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Danfoss, DN50 ve DN65 boyutlarındaki ICF vanaları ile genişleyen başarılı 
ICF Flexline™ vana ürün gamı sayesinde tasarımcılara ve işletmecilere 
endüstriyel soğutma tesislerinde tüm vana ihtiyaçlarını tek bir güvenilir 
global tedarikçiden seçebilme imkanı sağlar. 

Yeni ICF 50-4 ve ICF 65-3:  Büyük Danfoss 
vana ailesi şimdi daha da büyük!

% 36 daha 
yüksek kapasite

%86 daha 
düşük basınç 
kaybı

www.danfoss.com.tr

Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu görmek için ziyaret edin:
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“iç hava kalitesinde yeni bir imza”

• KLİMA SANTRALLERİ
• ISI GERİ KAZANIMLI KLİMA SANTRALLERİ
• PAKET TİP HAVUZ NEM ALMA SANTRALLERİ
• HİJYEN KLİMA SANTRALLERİ
• TAVAN TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

TERMOFAN HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Yalı Mahallesi, Bağlar Cd. No:69, 34873 Kartal/Istanbul
Tel: (0216) 306 72 76-77  E-mail: info@termofan.com.tr

İstanbul Kartal’daki üretim tesisi 
ile ‘zamanında teslimat’ ve ‘satış 
sonrası hizmetleri’ alanında fark 
yaratan marka...

www.termofan.com.tr



Vitocrossal 100 gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan, 
kompakt ölçüleri sayesinde 80 ila 320 kW 
güç aralığında yer tasarrufu sağlayan ısıtma 
çözümleri sunmaktadır. Paslanmaz çelik 
Inox-Crossal ısıtma yüzeylerinde güçlü bir 
kendiliğinden temizlik etkisi oluşur ve sürekli 
yüksek verim elde edilir. Entegre MatriX-
silindirik brülör ile özellikle sessiz ve çevre 
dostu işletme sağlanır. Akıllı Lambda Pro 
Control sistemi sayesinde, değişken gaz 
niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun 
yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar. 
www.viessmann.com.tr

Tek gövde içinde 640 kW’a kadar ikiz kazan çözümü
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Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri

Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100
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Editörden

  

kapatmıyormuş. Yüzde 10'luk bir grupsa telefonları kapa-
lıyken çok gerildiklerini, sürekli bir şeyleri kaçırdıklarını be-
lirtmiş. Bir de telefon bağımlılığı, uzun dönemde insanların 
hafızalarını da olumsuz etkileyerek en sıradan şeyleri bile 
telefonları olmadan hatırlayamaz hale gelmeleri de caba-
sı. Artık cepten navigatörü açmadan adres bulabilen kaç 
kişi kalmıştır acaba? Nomofobiye sahip insanların sosyal 
ilişkilerinde git gide zayıfladıkları da bilinen gerçeklerden.
Bu bağımlılık, uyku kalitesini de etkiliyor. Çoğu kişi tele-
fonu başucunda uyuyor. Özellikle 25-29 yaş aralığındaki-
lerin %80’i böyle. Akıllı telefonlar mavi ışık yayıyor. Mavi 
ışık, uyku döngüsünü düzenleyen ve beyinden salgılanan 
melatonin adlı hormonun salgılanmasını önlüyor ve be-
yine uyanma vaktinin geldiğini ima ediyor. Bu da bozulan 
uyku düzeni demek.
Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan; ileri 
nomofobi vakalarında kişilerin hastaneye yatırıldığını ve 
beynin kimyasındaki bozulma nedeniyle 2-3 hafta süren 
ilaç tedavisi uygulandığını, ilaçla birlikte kişilerin akıllı ci-
hazlar ve internetten yoksun bırakıldığını, ardından da 
bireysel ve grup terapileri uygulanarak tehlikeli ve zararlı 
kullanım algısı oluşturulduğunu dile getiriyor.
Trakya Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eği-
tim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Mertkan 
Gezgin, ders sırasında cep telefonlarının kapatılması ve 
öğretmen masasında toplanmasının bazı öğrencileri çok 
olumsuz etkilediğini belirterek, “Terliyor, mide krampları 
yaşıyor, sürekli tuvalete gitmek için izin istiyorlar. Üniversite 
öğrencileri arasında yaptığımız çalışmada, bilgiye erişeme-
me ve iletişime geçememe boyutlarının öğrenciler için 
önemli olduğunu gördük. Akıllı telefon, yüzde 89.5 sosyal 
medya, yüzde 78.3 müzik dinlemek, yüzde 75.2 iletişime 
geçmek, yüzde 60.8 fotoğraf çekmek, yüzde 57.7 eğitim 
ve araştırma için kullanılıyor. Öğretmen adaylarına yönelik 
yaptığımız çalışma sonuçlarına göre ise yaş arttıkça no-
mofobi azalıyor ve akıllı telefon kullanma süresi arttıkça 
nomofobi artıyor” diyor.
Sürekli selfie çekmenin beyindeki bir problemden kaynak-
landığının ortaya çıktığını, insanların fotoğraf çekip pay-
laşmaktan, yaşadıklarının keyfini çıkarmadığını, mutsuz 
kişilerin mutluluk pozları vererek sosyal medyaya koydu-
ğunu anlatan Gezgin, şu önerilerde bulunuyor: “Anda ka-
lın, teknoloji detoksu yapın, telefonunuzu geceleri kapatın, 
hobiler bulun, spor yapın.”

Kaynaklar: “Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: 
Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi” 
Haluk Erdem, Ufuk Türen, Gökdeniz Kalkın
“Sosyal Ağ Kullanıcılarının Nomofobi Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısın-
dan İncelenmesi” Deniz Mertkan Gezgin, Yusuf Levent Şahin, Soner Yıldırım

zellikle ergenlerin ve üniversite çağındaki genç-
lerin psikolojik dengelerini alt üst eden, dahası 
gelecekte ivme kazanması beklenen, artık ano-

mali olduğu kabul edilen nomofobi… “NO MObile PHOne 
PHOBIA” yani “cep telefonumdan maazallah bir an bile ayrı 
düşersem” korkusu… Ya evde unutursam, ya şarj biterse, 
ya –bir şekilde- engellenirsem, bu ayrılığa nasıl katlana-
bilirim psişik bozukluğu, kavram olarak ilk 2008 yılında 
İngiltere’de Posta İdaresi tarafından yapılan bir araştırma 
ile ortaya çıkmış, fark edilmiş. Ardından araştırmalar bir-
birini izlemiş ve cep telefonu ile bağının kopması endi-
şesi; kalp çarpıntısı, nefes almada zorluk, mide krampları 
gibi bir takım anksiyete belirtileri ile literatüre giren bir 
“bozukluk” olarak çağımıza damgasını vurmuş. “Akıllı” cep 
telefonumuz yanımızda yokken, şarjı bitmek üzereyken, 
ulaşmamızda engeller varken (ah ebeveynler) bir hiç olu-
yoruz. Toplantılarda, hatta en romantik anlarda gelen bir 
mesaj uyarısı, bu uyarıya “bir küçük göz atma refleksi” her 
şeyi bitiriyor, hiçbir şeye tam anlamıyla odaklanamıyoruz.
2012’de nomofobiklerin oranı akıllı cep telefonu kullanı-
cılarının %53’ü iken, bugün %66’ya çıkmış durumda ve 
uzmanlar artışın süreceğine dikkat çekiyor. Durum ergen-
ler ve üniversite çağındaki gençler için daha da vahim; 
oran %77.
Özetle her üç kişiden ikisi nomofobik. Nomofobinin adeta 
ikiz kardeşi netless fobisini de anmadan geçmeyelim; yani 
internetin kesilmesi, on-line olamama endişesi…
 Başlangıçta erkekler daha “nomofobik” iken zamanla 
kadınlar belirgin biçimde daha “nomofobik” hale gelmiş. 
Araştırmalara göre cep telefonu kullanma ile eğitim dü-
zeyleri arasında anlamlı bir fark görülmemiş. Ama telefonu 
kullanma, kontrol etme sıklığı ile nomofobi düzeyi doğru 
orantılı. 33-48 ve daha üzeri sıklıkta kullananlarda nomo-
fobi zirvede. Sosyal ağları kullanmak ile nomofobi arasın-
da pozitif bir ilişki olduğu, tespit edilen bulgular arasında. 
Sosyal ağları kullanıcılarının mobil internet kullanma süre-
leri de nomofobi ile ilişkili bir parametre. Mobil interneti 
günde 1-4 saat ve ötesinde kullananlar ile 1 saatin altında 
süre ile kullananlar arasında, 3-4 yıl ve daha uzun süredir 
kullananlar ile 1 yılın altında süredir kullananlar arasında 
nomofobi açısından anlamlı farklar var.
TÜİK (2015) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım 
Araştırması’na göre Türkiye’de internet kullanıcıları, gün 
içinde ortalama 4 saat 37 dakika internette. Mobil inter-
net kullanım ortalaması ise günde 2 saat 51 dakika. Sosyal 
medyada geçirilen süre de günde 2 saat 56 dakika (We 
are Social 2015). P.B.Kalaskar (2015) tarafından yapılan bir 
çalışmada günün 5-6 saatini akıllı telefonlarıyla geçiren 
öğrencilerin nomofobi nedeniyle oluşabilecek kaygı, uy-
kusuzluk, stres, derslere ilgi kaybı, dikkat dağınıklığı gibi 
problemlere daha fazla eğilimli olduğu ortaya konmuş.
YouGov isimli bir araştırma şirketinin çalışmasına göre no-
mofobiye sahip olan her iki insandan biri telefonunu asla 

