital Input, 4  Analog Output, 8 
Dijital Outputtur. Ürün yelpazesi olarak minimum 9 mak-
simum 26 I/O sayısına sahip olan ürünlerden A ve B Blokta 
yaklaşık 110 adet kontrol paneli yer aldı. Sky City projesin-
de ihtiyaç duyulan faturalandırma yazılımı On Otomasyon 
Sistemleri ar-ge bölümü tarafından geliştirildi. Bu yazılım, 
VRF sisteminde harcanan elektrik tüketiminin gece ve gün-
düz tarifelerine göre dairelere faturalandırılmasını, sıcak su 
tüketimlerinin ve şebeke suyu tüketimlerinin dairelere fatu-
ralandırılmasını sağlıyor.

T

WILO 

ürkiye’nin hizmete açılan ilk “Entegre Şehir Hasta-
nesi” olan Mersin Entegre Sağlık Kampüsü’nde Wilo 

pompaları kullanıldı. 232 bin metrekare inşaat alanına sa-
hip, bin 300 yatak kapasiteli Mersin Entegre Şehir Hasta-
nesi bünyesinde son teknolojinin kullanıldığı; Anjiyografi 
Merkezi, Hiperbarik Oksijen Merkezi, Yanık Tedavi Merke-
zi, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp, Diyaliz, Doğum, Tüp 
Bebek ve daha birçok ünitenin hizmet vermesine imkân 
sağlanıyor. Mersin Entegre Sağlık Kampüsü projesinde 
600’e yakın Wilo ürünü kullanıldı. Özellikle ıslak rotorlu 
Yonos Maxo’nun sahip olduğu EC motor teknolojisi sa-
yesinde tesis en yüksek düzeyde enerji tasarrufu sağlama 
imkânına kavuştu. Finans dünyasının prestijli dergisi EMEA 
Finance tarafından, 2014 yılında Orta ve Doğu Avrupa 
bölgesindeki “En İyi PPP Projesi” ödülünü almaya hak ka-
zanan Mersin Entegre Sağlık Kampüsü projesinde çözüm 
partneri olarak yer alan Wilo, proje tesliminden sonra da 
satış sonrası hizmet ve teknik destek konusunda çözüm 
ortağı olmaya devam edeceğini duyurdu.

Mersin Entegre Sağlık Kampüsü
ODE YALITIM

T

3. Havalimanı
amamlandığın-
da dünyanın 

en büyük havaliman-
larından biri olacak 
3. Havalimanı pro-
jesinde ODE Yalıtım 
ürünleri kullanılacak. 
3. Havalimanı’nın su 
ve mekanik ısı yalıtımında ODE ürünlerinin kullanılacağını 
açıklayan ODE Yalıtım Genel Müdürü Ali Türker, 2017 yılına 
Türkiye’nin en büyük projeleriyle yaptıkları anlaşmalarla gir-
diklerini söyledi. ODE Yalıtım’ın 2015 yılından beri büyük bir 
yatırım atağında olduğunu anlatan Ali Türker, “Türkiye’nin 
en büyük projelerinin tercihi olmaya devam ediyoruz. 3. 
Havalimanı’nın su ve mekanik yalıtımı, Avrupa’nın en büyük 
şehir hastanesi olacak olan Bilkent Şehir Hastanesi’nin su ve 
mekanik, Adana Şehir Hastanesi’nin tüm mekanik yalıtımı, 
Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin su yalıtımı, 
Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ise su ve mekanik 
yalıtımı ODE ürünleri ile yapılacak. Yalıtım sektöründe 30 
yıllık bir geçmişimiz var. Bu geçmişin verdiği güçle yolumuza 
daha da büyüyerek devam ediyoruz. Hem çok büyük proje-
lerde yine öncelikli tercih olduk hem de tamamlandığında 
ODE’yi teknik yalıtım sektöründe Çin ve Almanya arasındaki 
coğrafyanın en büyük üreticisi konumuna getirecek Eskişehir 
fabrikamızın ilk etabında üretime başladık. Sektördeki lider-
liğimizi, Eskişehir fabrikamızla beraber artan yüksek üretim 
kapasitemizle birleştirerek, ihracatta da atılım yapmayı ve 
önümüzdeki 4 yıl içinde ihracatımızı % 100 artırmayı he-
defliyoruz” dedi.
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“Yeni dönemde sektörün 
gelişimine yönelik faaliyetlerde 
bulunacağız”

Bu yıl 25. yılını kutlayan İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD), Taner Yönet 

başkanlığında 2017 yılına hızlı bir giriş yaptı. Termodinamik dergisi olarak Yönet’e İSKİD’in yeni dönem 

çalışmaları, sektörün vardığı ve varması gereken noktaları sorduk. “İSKİD, 25 yıllık geçmişi ve güçlü 

organizasyon yapısı ile sektörün dayanışması için çok önemli bir konumdadır” diyen Yönet, İSKİD’in yeni 

dönemde gelişen teknolojiyi takip ederek sektörün kalite anlayışına yönelik faaliyetlerinde önemli çalışmaları 

yürüteceğini söylüyor.

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet
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fuarlara katılarak farklı ülke pazarları ile 
ilgili bilgileri üyelerimizle paylaşacağız. 
Halkların ve devletlerin zor zamanları 
olabilir. Zor zamanlarda öncelikle ayakta 
kalmak için kendine iyi bakmak ve daya-
nışmak çok önemlidir. İSKİD, 25 yıllık 
geçmişi ve güçlü organizasyon yapısı ile 
sektörün dayanışması için çok önemli 
bir konumdadır. Bu konumun değerini 
bilerek çalışacak ve sürdürülebilir olmayı 
başaracağız. Bizlere düşen görev, 25 yıl-
da oluşan bu yapıyı öncelikle bozmamak, 
korumaktır.

Türkiye iklimlendirme 
endüstrisinin geleceğine yön 
verecek çalışmalar yapıyoruz

İSKİD olarak yurt dışında sektörümüzle 
ilgisi olan birçok dernekle iletişim içinde-
yiz. Ayrıca uluslararası fuarlara katılımı 
bu yıl da sürdürüyoruz. 2017 yılının ilk 
dört ayında beş ayrı fuara katılım sağla-
dık. Yılın ilk ayında Cidde’de düzenle-
nen HVAC&R Expo Saudi Fuarı’nda 
URGE projesi kapsamında, 12 İSKİD 
URGE firması ile Turkish Povillon’da 
yer aldık. The Indian Society of Heating, 
Refrigerating and Air Conditioning En-
gineers (ISHRAE) ile imzaladığımız iş-
birliği protokolünün faaliyetlerinden biri 

Zor zamanlarda öncelikle ayakta 
kalmak için “kendine iyi bakmak” 
çok önemlidir

İSKİD, klima ve soğutma sektörünün 
önde gelen firmalarının ve kişilerinin 
katkılarıyla 1992 yılında kuruldu. İklim-
lendirme, soğutma ve klima sektörünün 
ülkemizde teknolojik bir sektör haline 
gelişinin son 50 yıl içerisinde olduğunu 
düşündüğümüzde, İSKİD’in 25 yıllık 
geçmişinin olması son derece önemli. 
Sektörümüz mühendislik altyapısı olan, 
iyi organize olmuş teknolojik bir sektör. 
Biz de bu teknolojik sektörün güçlü bir 
derneğiyiz. İnsanların hayatında bu kadar 
önemli bir yer tutan bir sektörde, İSKİD 
olarak 25’inci yılımızı kutlamaktan bü-
yük mutluluk duyuyoruz. Avrupa’da 100 
küsur yaşında olan ve İSKİD ile eşdeğer 
kuruluşlara baktığımda, 25 yıllık bir der-
nek olarak çok iyi konumda olduğumuzu 
söyleyebilirim. 

2017 yılına hızlı bir giriş yaptık. Başkan-
lığın sembolik olduğunu ve öyle olması 
gerektiğini düşünüyorum çünkü baş-
kanlığımdan önce de İSKİD çok güzel 
çalışmalar yapıyordu. Bugün İSKİD, ik-
limlendirme ve soğutma sektörünü 104 
üye firması ile yüzde 90’a varan oranda 
temsil ediyor. Bu 104 üye arasında, iklim-
lendirme ile ilgili akla gelen markalaşmış 
tüm büyük firmalar bulunuyor. Üyelik ya-
pımızı, bu firmaların ortalama 3-4 kişilik 
firma temsilcileri oluşturuyor. Bu üyelik 
yapısı içinde hem yabancı sermayeli fir-
malar hem de Türkiye’nin kurumsal ya-
pıları yer alıyor. Bu bize aslında büyük 
bir sorumluluk yüklüyor ve güç katıyor. 
İSKİD’in omurgasını KOBİ ölçeğinde-
ki firmalar oluşturuyor. Bugün İSKİD 
olarak üyelerimizle iklimlendirme sektö-
rünün gelişmesi ve uluslararası rekabette 
öne geçmesi yönünde faaliyetler yürütü-
yoruz. Türkiye’de iklimlendirme, soğutma 
ve klima cihazları imalatçısı ve/veya itha-
latçısı olan üyelerimiz arasında işbirliğini 
sağlayarak üyelerin sorunlarının çözümü-
ne yönelik çalışmalar yapıyor, klima tü-
keticileri ile firmalarının haklarını ulusal 
ve uluslararası düzeyde koruyor, ülkenin 
havalandırma, soğutma, klima ihtiyaçları-

nın karşılanması sırasında çevreye duyarlı 
ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak 
faaliyetlerde bulunuyoruz. İSKİD olarak 
uzun yıllardır süregelen komisyon çalış-
malarımız ile sektörün teknik gelişimi, 
devlet ve kamu ile olan ilişkileri, dış ti-
caretin gelişimi, uluslararası faaliyetler ve 
üniversiteler ile işbirliği konularında cid-
di yol kat ettik. Başarının, tasarım süreci 
ile başladığı, teknolojik üretim ile ortaya 
çıktığı, iyi bir satış ve satış sonrası orga-
nizasyonu ile güçlendiğinin bilincinde-
yiz. Bu bağlamda, tüm sektörü kapsayan 
URGE (Uluslararası Rekabeti Geliştir-
me) projelerimiz ile katılımcı firmaların 
eğitim çalışmalarını ve yurtdışı fuar or-
ganizasyonlarını Ekonomi Bakanlığı’nın 
desteği ile gerçekleştiriyoruz. Önümüz-
deki dönemde çalışmalarımızı çevreye 
ve insana saygılı olmayı temel prensip 
edinerek sürdüreceğiz. Bu bağlamda, 
enerji verimliliği en üst düzeyde olan ve 
çevreye zararı en aza indirilmiş teknoloji-
lerin sektörümüzde yaygın kullanımı için 
çalışacağız. Diğer sektör dernekleri ile or-
tak projeler yürüterek işbirliği içerisinde 
olacağız. Yurtdışında sektörün tanıtımı 
ve mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi için 
farklı coğrafyalardaki ilgili sektör dernek-
leri ile işbirliği içerisinde olacağız. Yararlı 
olacağını düşündüğümüz uluslararası 
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bulunacağız”
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nıyor. Bu çalışma grubuna İSKİD olarak 
dahil olduk ve üyelerimizden de bu olu-
şuma katılanlar oldu. Anlaşmalar gereği 
öncelikle Türk standartları, sonra EN 
standartları geçerlidir. Üreticilerimiz AB 
sertifikalarına başvuruyor ve üretimlerini 
EN standartları ve teknik şartnamelerine 
göre gerçekleştiriyor. Bu sebeple bu çalış-
ma grubuna dahil olduk. Bu çalışma gru-
bunun başarısı, doğrudan üreticilerimizin 
o bölgede daha iyi hizmet üretmesine 
vesile olacak. Önümüzdeki dönemde de 
bu çalışma devam edecek çünkü belli bir 
zaman sınırlaması ile yapılmış bir çalış-
ma değil. Sonuç alınıncaya kadar devam 
edecek. 

Yurt dışında eşdeğer derneklerde oluşan 
“Türkiye” kavramı, İSKİD ile özdeşleş-
miş durumda. İSKİD’e yoğun ilgi göste-
riyorlar. Fuarlara devamlı katılmamızdan, 
eşdeğer derneklerin yöneticileriyle olan 
ilişkilerimizden kaynaklanan bir tanın-
mışlığımız var. Özellikle bu yıl Rusya’da 
eşdeğer dernekle bir organizasyon ger-
çekleştirmeyi planlıyoruz. Karşılıklı zi-
yaretlerle çalışmalarımızı genişletmeyi ve 
onları ISK-SODEX İstanbul Fuarı’nda 
ağırlamayı düşünüyoruz.

Türkiye klima pazarı, Avrupa’nın 
en büyük ikinci klima pazarı

Yıllık satış adetleri 950 bin civarında 
olan Türkiye klima pazarının, bugün 
Avrupa’nın en büyük ikinci klima pazarı 
olduğunu söyleyebilirim. Geçmiş yıllar-
da sektör olarak her yıl ihracat payımızı 
artırdık ve hızlı bir ilerleme kaydettik 
fakat 2016 yılının ikinci altı ayında ya-
şadığımız belirsizlik sebebiyle önceki 
yıllara göre küçülme yaşandı. Fakat buna 
rağmen Türkiye iklimlendirme sektörü; 
dünyada ısıtma, soğutma ve havalandır-
ma cihazlarına olan talebin artması, sek-
törün kalifiye iş gücü, teknolojisi, genç 
nüfusu ve girişimcilerin kendine duyduğu 
güven sayesinde rekabette avantajlı ko-
numda. Hal böyle olunca sektörümüz, 
gün geçtikçe yüksek kaliteli ve tercih 
edilen markalar yaratıyor. Buna ek ola-
rak Türkiye, stratejik konumu ile büyük 
kurumsal markaların tercih ettiği üretim 

olarak Türk üreticiler Hindistan’da yeni 
pazar arayışında. Bu yüzden 23-25 Şubat 
2017 tarihleri arasında “ACREX India” 
fuarındaydık. İSKİD olarak 28 Şubat-3 
Mart 2017 tarihleri arasında Moskova’da 
düzenlenen HVAC&R pazarındaki üre-
tici ve tedarikçileri buluşturan bir başka 
önemli etkinlik olan Climate World’de 
de yer aldık. 14-18 Mart 2017 tarihle-
ri arasında düzenlenen ISH Frankfurt 
Fuarı’nda ise uluslararası ilişkileri geliş-
tirmek adına yine etkin bir organizas-
yona ev sahipliği yaptık. ISH Frankfurt 
Fuarı’nda Türkiye’nin partner ülke olması 
sebebiyle 16 Mart 2017’de Eurovent ve 
Alman VDMA’nın Klima İklimlendirme 
Bölümü ile birlikte “Turkey in Europe 
Aircontec Lunch Reception” düzenledik 
ve çok yoğun bir katılım oldu. Amacımız 
dernekler arasındaki ilişkileri ve Türkiye 
imajını daha da geliştirmektir. Bilindi-
ği gibi iklimlendirme sektörünün uzun 
yıllardır açık ara ihracatta birinci ülke-
si Almanya’dır. Bu konuda VDMA ve 
Eurovent’in yöneticileri ile birlikte ko-
nuşmalar yaptık, hem toplum hem sektör 
bazında Türk-Alman ilişkilerini masaya 
yatırdık. Son olarak 12-14 Nisan 2017 
tarihleri arasında Shangay’da düzenlenen 
dünyanın dört bir yanındaki HVAC&R 
üreticilerini bir araya getiren China Ref-
rigeration Fuarı’na katıldık. 
İSKİD olarak Türkiye iklimlendirme 
sektörünü temsil ediyoruz ve geçen dö-
nemde aldığımız bir kararla, prestijimizi 
yansıtacak bir stant tasarımıyla fuarlara 
katılıyoruz. Ayrıca katıldığımız her fuar-
da bilgi topluyor ve bu bilgileri üyelerimi-
ze raporluyoruz. Bu raporlar, üyelerimiz 
için birer ipucu niteliğinde oluyor. 

Fuar katılımlarının dışında üniversite-
leri sektör ile buluşturmaya da devam 
ediyoruz. 19-22 Nisan’da düzenlenen 
13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kong-
resi ve Teskon+SODEX Fuarı nedeniy-
le İstanbul’un seçkin üniversitelerinden 
makine mühendisliği adaylarını, İzmir’de 
sektör ile buluşturduk. İstanbul Tek-
nik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden 80 öğrenci, artık gele-
neksel hale gelen İzmir Teskon Gezisine, 
İSKİD organizasyonuyla konuk oldu. 
Öğrenciler yaptıkları fabrika gezileriyle, 
sektörün teknik birikimine ve kabiliye-
tine tanık olup yakından tanıma ve Te-
sisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon 
SODEX Fuarı’na katılarak konferansları 
dinleme ve fuar alanında firma stantlarını 
ziyaret etme imkânı buldu. 

Bu tarz etkinliklerle hem yurt dışına hem 
de geleceğin mühendislerine, sektörü-
müzü ve sektör ürünlerimizi tanıtmayı, 
Türkiye iklimlendirme endüstrisinin ge-
leceğine yön verecek nitelikli iş gücünü ve 
bu gücün sürdürülebilirliğini sağlamayı 
hedefliyoruz. Sürdürülebilirliğin sağlan-
ması için de Türkiye pazarının iniş-çı-
kışlarından kurtulması gerekiyor. Bunun 
da tek bir yolu var; yurtdışı satışı. Bunu 
gerçekleştirmek için biz İSKİD olarak bu 
anlamda değişik coğrafyalardaki iklim-
lendirme sektörü pazar bilgilerini rapor-
layarak üye firmalarımızla paylaşıyoruz.

Geçen yıl Eurovent’in Ortadoğu Çalış-
ma Grubu oluşturuldu. Burada; Avrupa 
standartlarının ilgili ülkelerde kabul edi-
lebilir standart haline getirilmesi amaçla-

Üçüncü taraf tescilli performans verileri; şeffaflık yanında, adil bir karşılaştırma 
yapmayı sağlar ve gerçek enerji tüketimlerini ortaya koyar.
SOĞUTMA KULESİ sertifikasyon programı “Eurovent Certified Performance”, 
kulelerin gereksizce büyük seçilmesini önlemeye yardımcı olur, yetersiz 
performans kaynaklı belirsizlik sonucu gerekecek pahalı müşteri doğrulama 
testlerine gerek bırakmaz, işletme maliyetlerini kontrol altında tutar. Bu 
program, Ecodesign yönetmeliklerini karşılamaktadır.

SOĞUTMA KULESİ sertifi kasyonu aşağıdaki katılımcı üreticiler tarafından aktif olarak desteklenmektedir:

www.eurovent-certifi cation.com
Performans seviyelerini internet üzerinde kontrol edin

İç  mekan hava koşul landı rma -  Havalandı rma ve Hava ka l i tes i  kont ro lü  -  Proses soğutma ve Gıda sektöründe soğuk 
z inc i r  a lan ında Avrupa’da l ider  Üçüncü Taraf  ser t i f ikasyon kuru luşu o lan Eurovent  Cer t i ta  Cer t i f icat ion h izmet id i r .

BUHARLAŞMALI SOĞUTMA SİSTEMİNİZDE ONAYLANMIŞ KALİTENİN 
KEYFİNİ ÇIKARIN.

İÇ HUZURU GERÇEK,
ADI DA SERTİFİKASYON.
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ması gerekli. Konutlarda iç ortam hava 
kalitesi bilincinin artırılması yönünde 
etkinliklerimiz yeni dönemde de artarak 
devam edecek.
“Sanayi 4.0” kavramı, Türkiye ve yakın 
coğrafyasında değişen demografik ya-
pının sektörün geleceğine etkileri gibi 
gelecek planlaması gerektiren konularda 
bilgilendirme toplantıları düzenleyerek 
sektörün daha sağlam adımlarla ilerleme-
sini sağlayacağız.
İSKİD olarak ikinci URGE projemizi 
sürdürüyoruz. 46 katılımcı firmamız var, 
bu 46 firmanın 15’ini tasarımcılar oluştu-
ruyor. Tasarımcıları yanımıza alıp onların 
ihtiyaçlarına, gelişim çalışmalarına, eğitim 
ve danışmanlık hizmeti almalarına, yurt-
dışı faaliyetlerine destek olmalıyız. Bu 
URGE çalışmasında firmalarımızın çoğu, 
bazı coğrafyalarda UL Sertifikası istendi-
ği için satış yapamadıklarını belirtti. Biz 
de İSKİD olarak UL ile irtibata geçtik ve 
ISH Frankfurt’ta bir toplantı yaptık. Yeni 
bir coğrafyada gelişme ihtimalini görmek 
UL’in de hoşnut olduğu bir durum. UL, 
üyelerimiz için geniş kapsamlı bir sunum 
hazırlayıp, yakın zamanda gerçekleşti-
receğimiz toplantıda üyelerimizi bilgi-
lendirecek. Bu konuda ön sunum, İSİB 
Çalıştayı’nda yapıldı. İSKİD, ihracatçıla-
rımızın yanında. Sektörün doğru yönde 
ilerlemesi için var gücümüzle çalışıyoruz.
İSKİD olarak çok önem verdiğimiz bir 
faaliyetimiz de sektör envanterinin tu-
tulması. Her yıl toplanan veriler gizlilik 
ilkelerine sıkıca bağlı kalarak İstatistik 
Komisyonumuz tarafından düzenlenerek 
yayımlanıyor. Kısa süre içerisinde 2016 
istatistikleri hazır hale gelecek.
Üyelerimizin aktif katılımlarıyla oluştur-
duğumuz komisyon çalışmalarımız 2017 
yılında da devam edecek. İstatistiklerin 
hazırlanması, üniversite-sanayi işbirliği, 
uluslararası rekabetçilik, sağlık yapıların-
da iklimlendirme, merkezi iklimlendirme 
sistemleri, split ve değişken debili klima-
lar ve uluslararası ilişkiler gibi birçok farklı 
alandaki komisyonlarımız ile 2017 yılında 
da aklımızla işleri iyi yöneterek sektörü 
geliştirmeye devam edeceğiz.
Emeği geçen ve katkıda bulunan tüm 
üyelerimize ve dernek çalışanlarımıza 
şükranlarımızı sunarız.

üssü olma özelliğini taşıyor. 2001 ve 2008 
ekonomik krizlerinden 2017 yılına kadar 
yaşadığımız olumsuzluklara rağmen sek-
törümüzün büyümeye devam edeceği ka-
nısındayım. Kaybettiğimiz pazarlar oldu 
ama bunun yanında kazandığımız yeni 
pazarlarla ayakta kalmayı başardık. İnşaat 
pazarının ülkemizde çok dinamik olma-
sı, yeni inşa edilen evlerin artık ankastre 
olarak klimalar ile donatılması, pazarı 
olumlu yönde etkiliyor. Klima kullanım 
oranının artış göstermesinin sebebi, kon-
for algısının artması. Klimalarda enerji 
verimliliğinin artması ise daha yüksek 
verimli klima cihazı kullanımını teşvik 
ediyor. 

Sektörü geliştirmeye devam 
edeceğiz

Yeni dönemde çalışmalarımıza hız kes-
meden devam edeceğiz çünkü yoğun bir 
gündem bizi bekliyor. İklimlendirme ko-
nusunda bizim ve sektörel diğer dernek-
lerimizin emeğiyle iyi bir noktaya geldik. 
Fakat aynı durum havalandırma için ne 
yazık ki geçerli değil. Klimanın havalan-
dırma yaptığına dair bir algı var. Bu algıyı 
yok edici ve havalandırmanın önemini 
vurgulayıcı çalışmalar yapacağız. Yeni dö-
nemin en önemli konularından biri bu. 
Bir diğer önem verdiğimiz konu ise, 

“BIM-Bina Bilgi Modellemesi”. BIM’in 
sadece bir yazılım olmadığı sektöre yavaş 
yavaş anlatıldı. Ayrıca 19-22 Nisan’da dü-
zenlenen 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi ve Teskon+SODEX Fuarı’nda 
gerçekleştirdiğimiz BIM Özel Oturum-
ları ile BIM’i detaylı olarak sektör pay-
daşlarımıza anlattık. Bu konunun İSKİD 
adına takipçisi, Sayın Ozan Atasoy’dur. 
İlgili sektör bileşenlerinin birlikte oluş-
turduğu BIM, Bina Bilgi Modellemesi 
Çalışma Grubu ile de bina yatırımlarının 
tasarım, ihale, uygulama, devreye alma, 
işletme ve bakım süreçlerinin ortak bir 
platform üzerinde veri akışı sağlanacak 
şekilde yürütülmesi hususunda BIM yol 
haritası oluşturulacaktır. Sektör bu çalış-
ma ile uluslararası alanda rekabet gücünü 
artıracak ve sağlıklı bir şekilde büyüyecek. 
Sektörün ISKAV’a verdiği bir görev vardı: 
Test-Ayar-Dengeleme (TAD). TAD’ın 
bağımsız ve sertifikalı firmalar tarafından 
yapılması gerektiği kararı alındı. Bu ko-
nuda ISKAV, sertifika ve eğitim kurulu-
şu olarak seçildi. Eğitim ve sertifikasyon 
programları belirlendi. Bugüne kadar 
dört firma sertifikalandırıldı ve çalışmalar 
tüm hızıyla devam ediyor, TAD konu-
su tüm projelerde artık ihale aşamasında 
ortaya konacak. ISKAV’ın bu çalışmasını 
İSKİD olarak biz de çok destekliyoruz. 
Çünkü TAD, yapılan işlerin ölçümünü ve 
ayarını yapıyor ve varsa hatalarını ortaya 
koyuyor. Bir işin profesyonelce test-ayar-
dengelemesi yapılacaksa herkes yaptığı 
işi “ölçüleceğini” bilerek yapacak. Kısaca 
“otokontrol” sektörümüz için şarttı, biz de 
İSKİD olarak bunu destekledik ve des-
teklemeye devam edeceğiz. 
2015 yılında başladığımız “Sağlık Yapıla-
rında İklimlendirme Kılavuzu” yazım ça-
lışmalarını ise 2017 yılında tamamlayaca-
ğız. Bu çalışma, ilgili sektör bileşenlerinin 
desteğiyle yürütülüyor. Bu çalışma ile sağ-
lık yapılarında iklimlendirmenin kuralları 
bir kitap haline getiriliyor ve uygulamalar-
da kullanılması için bilinçlendirme çalış-
maları yapılacak. 
Sağlığımız ve yaşam enerjimizi koruma-
nın temel faktörlerinden biri de “iç ortam 
hava kalitesi”. Isıtma ve soğutma dışında 
temiz havanın enerji geri kazanımı ile iç 
ortama sürekli ve kontrollü olarak sağlan-

Tüm yalıtım dünyası için gelecek yeniden yazılıyor.
Çünkü biz, Avrupa ve Uzakdoğu arasındaki bölgede yer alan

en büyük ve en modern yalıtım üssünü kurduk.

100 Milyon TL’lik yatırım ile 75.000 m2 alana sahip teknoloji harikası
yeni tesisimizin gücüyle, 4.000 çeşit yalıtım malzemesini
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“Manisa fabrika 
yatırımı 50 yıllık 
emeğimizin, 
tecrübemizin 
Türkiye iklimlendirme 
sektörüne 
armağanıdır”

"Aldağ; Alarko A.Ş. ve Dağoğlu 
ailesi ortaklığıyla birlikte 1967 
yılında kuruldu. Tekstil sektörü-

nün içinde olan dedem ve babam Prof. Dr. 
Temel Dağoğlu’nun amcaları, Üzeyir Garih 
ve İshak Alaton Beyler ile ortak oldu ve 
Aldağ’ın 50 yılı geride bıraktığı yolculuğu, 
Topçular fabrikamızda; su soğutmalı grup-
lar, salon tipi soğutma cihazları, konvektör 
ve evaporatör üretimiyle başladı. 1992’de 
Dağoğlu ailesinin, Alarko’nun yüzde 50 
hissesini devralmasıyla şirket, holding çatısı 
altından çıkarak, bağımsız faaliyet göster-
meye başladı. Türkiye iklimlendirme sektö-
rünün yarım asırlık çınarı Aldağ’ın zamana 
meydan okuyan yapısının temelinde; deği-
şime ayak uydurma yeteneği,  insan değer-
lerine ve beraberinde eğitime verdiğimiz 
önem bulunuyor. Bugün için bahsettiğimiz 

değişim, Aldağ’ın küreseldeki değişimlerin, 
yereldeki etkilerine uyumluluk stratejisi ola-
rak özetlenebilir. Dünyada enerji ve çevre 
sorunlarına karşı hassasiyetlerde artış göz-
lenirken Kyoto protokolü gibi uluslararası 
anlaşmalar ve Avrupa komisyonunun ErP 
direktifleri gibi regülasyonlarla başarmayı 
hedefledikleri bazı temel unsurlar var. Bun-
lar dünya çapında enerji verimliliğini ve 
temiz enerji kaynaklarını artırmak, çevre 
dostu teknolojileri yerleştirmek, sera gazı 
emisyonunu azaltmak ve yeni nesil enerji 
teknolojilerini geliştirmek olarak özetle-
nebilir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde 
yeni düzendeki yerini almak isteyen şir-
ketlerin bünyelerindeki tüm iş süreçlerini 
bu unsurları temel alarak şekillendirmeleri 
gerekmektedir. Değişen dış ortama uyum 
sağlamakta zorlanan firmalar ayakta kala-

maz. Değişim sürecine adapte olurken de 
bizi biz yapan 50 yıllık ilke ve prensipleri-
mize yüz çeviremeyiz. Doğru olan formül; 
değerlerimizi ve dinamik pazar taleplerini 
uyumlu hale getirmek. Bunun için herkes, 
tüm Aldağ ailesi değişimin gönüllü bir 
parçası olmalı. Hatta değişim çalışanla-
rımızdan başlamalı, ivmelenmeli. Sürekli 
ve kontrollü bir şekilde yapılan değişiklik, 
zamanla içselleştirilir. Değişim; “kararlılık”, 
“sabır” ve “süreklilik” gerektirir. Değişmek 
için, değişimi de bir alışkanlığa dönüştür-
mek gerekir. Bunu gerçekleştirmenin yolu 
da eğitimden geçer. Sürdürülebilir büyü-
menin kapısını açan anahtar, eğitimdir. 
Önümüzdeki dönemde de eğitime çok 
büyük bütçe ayırıyoruz. Çalışanımızı bir 
maliyet unsuru olarak görmekten ziyade, 
bir kaynak olarak görüyoruz. Firma adına 

“Bu şirkette kısa vadede sayısal değerlerde hızlı artışlar 

elde etmek adına tutulamayacak sözler vermek ve ucu 

açık taahhütlerde bulunmak asla kabul edilemez”. 