Ö

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Yeni kuşakta yaygın yıkıcı aşk travması: Nomofobi
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Haberler

Nema Winkelmann Türkiye’nin Genel Müdürü Derya Çuha Oldu

H idrofor ve kombi tankları pazarının 
öncü firmalarından Nema Win-

kelmann Türkiye’nin yeni Genel Müdürü 
Derya Çuha oldu. Derya Çuha, Nema 
Winkelmann’ın Türkiye’deki üretim, satış 
ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu 
olacak ve Nema Winkelmann’ın hem iç 
pazarda hem de ihracat pazarlarında kârlı 
bir şekilde büyümesini devam ettirecek. 
Pompa ve tesisat sektöründe 23 yıllık 
deneyime sahip olan Derya Çuha, pazar-
lama ve satış direktörlüğünden, müşteri 
hizmetleri direktörlüğüne kadar pek çok 
farklı pozisyonlarda görevler üstlendi ve 
son olarak dünyanın lider pompa üreti-

cilerinden Grundfos’ta uzun yıllar çalıştı. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendis-
liği mezunu olan Derya Çuha, yüksek lisan-
sını İngiltere’de Portsmouth Politeknik’te 
İleri İmalat Teknolojisi konusunda yaptı. 
Çalıştığı bütün şirketlerde “Çalışan ve 
Müşteri Odaklı” kültür yaratma konusuna 
özel özen gösteren ve başarının ancak iyi 

bir ekiple gerçekleşebileceğini dile geti-
ren Derya Çuha, “Tank sektörünün lideri 
konumunda olan, 72 yetenekli ve kalite 
odaklı çalışanı ile hem iç pazara hem de 
ihracata odaklanmış, 118 yıllık Winkelmann 
Grubuna katılmak benim için heyecan ve 
mutluluk verici. Önümüzdeki 5 yıl içinde, 
Düzce, Nema Winkelmann fabrikasında 
tam otomasyon ile desteklenmiş robotik 
sistemlerle ürettiğimiz 500 bin adet tank 
üretimimizi büyütmek ve Avrupa’nın en 
büyük ve en kaliteli tank üreticisi olmak ana 
hedefimiz’’ dedi.

ABD’de Temyiz Mahkemesi, EPA’yı HFC’ler Konusunda Durdurdu

A BD Columbia Bölgesi Temyiz Mah-
kemesi, 8 Ağustos’ta, Çevre Koruma 

Ajansı’nın Temiz Hava Yasası’nın 612. 
Bölümü uyarınca HFC soğutucu akışkanla-
rını kısıtlamaya yönelik girişimini engelledi. 
Mahkeme, EPA’nın 2015’te deklare ettiği 
iklimlendirme ve soğutma uygulamalarında 

HFC kullanımının azaltılarak sonlandırılması 
kararını, “HFC (hydrofluorocarbon) soğu-
tucu akışkanların ozon tabakasını gider-
mediği“ gerekçesi ile iptaline karar verdi. 
Bölge Hâkimi Kavanaugh; “EPA’nın Bölüm 
612’ye ilişkin yeni yorumu, yasada yazılanla 
uyuşmamaktadır. Bölüm 612, üreticilerin 
HFC’ler gibi ozon tabakası tüketmeyen 
maddeleri değiştirmelerini istemiyor (ya da 
EPA’ya böyle bir izin vermiyor). Bu nedenle 
üreticilerin HFC’lerin yerine alternatif akış-
kanları kullanmaya zorlayan 2015’te alı-
nan kararı feshediyoruz. EPA’dan da bu 
kararla uyumlu olacak şekilde yeniden göz-
den geçirmelerini istiyoruz” dedi. HFC’lerin 
kısıtlanması konusunda sektörde bir kamp-
laşma bulunuyordu. Bazı üretici ve son 
kullanıcılar; R-134a, R-404A ve R-407B gibi 
çok iyi tanıdığı, teknik personelin uygula-
mayı bildiği HFC’lerin pazardaki varlığını 

sürdürmesini tercih ederken, bir diğer taraf 
da, klima ve soğutma endüstrilerinin, belirli 
soğutucu akışkanların küresel çapta aşa-
malı değişimine uyum sağlamak için, uygun 
alternatifler lehine HFC’lerden uzaklaşılma-
sını tercih ediyor. Mexichem Fluor, Inc. ve 
Arkema, dilekçe vererek mahkemeye başvu-
ran taraflardı. Chemours Company FC, LLC 
ve Honeywell International, Inc. şirketleri ise 
EPA’nın HFC’leri kısıtlayan kararını destekle-
yen şirketlerdi. Konuya ilişkin olarak Klima, 
Isıtma ve Soğutma Enstitüsü (AHRI) Başkanı 
Stephen Yurek; “Bu karar bizim endüstri-
miz için önemli etkilere sahiptir ve EPA’nın 
cevabını yakından takip edeceğiz. Mah-
kemenin kararına rağmen, sanayimiz HFC 
soğutucu akışkanların kullanımını genel 
olarak reddetmek için yapılan ve onayladı-
ğımız Kigali Değişikliği’nin uygulanmasına 
bağlı kalacaktır” dedi.
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Haberler

Radyal 20. Yılını Kutluyor

Y urtiçi ve yurtdışındaki yatırımları ve 
çözüm ortaklıkları ile alüminyum 

radyatör üretiminde Türkiye’nin öncü 
firmalarından Radyal, 20. yılını kutlu-
yor. “Sıcak tut hayatı” sloganıyla evlere 
ve işyerlerine giren Radyal, hayatın her 
alanında birlikte çalıştığı paydaşlarıyla 
sıcaklığın ve başarının sürdürülebilirliğini 
sağlama konusunda azim ve kararlılığını 
koruyor. Bu anlayışı tüm çalışanları ile 
paylaşan Radyal, 20. yılı tüm ekibi ile bir-
likte kutladı. Konu ile ilgili Radyal Genel 
Müdürü Gürkan Balcı şu açıklamayı yaptı: 
“Alüminyum radyatörlerin üretimindeki 

yenilikler ve bu malzemenin sektöre 
kazandırılmasıyla, tasarım özelliği olan, 
şık ve özgün çizgileri ile farklı ürünler 
doğmaya başlamıştır. Daha önceki yıl-
larda perdelerin arkasına gizlenen rad-
yatörler, şimdilerde ahşap desenler, 
özel resim kaplamalar, istenilen renkteki 
üretimler ve deri desen uygulamalarıyla 
her konseptteki ve tasarımdaki evler için 
kişiselleştirilmiş dekoratif bir obje haline 
getirilmiştir. Bu özellikleri ile de gerek 
tasarımcılar gerekse mimarlar tarafından 
içinde bulundukları ortamın tamamlayı-
cısı olarak değerlendirilmeye başlamıştır. 
Sektörünün kalite standartlarını yükselt-
mek, gelişimini sağlamak ve alüminyum 
radyatörlerin tercih edilmesini artırmak 
için de birçok çalışmaya ön ayak olan 
Radyal olarak, inovasyon planı çerçe-
vesinde ürün portföyümüze kattığımız 
yenilikçi, farklı tasarım ve konseptlerdeki 
ürünler ile sektöre yeni bir soluk getirerek, 
sektörün inovasyon beklenti ve isteklerine 
de cevap veriyoruz.” 

Tercih edilen marka
Ülkenin ve coğrafyanın en büyük alümin-
yum işleme kapasitesine sahip firmaları 
ile partnerlik yapan Radyal’ın kendisine 
özel üretimi ile kalite ve dayanıklılık 
noktasında en iyisini verdiğini söyleyen 
Gürkan Balcı “Radyal olarak kullandığı-
mız son teknoloji makineler ve nitelikli 
üretim metotları ile kaliteden taviz ver-
meden üretim yapıyoruz. Siparişten tesli-
mata kadar geçen sürede hatasız hizmet 
felsefesiyle hizmet etmeyi amaç edindik. 
Değişimin ve yeniliğin yüzü olan Radyal 
olarak, yenilikçi tasarımlarımız, kalite 
odaklı üretim anlayışımız, nitelikli bayi 
ağımız ve satış sonrası hizmetlerimizle 
sektörde fark yaratıyor ve Türkiye’nin en 
seçkin projelerinin tercihi olması ile sek-
törde lider olmanın mutluluğunu tüm 
paydaşlarımızla birlikte yaşıyoruz. Yaka-
ladığımız ivme ve nitelikli proje yapma  
kabiliyetimizle de Türkiye’de, hatta dünya-
nın birçok coğrafyasında en seçkin proje-
lerin tamamlayıcısı olmayı başardık” dedi.