Bu sözler, bu yıl kuruluşunun 50. yılını kutlayan 

Aldağ Isıtma Soğutma Klima San. ve Tic. A.Ş.’nin 

yeni vizyonunu yansıtan, sağlam ve kararlı adımlarla 

yol alan, değişimi yöneten kişiye, Dağoğlu ailesinin 

üçüncü kuşağı; Rebii Dağoğlu’na ait. Rebii Dağoğlu 

Aldağ’ın yeni vizyonu çerçevesinde, yeni yatırımları 

hakkında bilgi aktarırken, yeni rotanın dinamikleri 

üzerinde durdu:
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farklılık yaratacak ve katma değer sağlaya-
cak olan onlardır. Bizim felsefemize göre 
en önemli yatırım, insana yapılan yatırım-
dır. EBRD (Avrupa Kalkınma Bankası)’nin 
süpervizörlüğü kapsamında hem imalat 
hem de satış-pazarlama süreçleriyle ilgili 
bazı danışmanlık programlarımız başladı. 
Bu değişim sürecinde çalışanlarımızın, 
bayilerimizin ve son kullanıcılarımızın tek-
nolojik değişikliklere adapte olmasını kolay-
laştıracak çoklu eğitim modeline yoğunlaş-
tık. Çünkü bu paydaşlarımıza dünyadaki 
inovatif değişimleri, yeni teknolojileri iyi 
anlatmamız ve onları bilinçlendirmemiz 
gerekiyor. Zira yeni süreçteki başarı, değer 
zincirinin farklı aktörlerinin kendi aralarında 
entegre biçimde çalışabilme yeteneğine 
bağlı olarak ilerliyor. Müşterinin markaya 
duyduğu güvenin temelinde; ürünleri-
mizde ortaya koyduğumuz farklılık netice-
sinde elde edilen fayda ve satış öncesi-satış 
sonrası verilen hizmetlere kattığımız artı 
değer yatıyor. Müşterilere doğru ürünü 

sunmak, doğru hizmetin de önünü açar. 
Müşteri için güvenilir bir çözüm ortağı 
olmanın yolu; müşterinin ne istediğini 
anlamak kadar “gerçekte” neye ihtiyacı 
olduğunu tespit etmek ve bu doğrultuda 
müşteriyi yönlendirebilmekten geçer. İşte 
bunu sağladığı için Aldağ, 50 yıldır güven 
duyulan bir marka.

Sürdürülebilir büyüme 
modelimizin somut göstergesi; 
Manisa fabrikamız

Aldağ olarak oldukça yüksek tempoda 
girdiğimiz bu değişim sürecinde birçok 
yatırım planımız bulunuyor. 32 bin m2 açık 
alan üzerine 24 bin m2 kapalı alan olacak 
şekilde inşa edilen Manisa fabrikamız, bu 
yatırımların başında geliyor. İstanbul Kartal 
ve Pendik’te bulunan fabrikalarımızdan 
sonra, tamamen kendi öz sermayemizle 
kurmakta olduğumuz Manisa fabrika-
mızın kazandıracağı güç ile geleceğin 

iklimlendirme çözümlerini kurgulamaya 
hazırlanıyoruz. İstanbul Kartal ve Pendik’de 
bulunan fabrikalarımız ile 2017 yılının son 
çeyreğinde faaliyete geçmesini planladığı-
mız Manisa fabrikamızla birlikte, toplam 
41 bin m2 kapalı üretim alanına sahip ola-
cağız. Manisa fabrikamızda, kendi enerji-
mizi kendimiz üreteceğiz. Fabrikamızın, 
enerji verimli, konfor şartlarını sağlayan 
ve çevre dostu kriterlere uygun faaliyet 
gösterecek bir yapı olmasını hedefledik. 
Bu doğrultuda mimari, mekanik, elektrik 
ve atık yönetimi gibi tüm farklı disiplin-
lerin ilk safhalardan itibaren ‘Bütünleşik 
Tasarım’ anlayışına uygun olarak entegre 
bir şekilde çalışmalarını koordine ettik. 
Böylece sürdürülebilir büyüme modelini 
ilk önce bu fabrikamızda başlatmış ola-
cağız. Manisa fabrikamız, tamamen yeşil 
bina konseptine uygunluk hedefiyle dizayn 
edildi. Bu bağlamda güneş panelleri vası-
tasıyla kendi elektriğimizi üretebileceğimiz 
Manisa fabrikamızda aynı zamanda atık- 

Temel Dağoğlu, Üzeyir Garih, Avram Değerli, Celalettin Erol

TERMODİNAMİK • MAYIS 2017 61



Özel Haber

suları ve yağmur sularını yeniden değer-
lendirebileceğimiz bir sistem oluşturduk. 
Binanın inşasında kullanılan malzemelerin 
geri dönüştürülebilir malzemeden üretil-
miş olmasına özen gösterdik. Tüm elek-
trik ve mekanik aksamının enerji sarfiyatını 
en az düzeyde tutmasına ve çevreye karşı 
duyarlı olmasına dikkat ettik. Üretim saha-
mızın klimatizasyonunda, firmamızın ürün 
gamında yer alan enerji ve çevre dostu olan 
evaporatif soğutma sistemlerini kullan-
dık. Tesislerimizde kullandığımız ileri seviye 
yalıtım sistemleriyle ısı kaybımızı minimize 
ettik. Tüm bu özellikleriyle tesislerimiz ‘Sür-
dürülebilir bina’ anlayışının adeta canlı bir 
örneği niteliğini taşıyor.
180 kişilik eğitim salonumuzda düzenli bir 
eğitim takvimi söz konusu olacak. Manisa 
fabrikamız için makine tercihlerimizi yapar-
ken, üretimde esnekliğe adapte olabilecek 
bir yapıyı gözeteceğiz. BMS sistemlerine 
uyumlu cihazlarımız var ve bunu orada 
üretilecek tüm cihazlarımıza yayacağız. 
IoT teknolojisini de makinelerimize adapte 
edeceğiz. Aldağ olarak Manisa fabrika-
mızda klima santrali, paket tip hijyenik 
klima santrali, fancoil, su kaynaklı ısı pom-
pası, ısıtma apareyi ve endüstriyel hava 
perdesi üretimi yapacağız.
Pendik fabrikamız için 5.5 milyon USD, 
Manisa üretim tesisimiz için de -şu ana 
kadar- 12 milyon USD yatırım yaptık. Son 
iki yılda 17.5 milyon USD bir katma değeri 

sektöre kazandırdık. Yeni tesislerimizle bir-
likte istihdamımızı iki katına çıkarmış ola-
cağız. Bu, Aldağ için olduğu kadar Türkiye 
için de önemli bir kazanımdır, katma değer 
yaratmaktır. 

İhracatımızın artması için bilgi, 
belge, marka yatırımları yapılmalı

Korumacı politikalar tekrar popüler hale 
geldi, neredeyse tüm ülkeler “daha çok 
ihracat, daha az ithalat” hedefleri belir-
ledi. Dolayısıyla bizim de hem ülkemiz hem 
sektörümüz hem de firmalar bazında yeni 
planlamalar yapmamız gerekiyor.  
İhracatımızı artırmak, yüzde yüz Türk ser-
mayeli firma için, hem firma hedefi hem 
de vatanseverlikle ilgili bir tutkudur. Bunun 
yolu, ihracat pazarlarımızın yerel özellik-
lerini detaylı analiz ederek araştırmak, 
pazarın talebi olan Ar-Ge ve inovasyon 
gereklerini üst düzeyde karşılayabilmek, 
sertifikasyon gereklerini karşılayabilmek ve 
yüksek ‘marka’ algısını oluşturabilmekten 
geçiyor. Aldağ, işte bunun için çalışıyor. Bu 
hedefte en büyük cesaretimiz, Aldağ aile-
sinin bireyleri, çalışanlarımızdır. Özellikle 
mavi yakalı çalışanlarımızın yaratıcılığına, 
gözlem, analiz ve sorun çözme yeteneğine 
hayranım. Son derece faydalı fikirlerinin 
olduğunu görüyorum ve inisiyatif almaktan 
korkmuyorlar. Aldağ olarak bu ortamı sağ-
ladığımızı görmekten gurur duyuyorum.
Tabii ki Aldağ olarak üç nesil boyunca 
çalışanlarımız olduğunu görmek, evladı-
nın buraya gelmesini isteyenlerin, 40 yılını 
Aldağ’a adamış çalışanlarımızın olduğunu 
bilmek en büyük mutluluğumuzdur. 
Onlara minnet borçluyuz. 

Meslek örgütlerimizle 
yakınlığımız ve sosyal 
sorumluluk projelerimizle de 
ileride olacağız

Toplumda artan sosyal sorumluluk bilincine 
karşın bizim de duyarsız kalmamız müm-
kün değil. İlk etapta kadın istihdamının 
artırılması ve çok kültürlülüğün gelişmesine 
yönelik projelerimiz bulunuyor. Hedefimiz, 
ilk etapta kadın çalışan oranımızı iki katına 
çıkarmak. Ayrıca çok kültürlülüğün geliş-

mesine yönelik projelerimiz de bulunuyor. 
Farklı ülkelerden gelen arkadaşlarımıza, staj 
programlarımızda yer vermeye başladık. 
Bunların sayısını artıracağız. Üniversitelerin 
mühendislik fakültelerinin iklimlendirme 
bölümünde öğrenim gören öğrencilere 
yönelik faaliyetlerimizi çoğaltacak ve bunu 
yabancı üniversitelere de yayacağız. Bizi 
biz yapan unsurları, farklı kültürlere ve 
gelecek nesillere aktarmamızın önemli 
olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsi 
değer yaratma kültürümüzün bir parçası.

Aldağ 50. yılını iklimlendirme 
sektörüyle birlikte kutlayacak

Aldağ bu yıl 50. yaşını, çeşitli etkinliklerle 
kutlayacak. Bu etkinlikler; 20, 30 hatta 40 
yılını dolduran çalışanlarımıza teşekkür-
lerimizi dile getireceğimiz bir kutlama ile 
başlayacak. Ancak 50. yılımızı taçlandıra-
cak en önemli kutlama, yeni fabrikamızın 
açılışıyla olacak. Manisa fabrika yatırımı 
50 yıllık emeğimizin, tecrübemizin Türkiye 
iklimlendirme sektörüne armağanıdır. Çalı-
şanlarımızı ödüllendireceğiz. Ayrıca müş-
terilerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz 
ve sektör paydaşlarımızla büyük çaplı bir 
etkinlikte buluşmak istiyoruz. Bunu bizi 
bugünlere getiren en başta çalışanlarımız, 
ardından müşterilerimiz, iş ortaklarımız, 
tedarikçilerimiz ve sektör paydaşlarımıza 
borçluyuz. Bugüne kadar ne onlar bizi yal-
nız bıraktı ne de biz onları. 

50 yıllık “know-how”ı ile Aldağ, 
bizatihi akademi demek

Sektör paydaşlarımız bazen “Aldağ 
Akademi”yi kurmayı düşünüyor musu-
nuz?” sorusunu yöneltiyorlar. Aldağ Aka-
demi başlığında bir yapılanmaya ihtiyacı-
mız yok, 50 yıllık “know-how”ı ile Aldağ, 
bizatihi akademi demek. Bizde çalışan, 
süreç içinde kendi firmasını kuran ve hatta 
rakibimiz olan kimseden hiçbir zaman 
rahatsız olmadık, aksine gurur duyduk. 
Sektörde eğer bir farklılık, bir değer yaratı-
yorlarsa ve Aldağ prensiplerini aynı şekilde 
iş hayatlarında uygulayabiliyorlarsa, bu 
bizim için bir gurur kaynağıdır. Bu Aldağ’ı 
Aldağ yapan unsurlardan biridir.
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13. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi ve Teskon+Sodex Fuarı 
Başarısını Artırarak Sürdürdüğünü 
Kanıtladı

TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası’nın (MMO) düzenlediği 13. 
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kong-

resi (Teskon) ve Teskon+Sodex-Fuarı, 
İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde 19-22 Nisan 2017 tarihleri 
arasında yapıldı.
Dört gün süren kongrenin ana teması, 
“Tesisat Mühendisliğinde Bütünleşik Tasa-
rım” idi.
Teskon 2017 kapsamında beş paralel otu-
rumda toplam 170 adet bildiri sunuldu. 
16 sunumun ve bir panel programının yer 
aldığı Jeotermal Enerji Seminerinin yanı sıra 

16 farklı konuda kurs ve “Tasarım ve Proje 
Hizmetleri Sorunları ve Çözüm Önerileri” 
ile “Test Ayar Dengeleme (TAD) Sertifikas-
yonu” başlıklı paneller de yoğun ilgi gördü.
Sunulan bildirilerin 155 adedi “Bina Fiziği”, 
“Binalarda Enerji Performansı”, “Isıl Kon-
for”, “İç Hava Kalitesi”, “Simülasyon ve 
Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme”, 
“Soğutma Teknolojileri”, “Termodinamik” 
sempozyumları ile “Hastane Havalandırma 
Sistemleri”, “Mekanik Tesisat Yalıtımı”, 
“Bacalar” seminerleri ve bilimsel/teknolo-
jik araştırma oturumlarının bildirileri olarak 
Kongre Bildiriler Kitabında yer alıyor. Ayrıca 

15 adet bildiri de “Jeotermal Enerji” Semi-
neri kitabında yayımlandı. Bununla birlikte 
1993 yılında yapılan kongreden itibaren 
yayımlanan tüm bildiriler USB içeriğine alı-
narak delegelere sunuldu. Böylelikle 1433 
bildiriden oluşan çok değerli bir bilgi kay-
nağı, sektörle paylaşılmış oldu.
Kongre programında yer alan kurslar; 
“VAV (Değişken Hava Debili) ve Labora-
tuvar Havalandırma Sistemleri”, “Yürür-
lükteki Sığınak Yönetmeliği, İçeriği ve 
Havalandırma Hesapları”, “Binalarda Koje-
nerasyon/Trijenerasyon Sistemleri Uygula-
maları”, “Havalandırma ve İklimlendirme 
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Sistemlerinde Hava Dağıtım Ekipmanları”, 
“Mutfak Havalandırması”, “Sprinkler Sis-
temleri Montaj Kuralları”, “Yüzme Havuz-
ları Filtrasyon Tesisatı Projelendirme Esas-
ları”, “İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü 
Denetimi Teorisi ve Pratik Hesaplamaları”, 
“Sistem Seçimi”, “Medikal Gaz Tesisatı”, 
“Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme”, 
“Binalarda Güneş Enerjisinin Isıl ve Elekt-
riksel Kullanımı”, “Yangından Korunmada 
Su Sisi Sistemleri (Alçak ve Yüksek Basınç 
ve Hibrid Sistemler)”, “Hastane Hijyenik 
Alanlar Proje Hazırlama Esasları”, “Binala-
rın Performansının Değerlendirilmesinde 
Ekserji Bazlı Bütünleşik Yaklaşımın Kullanıl-
ması ve Binalarda Ekserji Yönetim Sistem 
Standardı”, “Sanayide Enerji Verimliliği 
ve Uygulamalar” ve “Soğutma Sistemleri, 
Hesapları ve Modellemesi” başlıklarını taşı-
yordu.
Hacivat-Karagöz gösterisi ile başlayan 
kongrenin açılış konuşmaları; MMO İzmir 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gaca-
ner Ermin, Kongre Yürütme Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Ali Güngör, Hannover Fairs 
Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış, MMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz tarafından yapıldı. 
MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar açılış konuşmasında iklimlendirme 
sektörünün mevcut yapısı hakkında şu 
bilgileri verdi: “Isıtma, soğutma, havalan-
dırma, klima, tesisat sistem ve elemanla-
rından oluşan iklimlendirme sektörünün 
mevcut durumuna baktığımızda, sektörün 
yaklaşık olarak yüzde 80-83’ünün KOBİ 
niteliğindeki işletmelerden oluştuğunu 
görüyoruz. Sektörün üretim değeri 2016 
yılında 8,6 milyar TL, katma değeri 2,3 mil-
yar TL’dir. Üretimin imalat sanayi içindeki 
payı yüzde 1,8’dir. 2016 yılı sektör ithalatı 
4,4 milyar TL, ihracatı 2,8 milyar TL; ihraca-
tın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 69,5 
olmuştur. Hammaddede dışa bağımlılık 
oranı yüzde 30,2’dir.  Yüzde 25,1 oranın-
daki katma-değer düzeyi düşüktür. GSMH 
içinde yüzde 1 olan Ar-Ge ve inovasyon 
altyapısının gelişmemiş olması, ara mal 
üretimindeki yetersizlik, ara mesleki eleman 
ihtiyacı, markalaşma ve patent sayısındaki 
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düşük düzey, kayıt dışı oranının yüksek 
olması ve haksız rekabet, üniversite-sanayi 
işbirliğinin koordinasyonu ve ortak çalış-
maların yeterli olmaması, sektörün başlıca 
sorunları arasındadır. Bu noktada ülkemi-
zin kaynaklarının ve üretim potansiyelinin 
küresel güçlerin baskısından bağımsız bir 
şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söy-
lemeliyim. Bilimi ve teknolojiyi esas alan, 
Ar-Ge teşviklerinde ülkemiz insan gücüne 
ağırlık veren, yerli yatırımcıyı özendiren ve 
koruyan, devletin ekonomideki yönlen-
diriciliğini ekonomik etkinlikte toplumsal  
yararı gözeterek uygulayan, dış girdilere 
bağımlı olmayan, sosyal devlet anlayışı 
temelinde istihdam odaklı ve planlı bir 
kalkınmayı öngören politikalar gerekmek-
tedir.”

İSKİD, geleceğin makine 
mühendislerini İzmir’de ağırladı

İSKİD, İklimlendirme Soğutma Klima 
İmalatçıları Derneği, 19-22 Nisan 13. 
Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve 
Teskon+Sodex Fuarı nedeniyle İstanbul’un 
seçkin üniversitelerinden makine mühen-
disliği adaylarını, İzmir’de sektör ile buluş-
turdu. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul 
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız 
Teknik Üniversitesi’nden 80 öğrenci, aka-
demisyenlerle birlikte İSKİD’in düzenlediği 
İzmir Teskon Gezisine katıldı. 21-22 Nisan 
tarihleri arasında düzenlenen etkinliğin ilk 
günü fabrika gezisi ile başladı. Gezinin 
ardından öğrenciler, Mövenpick Otel’de 
düzenlenen seminerde sektörün üretim, 

ihracat ve istihdam gücü ile sektör firmaları 
hakkında bilgi aldı. Sektörün önde gelen 
firmaları Doğu İklimlendirme, Aldağ, Arçe-
lik, Daikin, Friterm, Karyer, Trox ve Sodex 
Fuarcılık sponsorlukları ile düzenlenen 
etkinlikte, geleceğin mühendislerine, sek-
törü ve sektör ürünlerini tanıtmak Türkiye 
iklimlendirme endüstrisinin geleceğine yön 
verecek nitelikli iş gücünü ve bu gücün 
sürdürülebilirliğini sağlamak hedeflendi. 
Gezinin ikinci günü Tesisat Mühendisliği 
Kongresi ve Teskon SODEX Fuarını ziyaret 
eden öğrenciler, sektör firmaları stantla-
rında birebir firma yetkilileriyle görüşme, 
ürünleri yakından inceleme imkânlarının 
yanı sıra iş ve staj görüşmeleri de yaparak 
kariyer hedeflerine odaklandı ve birbirin-
den farklı ve teknolojik konuların tartışıldığı 
konferanslara katılarak sektördeki gelişme-
leri takip etme fırsatı buldu. Yoğun gezi 
programın ardından öğrenciler, geziden 
memnun ayrılırken iklimlendirme sektö-
rüne dair genel bir kanıya sahip oldukla-
rını ve bundan sonraki İSKİD etkinliklerini 
takip ederek katılımcı olacaklarını belirtti. 
İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet 
etkinliğe ve sektörün istihdam olanakla-
rına ilişkin olarak, “İklimlendirme sektörü 
gelişimi devam eden ve gelecek vaat eden 
bir sektör. Genç mühendislerin sektörü-
müzü tercih etmesi bizleri sevindiriyor. 
Sektörümüz, her yeni mühendise kendi 
ilgi alanına uygun olarak, tasarım, şantiye, 
imalat, teknik, satış, test ayar dengeleme, 
işletme ve bakım alanlarında çalışabilme ve 
geniş bir yelpazede iş olanakları sunuyor” 
açıklamalarında bulundu.

Teskon+Sodex Fuarı HVAC-R 
endüstrisini İzmir’de buluşturdu

İklimlendirme sektörünün en önemli buluş-
malarından birine ev sahipliği yapan ve 
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tara-
fından düzenlenen Teskon+Sodex Fuarı, 
19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
sektörü bir araya getirdi. Teskon+Sodex 
Fuarı; Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Klima, 
Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Jeoter-
mal ve Güneş Enerjisi Sistemleri gibi farklı 
disiplinlerden ürün gruplarını tek bir çatı 
altında toplayarak, ziyaretçilerine sektörün 
yeniliklerini keşfetme imkânı sundu. Top-
lam bin 761 m2 alanda 96 şirket ürünlerini 
ve çözümlerini sergilediği Teskon+Sodex 
2017, katılımcıları ve ziyaretçileri için etkin 
bir ticaret platformu sağladı. Ulusal ölçekte 
iklimlendirme sektörünün en yüksek katı-
lımlı kongre etkinliği Teskon ile eşzamanlı 
gerçekleşen fuar İzmir’in yanı sıra, farklı 
şehirlerden de gelen profesyonelleri ağır-
ladı. Dört gün boyunca 6 bin 676 kişi 
fuarı ziyaret etti. Kongrenin kapanış otu-
rumunda, Teskon 2017 değerlendirildi. 
Kongre Sonuç Bildirisi, gelecek günlerde 
sektör ile paylaşılacak. 13. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex 
Fuarı kapsamında 22 Nisan Cumartesi 
günü, Merhum Dr. Müh. Erol Ertaş Özel 
Oturumu düzenlendi. Oturumda Ertaş 
adına hazırlanan tanıtım filmi izlendi. 
Ertaş’ın oğlu Güneş Ertaş’ın aile adına 
yaptığı konuşmasının ardından Yrd. Doç. 
Dr. Turhan Çoban, Erol Ertaş’ın teknik çalış-
maları ve öğretmenliği hakkında bir sunum 
yaptı. Program, Erol Ertaş adına hazırlanan 
anı kitabının takdimi ile son buldu. 13. Ulu-
sal Tesisat Mühendisliği Kongresi Teskon 
ve Teskon+Sodex Fuarı’nın sosyal etkin-
likleri ise; birinci gün İpragaz’ın üçüncü 
gün ise Üntes’in katkılarıyla MMO Tepe-
kule Kongre ve Sergi Merkezi’nde verilen 
kokteyllerdi. Termodinamik dergisi olarak 
13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
ve Teskon+Sodex Fuarı hakkında görüş 
aldığımız firmalar, kongre ve fuardan çok 
memnun kaldıklarını ve gelecek yıllarda 
da Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
ve Teskon+Sodex Fuarı’na katılacaklarını 
vurguladı. 
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A Yangın
Aknur Endüstriyel Malzemeler
Alarko Carrier
Aldağ 
Anova Mühendislik
Arçelik 
Armacell Yalıtım
Bacader
Berberoğlu Teknik
Berros Klima
Bes Yapı
BGT Mühendislik
CADBIM Bilgisayar
Cenk Endüstri
Coolbreeze Evaporatif Soğutma Sistemleri
CVS Havalandırma Sistemleri
Çetin Mühendislik
Çukurova Isı Sistemleri
DAF Enerji
Değişim Isı Teknik
Detay Sızdırmazlık Elemanları
Dinamik Isı
DKP Siyah Sac Kanal
Doğa Sektörel Yayın Grubu
Doğu İklimlendirme
Dosider
DTK Dergisi
EGE Petkab Kablo
Ekolife Isıtma Soğutma
Ekonsat
Ensia
Ero-Plus
Ertekma
Essiad
Euroofan Havalandırma
FAY Makine
Friterm
Gassero Isı Teknolojileri
Isıdem Yalıtım
İM Makine
İmas Klima
İmbat Soğutma
İnci Enerji
İnka Yapı Bağlantı Elemanları
İpragaz
İskav
İskid
İzfer Mühendislik

KA İnşaat
Kammak Makine
Karyer Isı Transfer
KBSB
Klas Isıtma Soğutma Klima
KSB Pompa
Linear GmbH
MMO
Makroteknik
Makro Test İklimlendirme
Manisa Salihli OSB
Maxval Buhar Teknolojileri
MGT Filtre
Minipar Filtre
MRU Baca Gazı ve Emisyon Ölçüm Cihazları
MS Klima Havalandırma
MTMD
MTT Isıtma Soğutma
Nero Mühendislik
Odaklı Yayıncılık
Oray Mekanik
OTTE Endüstriyel
PA-FLEX
Pnösan Pnömatik Hidrolik Buhar
Pro-Plan Proje
RAM Ölçü ve Kontrol Sistemleri
Resa Rezistans
Rotek Enerji ve Baca Sistemleri
Rotenberger
S&P AFS Havalandırma
Seamac Endüstriyel Mutfak Cihazları
Sense Algı ve Kontrol
Solar Decathlon Team
Sosiad
Systemair HSK
Teknik Boru
Teknik Sektör Yayıncılığı
Testo Elektronik
TTMD
Tubest Baca Sistemleri
Tunadan Makine
TÜYAK
Üntes VRF Klima Sistemleri
Valftek Valf Teknik Tesisat Elemanları
Venco Havalandırma
Vente Teknoloji ve Uluslararası Dan.Hiz.
Vestel
Viessmann 

Teskon+Sodex Fuarı Katılımcı Listesi

Japonya’nın dünyaca ünlü markalarından Mitsubishi Heavy 
olarak; üstün teknolojimiz, kalitemiz ve uzun ömürlü ürünlerimizle 

Türkiye iklimlendirme sektörüne ağırlığımızı koyuyoruz.

iKLiMLENDiRMEYE AĞIRLIĞIMIZI 
KOYUYORUZ

VRF Klima Sistemleri
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Bulut Bilişim ile Hesaplamalı 
Akışkanlar Dinamiği (CFD)

ları içerisinde olan manuel hesaplamalarda 
basitleştirme amaçlı olarak birçok varsayım 
kullanımı gerekmektedir. Bu da hesapla-
manın doğruluğunu sınırlandırmaktadır. 
Artan bir oranla mühendisler hesaplamalı 
akışkanlar dinamiğini seçmeye başladılar, 
çünkü CFD sayesinde hava debisi model-
lerini ve mahal sıcaklıklarını üç boyutlu 
geometrileri baz alarak, daha az varsayım 
ve dolayısıyla daha yüksek doğruluk ile 
hesaplayabilmektedirler. 

CFD’nin kullanımını sınırlayan faktörler; 
oldukça fazla süre alan modelleme ve 
kurulum işlemi, pahalı yazılım lisansları 
ve geniş kapsamlı eğitim gereklilikleridir.  
Mühendislerin ihtiyaç olduğu kadar gele-
neksel CFD araçları kullanarak çok kısa 
bir sürede ve çok düşük bir maliyetle ileri 
teknoloji CFD imkânlarına erişimini sağ-
layan yeni nesil bulut temelli yazılım ile 
bu zorlukların üstesinden gelinmektedir. 
Bu makale, bulut temelli CFD yazılımının 

Geleneksel Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği kullanarak HVAC sistemlerinin enerji 
verimliliğinin, ısıl konforunun ve performansının çok kısa bir sürede ve çok düşük bir 
maliyetle iyileştirilmesi.

Bu makale bulut temelli hesapla-
malı akışkanlar dinamiği (CFD) 
yazılımlarının birçok farklı HVAC 

sisteminin optimize edilmesinde nasıl kul-
lanıldığını araştırmaktadır.
HVAC sistemi tasarlayan mühendisler bir 
yandan kabul edilebilir maliyetle yüksek 
konfor seviyeli ortamlar yaratmaya çalışır-
ken, diğer yandan agresif sürdürülebilirlik 
ve enerji verimliliği hedefleri ile mücadele 
etmektedirler. Geleneksel tasarım metot-

Yazan: Jerry Fireman, Structured Information, Needham, Mass.
Çeviren: Meriç Noyan Karataş
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birçok farklı tipteki HVAC sistemlerinin 
optimize edilmesinde nasıl kullanılabile-
ceğini araştırmaktadır.

Mühendislik Simülasyonu ile Isıl 
Konforu Sağlama

CFD her bir tasarım iterasyonunun ısıl kon-
forunu doğru performans tahminleri ile 
minimum sürede ortaya koyarak HVAC sis-
temlerinin tasarımını kolaylaştırmaktadır. 
Örnekte CFD bir yaşam mahalindeki ısıl 
konforu değerlendirmek için kullanıldı 
(Şekil 1). İlk adım mahalin bilgisayar des-
tekli tasarım modelini (CAD) yüklemekti. 
(Diğer bir seçenek de bulut temelli CAD 
yazılımı ile oluşturulmuş bir modele direkt 
olarak bağlanmaktı). Bir sonraki adım, 
hesaba dayalı bir çözüm ağı yaratmak 
için söz konusu mahali – bu durumda 
mahal içindeki havayı – birçok küçük sonlu 
hacim hücrelerine bölmekti. (Genellikle 
mühendisler, içinde yüksek doğruluk 
seviyesinin beklendiği alanlarda (örneğin 
fiziksel duvarlar ve ısı kaynaklarının olduğu 
yerlerde) daha yüksek yoğunluklu hücre-
ler uygulayarak bir modelde ayrıntı düze-
yini değiştirmektedir). Bir sonraki adım 
ise fiziği kurmaktı ve bu tahmin edileceği 
üzere kolay oldu, çünkü hava akış debisi 
yavaştı ve Reynolds Sayısı bu sebepten 
düşüktü. 
Şekil 1’de gösterilen basit örnekte, kul-
lanıcı radyatör ve duvarlara sabit sıcaklık 
değeri tanımlamıştır ve doğal taşınımlı ısı 
aktarımını ve K-omega türbülans modelini 
seçmiştir. Ek fizik seçenekleri sadece bu tip 
bir probleme yönelik seçimler sunan bir 
şablondan seçildi. Sonrasında, kullanıcı 
buluttaki yüksek performanslı hesaplama 
kümesinde hesaplamayı başlatmak için 
‘Başlat’ düğmesine bastı. Sonuçlar hesap-
lama etki alanı boyunca hızları, basınçları 
ve sıcaklıkları içermekteydi. Sonuçlar gele-
neksel CFD sonuçları ile aynıydı; farklı olan 
ise ağ tarayıcısında bir seri bilgi istemini 
takip ederek sadece birkaç basit komut ile 
elde edilmeleriydi. 
Bu örnek, ısıl konforu üzerine etkileri daha 
iyi anlayabilmek için tasarım parametre-
lerinin nasıl kolaylıkla değiştirilebileceğini 

göstermektedir. Tasarım iterasyonlarının 
CFD simülasyonları, verilen bir dizi para-
metre ile bir alandaki en ideal ısı dağılımını 
elde etmek için yapılmıştır. Şekil 2, yalı-
tımlı yan duvarların mahaldeki ortalama 
ısıya etkisini göstermektedir. Bu durumda, 
ortalama 3°C’lik veya yüzde 18’lik bir oda 
sıcaklığı artışı aynı besleme havası sıcaklığı 
için daha iyi termal ısı sağlayan yalıtımlı 
duvarlar ile sağlanmaktadır.