LG Electronics, Eurovent Ortadoğu’nun Yeni Üyesi Oldu

L G Electronics’in Körfez kuruluşu-
nun Eurovent Ortadoğu* kurulu-

şuna katılımı, kuruluşun bölgedeki tanı-
nırlığının arttığına işaret ediyor. 
17 Ağustos 2017’de LG Electronics Gulf, 
Eurovent Ortadoğu’nun en yeni üyesi 
oldu. LG Electronics Gulf, ev aletleri, 
klima ve hava kalitesi sistemlerinin dünya 
çapında yaratıcı yenilikçi kuruluşu ola-
rak, Eurovent Ortadoğu kuruluşunu ve 
30’dan fazla üye organizasyonunu böl-
gede daha yüksek kalite standartlarına 
yönelik birlikte çalışarak destek vermeye 
kararlı olduğunu gösterdi.
LG Electronics Gulf, endüstri lideri tekno-
lojileri ile konutlar için bütünleşik çözüm-
ler üretiyor. LG Electronics Gulf, uzun 
zamandır Arap Enerji Verimliliği Bina 
Düzenlemeleri ve GCC Standardizasyon 
Konseyi (GSO) gibi bölgede yaygın olan 
önemli düzenlemelerle uyumlu olmaya 
özen gösteriyor. LG Electronics Gulf, 
ürünlerinin ilgili düzenleyici kurumlar 

ve hükümetler tarafından belirlenen en 
son enerji verimliliği normlarına kesinlikle 
uymasını sağlıyor.
LG Electronics Ortadoğu ve Afrika’daki 
HVAC Grubundan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Alex Heo, “LG olarak, tüm 
HVACR değer zinciri boyunca özenle 
tasarlanmış ürünler sunarak tüm dünya-
daki tüketiciler için daha iyi bir hayat sun-
maya kararlıyız. Eurovent Ortadoğu’ya 
katılmak, yüksek kalite ve uygunluk ide-
allerimizi daha da güçlendirmek konu-
sunda firmamız için önemli bir adımdır. 
Bölgedeki yüksek standartların geliştiril-
mesi, uygulanması ve gözlemlenmesinin 
birlikte desteklenmesi için bölgemizdeki 
önde gelen oyuncularımızla işbirliği yap-
mak için sabırsızlanıyoruz" dedi.
LG Electronics Gulf, 25 Eylül 2017’de 
LeMeridien Dubai’de gerçekleşecek olan 
Eurovent Ortadoğu’nun ‘HVACR Danış-
man Liderlik Atölyeleri’ etkinliğine aktif 
olarak katkıda bulunuyor. Bu etkinlik ve 

Eurovent Middle East üyeleri hakkında 
daha fazla bilgi için: www. eurovent.me
*Eurovent Ortadoğu, Ortadoğu böl-
gesinde aktif olan Eurovent üyelerinin 
temsilcisidir. Katılımcıları; HVAC, Pro-
ses Soğutma, Gıda Soğutma Zinciri ve 
Endüstriyel Havalandırma Teknolojileri 
alanında önde gelen üreticileri ve sektör 
dernekleridir. Mevcut ‘HVAC&R’nin öte-
sinde’ düşünerek katkıda bulunan üre-
ticiler, ürün kalitesi ve sürdürülebilirlik 
açısından en yüksek gereksinimleri yerine 
getiriyor. Katılımcılar, Ortadoğu’da daha 
düşük bir enerji talebi, daha iyi bir gıda 
güvenliği ve daha iyi bir iç hava kalitesi 
için çalışma hedefinde birleşti. Eurovent 
Ortadoğu, yerel olarak binlerce insanı 
çalıştırıyor ve bölgedeki ülkeler arasında 
daha çeşitlendirilmiş bir ekonomiyi des-
tekliyor. Eurovent Ortadoğu kuruluşuna 
Türkiye’den Friterm kuruluşunun da 
üyeliği bulunuyor. Destekleyen meslek 
örgütleri arasında da İSKİD var.
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Avrupa Isı Pompası Zirvesi için Geri Sayım Başladı

C hillventa tarafından desteklenen 
beşinci Avrupa Isı Pompası Zirvesi 

24-25 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleşe-
cek. Etkinlik, dünya çapındaki ısı pompası 
uzmanlarına, know-how paylaşmak, araş-
tırma sonuçlarını tartışmak, yeni trendler 
ve gelişmeler hakkında bilgi toplamak için 
birinci sınıf bir platform sunuyor. Kongre ile 
eşzamanlı olarak fuayede ısı pompası ser-
gisi bulunuyor. Avrupa Isı Pompası Zirvesi, 
bir kez daha ısı pompası uzmanlarına ticari 
ve endüstriyel ısı pompalarının kullanımı ve 
çeşitli uygulamaların ayrıntılı açıklamaları 
için büyüleyici, yüksek kaliteli bir program 
sunacak. Programın odağında Avrupa ısı 
pompası pazarı kadar küresel pazarlar da 
olacak. Net sıfır enerji binaları (nZEB’ler) 
ve akıllı şebekeler konusunda yapılan son 
Ar-Ge çalışmalarının sonuçlarına ilişkin 
sunumlar ve hibrid teknolojinin sağladığı 
fırsatlar, sektörün uzmanları tarafından ilgi 
görecek. Gelecekteki bileşenler ve yenilikçi 
sistemler de yeni gelişmelere ışık tutacak. 
NürnbergMesse Avrupa Isı Pompası Zirvesi 
Genel Müdürü Daniela Heinkel, “Etkinlik, 
ısı pompaları alanında Avrupa’da önemli 
ve merkezi bir etkinlik haline geldi. Tam 
anlamıyla uzmanlaşmış, profesyonel bir 
kongre ile fuaye sergisinin birleşimi, ulus-
lararası pazarlarını genişletmek isteyenler 
için bir fırsat olacak” dedi.

Birinci	sınıf	kongre	programı	

Kongre programında yer alan birçok kon-
ferans çevrimiçi (online) olarak da izlene-
bilecek. Bu yılki zirvenin bir diğer önemli 
noktası, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA-HPT) 
tarafından organize edilen bir entegre 
program olacak. IEA-HPT oturumları prog-
ramda IEA HPT-Eki olarak listelenmiştir. Isı 
pompasının mevcut durumu ve geleceği 
ile ilgili soruları cevaplamak için 30’dan 
fazla ünlü Alman ve uluslararası konuşmacı 
programa katılacak. Programda çok geniş 
bir yelpazede konular yer alacak: 

• Avrupa ısı pompası pazarındaki 
son eğilimler hakkında, doğrudan 

Avrupa Isı 
Pompası Birliği 
tarafından; 
tarım, balıkçılık 
sektörlerinde, 
ticari ve 
endüstriyel 
süreçlerde ısı 
pompalarının 
başarılı 
uygulamaları 
hakkında bilgiler 
sunulacak. Bu 
bilgiler, IEA HPT 
Ek 48: Endüstriyel 
Isı Pompaları’nın bir parçasıdır. 

• IEA Isı Pompa Teknolojisi Programı 
üyeleri, net sıfır enerji binaları, akıllı 
şebekeler ve hibrit ısı pompaları ile 
bağlantılı olarak ısı pompaları ile 
devam etmekte olan projelerden 
elde edilen sonuçlar hakkında rapor 
sunacak.

• Araştırma enstitüleri, ses 
radyasyonunu ve zeotropik 
soğutkanların kullanımı hakkında 
görselleri ile birlikte sunum 
gerçekleştirecek. 

• Komponentlerin geliştirilmesi 
de aynı derecede önem verilen 
konular olacak: R-290 ile kullanılan 
kompresörler, gelişmiş fanlar, 
yeni nesil plakalı ısı değiştiriciler, 
soğutucu akışkanlar, pompalar ve 
kontrol sistemleri için yeni çözümler 
gibi. 

• Model tabanlı tasarım gelişmeleri, 
kurulum ve devreye alma için sistem 
çözümleri sergilenecek ve gazla 
çalışan sistemler ile güneş enerjili 
ısıtma sistem kombinasyonları da 
sunum konuları arasında yer alacak. 
Avrupa Isı Pompası Zirvesi’ndeki tüm 
konferanslar için eşzamanlı çeviri 
(Almanca / İngilizce) sağlanacak.

Avrupa Isı Pompası Zirvesi 2017 için katı-
lım ücreti 510 euro. 460 euroluk erken 
rezervasyon indirimleri 15 Eylül 2017’de 
sona eriyor. Fiyata, zirveye katılım, öğle 
yemeği dahil olmak üzere kongre ikramları, 
fuaye fuarına giriş ücretleri dahil. (https://
www.hp-summit.de/en/participation/
congress)

Isı	pompası	know-how	
merkezinin	güçlü	ortakları	

NürnbergMesse, Avrupa Isı Pompası 
Zirvesi’ni; AREA (Avrupa Soğutma, Klima 
ve Isı Pompası Müteahhitleri Birliği), BWP 
(Alman Federal Isı Pompası Birliği), DKV 
(Alman Soğutma ve Havalandırma Birliği), 
EHPA (Avrupa Isı Pompası Birliği), EPEE 
(Avrupa Enerji ve Çevre Ortaklığı), IEA Isı 
Pompası Merkezi, IZW (Isı Pompaları ve 
Soğutma Bilgi Merkezi), VDKF (Alman 
Soğutma ve İklimlendirme Şirketleri Birliği) 
ve ZVKKW (Soğutma, İklimlendirme ve Isı 
Pompaları Birliği) gibi endüstri ve araştırma 
topluluğunun sponsorları ile yakın işbirliği 
içerisinde organize ediyor.

Tüm konferans ve konuşmacıların ayrıntıları 
için: www.hp-summit.de/symposium

Fuaye sergisine katılan kuruluşlar konu-
sunda ayrıntılar için: www.hp-summit.de/
foyer-expo
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E.C.A., Yangın Sistemleri Sektörüne Giriş Yapıyor

İ nşaat sektöründe yapı malzemeleri 
kategorisinde armatür ve teknik 

ürün grubunda pazarın öncü markala-
rından E.C.A., yılların tecrübesini yangın 
sistemleri sektöründe de değerlendirmek 
istiyor. Son düzenlemeler ile inşaat pro-
jelerindeki yeni standartlar gereği yan-
gın söndürme sistemlerinin kullanımının 
zorunlu hale gelmesiyle pazardaki ihtiyacın 
artacağını öngören E.C.A., bu alandaki 
altyapı ve teknolojisine güveniyor. E.C.A., 
2017 yılında daha da genişletilen teknik 
ürün Ar-Ge Merkezi’ndeki yatırımlarla bu 
pazara yepyeni teknolojileri E.C.A. kalite 
ve güvencesiyle geliştirecek. E.C.A. arma-
tür ve teknik ürünler yurt içi dağıtımından 
sorumlu şirketi Elmor A.Ş. Genel Müdürü 
Enver Öz yangın sistemleri sektörüne giriş-
leriyle ilgili şöyle konuştu: “E.C.A. Teknik 
Ürünler ürün grubu olarak gelişen inşaat 
sektöründe sistem çözümleri yaratmak isti-
yoruz. Son dönemde, inşaat sekötüründeki 
yeni standartlar, yangın söndürme sistem-
leri ürün grubu kullanımını zorunlu hale 
getirdi. Halihazırda binaların altyapılarında 
gerek doğalgaz gerekse içme suyu küresel 

vana kullanımlarında, daire iç ısıtma ve 
sıhhi tesisatlarında E.C.A. markalı ürün-
ler kullanıyor. Yeni giren yangın sistemleri 
ürün grubuyla bu alanda da E.C.A. kalite 
ve güvencesini müşterilerimize sunmak 
istiyoruz.“

Öz:	“Türkiye’de	sprinkleri	ilk	
E.C.A.	üretti”
Enver Öz, pazarla ilgili olarak da şunları 
söyledi: ”Yangın söndürme sistemleri 
Türkiye’de gelişmekte olan bir sektör. 
Pazara bizden önce giren yerli ve yabancı 
firmalar var. Türkiye pazarının yıllık 200 mil-

E
E.C.A. SEREL’den Yeni Bir Hizmet

lginkan Topluluğu bünyesinde 
kombi, klima, armatür ve vitrifiye 

pazarlarında faaliyet gösteren E.C.A. ve 
SEREL, satış sonrası hizmet kalitesini artır-
mak ve tüketici ihtiyaçlarına daha hızlı 
çözüm sunmak adına akıllı telefonlara özel 

“ECA MOBİL” adlı yepyeni bir uygulama 
geliştirdi. 
Yapı malzemeleri ve iklimlendirme sektö-
ründe faaliyet gösteren E.C.A. ve SEREL 
mobil çağa uygun hizmetiyle müşterile-
rinin hizmetinde. App Store ve Google 
Play üzerinden akıllı telefonlara yüklene-
bilen “ECA MOBİL” uygulaması ile 7/24 
müşteri temsilcisine ulaşılabilecek, yeni 
ürünler ve kampanyalar takip edilebile-
cek. Kullanıcı kendisine en yakın E.C.A. 
servisine yine mobil aplikasyon üzerinden 
rahatlıkla ulaşabilecek. “ECA MOBİL” ile 
arıza durumlarında hasar tespitleri, video 
ve fotoğraf yoluyla rahatlıkla aplikasyona 

yüklenebilecek ve teknik ekibe çok hızlı 
ulaşması sağlanabilecek. Kullanıcı konuyla 
ilgili, kendisine en yakın yetkili servise yön-
lendirilebilecek ya da sorunun çözümünün 

ne olacağıyla ilgili bilgiye çok daha kısa 
sürede erişebilecek. “ECA MOBİL”e üye 
olmak için E.C.A. hizmetinin alındığı tele-
fon bilgisi yeterli oluyor.

yon TL seviyesinde olduğunu öngörüyoruz. 
Markamızın kalite ve güven algısı sayesinde 
pazara hızlı bir giriş yapacağımızı düşünü-
yoruz. Türkiye’de sprinkleri ilk üreten firma 
biziz. Ayrıca CE belgelendirmeleri yapan 
da ilk yerli üreticiyiz. 2017 yılı içerisinde 
Ar-Ge merkezimizin açılışını yaptık. Yakla-
şık 40 kişilik Ar-Ge grubumuzla ve üretim 
tesislerimize yaptığımız yeni yatırımlarla 
ürün gamımızı hızlı bir şekilde tamamladık. 
Yeni sektöre kanaldaki tüm bayi ağımızı 
ilave ederek giriyoruz. Tüm bölgelerdeki 
bayilerimizde stoklar olacak. Proje satışları 
için de gücümüze güveniyoruz.”
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Hayatın Her Anında 
Yanınızdayız

/systemairtr

Siz bilmeseniz de yaşamın keyifle sürdüğü her tesiste, iklimlendirmeye ihtiyaç 
duyulan her alanda, tüm sistemlerle uyumlu ürünlerimizle hep yanınızdayız.

Avrupa’nın HVAC alanındaki en geniş ürün yelpazesine sahip olan markası olarak; 
otopark, konut, alışveriş merkezi, ofis, spor merkezi gibi sosyal alanlardaki yaşam 
kalitesini arttırmak, sağlığınızı korumak ve konfor alanınızı genişletmek için 
çalışıyoruz.
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Yeni Nesil Çevreci Gaz R32 ile Çalışan Daikin Cihazlarının Satışı 
10 Milyon Adedi Aştı

Daikin, ABD’de Yeni Teknoloji Üssü Açtı

aikin’in Avrupa ile eş zamanlı olarak 
Türkiye’de de sunduğu yenil nesil 

çevreci gaz R32 ile çalışan cihazlar büyük 
ilgi görüyor. Düşük küresel ısınma potan-
siyeline (GWP) sahip bir soğutucu akışkan 
olan R32’nin giderek benimsenmesi için 
çalışan Daikin, R-32 soğutucu akışkan kul-
lanan klima ve ısı pompası satışlarının 52 
ülkede 10 milyon adeti aştığını açıkladı. 
Kasım 2012’de R32 ile çalışan ilk klimayı 
Japonya’da piyasaya süren Daikin, tüketici 
ve çevre dostu bu gazın tüm dünyada 
tanınması ve kabul edilmesini teşvik ediyor. 
Daikin, küresel ısınma ile mücadele konu-
sunda düşük çevresel etkiye sahip soğu-
tucu akışkanlara geçilmesini acil ve önemli 
bir konu olarak görüyor. Bu konuda yap-
tığı kapsamlı araştırma ve incelemelerin 
ardından R32’nin şu anda konut ve ticari 
kullanım klima ve ısı pompaları için en 

eçen yıl Japonya’da dev bir tek-
noloji ve inovasyon merkezi açan 

Daikin, bu yıl da ABD’deki faaliyetlerini 
en yeni teknolojilerin kullanıldığı tek bir 
merkeze taşıyarak dünyanın 6’ncı büyük 
üretim tesisini açtı. Amerika’daki iştiraki 
olan Goodman Group’un dört fabrikasını 
ve lojistik merkezini tek bir merkeze top-
layan Daikin, teknolojideki en son yenilik-
leri üretim altyapısına taşıdı. Teksas’taki 
bu teknoloji üssünde, yeni bir Ar-Ge ve 
inovasyon fonksiyonu oluşturmayı hedef-
leyen Daikin, DTTP’de nesnelerin interneti 
(IoT-Internet Of Things) ve yapay zeka 
(Artificial Intelligence-AI) gibi en yeni tek-
nolojileri kullanıyor. Daikin’in 417 milyon 
dolar yatırımla faaliyete geçirdiği 4 milyon 
metrekare merkezde 4 bin kişi çalışıyor. 
Daikin çalışan sayısını 2018 yılında 5 bin 
kişiye çıkarmayı hedefliyor. Üretim mik-
tarındaki dalgalanmalara tepki veren ve 
IoT teknolojisinden yararlanarak üretim 
ilerlemesini otomatik olarak kontrol eden 
bir teknolojiye sahip olan bu merkez, dün-
yanın en büyük ve teknolojik açıdan en 
gelişmiş iklimlendirme üretim tesislerin-

uygun soğutucu akışkan olduğu sonu-
cuna varan Daikin, bu konudaki bilgi 
ve birikimini sektörü ile de paylaşıyor. 
Dünya çapında R32’li klimaların üretil-
mesi ve bunların yaygınlaşması amacıyla 
sahip olduğu 93 patenti ücretsiz olarak 
sektörün erişimine açan Daikin, Hin-
distan ve Tayland gibi gelişmekte olan 
ülkelere teknik yardım da sağlıyor. Örne-
ğin, Tayland hükümetinin talebi üzerine, 
R32'nin kullanımı konusunda yetkinlik 
kazanmalarını sağlamak amacıyla yerel 
üreticilere R32 klimalarının montajı ve 
bakımı konusunda eğitimler veren Daikin, 
tüketici ve çevre dostu bu gazın bir sek-
tör standardı haline getirilmesini amaç-
lıyor. Bu çalışmaları ile hem çevreye olan 
katkısını hem de çevreye duyarlı ürünler 
geliştirme konusundaki taahhüdünü 
yansıtan Daikin, gelecekte, küresel sera 

den birini temsil ediyor. Yeni merkez hak-
kında bilgi veren Daikin Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Global Grup Baş Sorumlusu 
Noriyuki Inoue, “Daikin olarak nesnelerin 
interneti ve makineden makineye iletişim 
(M2M) teknolojilerini kullanan dijital bir 
iklimlendirme fabrikası kurmayı planlıyo-
ruz. Daikin Grubu’nun dünya çapında 
geliştirdiği tüm know-how’u bu amaç için 
seferber etmiş durumdayız” dedi. Dai-
kin bu yeni merkezle ABD pazarındaki 
iddiasını artırmanın yanı sıra dünya ölçe-
ğinde yürüttüğü Fusion20 (Gelecek 2020) 
stratejik yönetim planı doğrultusunda da 
adım adım ilerliyor. Daikin’in hedefinde, 
ilk olarak DTTP’de kullanılan gelişmiş 
üretim teknolojilerini, diğer ülkelerdeki 
tüm üretim tesislerine sırasıyla taşımak 
yer alıyor. 