Pasif ve Aktif Havalandırma: 
Enerji Verimliliğine Etki

Aktif havalandırma sistemleri ile – basınçlı 
havayla ısıtma ve soğutma, ısı pompa-
ları, radyant paneller, soğuk tavanlar vb. 
– rahatlık sağlamak için enerji satın alına-
rak kullanılmaktadır. Pasif havalandırma 
sistemleri ile doğal hava debisi, rüzgâr 
ve iç - dış ısı farklılıkları gibi dış ortam 
enerji kaynakları temiz havayı çekmek ve 
yaymakta kullanılmaktadır. Pasif havalan-
dırma satın alınmış enerji kullanımını ciddi 

oranda azaltarak veya ortadan kaldırarak 
enerji verimliliğini büyük ölçüde artıra-
bilmektedir. IBEEE, merkezi Klangenfurt, 
Avusturya’da bulunan, bütünsel bir geli-
şim ve mühendislik servisidir ve çift yönlü 
dış duvar tasarımında aktif ve pasif ısıtma 
ve soğutma sistemlerinin performansını 
kıyaslamak ve karşılaştırmak için tarayıcı-
bazlı CFD kullanmıştır. (Şekil 3)

Şekil 1. Isıl konforun simülasyonu

Şekil 2. Duvar yalıtımının etkisini gösteren simülasyon

Şekil 3. Pasif havalandırmada sıcaklık 
alanının aerodinamik görselleştirilmesi

Yalıtımsız

Yalıtımsız

Yalıtımlı yan duvarlar

Yalıtımlı yan duvarlar

Soğuk pencere
5 °C

Soğuk pencere
5 °C

Tüm duvarlar 16 ˚C
(yanlar- üst- alt) Tavan ve zemin

Isıtıcı
 40 °C

Isıtıcı
 40 °C

Yan duvarlar
Ortalama duvar sıcaklığı: 16 ˚C Yalıtımlı duvarlar 20 ˚C

Ortalama oda sıcaklığı 16.5 ˚C Ortalama oda sıcaklığı 19.5 ˚C

Sıcaklık °K
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analizini ve onların iç ortam hava dolaşım 
alanları ve kirleticilerin yayılımı araştırması 
çerçevesinde SimScale simülasyon yazı-
lımı ile kıyaslamasını göstermektedir. Kir-
leticilerin temiz odadan sızmalarına engel 
olmak için basınç değeri ortam basıncının 
biraz altında olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Her bir tasarım modeli için toplam bes-
leme hava debisi aynı olduğundan, enerji 
gereksinimleri de aynı kalacaktır. 
Birinci (temel alınan) tasarımda besleme 
havası tavandaki üç merkezi girişten olur-
ken, hava çıkışları zemin boyunca dağıl-
mıştır. İkinci tasarım modelinde ise bes-
leme havası tavana yayılmış 9 adet hava 
girişinden verilirken, hava çıkışları birinci 
model ile aynıdır. Üçüncü tasarımda da 
besleme havası tavana yayılmış 9 hava 
girişinden verilirken, hava çıkışları yüksek 
zemin içerisine yerleştirilmiştir.
Birinci ve baz alınan tasarımda, tavanda 
üç ana giriş noktası, zeminde üç hava çıkış 
noktası bulunurken, ikinci tasarım opsiyo-
nunda tavanda dokuz hava girişi, zeminde 
de üçüncü tasarımın tavanda dokuz adet 
dağıtılmış giriş noktası ve yükseltilmiş 

zemin çıkış noktaları bulunmaktadır. Her 
bir tasarım için, toplam giriş debisi aynıydı; 
bu yüzden enerji gereksinimi değişmedi.
Şekil 5’teki simülasyon sonuçları, ilk tasa-
rımın üst ve yan bölgelerinde büyük resir-
külasyon alanları oluşturduğunu ve bu da 
mahal içerisindeki kirliliklerin resirkülasyon 
alanı boyunca yayıldığını göstermektedir. 
İkinci tasarımda ise yan ve orta bölgelerde 
küçük resirkülasyon alanlarının olduğunu 
göstermektedir. Kirleticiler yan çıkışlardan 
dışarı atılmaktadır; fakat bu durumda kirli-
lik kontrolü yan havalandırmalardan atılan 
kirleticilerle sınırlı kalmıştır. Üçüncü tasa-
rım ise üst yan köşelerdeki sadece birkaç 
küçük resirkülasyon alanıyla en iyi perfor-
mansı sağlamaktadır ve böylece kirleticinin 
dışarı atıldığı pozisyon fark etmeksizin iyi 
bir kirlilik kontrolü gerçekleştirmektedir. 
Üçüncü tasarımdaki resirkülasyon alanı 
birinci tasarımdakinden yaklaşık yüzde  
35 daha azdır ve bu da kirleticilerin daha 
hızlı ve yüksek oranda atılımını sağlamak-
tadır. 

Sonuç

Buluttaki CFD araçları ısıl konfora erişmek 
için gereken zaman ve masrafı azaltmakta, 
enerji tüketimini en aza indirgemekte ve 
öngörüler sağlayarak kirlilikleri yok etmek-
tedir. Bu öngörülere örnek olarak farklı 
tasarım alternatifleriyle konfor tahmin-
leri ve tasarımın başlarında daha farklı 
‘şöyle olursa nasıl olur’ senaryolarının hızlı 
değerlendirilmesi verilebilir. 
Sonucunda kullanıcılar HVAC tasarımlarını 
daha az sürede ve geçmişte olduğundan 
daha az maliyetlerde en uygun şekle geti-
rebilmektedirler. 
Aberdeen Group araştırmalarında ala-
nında en iyi şirketlerde çalışan tasarım 
mühendislerinin tasarım risk getiri dengesi 
ile ilgili kararları CFD kullanarak vermele-
rinin, endüstri ortalamasından yüzde 15 
daha olası olduğunu ortaya koyması çok 
da sürpriz olmamıştır. 

Kaynak: 
http://hpac.com/air-conditioning/
computational-fluid-dynamics-cfd-cloud.

IBEEE’nin tasarımı binayı çevreleyen hava-
daki taşınımlı akışın yazın soğutma kışın 
ısıtma sağlaması için planlanıp düzenlen-
miştir. Baca etkisi fan ihtiyacını ortadan 
kaldırarak sıcaklık ve hava dağılımını kon-
trol etmek için kullanılmaktadır. Mühen-
dislik işleminin bir parçası olarak iki simü-
lasyon yürütülmüştür. Tasarımlar birinin 
aktif HVAC sistemi kullanırken diğerinin 
pasif HVAC sistemi kullanması dışında 
aynıdır. Bu simülasyon pasif sistemde aktif 
sisteme göre yüzde 40 daha yüksek hava 
akış debisi olduğunu göstermiştir. 

CFD Analizi ile Temiz Odalarda 
Kirlilik Kontrolü

Temiz odalar genellikle amacı olabildiğince 
fazla kirliliği hızla gidermek olan HVAC 
tasarımlarıdır. CFD tarafından yönlendi-
rilen mühendisler bunu ve diğer tasarım 
hedeflerini daha hızlı başarabilmektedir, 
çünkü CFD sunulmuş herhangi bir tasarım 
için hava akış modellerini görselleştirmeyi 
ve partikül akış yönlerini analiz etmelerini 
sağlamaktadır. Şekil 4, üç farklı tasarımın 

Şekil 4. Temizoda planının üç farklı tasarım şekli

Şekil 5. Sonuçların resirkülasyon alanları ve hız çizgileriyle gösterimi

Tasarım 1 (temel)
Tek geçişli, ana giriş kanalları, 

zemin boyunca hava çıkış 
noktaları

Tasarım 2: tek geçişli, 
negatif basınç, dağıtılmış 
girişler, zemin boyunca 

hava çıkış noktaları

Tasarım 3: tek geçişli, 
yükseltilmiş zemin, dağıtılmış 

girişler, zemin altında yan 
hava çıkış noktaları

ana girişler

çıkışlar

dağıtılmış 
girişler

Çıkışlar Çıkışlar
Yükseltilmiş 
karo zemin 
düzeni

dağıtılmış 
girişler

Kirlilik 
kaynağı

Çok az resirkülasyon alanı

Hız

Geniş resirkülasyon alanları Küçük resirkülasyon alanları

Hava resirkülasyon 
alanları

Tasarım 1: ana girişler, yan 
zemin çıkış noktaları

Tasarım 2: dağıtılmış girişler, 
yan zemin çıkış kanalları

Tasarım 3: dağıtılmış girişler, 
yükseltilmiş zemin çıkış noktaları
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Özet

Bu çalışmada, günümüzde konut 
projelerinde kullanım sıcak suyu 
üretiminin en önemli sistemle-

rinden biri haline gelen ısı istasyon-
larının çalışma prensipleri, mekanik 
tesisatta projelendirilmesi ve hesabı, ısı 
istasyonu kullanımında dikkat edilecek 
kriterler ve bu kriterlerin konut proje-
lerinin maliyet ve verimliliğine etkileri 
üzerinde durulacaktır. 2007 yılı itiba-

bağımsız birimlerin tüketimlerinin 
ölçümlenmesi zorunluluğu sonucu sıcak 
su sayaçları kullanıma sokulmuştur. Isı 
istasyonları ile bazı olumsuzluklar içeren 
diğer alternatiflere göre yeni çözümleri 
ortaya konmuş ve daha verimli mekanik 
tesisat projeleri ortaya çıkmıştır. 

1. Giriş

Yeni yapılacak bir binanın mekanik sis-
temlerinin projelendirilmesi esnasında 

rıyla yürürlükte olan 5627 sayılı Enerji 
Verimliliği Kanunu sonucu, toplam 
inşaat alanı 2 bin m2 ve üzeri olan bina-
larda merkezi ısıtma sistemi kullanımı 
zorunlu hale getirilmiştir. Bu kanun ile 
birlikte ısıtma ve kullanım sıcak suyu 
ihtiyacını karşılayan kombilerin kul-
lanımı kısıtlanmış ve merkezi ısıtma 
sisteminde kullanım sıcak suyu tedariki 
için boylerler, ısı değiştiriceleri, sıcak 
su tankları gibi alternatifler gündeme 
gelmiştir. Yine aynı kanun gereğince, 

Yazan: Oğuz Aydoğan, İş Geliştirme Müdürü, DAF Enerji
              Cenk Şen, Ar-Ge Müdürü, DAF Enerji

Binalarda Isı İstasyonu 
Uygulamaları, Projelendirilmesi 
ve Önemli Seçim Kriterleri
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yatırım maliyetlerinin düşürülmesi, 
gelecekteki işletme masraflarının en aza 
indirilmesi, bakım masraflarının en aza 
indirilmesi, ısıtma kalitesinin iyileşti-
rilmesi, kullanım sıcak suyu temininin 
iyileştirilmesi, dairenin kullanım sıcak 
su ve ısıtma enerjisi ile beslenmesinin, 
kontrol olanaklarının artması gibi şartlar 
önemli rol oynar. Enerji kaynağı, sıvı 
veya gaz yakıtlı kazan seçilebildiği gibi 
bir merkezi enerji santralinden gelen 
sıcak su olarak da düşünülebilir. 
Isı istasyonları kullanım sıcak suyunu bir 
plakalı ısı değiştirici kullanarak hazır-
lar. Isı değiştiricide plakaların farklı 
yüzeylerinde karşılaşan şebeke suyu ve 
merkezi ısı kaynağından gelen sıcak su 
arasında ısı transferi, sürekli ters akış 
prensibine göre gerçekleşir. Kullanım 
sıcak suyu önceliğinin sağlanabilmesi 
için merkezdeki ısı kaynağından gelen 
sıcak su termostatik veya hidrolik oran-
sal + termostatik kontrollerle ısı değiş-
tiriciye yönlendirilir.
Daire girişlerine, şaft boşluklarına, daire 
önlerine veya daire içerisine konulan ısı 
istasyonları, o dairenin ısı enerji merkezi 
olmaktadır. Isı istasyonları, dairelerdeki 
basınç farkına göre devri ayarlanabi-
len bir sirkülasyon pompası ile beslenir. 
Ayrıca her istasyonda ısıtma hattına 
konulan zon ventili yardımı ile o daire 
kendisi için uygun olan sıcaklığı verecek 
enerji (merkezi sıcak su) ile beslenebilir. 
Bireysel bölümlerin (odaların) sıcak-
lık kontrolü ise termostatik ventiller 
yardımı ile gerçekleşir. Yeterli debide 

kullanım sıcak suyu üretimini sağlaya-
cak plakalı ısı değiştiriciyle donatılır ve 
oransal çalışan hidrolik kontrolör vası-
tasıyla sıcak su üretimine öncelik verilir. 
Isı istasyonlarına monte edilen soğuk su 
ve ısı sayacı ile her dairenin kullandığı 
soğuk su, tükettiği ısı enerjisi miktarı 
belirlenir, gider dağılımlarında sayaçla-
rın değerleri göz önüne alınır.
Isı istasyonu, merkezi sistemle ısıtılan 
yapılarda her daireye ayrı ayrı monte 
edilerek, kullanım sıcak suyunu ani 
ısıtma prensibiyle hazırlayan ve ısıtma 
sisteminin kontrolünü sağlayan çok 
fonksiyonlu bir üni-
tedir. Daire ısı istas-
yonu, merkezi ısıtma 
sisteminde bir arayüz 
görevi üstlenerek o 
dairenin enerji mer-
kezi olur. Isı istasyonu 
enerji üretimi yapmaz, 
merkezi ısı kaynağın-
dan gelen enerjiyi dai-
reye aktarır.

2. Isı İstasyonu ve 
Enerji Verimliliği

2007 yılı itibarıyla 
yürürlükte olan 5627 
sayılı Enerji Verimli-
liği Kanunu sonucu, 
toplam inşaat alanı 2 
bin m2 ve üzeri olan 
binalarda merkezi 
ısıtma sistemi kul-

lanımı zorunlu hale getirilmiştir. Bu 
kanun ile birlikte ısıtma ve kullanım 
sıcak suyu ihtiyacını karşılayan kombi-
lerin kullanımı kısıtlanmış ve merkezi 
ısıtma sisteminde kullanım sıcak suyu 
tedariki için boylerler, ısı değiştiricileri, 
sıcak su tankları gibi alternatifler gün-
deme gelmiştir. Yine aynı kanun gere-
ğince, bağımsız birimlerin tüketimleri-
nin ölçümlenmesi zorunluluğu sonucu 
sıcak su sayaçları kullanıma sokulmuş-
tur. Isı istasyonları ile bazı olumsuzluk-
lar içeren yukarıdaki alternatiflere bir 
çözüm getirilir.
Ani su ısıtma prensibi ile sadece ihtiyaç 
olduğunda kullanım sıcak suyu hazır-
lanması, aşağıdaki enerji kayıplarını 
ortadan kaldırır:
1. Bir tanktan daireye basılan kullanım 
sıcak suyunda, uzun tesisat borularında 
meydana gelen enerji kaybı
2. Sıcak su kullanımı olmadığı, boru-
larda akışın durduğu durumlarda hem 
bekleyen suyun soğumasından kaynak-
lanan enerji kaybı hem de kullanıcının 
sıcak suyu beklerken musluktan akan ve 
kullanılmadan tüketilmiş olan su israfı
3. Yukarıdaki sorunu aşmak için resir-

Şekil 2. Isı İstasyonu Kullanılan Bir Merkezi Isıtma Sistemi 
Tesisat Şeması

Şekil 1. Isı İstasyonu ve Temel Bileşenleri
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külasyon hattı çekildiğinde, sıcak suyun 
kullanım olmadan borulardaki kat ede-
ceği yolun çok uzun olmasından dolayı 
tankta dönüş sıcaklığındaki düşüş orta-
dan kalkmaktadır.

3. Isı İstasyonlu Bir Mekanik 
Proje Tasarım ve Hesaplama 
Adımları

Yeni tasarlanan bir mekanik projede, 
ısıtma projesiyle ilgili tasarım ve hesap-
lamalar yapılırken aşağıdaki adımlar 
izlenir:

I - Öncelikle dairelerde bulunan lavabo, 
duş, küvet gibi sıcak su kullanımı olan 
birimlerin toplamına göre dairelerin 
her birinin kullanım sıcak su ihtiyaçları 
belirlenir. Dairelerin kullanım sıcak su 
ihtiyaçlarının belirlenmesiyle birlikte, 
ısı istasyonu kapasitesi ve kullanım sıcak 
suyu hazırlamak için gerekli merkezi 
sıcak su debileri de bulunmuş olur.
II - Kullanım sıcak suyu hazırlama ve 
ısıtma için gerekli merkezi sıcak su debi-
leri bilindiğine göre, merkezi sıcak su 
kolonlarının ve kolon-istasyon bağlantı 
borularının boyutlandırılması için hangi 
hatta ne kadar debiye ihtiyaç olduğu, eş 
kullanım sayıları ile birlikte kısmi olarak 
hesaplanır.
III - Hatlardan geçebilecek maksimum 
debiler belirlendikten sonra, basınç 
kayıpları ve akış hızları da göz önünde 
bulundurularak merkezi sıcak su kolon-
larının ve kolon-istasyon bağlantı boru-
larının boyutlandırılması yapılır.
IV - Bu borular boyutlandırıldıktan 
sonra boru basınç kayıpları ve yerel 
kayıplar hesaplanarak en fazla dirençle 
karşılaşacak olan kritik hattaki toplam 
basınç kaybı belirlenir.
V - Kritik hattaki toplam basınç kaybı 
hesaplandıktan sonra şartlara uygun sir-
külasyon pompası seçimi yapılır.
VI - Kazan gücü, eş kullanım sayılarına 
göre belirlenen toplam kullanım sıcak 
suyu ihtiyacı ve ısıtma kapasitesini kar-
şılayacak şekilde belirlenir.
VII - Eğer sistemde akümülasyon tankı 

kullanılması planlanıyorsa, o takdirde 
kazan gücü öncelikle yalnız daire ısıtma 
yüklerinin toplamına göre belirlenir. 
Daha sonrasında kullanım sıcak suyu 
hazırlama durumu için ilave güç gerek-
tiği tespit edilirse bu güç hesaplanarak 
kazan gücüne eklenir.
VIII - Teorik kazan gücü hesaplanıp, 
buradan kullanılacak akümülasyon tankı 
hacmi belirlenir.
IX - Akümülasyon tankında rezerve edi-
len merkezi sıcak sudan alınan enerji 
tespit edilir.
X - Kullanım sıcak suyu pik tüketimle-
rinde, akümülasyon tankındaki su sıcak-
lığının minimum seviyeden maksimum 
seviyeye çıkması 20 dakikadan fazla 
sürmemelidir. Eğer bu şart sağlanmı-
yorsa bu sürenin 20 dakikaya indirilme- 
si için kazana ilave edilmesi gereken güç 
hesaplanır. İlave güç başta sadece toplam 
daire ısıtma yüklerine göre belirlenen 
kazan gücüne eklenir ve böylece gerekli 
kazan gücü belirlenmiş olur.
XI - Tesisatta dolaşan ve kazanın kendi 
tankında bulunan merkezi ısıtma suyu 
da sistemde kullanılacaktır. O halde bu 
su hacimleri toplanıp belirlenen akü-
mülasyon tankı hacminden çıkarılarak 
sistemde ne kadarlık bir akümülasyon 
tankı hacmine ihtiyaç olduğu belirlenir.

XII - Son olarak, sıcak suyu kazandan 
akümülasyon tankına dolduracak olan 
pompanın seçimi yapılır. Bu seçim yapı-
lırken sirkülasyon pompası tarafından 
sisteme basılan su debisi bir emniyet 
faktörüyle büyütülür ve basma basıncını 
da kazan basınç kaybı belirler.

3.1. Dairelerin Kullanım Sıcak Su 
İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Bir projede; gerekli merkezi ısıtma 
beslemesinin ve boru çaplarının belir-
lenmesinde, kazan gücünün hesaplan-
masında ve pompa seçiminde öncelikle 
bilinmesi gereken dairelerdeki gerekli 
kullanım sıcak su debisi ve sıcaklığı ihti-
yacıdır. Bu ihtiyaçların belirlenmesi için 
dairelerdeki duş, küvet, lavabo gibi sıcak 
su kullanımı olan kısımların sayıları sap-
tanır. Buna göre kullanım sıcak su debi 
ve sıcaklık ihtiyacı çeşitli kaynaklardan 
yola çıkarak hesaplanır.

3.2. Kolonlardaki Gerekli Merkezi 
Sıcak Su Debilerinin Belirlenmesi

Dairelerde kullanım sıcak su ihtiyaçları 
ve ısıtma yükleri belirlendikten sonra, bu 
ısıtmayı sağlamak ve ihtiyaç olan kul-
lanım sıcak suyunu ısı istasyonlarında 

Tablo 1. Dairelerin Sıcak Su İhtiyaçları
1 Banyolu 
Dairelerde

Debi 
(l/min) Eş Kullanım Debi 

(l/min) Kapasite (kW)

Duş 9 1 9

Lavabo 3 0 0

Eviye 3 1 3

Toplam 12 33

2 Banyolu 
Dairelerde

Debi 
(l/min) Eş Kullanım Debi 

(l/min) Kapasite (kW)

Duş 9 1 9

Küvet 9 1 9

Lavabo 3 0 0

Lavabo 3 0 0

Eviye 3 0 0

Toplam 18 50
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hazırlamak için kolonlarda gerekli mer-
kezi sıcak su debileri belirlenir. Kolon-
larda gerekli debilerin belirlenmesinde 
aşağıdaki formül kullanılabilir. İstenen 
kolondan geçen debiyi bulmak için o 
branşmana kadarki daire sayısının eş 
kullanım sayısı (ε) belirlenir.

KSS : Kullanım sıcak suyu
 : Gerekli kolon debisi (l/h)

zDS : Kolondan beslenen daire sayısı
 : Eş kullanım sayısı

ΔT : Merkezi ısıtma gidiş-dönüş   
  sıcaklık farkı [K]
QDY : Daire ısıtma yükü (kW)

SS : Sıcak su için gerekli merkezi   
  sıcak su debisi (l/h)

3.3.  Kullanım Sıcak Suyu 
Eşdeğerlik Faktörü (εf)

Eşdeğerlik faktörü (εf ); toplam daire 
sayısı içinde; aynı anda sıcak su kullanan 
daire sayısını veren, tecrübelere dayanan 
ve daire sayılarına göre belirlenen bir 
çarpandır. Eşdeğerlik faktörü; kolonlar-
daki merkezi sıcak su debilerinin belir-
lenmesinde, merkezi ısıtma borularının 
boyutlandırılmasında, merkezi sıcak su 
kolonlarındaki basınç kayıpları hesap-
larında, sirkülasyon pompası seçiminde, 
kazan gücünün belirlenmesinde, akü-
mülasyon tankı hacmi belirlenmesinde 
kullanılır.
Hesaplamalarda kolaylık olması için 
konut sayısı ile eşdeğerlik faktörü çarpı-
larak “eş kullanım sayısı (ε)” elde edelir. 
Dolayısıyla eş kullanım sayısı bir çarpan 
değil, toplam daire sayısı içinde aynı 
anda sıcak su kullanan daire sayısıdır.

ε = ε f . zDS
   
ε   : Eş kullanım sayısı
ε f  : Eşdeğerlik faktörü
zDS  : Daire sayısı

3.3.1. Kullanım Sıcak Suyu 
Hazırlamak için Gerekli Merkezi 
Sıcak Su Debisi ( SS)

Dairelerdeki kullanım sıcak su ihtiyaç-
ları belirlendikten sonra, istenilen sıcak-
lıkta ve debide kullanım sıcak suyunu 
hazırlamak için gerekli olan merkezi 
sıcak su debisi belirlenir. Gerekli mer-
kezi sıcak su debisinin belirlenmesi için 
aşağıdaki formülden faydalanılır.

QPrimer : Merkezi ısıtma hattının   
  verdiği enerji (kcal)
QSekonder : Kullanım suyunun aldığı  
  enerji (kcal)

SS : Kul. sıc. suyu hazırlamak  
  için gerekli debi (m3/h)

KSS : Kullanım sıcak su 
  debisi (m3/h)
c : Özgül ısı
ΔTPrimer : Kazan hattı sıcaklık farkı
ΔTSekonder: Kullanım sıcak suyu 
  sıcaklık farkı
Merkezi ısıtma devresinin (primer 

devre) vereceği enerji, kullanım suyunun 
(sekonder devre) ısınması için çekeceği 
enerjiye eşit olacaktır. Dolayısıyla iki 
devrenin enerji denklemleri birbirine 
eşitlendiğinde kullanım suyunun ısın-
ması için gerekli merkezi sıcak su debisi 
ortaya çıkmaktadır.

3.4. Merkezi Sıcak Su 
Kolonlarının ve Kolon 
İstasyon Bağlantı Borularının 
Boyutlandırılması

Boru çapları pik akışlara ve boru yüksek-
liğine göre belirlenir. Burada müsaade 

edilen maksimum 
akış hızlarına dik-
kat edilmelidir. 
Boru çapları belir-
lenirken; kolonla-
rın en sonundaki 

bağlantı noktalarından başlanarak, her 
bir dağıtım noktasına kadar eşdeğerlik 
faktörü ayrı ayrı göz önünde bulundu-
rularak gerekli debiler çıkarılır. Bulu-
nan debilere göre boru çapı belirlenmesi 
gerekli tablo ve diyagramlar yardımıyla 
yapılır. Bulunan debilere göre boru çapı 
belirlenmesinde şöyle bir hesaplama 
yapmak da mümkündür:

D : Boru çapı (m)
SS  : Akışkan debisi (m3/h)

W : Akışkan hızı (m/s)

Tablo 2. Daire Sayısına Göre Eşdeğerlik Faktörü

Konut 
Sayısı

Eşdeğerlik 
Faktörü 

(εf)

Konut 
Sayısı

Eşdeğerlik 
Faktörü 

(εf)

Konut 
Sayısı

Eşdeğerlik 
Faktörü 

(εf)

Konut 
Sayısı

Eşdeğerlik 
Faktörü 

(εf)

1 1,00 15 0,36 70 0,14 170 0,09

2 1,00 20 0,29 80 0,13 180 0,09

3 0,65 25 0,24 90 0,11 190 0,09

4 0,60 30 0,20 100 0,10 200 0,09

5 0,55 35 0,17 110 0,09 210 0,09

6 0,54 40 0,17 120 0,09 220 0,09

7 0,52 45 0,17 130 0,09 230 0,09

8 0,50 50 0,16 140 0,09 240 0,09

9 0,48 55 0,16 150 0,09 250 0,09

10 0,46 60 0,15 160 0,09
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3.5. Merkezi Sıcak Su Devresi 
Basınç Kayıpları

Basınç kayıpları Bernoulli eşitliğine göre 
enerji kaybı olarak tanımlanır. Hareketli 
akışkanlarda basınç kaybı kaçınılmazdır. 
Basınç kayıplarını azaltmak için boru 
boyutları büyütülebilir. Bu durumda ilk 
yatırım maliyetleri yükselir. Boru çap-
ları küçük tutulduğunda ise ilk yatırım 
maliyeti düşerken, basınç kayıplarının 
yükselmesinden dolayı işletme mali-
yetleri yükselir. Bundan dolayı yapılan 
testler sonucunda elde edilen akışkan 
hızlarına uyulması ve yatırım ile işletme 
maliyetleri arasında iyi bir optimizasyon 
yapılması gerekir.
Aşağıdaki şartlar için oluşan basınç 
kayıpları sirkülasyon pompasının seçil-
mesinde öncelikli rol oynar:
1. Fark basınç cihazının kaybı
2. Isı sayacının basınç kaybı
3. Kolon balans vanasının basınç kaybı
4. Kolondan istasyona bağlantı borusu 
basınç kaybı
5. Kritik hattaki basınç kaybı hesap-
lanması
6. Kazandan (sistemde akümülasyon 
tankı varsa akümülasyon tankından) 
kolona kadar olan bağlantı borusundaki 
basınç kaybı
7. Isıtma devresindeki basınç kaybından 
oluşur.

3.6. Sirkülasyon Pompası Seçimi

Sirkülasyon pompası devri ayarlana-
bilir ve gerekli basınç farkını yaratır 
büyüklükte olmalıdır. Debi ihtiyaçları 
ve basınç kayıpları hesabından sonra 
pompa seçilir. Pompa karakteristik 
eğrisi, pompaların sabit devir sayısında, 
debi ile basma yüksekliği arasındaki 
ilişkiyi açıklamaktadır. Bu eğri, kısılma 
eğrisi olarak da adlandırılır. Akışkan 
debisinin sıfır olduğu durumda en yük-
sek basınca ulaşılır. Pompa tanımlama-
larında genelde bu basınç metre su sevi-
yesi cinsinden verilir. Pompanın işletme 
noktası, tesisat eğrisi ile pompa eğrisinin 
kesiştiği nokta olarak belirlenir. İşletme 

noktası, maksimum ihtiyaç olan enerji 
besleme debisine ve kritik hattaki top-
lam basınç kaybına denk gelir.
Termostatik radyatör vanası kullanı-
lan ısıtma devrelerinde kademeli sir-
külasyon pompası kullanılması uygun 
olmamaktadır. Kademeli pompalarda 
termostatik vananın ortam sıcaklığına 
bağlı olarak kısması durumunda ısıtma 
sıcak su debisi azalır ve basınç yükselir. 
Bu ise kısmen açık çalışan termostatik 
vanalarda basınç kayıplarının artmasına 
ve gürültüye neden olur. Bu gürültüyü 
önlemek üzere sabit basınçlı, değişken 
debili devri frekans kontrolle ayarlana-
bilen sirkülasyon pompaları kullanılması 
zorunludur. 

3.7. Kazan Gücünün Belirlenmesi

Kazan gücünün belirlenmesi için daire 
ısıtma yükleri ve kullanım sıcak suyu 
hazırlamak için ısı istasyonu üzerindeki 
ısı değiştirici kapasitesi bilinmelidir. 
Kazan gücü; kullanım sıcak suyu hazır-
lama için gerekli güç (eş kullanım sayısı 
kadar) ve sıcak su kullanımı olmayan 
dairelerin ısıtma yüklerini karşılayacak 
şekilde hesaplanır.

ZDS : Daire sayısı
ε	 : Eş kullanım sayısı
QDY : Daire ısıtma yükü (kW)
QSS : Daire bası sıcak su üretimi için  
  gerekli güç (kW)

Yukarıdaki hesapla sistemde akümülas-
yon tankı kullanılmıyorsa geçerli olmak-
tadır. Akümülasyon tankı kullanılacaksa 
farklı bir hesaplama metodu kullanılr.

4. Isı İstasyonlarında Isı 
Değiştirici (Eşanjör) Seçiminin 
Önemi

Isı istasyonları temel olarak ısı değişti-
ricileri, borulama, ısı sayacı, termostatik 

kontrolörler, fark basınç kontrolörleri ve 
hidrolik kontrolörlerden oluşmaktadır. 
Fakat doğru bir sistem tasarımı için bu 
bileşenlerden en önemlisi ısı değiştiri-
cidir. Birçok üretici ısı değiştiricileri ısı 
istasyonun kalbi olarak nitelendirmekte-
dir. En temel görevi sıcak su hazırlamak 
olan ısı istasyonunda bu görevi ısı trans-
fer yüzeyleri vasıtasıyla gerçekleştiren 
ısı değiştiricilerdir. Diğer ekipmanların 
kendi içinde birçok özelliği ve istasyon 
verimi ve kalitesini etkileyen unsurları 
olsa da doğru seçimi yapılmamış bir ısı 
değiştirici hem kullanıcı hem de sistem 
için büyük sıkıntılar yaratabilmektedir.
Plakalı ısı değiştiriciler kullanım sıcak 
suyunun hazırlanmasını doğrudan sağ-
layan temel ekipman olması nedeniyle 
ısı istasyonları içerisinde seçimi en fazla 
öneme sahip bileşendir. Doğru seçilmiş 
bir ısı değiştirici ile kazan suyu sıcaklık-
ları düşürülebilir. Kazan sıcaklıklarının 
düşürülmesi kazan verimini doğrudan 
artırdığı gibi kazanla, ısı tüketiminin 
yapıldığı mahale kadar olan tesisatta da 
ısı kayıplarının düşürülmesini sağlar. Isı 
değiştiricileri daha iyi anlayabilmek için 
bazı parametrelerin yakından incelen-
mesinde fayda olacaktır.
1. Isı kapasitesi, ısı değiştirici üzerin-
den transfer edilmesi gereken ısı enerjisi 
miktarı
2. Primer ve sekonder devre giriş, çıkı-
şındaki sıcaklıklar
3. Primer ve sekonder devre debileri
4. Primer ve sekonder devre basınç 
kayıpları
Eğer herhangi bir tarafın debi ve sıcak-
lık farklarını biliyorsak ısı kapasitesini 
aşağıdaki formülü kullanarak rahatlıkla 
hesaplayabiliriz.