Yılda	bin	300’den	fazla	patent	

Ar-Ge ekibinde dünya genelinde yak-
laşık 2 bin mühendisin çalıştığı Daikin, 
yıllık ortalama bin 300 civarında patent 
yayımlıyor. Hendek Üretim Tesisleri’nde 

bulunan Daikin Türkiye Ar-Ge ekibi de yeni 
projelere eşlik ediyor. Türkiye’nin Ar-Ge’ye 
en çok yatırım yapan 250 şirketi arasında 
yer alan Daikin Türkiye, ürün ve hizmet 
iyileştirmelerinin yanı sıra yeni ürün geliş-
tirme çalışmaları da yapıyor. Faaliyetlerini 
Daikin Europe bünyesindeki EMEA Design 
Group’un bir üyesi olarak sürdüren Daikin 
Türkiye Ar-Ge birimi, Japonya’daki merkez 
Ar-Ge birimi ile ortak projeler de yürütü-
yor. Bunun sonucunda mevcut ürünlerde 
teknoloji ve kaliteyi yükselterek maliyet 
düşürücü güncellemeler yapan Daikin Tür-
kiye, özellikle grubun soğutmadaki iddia-
sını ısıtmaya taşıyacak yenilikler üzerinde 
çalışıyor. Bunun en somut örneği ise bu yıl 
ilk kez Almanya’da tanıtılan Daikin Kombi 
oldu. Daikin markasını taşıyan ilk kombi 
olan bu cihaz, aynı zamanda segmentinin 
en küçük hacimli yoğuşmalı kombisi oldu.

gazının azalması konusunda önemli sonuç-
lar bekliyor. Mart 2017 itibarıyla Daikin ve 
diğer şirketlerin satış sonuç verilerine göre 
27 milyon adeti aşan R32’li klima sayesinde, 
CO2 (Karbondioksit) tüketiminde yaklaşık 
47 milyon ton azalma olduğu hesaplanıyor. 
Çevre sorunuyla mücadele konusundaki 
tutumunu, “Gelecek için ne kadar erken, 
o kadar iyi” politikasına dayandıran Dai-
kin, bundan sonraki çalışmalarına ilişkin 
şu bilgileri verdi: “Hem soğutucu akışkan 
hem de iklimlendirme ekipmanları üreten 
bir üretici olarak, küresel ısınmayı azalt-
maya olan katkımızın bir parçası olarak, 
çevresel etkileri daha düşük olan soğu-
tucu akışkanlar geliştirmeye ve düşük GWP 
soğutucu akışkanlarının yaygın bir şekilde 
kabul görmesini geliştirirken iklimlendirme 
ekipmanlarının geliştirilmesine adamaya 
devam edeceğiz.”
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Ege İhracatçı Birlikleri Mobil 
Uygulaması Yayında

E ge Bölgesi’nde ve tüm Türkiye’de inovasyon kül-
türünü yaygınlaştırmak için çalışan Ege İhracatçı 

Birlikleri, üyelerine daha katma değerli hizmet verebil-
mek için hazırladığı mobil uygulamasıyla akıllı telefonlar 
üzerinden hizmete başladı. Uygulama “EİB – Ege İhra-
catçı Birlikleri” adıyla hem Apple Store hem de Google 
Play’den indirilebiliyor. IOS ve Android işletim sistemine 
sahip cep telefonları için hazırlanan uygulamayla, kulla-
nıcılar dış ticarete ilişkin tüm duyurulara herkesten daha 
önce ulaşmakla kalmıyor, aynı zamanda, sadece istedik-
leri konu başlıklarında, istedikleri sektöre ait duyuruların 
doğrudan akıllı telefonlarına yönlendirilmesi şansına 
sahip oluyor. Kullanıcılar ayrıca duyuruların kendile-
rine ulaşmasını istedikleri bildirim sıklığını da belirleyip 
duyuruları doğrudan başka kullanıcılarla paylaşabiliyor. 
Beğenilen bir duyuru, daha sonra okumak için favo-
riler kısmında saklanabiliyor. Ege İhracatçı Birlikleri 
Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk konuyla ilgili, “Bu 
uygulama sayesinde kullanıcılar, Birliklerimizce sunulan 
online işlemlere tek bir platform üzerinden ulaşma şansı 
bulacaklar. Daha önce web sitemiz üzerinden hizmete 
aldığımız ve üyelerimizden büyük ilgi gören canlı des-
tek hizmeti, üyelik borcu sorgulama ve online ödeme 
hizmeti, Birliklerimize sunulan evrakın takibini sağlayan 
evrak sorgulama ekranı hepsi bu uygulamanın içinde 
üyelerimizin hizmetinde. Ayrıca, bu uygulama, sadece 
üyelerimiz için değil, dış ticaret camiamızın tüm paydaş-
larına yönelik hazırlandı. Mobil uygulamamız sayesinde, 
diğer İhracatçı Birlikleri üyeleri, Gümrük Müşavirleri, 
lojistik firmaları, dış ticarete ilgi duyan akademisyenler, 
öğrenciler ve iş insanları gibi dış ticaretin tüm bileşenleri 
ister yurtiçinde ister yurtdışında olsunlar bu hizmetten 
faydalanabilecek” açıklamasını yaptı.

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

Uygulaması Yayında



Yarım Asırdır Birlikte...

ALDAĞ A.Ş. olarak Türkiye İklimlendirme Sektöründe, yüzlerce yol arkadaşımız,
ALDAĞ’a güvenen binlerce müşterimiz, çözüm ortaklarımız ve sektör mensubu

dostlarımız ile birlikte kat ettiğimiz 50 yılı geride bıraktık.
Bu yolculukta yanımızda olan herkese içten teşekkürlerimizi sunarız.

 
İstanbul Kartal ve Pendik’te bulunan fabrikalarımızdan sonra Manisa’da 32.000 m² alan üzerine

inşa edilen ve yakında hizmete girecek olan yeni üretim tesisimizin de kazandıracağı güç ile
geleceğin iklimlendirme çözümlerini kurgulamaya hazırlanıyoruz.

Hep birlikte nice yarım asırlara...
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MCE 2018 için Çalışmalar Hızlandı

M CE - Mostra Convegno Expocom-
fort Fuarı, 13-16 Mart 2018 tarih-

leri   arasında Milano’da yapılacak. İki 
yılda bir yapılan MCE fuarının 41.’si için 
çalışmalar hızla devam ediyor. Evsel ve 
endüstriyel tesisatlar, klima ve yenilenebi-
lir enerji alanlarında dünyanın önde gelen 
fuarlarından biri olan MCE’de uluslararası 
boyutu güçlü, teknolojik yenilikleri içe-
ren sistemler ve çözümler, yine başrolde 
olacak. MCE - Mostra Convegno Expo-
comfort 2018 fuarına bugüne kadar, bin 
100’den fazla doğrudan katılımcı kayde-
dildi. Birçok yeni şirket, ilk kez MCE’de 
kendini tanıtma fırsatı bulacak. MCE 
2018’e bazı büyük isimler geri dönüş 
yapacak ve uluslararası katılım göste-
ren firma sayısında ise artış görülecek. 
Özellikle, klima, soğutma ve donanım 
sektörlerine ayrılmış sergi alanı neredeyse 
tamamen tükenmiş bulunuyor. Sıhhi 
tesisat teknolojisi, su arıtma, ısıtma ve 
yenilenebilir enerji alanları için de şimdi-
den yüzde 80’in üzerinde katılım talebi 
kaydedildi. MCE 2018, ziyaretçilerinin 
tek bir daireden bir apartman bloğuna, 
kamu yapılarından endüstriyel tesislere 
kadar, yapıların çevre koşullarının enerji 
verimli bir şekilde yönetilebilmesi için, 
en yenilikçi teknolojilerle bir yolculuğa 
çıkabilecekleri ideal bir teşhir salonu ola-
cak. Fuar, yüksek teknoloji çözüm üre-
ticileri, toptancılar ve perakendeciler, 
tasarımcılar ve montajcılar için HVAC&R 
sistemleri pazarındaki yenilikleri ve öncü 
sektör trendlerini keşfetmek konusunda 
benzersiz bir fırsat sunacak. Reed Exhi-
bitions Italia’nın Genel Müdürü Massi-
miliano Pierini; “MCE, yaratıcı yenilikçi 
olmaya özen gösteren güçlü bir sanayi 
sektörünün gelişimine ayna tutuyor ve 
eşlik ediyor. MCE yeni iş bağlantıları 
üreten ve geliştiren ideal bir platform-
dur. MCE 2018, bu amaca ulaşmak için 
çevrimiçi bir platform olarak ücretsiz bir 
ticaret eşleme hizmeti başlattı. Bu araç, 
katılımcılara ve ön kayıt yaptıran katı-
lımcılara detaylı bir kişisel profil oluştu-
rarak, fuarda ilgilendikleri kategorilere 
ve ürünlere öncelik vermelerine, öne-
rilen kişileri araştırmalarına ve zaman-