Q = m . c . ΔT 

Q  : Isı kapasitesi
m  : Kütlesel debi
c  : Özgül ısı
ΔT : Isı değiştiricinin bir 
 tarafındaki giriş ve çıkış   
 sıcaklıkları farkı (T2 - T1)
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Seçim yapılırken yaygın olarak yapılan 
yanlışlardan biri KSS kapasitesini ısı 
değiştirici seçimi için yeterli görmektir. 
Bir başka deyişle ısı değiştirici seçim-
lerinde primer (kazan gidiş - dönüş) 
sıcaklıkları ve primer debi (kazandan 
gelen su miktarı) miktarını göz ardı 
etmek doğru değildir. 
Örneğin yaptığımız çalışma sonucunda 
50 kW’lık bir KSS ihtiyacımızın oldu-
ğunu saptamış olalım. 80 °C kazan giriş 
sıcaklığında 50 kW’lık ihtiyacımıza 
cevap verebilecek boyutlardaki bir ısı 
değiştiricinin, özellikle yaz aylarında 
kazan giriş sıcaklığı 65 °C’ye düş-
tüğünde de, aynı 50 kW’lık kapasite 
için yeterli olması gerekir. Ayrıca KSS 
hazırladığı sırada gerek borularda olu-
şan ısı kayıplarının azaltılması, gerekse 
yoğuşmalı kazanlarda yoğuşma enerji-
sinden maksimum faydanın sağlanması 
için dönüş suyu sıcaklıkları 25 °C’nin 
üzerine çıkmamalıdır. 
Doğru seçilmemiş, küçük bir ısı değiş-
tirici nedeniyle boru çapları büyür, daha 
büyük bir pompa ihtiyacı ortaya çıkar ve 
işletme maliyetleri artar.

5. Isı İstasyonu Seçiminde 
Gerekli Olan Sistem 
Parametreleri

Isı istasyonunun seçimi yapılırken önce-
likle istasyonun kullanım sıcak suyunu 
temin edebilmesi için bir güç hesabı 
yapılması gerekir. Bu hesap yapılırken 
temel olarak dört parametre bilgisine 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar;
•	 Kazan Besleme Suyu Sıcaklığı
•	 Kullanım Sıcak Su Sıcaklığı
•	 Kullanım Sıcak Su Debisi
•	 Şebeke Besleme Suyu Sıcaklığı
Merkezi sistemli yapılarda, ısı istasyonu 
ile alakalı projelendirme yapılırken, 
üretici firmalardan alınan verilere göre; 
Boru Çapı, Kazan Hesabı, Balans Vanası 
Seçimi, Pompa Seçimi ve bu ekipman-
lara bağlı olarak diğer tesisat elemanla-
rının seçimi yapılır. Dairelerde, ısı istas-
yonu üzerinden direkt olarak kullanım 
sıcak suyu kontrolü ve ısıtma kontrolü 

yapıldığı için ısı istasyonunu seçerken 
dikkat edilmesi gereken birçok para-
metre vardır. Bu parametreler başlıca;
•	 Kazan Besleme Suyu Sıcaklığı
•	 Kazan Dönüş Suyu Sıcaklığı
•	 Şebeke Besleme Suyu Sıcaklığı
•	 Kullanım Sıcak Suyu Sıcaklığı
•	 Kullanım Sıcak Suyu Debisi
•	 Isı Değiştirici Besleme Debisi
•	 Isı İstasyonu Toplam Basınç Kaybı
•	 Kalorimetre (Isı Sayacı) Seçimi

5.1. Isı Değiştirici Seçiminde 
Kazan Gidiş ve Dönüş Suyu 
Sıcaklıklarının Önemi

Yakıtın kimyasal enerjisini yanma 
yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu 
ısı enerjisini taşıyıcı akışkana aktaran 
makinelere ‘kazan’ denir. Isı enerjisi 
akışkana aktardıktan sonra, sıcaklığı 
yükselen akışkan devir-daim pompaları 
sayesinde, borular aracılığıyla dairelere 
iletilir. Dairelerdeki kullanım sıcak suyu 
ve ısınma ihtiyacı bu şekilde karşılanmış 
olur.
Kazan besleme suyu sıcaklığı, projenin 
ihtiyaçlarına göre, tasarım aşamasında 
belirlenen bir değerdir. Bu değere bağlı 
olarak, daire içerisindeki ısı istasyonu 
seçimi, ısıtma cihazlarının kapasitesi ve 
hesabı da beraberinde değişmektedir.
Kazandan gelen besleme suyu, ısı ener-
jisini bıraktıktan sonra tekrar kazana 
geri döner. Düşük enerjili yani düşük 
sıcaklıktaki besleme suyu, kazanda ısı-
nır ve sıcaklığı tekrar yükselir. Kazana 
dönen suyun derecesi ne kadar düşük 
olursa, gerçekleşmiş olan ısı transferi o 
derece yüksek olur.
Kazan dönüş suyunun derecesi, kulla-
nılan kazan tipi ile de bağlantılı olup, 
yoğuşmalı kazan kullanımında dönüş 
suyu sıcaklıklarını düşürmek ciddi 
kazanç sağlar.

5.2. Isı Değiştirici Seçiminde 
Kullanım Sıcak Suyu Sıcaklığının 
Önemi

Daire içerisinde, son kullanıcının kulla-

nımına sunulan suyun sıcaklığını niteler. 
Bu değer, proje aşamasında belirlene-
rek, ısı istasyonu içerisinde bulunan ısı 
değiştirici seçimini belirleyen önemli bir 
parametredir. Seçilen sıcaklık derecesine 
bağlı olarak insan sağlığı açısından da 
oluşacak olumsuz durumların önüne 
geçebilmek adına, bu parametrenin 
seçimi ciddi önem taşımaktadır.

5.3. Isı Değiştirici Seçiminde 
Kullanım Sıcak Suyu Debisinin 
Önemi

Son kullanıcının, talep ettiği sıcak su 
miktarıdır. Bu değer her dairede bulu-
nan banyo ve mutfak sayısına bağlı ola-
rak değişkenlik gösterdiği gibi, seçilen 
batarya ve duş başlıkları da talep edilen 
su miktarını derece etkileyen bir etken-
dir. Bu değer, projelendirme yapılırken, 
ısı değiştiricinin gücünün belirlenebil-
mesi için gerekli bir parametredir.

5.4. Isı Değiştirici Besleme 
Debisinin Önemi

Daire içerisinde, kullanım sıcak suyuna 
ihtiyaç doğduğu anda, ısı istasyonu içe-
risinde bulunan ısı değiştirici vasıta-
sıyla şebeke besleme suyuna enerjinin 
aktarıldığı debi olarak nitelendirilir. 
Proje hesabı yapılırken dikkate alınması 
gereken bir parametredir. Yapı, devreye 
alındıktan sonra, işletme maliyetlerini 
de doğrudan etkileyen bir etkendir.

5.5. Isı İstasyonu Seçiminde 
Basınç Kayıplarının Önemi

Isı İstasyonunun kullanım sıcak suyu 
talebini karşılayabilmesi için kazandan 
belirli bir miktarda akışkan ile beslen-
mesi gerekmektedir. Akışkan hareket 
ettikçe, ısı istasyonu içerisindeki ekip-
manlar üzerinde sürtünmeye bağlı ola-
rak bir basınç kaybı meydana gelecektir. 
Isı istasyonu içerisindeki ekipmanlar 
üzerinde oluşan basınç kayıplarının 
toplamı, toplam basınç kaybı olarak 
tanımlanır. Basınç kaybının en fazla 
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oluştuğu ekipmanlar ise; ısı değiştiri-
ciler ler, termostatik kontrol vanaları ve 
balans vanalarıdır. Kullanım sıcak suyu 
elde edilebilmesi için, ısı istasyonu içe-
risinde oluşacak toplam basınç kaybının 
yenilmesi gerekmektedir. Toplam basınç 
kaybı değeri, pompa seçimi yapılırken 
dikkate alınacak en önemli kriterlerin 
başında gelmektedir. 
Ekipmanlar üzerinde oluşan basınç 
kayıplarını, kabul edilebilir değerlere 
getirebilmek için, ısı değiştirici perfor-
mansını düşürmeden, plaka sayılarını 
ve ısı değiştiricinin fiziksel boyutlarını 
artırarak, basınç kayıpları azaltılabilir. 
Yine termostatik kontrol vanaları ve 
balans vanalarının kvs değerleri, seçim 
yapılırken göz önünde bulundurulması 
gereken önemli bir seçim kriteridir.

5.5. Şebeke Besleme Suyu 
Sıcaklığının Önemi

Kullanım sıcak su talebi doğduğunda, 
yerel su idaresi tarafından temin edil-
miş besleme suyunun sıcaklığıdır. Bu 
sıcaklık değeri, bölgelere ve mevsimlere 
göre değişim gösterebilir. Isı istasyonu 
kapasite hesabı yapılırken, dikkat edil-
mesi gereken en önemli parametrelerden 
biridir.

5.6. Kalorimetre Seçiminin Önemi

Dairede son kullanıcı tarafından tüketi-
len enerjiyi ölçümleyen cihazlara kalo-
rimetre denir. Kalorimetrelerin montajı 
genellikle kazana dönen hat üzerine 
yapılır. İçerisinde gidiş ve dönüş sıcak-
lık sensörleri ile debimetre bulunur. Bu 
sayede dairede, son kullanıcı tarafından 
tüketilen enerji miktarı ölçümlenmiş 
olur. Kalorimetre seçimi yapılırken has-
sasiyetine, ölçüm prensibine, kapasite-
sine (nominal debide ölçüm miktarı) ve 
bağlantı çapına bakılır. Kalorimetrelerin 
genellikle ısı istasyonu içerisine montajı 
gerçekleştirildiği için, istasyon içerisinde 
bir basınç kaybı meydana getirir. Bu 
durum, projelendirme yapılırken pompa 
seçimi aşamasında dikkate alınması 

gereken çok önemli bir parametredir.  

6. Farklı Parametrelerin 
Kullanıldığı Örnekler ve Mekanik 
Tasarım Üzerinde Etkileri

Bir proje hesabı yapılırken, yukarıdaki 
parametreler ışığında örnek iki proje 
yapıp, seçim kriterlerinin ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha görelim.

6.1. Kazan Çalışma Rejiminin 
75 °C-35 °C olarak seçilmesi 
durumu

Isıtma Bilgileri 
•	24	daire
•	4	kolon,	her	kolonda	6	daire
•	Kolon-istasyon	arasındaki	mesafe	
1 m, kat yuksekliği 3 m, kolonlar arası 
mesafe 4 m
•	 Isıtma	merkezi	 (kazan)	basınç	kaybı	
0.1 mbar
•	Daire	ısıtma	yükü	3	kW
•	Isıtma	için	kazan	suyu	ΔT	=	20K
•	Her	 bir	 radyatör	 için	 ısıtma	 debisi	
131.54 l/h
•	Her	bir	radyatör	için	basınç	kaybı	
0.1 bar

Sıcak Su Hazırlama Bilgileri
•	Isı	eşanjörü	gücü	=	33	kW
•	Kazan	 suyu	 giriş-çıkış	 sıcaklıkları	 =	
75 °C-35 °C
•	Kullanım	sıcak	suyu	debisi	=	12	l/dk
•	Kullanım	sıcak	suyu	sıcaklığı	=	50	°C
•	Kullanım	suyu	sıcaklık	farkı,	ΔT=40	K

Yukarıda parametreleri belli olan bir 

proje için ilk olarak ısı istasyonu içeri-
sindeki ısı değiştirici seçimi yapılır.

6.1.1 Isı Değiştirici Seçimi

Kullanım sıcak su ihtiyacı 12 lt/dk (33 
kW) olan bir daire için seçilen ısı değiş-
tirici değerleri tablo 3'te verilmiştir. 

6.1.2. Ana Kolon Hesabı

Ana kolon hesabını bulabilmek için ilk 
olarak bir dairede kullanım sıcak su ihti-
yacını karşılayabilmek için ısı değiştirici 
besleme debisi bulunur.

QPrimer(birincil) :  Merkezi ısıtma 
  hattının verdiği   
  enerji (kcal/h)
QSekonder(ikincil) :  Kullanım suyunun  
  aldığı enerji (kcal/h)

SS :  Kullanım Sıcak  
  suyu hazırlamak için  
  gerekli debi (m3/h)

KSS :  Kullanım sıcak su   
  debisi (m3/h)
c : Özgül ısı
ΔTPrimer(birincil) :  Kazan hattı sıcaklık  
  farkı [K]
ΔTSekonder(ikincil) :  Kullanım sıcak suyu  
  sıcaklık farkı [K]

Tablo 3. Örnek Proje Isı Değiştirici Seçim Değerleri

Hesaplanan 
Parametreler

Isı Değiştirici 
1. Hattı

Isı Değiştirici 
2. Hattı

Hesaplanan 
Parametreler

Kazan Giriş Sıcaklığı °C 75 °C 10 °C Soğuk Su Giriş 
Sıcaklığı °C

Kazan Dönüş Sıcaklığı °C 35 °C 50 °C Kullanım Suyu 
Sıcaklığı °C

Kazan Besleme Debisi 12 lt/dk 12 lt/dk Kullanım Suyu 
Debisi

Basınç Kaybı 9,52 kPa 12,96 kPa Basınç Kaybı

Plaka Sayısı 16 Plaka

ENERJİ
VERİMLİLİĞİ BUDUR

espa’nın 
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Makale

Buradaki formülden ve seçimi yapılmış 
ısı değiştiriciden çıkan değere göre kul-
lanım sıcak suyu hazırlamak için gerekli 
debi miktarı:

Vss = 12 lt/dk yani 720 lt/h olarak 
bulunmaktadır. 

Buradan bulunan değeri ana kolon 
hesabı yapmak için kullanabiliriz. Ancak 
öncelikle eş kullanım sayısının (ε) belir-
lenmesi gerekecektir. 

ε	= εf . zDS 
  
ε	  : Eş kullanım sayısı
ε	f  : Eşdeğerlik faktörü
zDS : Daire sayısı

24 Daire için eş kullanım faktörü: 0,25. 

 ε	 = 0,25 . 24 
 ε	 = 6

KSS : Kullanım sıcak suyu
 : Gerekli kolon debisi (l/h)

zDS : Kolondan beslenen daire sayısı
ε	 : Eş kullanım sayısı
ΔT : Merkezi ısıtma gidiş-dönüş   
  sıcaklık farkı [K]
QDY : Daire ısıtma yükü (kW)

SS : Sıcak su için gerekli merkezi   
  sıcak su debisi (l/h)

Ana kolonda olması gereken debi mik-
tarı bulunduktan sonra, boru çapı hesa-
bına geçilir.

D  : Boru çapı (m)
a  : Akışkan debisi (m3/h)

W : Akışkan hızı (m/s)

W (Akışkan Hızı) borudaki su hızının 
0.5 m/s ve daha üstü bir değer alınması 
gerekir. Hız 0.5 m/s olarak seçilip buna 
göre hesap yapılırsa:

D = 0,068 m – 68 mm – DN65 olarak 
bulunur.
Boru çapı belirlendikten sonra, pompa 
hesabı yapılır. Burada hesap yapılırken 
kritik hatta bulunan daire üzerinden 
hesap yapılır;

Burdan çıkan sonuca göre:

Q = 6,642 m3/h 
H = 4,54 mss

Özelliklerine sahip bir pompa seçimi 
yapılmalıdır.

6.2. Kazan Çalışma Rejiminin 
65 °C-13 °C olarak seçilmesi 
durumu

Aynı mimari yapıda bir binada, aynı 
büyüklükte ve banyo sayısına sahip 
dairede, ısı değiştirici plaka sayısının 
değişimi ve kazan gidiş suyu sıcaklığının 
düşürülmesi ile ortaya çıkan hesaplama-
lara bakılırsa;

Tablo 5. Örnek Proje Isı Değiştirici Seçim Değerleri

Hesaplanan 
Parametreler

Isı Değiştirici 1. 
Hattı

Isı Değiştirici 
2. Hattı

Hesaplanan 
Parametreler

Kazan Giriş Sıcaklığı °C 65 °C 10 °C Soğuk Su Giriş 
Sıcaklığı °C

Kazan Dönüş Sıcaklığı °C 13 °C 50 °C Kullanım Suyu 
Sıcaklığı °C

Kazan Besleme Debisi 9,23 lt/dk 12 lt/dk Kullanım Suyu Debisi

Basınç Kaybı 3 kPa 5,87 kPa Basınç Kaybı

Plaka Sayısı 24 Plaka

Tablo 4. Örnek Proje Boru Çapı Değerleri

Bölüm Uzunluk
 (m)

Boru Çapı 
(DN)

Debi 
(l/h)

∆P
(mbar/m)

∆P
(mbar)

Isı İstasyonu - - - - 220
Isı Sayacı - 20 2500 - 120
Kolon ∆P 
Cihazı - 50 2688 - 60

Bağlantı Hattı 2,5 25 720 1,096 5,48
5.Kat 3 25 720 1,096 6,58
4.Kat 3 32 1440 0,94 5,64
3.Kat 3 32 1540 1,05 6,3
2.Kat 3 40 1935 0,79 4,74
1.Kat 3 40 2270 1,05 6,3
Zemin Kat 4 40 2689 1,43 11,44
2’ li Kolon 2 50 4527 1,13 4,52
Kazan Çıkışı 1 65 6642 0,65 3,9

Toplam 454,9
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Makale

•	Her	bir	radyatör	için	basınç	kaybı	0.1	
bar

Sıcak Su Hazırlama
•	Isı	eşanjörü	gücü	=	33	kW
•	Kazan	 suyu	 giriş-çıkış	 sıcaklıkları	 =	
65 °C-13 °C
•	Kullanım	sıcak	suyu	debisi	=	12	l/dk
•	Kullanım	sıcak	suyu	sıcaklığı	=	50	°C
•	Kullanım	suyu	sıcaklık	farkı,	ΔT=	52	K

6.2.1. Isı Değiştirici Seçimi

Kullanım sıcak su ihtiyacı 12 lt/dk (33 
kW) olan bir daire için 65 °C seçilen ve 
dönüş suyu sıcaklığı herhangi bir şekilde 
belirtilmeden yapılan ısı değiştirici seçi-
mine bağlı değerler tablo 5'te verilmiştir. 
Yukarıda seçimi yapılmış olan ısı değiş-
tirici değerlerine göre ana kolon çapı ve 
pompa hesabı yapıldığında;

6.2.2. Ana Kolon Hesabı

Ana kolon hesabını bulabilmek için ilk 
olarak bir dairede kullanım sıcak su ihti-
yacını karşılayabilmek için ısı değiştirici 
besleme debisi bulunur.

Primer : Merkezi ısıtma hattının 
  verdiği enerji (kcal/h)
QSekonder : Kullanım suyunun aldığı  
  enerji (kcal/h)

SS : Kullanım sıcak suyu 
  hazırlamak için gerekli   
  debi (m3/h)

KSS : Kullanım sıcak su 
  debisi (m3/h)
c : Özgül ısı
ΔTPrimer : Kazan hattı sıcaklık 
  farkı [K]
ΔTSekonder : Kullanım sıcak suyu 
  sıcaklık farkı [K]

Tablo 7. Seçim Parametrelerinin Karşılaştırılması
Örnek – 1
Hesaplanan 
Parametreler

Isı Değiştirici 
1. Hattı

Isı 
Değiştirici 2. 

Hattı

Hesaplanan 
Parametreler

Kazan Giriş Sıcaklığı °C 75 °C 10 °C Soğuk Su Giriş Sıcaklığı °C

Kazan Dönüş Sıcaklığı °C 35 °C 50 °C Kullanım Suyu Sıcaklığı °C

Kazan Besleme Debisi 12 lt/dk 12 lt/dk Kullanım Suyu Debisi

Basınç Kaybı 9,52 kPa 12,96 kPa Basınç Kaybı

Plaka Sayısı 16 Plaka

Seçilen Pompa Q = 6,642 m3/h H = 4,54 mss Yıllık Enerji Tüketimi: 385 
kWh/Yıl

Örnek – 2
Hesaplanan 
Parametreler

Isı Değiştirici 
1. Hattı

Isı 
Değiştirici 

2. Hattı
Hesaplanan 

Parametreler

Kazan Giriş Sıcaklığı °C 65 °C 10 °C Soğuk Su Giriş Sıcaklığı °C

Kazan Dönüş Sıcaklığı °C 13 °C 50 °C Kullanım Suyu Sıcaklığı °C

Kazan Besleme Debisi 9,23 lt/dk 12 lt/dk Kullanım Suyu Debisi

Basınç Kaybı 3 kPa 5,87 kPa Basınç Kaybı

Plaka Sayısı 24 Plaka

Seçilen Pompa Q = 5,644 m3/h H = 2,85 mss Yıllık Enerji Tüketimi: 218 
kWh/Yıl

Tablo 6. Örnek Proje Boru Çapı Değerleri

Bölüm Uzunluk
(m)

Boru 
Çapı 
(DN)

Debi
(l/h)

∆P
(mbar/m)

∆P
(mbar)

Isı İstasyonu - - - - 120
Isı Sayacı - 20 2500 - 80
Kolon ∆P Cihazı - 40 2189 - 50
Bağlantı Hattı 2,5 25 553,8 0,71 3,59
5.Kat 3 25 553,8 0,71 4,26
4.Kat 3 32 1107,6 0,62 3,11
3.Kat 3 32 1214 0,68 4,08
2.Kat 3 40 1547 0,51 3,06
1.Kat 3 40 1823 0,7 4,2
Zemin Kat 4 40 2189 0,94 7,57
2’ li Kolon 2 50 3701 0,77 3,08
Kazan Çıkışı 1 65 5644.8 0,47 2,82

Toplam 285,7

Isıtma
•	24	daire
•	4	kolon,	her	kolonda	6	daire
•	Kolon-istasyon	 arasındaki	mesafe	 1	
m, kat yüksekliği 3 m, kolonlar arası 
mesafe 4 m

•	 Isıtma	merkezi	 (kazan)	basınç	kaybı	
0.1 mbar
•	Daire	ısıtma	yükü	3	kW
•	Isıtma	için	kazan	suyu	ΔT	=	20K
•	Her	 bir	 radyatör	 için	 ısıtma	 debisi	
131.54 l/h

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

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

iyi fikir!

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır

88 TERMODİNAMİK MAYIS 2017



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

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

iyi fikir!

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır



Makale

Buradaki formülden ve seçimi yapılmış 
ısı değiştiriciden çıkan değere göre kul-
lanım sıcak suyu hazırlamak için gerekli 
debi miktarı:

Vss = 9,23 lt/dk yani 553,8 lt/h olarak 
bulunmaktadır. 

Buradan bulunan 
değeri ana kolon hesabı 
yapmak için kullanabi-

liriz. Ancak öncelikle eş kullanım sayısı-
nın (ε) belirlenmesi gerekecektir. 

ε = εf . zDS
            
ε  : Eş kullanım sayısı
εf  : Eşdeğerlik faktörü
zDS  : Daire sayısı

24 Daire için eş kullanım faktörü: 0,25. 

 ε = 0,25 . 24 
 ε = 6

KSS :  Kullanım sıcak suyu
  :  Gerekli kolon debisi (l/h)

zDS  :  Kolondan beslenen daire  
  sayısı
ε  :  Eş kullanım sayısı
ΔT  :  Merkezi ısıtma gidiş-dönüş  
  sıcaklık farkı [K]
QDY     :  Daire ısıtma yükü (kW)

SS         :  Sıcak su için gerekli 
  merkezi sıcak su debisi   
  (l/h)

Ana kolonda olması gereken debi mik-
tarı bulunduktan sonra, boru çapı hesa-
bına geçilir.

D : Boru çapı (m)
a  : Akışkan debisi (m3/h)

W : Akışkan hızı (m/s)

W (Akışkan Hızı) borudaki su hızının 
0.5 m/s ve daha üstü bir değer alınması 
gerekir. 
Hız 0.5 m/s olarak seçilip, buna göre 
hesap yapılırsa:

D= 0,063 m – 63 mm – DN65 olarak 
bulunur.

Boru çapı belirlendikten sonra, pompa 
hesabı yapılır. Burada hesap yapılırken 
kritik hatta bulunan daire üzerinden 
hesap yapılır;

Buradan çıkan sonuca göre:

Q = 5,644 m3/h 
H = 2,85 mss

Özelliklerine sahip bir pompa seçimi 
yapılmalıdır.

7. Sonuçlar

Bu çalışmada konutlarda kullanım sıcak 
suyu hazırlamak için kullanılan ısı istas-
yonlarının genel olarak tanıtımı, meka-
nik proje tasarımındaki önemi ve farklı 
seçim parametreleri üzerinden sisteme 
olan etkileri incelenmiştir. 
Özellikle en önemli seçim kriteri olan 
ısı değiştirici seçimi ve buna bağlı olarak 
daha düşük sıcaklıklarda kazan çalışma 
rejiminin belirlenmesinin hem binalara 
hem de enerjinin öneminin her zaman-
kinden daha önemli olduğu günümüz 
dünyasına etkileri ortaya konmuştur.
Çalışma sırasında örnek bir konut pro-
jesinde 75-35 °C ve 65-13 °C olmak 
üzere iki farklı kazan çalışma rejimleri 
seçilmiş ve buna bağlı olarak aşağıdaki 
değerler gözlemlenmiştir.

İki seçime göre yapılmış hesaplara bakıl-
dığında,

1) Isı değiştirici seçimi yapılırken kazan 
gidiş suyunu düşürmek ve dönüş suyu 
sıcaklığını da ısı değiştirici performan-
sına göre belirlemek, ısı değiştiriciye 
giren kazan besleme debisini azaltıyor. 
Bu azalmayla birlikte ısı değiştirici içe-
risinde daha az akışkan hareket ettiği 
için hem ısı değiştirici, hem termos-
tatik kontrolör hem de balans vanası 
üstünde oluşan basınç kayıpları da bu 
duruma istinaden  beraberinde azalıyor. 
Toplamda da hem kalorimetre üzerinde 
hem de ısı istasyonu üzerinde çok ciddi 
bir basınç kaybı azalımı gözlemleniyor. 

2) Isı değiştiricideki plaka sayısının artı-
rılması ise, gidiş suyu sıcaklıklarını ve 
dönüş suyu sıcaklıklarını da yine aynı 
şekilde düşürülme imkânı sunuyor. 

3) Sıcaklıkların düşmesi ile beraber, sis-
tem daha az enerji harcıyor ve yoğuşmalı 
kazan sistemlerinin de kullanımına ola-
nak sağlayarak, enerji veriminde de artış 
sağlanıyor. 

4) Yapılan hesaplara istinaden seçilen 
pompalarda ise hem kapasiteler düşüyor, 
hem de yıllık tüketmiş oldukları elektrik 
enerjisi miktarı aşağıya çekiliyor. 

5) 1. yapılan seçimde yıllık 385 kWh/
yıl’lık bir tüketim gözlemlenirken, 2. 
Yapılan seçimde 218 kWh/yıl’lık bir 
enerji tüketimi gerçekleşiyor. 

Kaynaklar
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İstasyonu Uygulamaları” 

Bu makale, 19-22 Nisan 2017 tarihlerinde İzmir’de 
düzenlenen 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.
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SFA SANIHYDRO’dan SANIPRO 
XR WC Öğütücü

Ürün Tanıtımı

WC Öğütücüleri bodrum katı, 
çatı katı ve gider borusuna 
uzak kalan yerlere, yerleri kırıp 

dökmeden tuvalet veya banyo monte etme 
imkânı sunuyor. Dikey yönde 7, yatay 
yönde ise 110 metreye kadar atıkları pom-
palayabilen öğütücüler; ekonomik, pratik 
ve estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların 
tahliyesi 32 mm çaptaki PVC/PPRC 
borular aracılığıyla yapılıyor. SFA öğütü-
cüleri koku yapmıyor ve çok düşük seviye-
deki sesle çalışıyor.  Basit montaj yöntemi 
sayesinde, hızlı ve kolay uygulanabilir bir 
sistem olup, restorasyon ve tadilat işlem-
lerinde kullanıcılarına esneklik sağlıyor. 

SANIPRO XR WC Öğütücü - 
Teknik Özellikleri: 

•	 Bağlanabilen Üniteler:  
Klozet + lavabo + duş kabini + bide 

•	 Dikey pompalama:  
5 m’ye kadar, 

•	 Yatay pompalama:  
100 m’ye kadar, 

•	 Devreye girme seviyesi:  
70 mm +/- 15,

•	 Duş teknesi yüksekliği:  
13 cm,

•	 Koruma Sınıfı: IP44

•	 Tahliye boru çapı: 32 mm,
•	 Besleme voltajı ve frekans:  

220 – 240 V / 50 Hz,
•	 Elektrik tüketimi:  

400 W, 
•	 Ortalama atık su sıcaklığı:  

35°C,
•	 Boyutlar (g x d x y ):  

413 x 180 x 263 mm.

Teknik düzenleme
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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 / 140 TL
Dijital Dergi / 70 TL
Basılı + Dijital Dergi / 180 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 130 TL
Dijital Dergi / 65 TL
Basılı + Dijital Dergi / 165 TL

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

Basılı Dergi / 60 TL
Dijital Dergi / 30 TL
Basılı + Dijital Dergi / 75 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 80 TL
Dijital Dergi / 40 TL
Basılı + Dijital Dergi / 105 TL

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

Basılı Dergi / 80 TL
Dijital Dergi / 40 TL
Basılı + Dijital Dergi / 105 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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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 / 140 TL
Dijital Dergi / 70 TL
Basılı + Dijital Dergi / 180 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 130 TL
Dijital Dergi / 65 TL
Basılı + Dijital Dergi / 165 TL

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

Basılı Dergi / 60 TL
Dijital Dergi / 30 TL
Basılı + Dijital Dergi / 75 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 80 TL
Dijital Dergi / 40 TL
Basılı + Dijital Dergi / 105 TL

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

Basılı Dergi / 80 TL
Dijital Dergi / 40 TL
Basılı + Dijital Dergi / 105 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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Sektörünüzün yayınlarına 

kolaylıkla ulaşabileceğiniz sitemizde

alışverişinizi güvenle yapın, 

kampanyalardan yararlanın.

www.dsygkitabevi.com
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Yerli üretim özgürleştirir!

• CFD MODELLEME

• OTOPARK HAVALANDIRMA VE DUMAN EGZOZ SİSTEMLERİ

• MERDİVEN VE ASANSÖR KOVASI BASINÇLANDIRMA

• ATRİUM VE KORİDOR DUMAN EGZOZ SİSTEMLERİ 

• TÜNEL, METRO VE KAZI HAVALANDIRMASI  

• SIĞINAK HAVALANDIRMASI

• OTOMASYON SİSTEMLERİ

www.aironn.com.tr

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 2 D: 12 
Şerifali - Ataşehir / İstanbul 
T: (0216) 594 56 96 F: (0216) 594 57 17 • info@aironn.com.tr

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik

Bulut Bilişim ile
Hesaplamalı Akışkanlar

Dinamiği
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Binalarda Isı İstasyonu 
Uygulamaları, 
Projelendirilmesi ve 
Önemli Seçim Kriterleri

13. Tesisat Mühendisliği
Kongresi ve Teskon + 
Sodex Fuarı
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SÖYLEŞİ

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı

Taner Yönet

İZLENİM
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