lamalarını yaparak zamanlarını verimli 
kullanabilmelerine yardımcı olacak. Bu 
yeni platform ile katılımcılarımıza yeni 
ağ fırsatları sunmayı hedefliyoruz” dedi. 
MCE 2018’in yeni özellikleri arasında, 
daha önce Avrupa ve İtalyan işletmele-
rinin en umut verici ve dinamik pazar-
larından biri olan Hindistan’ı bu yılki 
özel bir konuğu olarak gören “Partner 
Ülke” girişimi bulunuyor. “Partner Ülke” 
konsepti kapsamında Hintli şirketler 600 
metrekareden fazla sergi alanı ile katılım 
gösteriyor. Ayrıca, yeni lanse edilen ve 
MCE müteşebbislik ağına değer kata-
cak BIE - BIOMASS INNOVATION EXPO, 
enerji verimliliği ve sektör gündeminin 
diğer önem verilen konularına odak-
landı. MCE 2018’de, her zamanki gibi 
Profesör Vittorio Chiesa başkanlığındaki 
Milan Politeknik Üniversitesi Enerji ve 
Strateji Grubu Bilimsel Komitesi tarafın-
dan koordine edilen ve sektörel dernekler 
ile işbirliği içinde yapılandırılan yoğun bir 
konferans, çalıştay ile kültür ve bilimsel 
etkinlik programları sunulacak. Bir kez 
daha, MCE’nin güçlü yönlerinden biri 
olan “Bu Çok Akıllı” çalıştayı ve sergisi 
2/4 no’lu salonda; bina otomasyonu, 
ev otomasyonu, akıllı ölçümleme, akıllı 
şebekeler, yenilenebilir enerji elektriği 
ve mobil uygulamalarla uzaktan yöne-
tim alanlarında konunun uzmanlarını 
bir araya getirecek. Elektrik üretimi, 
tesisat teknolojileri ile enerji tasarrufu 
teknolojileri, entegre istihbarat sistemleri 
arasındaki sinerjiyi vurgulayan bu ben-
zersiz etkinlik, enerji verimli, konforlu, 
entegrasyonlu ve uygun fiyatlı binaların 
yapımına yardımcı olacak.



Çok fonksiyonlu Belimo Energy Valve™.
Belimo Cloud ile çevirimiçi enerji kontrolü.
Belimo Energy Valve™, enerji izleme, balanslama, debi kontrolü, güç kontrolü, ΔT kontrolü, glikol seviye 
izleme, tam sızdırmaz kesme, veri kaydı, cloud üzerinden erişim, uzaktan devreye alma gibi birçok fonksiyonu 
tek bir kompakt ünitede birleştirir. Bina sahipleri, işletmeciler, müteahhitler ve sistem entegratörleri bu akıllı 
teknolojinin getirdiği avantajları gözden kaçırmayacaklardır: 

• Otomatik, öğrenen ve kalıcı hidronik balanslama
• Hiçbir ön ayar gerektirmeksizin, uzaktan devreye alma
• Belimo Cloud üzerinden enerji izleme ve veri kaydı
• Basınçtan bağımsız debi, güç ve ΔT kontrolü
• Bağlı bulunduğu cihazı öğrenen fonksiyon
• Bağlı bulunduğu hattaki glikol seviyesini izleme
• Tam sızdırmaz kesme fonksiyonu
• Belimo Cloud›a bağlı vanalarda 7 sene garanti

Belimo Energy Valve™’i Cloud servisine bağladıktan sonra kullanıcılar isim ve şifreleriyle sisteme girip ısıtma/
soğutma uygulamalarındaki enerji tüketimini tüm şeffaflığı ile izleyebilirler.

We set standards. www.belimo.com.tr 
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Bosch Termoteknik’e ISO 10002 Sertifikası

Grundfos Akademi’de Dersler Başlıyor

M

G

üşteri memnuniyetini artırmaya yöne-
lik çalışmalarına hız veren Bosch Ter-

moteknik Müşteri İletişim Merkezi; müşteri 
talep, memnuniyet ve şikâyetlerinin yöne-
timinde uluslararası bir standart olan ISO 
10002 belgesini almaya hak kazandı. Müş-
teri şikâyetlerini markanın gelişimi ve sun-
duğu hizmetlerin iyileşmesi adına bir fırsat 
olarak gören Bosch Termoteknik Müşteri İle-
tişim Merkezi bu şikâyetlerin yönetiminin en 
doğru şekilde yapıldığını uluslararası ölçekte 
tescillemiş oldu. Telefon, web, sosyal medya 
elektronik posta, canlı destek ve görüntülü 
görüşme gibi birçok kanaldan gelen müşteri 
talep ve şikâyetlerini otomatik olarak tek bir 
platformda toplayan Bosch Termoteknik, 
kullandığı Bosch Focus platform ile iklim-
lendirme sektöründe bir ilk olma özelliği 
taşıyor. Her bir müşteri talebinin farklı bir 
numara ile sisteme kaydedildiği platform 
ile müşteriye özel çözümler sunarak, süreç 
sonunda otomatik olarak müşteri mem-
nuniyetini ölçüyor. Müşteri odaklı hizmet 
anlayışının önemini vurgulayan Bosch Ter-
moteknik Türkiye, Ortadoğu ve Kafkasya 

rundfos Akademi, 7 Eylül 2017 
tarihinde yeni dönem eğitimlerine 

başladı. 12 Ekim 2009 tarihinde müşterile-
rine kapılarını açan Grundfos Akademi’de 
bugüne kadar binlerce teknisyen, mühendis 
ve öğrenciye pompalar ve pompa sistem-
leri konusunda eğitim verildi. Uzman eğit-

Satış Genel Müdürü Zafer Polat “Bosch 
Termoteknik olarak müşterilerimizin bek-
lentilerini analiz edip tüm iş modellerimizi 
bu yaklaşıma göre kurguluyoruz. Verdiğimiz 
hizmetin kalitesini artırarak tüm müşterileri-
mizin birer marka elçisi olmasını hedefliyo-
ruz. Bu hedefler doğrultusunda önemli bir 
kilometre taşını daha geride bıraktık ve bu 
sertifikayı almaya hak kazandık’’ şeklinde 
açıklama yaparak sertifikayı TÜV Austuria 
Turk Genel Müdürü Yankı Ünal’dan teslim 
aldı.

menleri ve kapsamlı içeriği ile katılımcıların 
yüksek memnuniyetini sağlayan Grundfos 
Akademi, öğrencilere de her eğitimde yüzde 
10 kontenjan ayırarak ücretsiz eğitim imkânı 
sunuyor. 
Akademinin yeni eğitimleri hakkında detaylı 
bilgi için: gkumru@grundfos.com



MODÜLER KLİMA SANTRALİ KARŞIT AKIŞLI IGK KOMPAKT KLİMA SANTRALİ ÇAPRAZ AKIŞLI IGK FANCOIL ÜNİTELERİ
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AE Arma-Elektropanç Bu Yıl da ‘Dünyanın En 
Büyük Uluslararası 250 Müteahhitlik Firması’ 
Arasında

Yeşil Rapido 3. Yeşil Binalar ve Ötesi 
Konferansı 8 Kasım 2017’de

T

Y

ürkiye’nin lider teknik müte-
ahhitlik şirketlerinden AE 

Arma-Elektropanç, ‘Dünyanın En 
Büyük 250 Müteahhitlik Firması’ 
2017 listesinde üst üste dördüncü 
kez yer aldı. 2017 yılı listesinde 
bir önceki yıla göre 32 sıra birden 
yükselerek hızlı bir ilerleme göste-
ren ve listeye 190. sıradan giren 
AE Arma-Elektropanç, listedeki 46 
Türk şirket arasında ise Türkiye’nin 
uluslararası arenada hizmet veren 
en büyük teknik müteahhitlik şirketi olarak 
yer aldı. Bu yıl Türkiye’den 46 firmanın yer 
aldığı ‘Dünyanın En büyük 250 Müteahhit-
lik Firması’ listesi, uluslararası inşaat sektö-
rünün en prestijli dergisi Engineering News 
Record (ENR) tarafından yayımlanıyor.

AE	Arma-Elektropanç	Türkiye’nin	
de	en	başarılı	500	şirketi	
arasında

AE Arma-Elektropanç bu yıl dünyada 
olduğu kadar Türkiye’de de önemli yayın 

eşil Rapido 3. Yeşil Binalar ve Ötesi 
Konferansı, Mimar Sinan Güzel 

Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ ) Mimarlık 
Fakültesi ve BEZE Group işbirliğiyle 8 Kasım 
2017 tarihinde MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem 
Oditoryumu’nda “Future & Cities - Gele-
ceğin Kentleri, Kentlerin Geleceği” tema-
sıyla düzenlenecek. Dünyaca ünlü İngiliz 
mimar Peter Barber, konferansa konuk 
konuşmacı olarak katılacak. Yeşil Rapido 
3.Yeşil Binalar ve Ötesi Konferansı, Dünya 
Şehircilik Günü olarak kutlanan 8 Kasım’da 
sürdürülebilirlik ve daha yaşanabilir yapılı 
çevre kavramının altını çizerek, sonuç 
odaklı paylaşımlara sahne olacak. Yapı, 
enerji ve yönetimi, toplu taşıma, çevre, atık 
yönetimi konuları yetkili isimler tarafından 
ele alınacak. Konferansta Peter Barber’in 

organları tarafından 
açıklanan listelerde 
yer alarak, başa-
rılarına yenilerini 
ekledi. Türkiye’nin 
en prestijli eko-
nomi ve iş dünyası 
yayınları Capital ve 
Fortune dergilerinin 
ayrı ayrı hazırladığı 
“Türkiye’nin En 
Büyük 500 Şirketi” 

listelerine de giren AE Arma-Elektropanç, 
Capital’in listesinde 2015 yılında 450. sıra-
dayken 2016 yılında basamakları hızla atla-
yarak 291. sıraya yükseldi. AE Arma-Elek-
tropanç, Fortune dergisinin “Türkiye’nin En 
Büyük 500 Şirketi” listesinde ise 2015’te 
335. sırada iken 2016’da 221. sıraya yer-
leşerek adından söz ettirdi. 12 Haziran 
2017 tarihinden bu yana şirketin CEO’su 
olarak görevini sürdüren Burak Ç. Kızılhan 
da Fortune Türkiye’nin belirlediği “En Başa-
rılı 40 Yaş Altı 40 Yönetici” listesinde 38. 
sırada yer alıyor.

yanı sıra ülkemizin önde gelen STK’ları, 
proje geliştiricileri, mimarları ve akademis-
yenleri, yapı sektörünün profesyonelleri, 
karar verici kamu kurumlarının yetkilileri, 
geleceğin şehirlerini konuşmak üzere bir 
araya gelecek.



Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri
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Haberler

Ayvaz, Belgrad’da Temsilcilik Ofisi Açtı

S on yıllarda yurtdışındaki yatırım-
larına ağırlık veren Ayvaz, toplam 

ihracatı içinde önemli bir paya sahip olan 
Orta Avrupa ülkelerindeki müşterilerinin 
taleplerine daha hızlı cevap verebilmek 
için Sırbistan’ın başkenti Belgrad şeh-
rinde bir bölge ofisi açtı. Ayvaz bu ofisle 
başta Sırbistan olmak üzere Hırvatistan, 
Macaristan, Romanya, Kosova, Bosna-
Hersek, Slovakya gibi ülkelerdeki pazar-
ları daha da yakından takip edeceğini 
duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan 
Ayvaz Dış Ticaret Müdürü Yeşim Saraç, 
Belgrad’daki yeni ofisin 2017 yılı içinde 
gerçekleştirmeyi planladıkları hedefle-
rinden biri olduğunu ve hayata geçirdik-
leri için çok mutlu olduklarını ifade etti. 
Özellikle son beş yıldır firma olarak ihra-
cat yaptıkları her ülkede yerel bir marka 
olma stratejisi izlediklerini söyleyen 
Saraç, yurtdışı yatırımlarını da bu stra-
tejiye uygun olarak yaptıklarını belirtti. 

“Ayvaz olarak sloganımız ‘Globally Local’ 
yani küresel olmak ama aynı zamanda 
bulunduğumuz her ülkede yerel bir şir-
ket gibi müşterilerimize yakından hizmet 
sunmak istiyoruz. Ayvaz markasının Tür-
kiye’deki kalite algısı ve bilinirliği ne ise, 
küresel arenada da o olsun diye çalışıyo-
ruz. Yeni üretim yerleri, satış ofisleri veya 
lojistik merkezleri açarken aklımızda hep 
bu var. Bu konuda büyük yol kat ettiği-
mizi de söylemeliyim” diyen Saraç, geniş 
bir ürün gamına sahip olmanın Ayvaz için 
çok önemli bir avantaj olduğuna da dik-
kat çekerek bu avantaj sayesinde ihracat 
yaptıkları ülke sayısının 94’ü bulduğu 
bilgisini verdi.

Mas Grup, Seveso Kriterleri Çerçevesinde 
Atex Sertifikası Aldı

M as Grup, Seveso kriter-
leri adıyla bilinen Büyük 

Endüstriyel Kazaların Önlen-
mesi ve Etkilerinin Azaltılması 
Hakkında Yönetmelik (96/82/
EC) çerçevesinde Atex sertifi-
kası aldı. Mas Grup ‘un ağır 
hizmet tipi NM-E ve manye-
tik kaplinli, salmastrasız NM 
m-Drive serisi uçtan emişli 
pompaları, NANDO Akredi-
tasyonlu kuruluşun sıkı denetimi sonucu 
tüm dünyada geçerli olan Atex sertifi-
kasını aldı. Konu hakkında bilgi veren 
Mas Grup İş Geliştirme Müdürü Ahmet 
Yılmaz, “Yanıcı ve patlayıcı madde içe-
ren ortamlarda pompanın sadece elektrik 
motorunun ex-proof olması yeterli değil-
dir. Pompa bir sistem olarak ele alınmalı 
ve kaplini, şasesi, sızdırmazlık elemanı, 
topraklama bağlantısı ve hatta boyası ile 
bir bütünlük içerisinde güvenlik paramet-
relerine uyum göstermelidir. Mas Grup 

olarak son yıllarda petrol, 
kimya ve enerji sektörle-
rinde kullanılan endüstriyel 
proses pompaları üretimine 
daha fazla önem veriyoruz. 
Atex konusunu da bir süre 
önce gündemimize almış 
ve planlamamızı yapmıştık. 
Titiz çalışmalarımız meyve-
sini verdi ve bu sektörlerdeki 
müşterilerimizin talep ettik-

leri Atex sertifikası, iki önemli ürün gru-
bumuz için alındı. İlerleyen dönemlerde 
diğer ürün gruplarımız için de sertifikas-
yon işlemini yapmayı ve Atex belgeli ürün 
sayımızı artırmayı planlıyoruz. Yurtiçinde 
halihazırda Petrol Ofisi, Türkiye Petrolleri, 
Aytemiz Petrol gibi kuruluşlar ile muhtelif 
liman ve depolama tesislerinde kullanılan 
bu ürün gruplarımıza olan talep, endüst-
riyel kazaların önlenmesi konusundaki 
bilinç ile birlikte daha da artmaktadır” 
dedi.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

IKLIMSA VRF Nisan 195x270mm.pdf   1   17.07.2017   15:41



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TermoDN_Makro_ilan.pdf   1   29/09/16   4:46 PM

Haberler

Nijerya Build Expo, 2-4 Kasım 2017’de 
Düzenlenecek

N ijerya Build Expo, 2-4 Kasım 2017 
tarihleri arasında Nijerya Lagos’ta 

düzenlenecek. Afrika kıtasının gelişmekte 
olan ülkeleri sıralamasında ilk sıralarda yer 
alan Nijerya, yatırım avantajları olarak birçok 
pazara sahip. Yapılan altyapı çalışmalarıyla 
da bu pazarların gelişmesi hükümet tarafın-
dan destekleniyor. Gelişen pazarlar arasında 
ise ilk sıralarda inşaat ve yapı malzemeleri 
sektörü geliyor. Nijerya’da inşaat ve yapı 
sektöründeki potansiyelin farkına vararak 
uluslararası bir ticaret platformu hazırlayan 
Nijerya BuildExpo, her geçen gün başarısını 
katlıyor. Nijerya BuildExpo katılımcıları devlet 
teşviğinden yararlanarak pazara girmek ve 
keşfetmek için büyük bir avantaj kazanıyor. 

Yüzde 70 devlet teşviği sağlayan Nijerya 
BuildExpo, uygun fiyatlara Nijerya ve Afrika 
pazarını daha elverişli hale getiriyor. Nijerya 
Build Expo, geçen yıl 12 farklı ülkeden 72 
katılımcı ve 3 bin 200 yerel ve uluslararası 
ziyaretçiyi ağırladı. Fuar açılışına davetli olan 
devlet yetkilileri, yerel yönetimler, sektör 
temsilcileri ve seçkin işadamları, katılımcı 
firmaları stantlarında ziyaret ederek görüş-
meler gerçekleştirdi, hem sektör tanıtımında 
hem de uluslararası ortamda işbirliği yolları 
konusunda büyük rol oynadı.

Ayrıntılı bilgi için: 
http://www.nigeriabuildexpo.net/
info@nigeriabuildexpo.net

ISK-SODEX 2018, Yeni Yer ve Yeni Tarihinde 
Yeni Fırsatlar Sunacak

A vrasya’nın en önemli ve en büyük 
iklimlendirme fuarı ISK-SODEX, 

1997 yılından bu yana sektörün gelişi-
mine rehberlik etmeye ve HVAC-R sek-
töründeki yeniliklere ışık tutuyor.
7-10 Şubat 2018 tarihleri arasında TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenle-
necek olan ISK-SODEX 2018, yeni yer 
ve yeni tarihinde, her zamankinden çok 
daha farklı ve güçlü bir deneyim vade-
diyor. Isıtma, soğutma, havalandırma, 
yalıtım, pompa, vana, tesisat ve su arıtma 
konularında yeni ürün ve hizmetlerin 
sergilendiği fuarda “Enerji Verimliliği” 
ve “Bina Otomasyon” özel sergi alan-
ları çerçevesinde yeni ürün grupları da 
bu yıl fuara dahil ediliyor. Öte yandan, 
fuar yalnızca sergilenen yeniliklerle değil,  
eşzamanlı olarak organize edilen ikili iş 
görüşmeleri ve konferans programlarıyla 
da sektör için büyük katkı sağlıyor. Ulus-
lararası satın almacıların Türk ihracatçı-
larla bir araya geldiği ikili iş görüşmeleri 
organizasyonu, yeni iş bağlantıları ve 
anlaşmaları için önemli fırsatlar yaratı-
yor. 10’dan fazla yerli ve yabancı sektör 
derneği ile işbirliği içinde hazırlanan ve 
konusunda uzman yerli ve yabancı konuş-
macıların yer alacağı konferanslar ise 
sektördeki güncel konuların tartışılması 

adına önemli bir platform sunuyor. Han-
nover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından 
ISKAV, DOSIDER, İSKİD, İZODER,  TTMD, 
POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve 
KBSB işbirliği ile iki yılda bir düzenlenen 
ISK-SODEX fuarının 2016 etkinliğine 47 
ülkeden 1294 firma katılım göstererek, 
83 bin 764 ziyaretçi ile bir araya gelme 
fırsatı elde etmişti. 2018 yılı ise Deuts-
che Messe’nin 100’den fazla ülkedeki 
temsilcilikleri ile yürütülen özel ziyaretçi 
çalışmaları, hedef pazarlarda yürütülen 
profesyonel satın almacı programı, der-
nek, ticaret odaları ve medya kuruluşları 
ile gerçekleşen işbirlikleri ve farklı illerden 
100’ün üzerinde Anadolu heyeti ile bu 
başarının daha da güçlenerek devam 
edeceğine işaret ediyor. Fuara henüz 7 
ay olmasına rağmen, fuar alanının yüzde 
60’ının satışının tamamlandığına dikkat 
çeken Hannover Messe Sodeks Fuarcılık 
Genel Müdürü Alexander Kühnel, “Yeni 
yer ve yeni tarihinde düzenlenecek olan 
ISK-SODEX İstanbul, hem katılımcıları-
mız hem de ziyaretçilerimiz için yepyeni 
fırsatlar sunacak. 
Katılımcı olmak isteyen firmaların, talep 
yoğunluğunu dikkate alarak gecikmeden 
başvurularını yapmaları önem taşıyor” 
diye belirtiyor. 





Haberler

DemirDöküm’den “Açık Fabrika, Şeffaf Üretim” Projesi

D emirDöküm, fabrika kapılarını 
yabancı müşterilerine açtı. Bozüyük 

fabrikasından dünyanın 50 ülkesine iklim-
lendirme sektörünün en yenilikçi ürünlerini 
ihraç eden DemirDöküm, Ar-Ge kabiliyeti, 
üretim tekniği, yetişmiş insan gücü ile 
yabancılardan tam not aldı. 267 bin m2 

açık, 65 bin m2 kapalı alana yayılan Bozü-
yük tesislerinin kapısını “Açık fabrika, şeffaf 
üretim” projesi ile yabancı alım heyetine 
açan DemirDöküm, 4 günlük program 
kapsamında müşterilerini bilgilendirdi. 
Son 2 yıldır ihracattaki başarılı çıkışı daha 
yukarıya taşımak için hayata geçen proje 
ile ülkelerinde DemirDöküm markalı ürün 
satacak müşterileri için üretim üssünün 
kapılarını açtıklarını belirten DemirDöküm 
Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, “Kısa 
süre önce hayata geçirdiğimiz fabrika gezi 
programı büyük ilgi gördü. Şimdiye kadar 
yurtdışından 45 müşterimizi ağırladık. Fab-
rika gezisinde şirket sahipleri, yöneticiler, 
bayi, alt bayi, servis, usta ve tesisatçılar, 
DemirDöküm’ün bu alandaki çalışmalarını, 
yatırımını, kullandığı teknolojiyi, üretim 
tekniğini, nitelikli insan gücünü görme 
fırsatı yakaladı. Baştan sona müşterilerine 
satacakları ürünün üretim hikâyesine tanık 
olan ziyaretçiler satışını, tesisatını yaptığı 
ürün için daha fazla sorumluluk duymaya 

başladı” dedi. Program kapsamında yurt-
dışı heyetine üretimin yanı sıra stok, sevki-
yat, kalite, satış sonrası hizmetler alanında 
yapılan çalışmaların aktarıldığına da deği-
nen Erdem Ertuna şunları söyledi: “7/24 
çalışan üretim hatları, kalite standartları, 
üretimi biten ürünlerin testleri ve tüketiciye 
ulaşana kadarki süreç hakkında müşterile-
rimize deneyim kazandırmamızın olumlu 
sonuçları oldu. Mısır, Irak, Afganistan ve 
Yunanistan’dan gelen müşterilerimizin 
siparişlerinde yüzde 26 artış oldu. Proje 
kapsamında yıl sonuna kadar İran, Ürdün, 
Türkmenistan, Ukrayna, Gürcistan ve Bel-
çika’daki 100’e yakın müşterimiz için de 
Bozüyük programı yapacağız. DNA’sında 
kalite olan DemirDöküm ürünlerini yeni 
pazarlara açmak için de yoğun olarak çalı-
şıyoruz. Yeni odağımız olan Latin Amerika 
pazarında önemli hedeflerimiz var. Radya-
törden şofbene, panel radyatörden kom-
biye kadar Türkiye’de ve dünyada değişen 
tüketici ihtiyaçları için en yüksek seviyede 
karşılayacak ürün gamına sahibiz.”

“Yılsonu	büyüme	hedefimiz	
yüzde	20”	

DemirDöküm’ün 3 yıllık ihracat hedeflerine 
de değinen Ertuna, “DemirDöküm ola-

D

DemirDöküm’e İki Ödül Birden
emirDöküm, Bozüyük'te ilk 500'e 
giren sanayi kuruluşları, kurum-

lar vergisinde dereceye giren sanayiciler, 
yerli malı belgesine sahip firmalar ve yük-
sek düzeyde istihdam sağlayan firmaların 
ödüllendirildiği organizasyonda iki ödüle 
birden layık görüldü. Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent Tüfenkçi, TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, Bilecik Valisi Doç. Dr. 
Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili 
Halil Eldemir, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, 
Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve 
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın 
katılımı ile gerçekleştirilen "Ekonomiye Değer 
Katanlar Ödül Töreni"nde DemirDöküm; 
orta ve ileri teknoloji ürünlerde Yerli Malı 
Belgesi ile "Yerli Üretime Destek Ödülü" ve 

bölgede sağladığı yüksek düzey istihdam 
nedeniyle "Bölge Ekonomisi Katkı Ödülü"nün 
sahibi oldu. DemirDöküm Üretim Direktörü 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çoban 
konuyla ilgili, “Kazandığımız bu önemli 
ödüller gelecek hedeflerimize ulaşmamızda 
bizleri daha çok teşvik ediyor. DemirDöküm 
olarak Ar-Ge’de, yatırımda hız kesmeden 
tüketicilerimizin hizmetine kaliteli ve yüksek 
tasarruflu ürünleri sunduk. Bu yaklaşımımızla 
bugün iklimlendirme ve tesisat sektöründe 
dünyada en güçlü oyunculardan biri konu-
muna ulaştık. Bu alandaki konumumuzu 
güçlendirmek, büyümek için Bozüyük’te yatı-
rıma devam ediyoruz. 2017 yılında fabrika, 
Ar-Ge, marka ve dijital dönüşüm çalışmaları 
için toplam 40 milyon TL’lik yatırım ger-

çekleştirmeyi hedefliyoruz. DemirDöküm 
olarak çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve 
iş ortaklarımızdan aldığımız güçle hep 
birlikte büyüyerek Türkiye ekonomisine 
katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bugün 
kazandığımız iki ödülde emeği geçen tüm 
çalışma arkadaşlarıma ve bizi bu ödüllere 
layık gören herkese teşekkür ederiz” dedi.

rak güçlü olduğumuz ülkelerin haricinde 
Latin Amerika’ya ek olarak Arjantin’de de 
ciddi bir potansiyel görüyoruz. Meksika 
ve Uruguay potansiyellerimiz arasında 
yer alıyor. Brezilya bizim için önemli bir 
ekonomi. Tüm potansiyel müşterilerimizi 
Türkiye’de, Bozüyük’te ağırlayarak satış-
larımızı artırmayı, 2017 yılını yüzde 20 
büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz” açık-
lamasını yaptı.
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Haberler

Baymak, Zirve 20’de Yıl Sonu Hedeflerini Açıkladı

G eleneksel hale gelen ve bu dönem 
üçüncüsü düzenlenen Baymak 

Zirve 20 toplantısında 2017’nin ilk 6 aylık 
değerlendirmesi yapılırken yıl sonu hedef-
leri de belirlendi. 
Zirve’de bayiler ile bir araya gelen Baymak 
CEO’su Ender Çolak, yüzde 26 ile sektörün 
üzerinde gerçekleşen büyümenin Baymak’ı 
sadece Türkiye’de değil dünyada da grup 
şirketleri arasında ilk sıraya taşıdığını dile 
getirdi. Bu başarıyı gelişen ve güçlenen 
bayi yapısı ile elde ettiklerini dile getiren 
Çolak “BDR Thermea şirketleri arasında 
en fazla ve kârlı büyüyen marka olarak 
İspanya, İtalya ve İngiltere gibi ülkelere 
fark atarak birinci sıraya yükseldik. Başarı-
mızın ardındaki en önemli neden her mev-
sim kullanılabilen geniş bir ürün gamına 
sahip olmamız. Satışlarımızın yüzde 40’ını 
kombiden, yüzde 27’sini klimadan, yüzde 
9’unu radyatör, yüzde 8’ini kazan grubu, 
yüzde 6’sını termosifon termoboiler, 
yüzde 4’ünü pompa hidrofor ve yüzde 
6’sını ise diğer ürünler oluşturuyor. Bu 
çeşitlilik Türkiye genelinde sadece Baymak 
yapısında görülüyor” şeklinde konuştu. 

“İlk	yarıda	bin	100	tesisatçıya	628	
saat	eğitim	verdik”

Türkiye’nin her yerinde ulaşılabilir olan 
Baymak ailesine ilk 6 ayda 93 yeni bayi 
katıldığını belirten Ender Çolak, satış 
sonrası süreçler için gerçekleştirilen yatı-
rımlardan bahsetti. “Servis konusu bizim 
olmazsa olmazımız” diyen Çolak, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bu konuda çok iddialı-
yız ve olmaya da devam edeceğiz. Yılın 
ilk 6 ayında 15 kentte 17 servis açtık ve 
toplamda 290 servise ulaştık. Sektörün 
en fazla servis yatırımı yapan firmasıyız. 
Yılın ikinci yarısında da bu alanda yatı-
rımlarımız sürecek. Servis eğitimlerinde ise 
yılın ilk yarısında bin 100 kişiye 628 saat 
eğitim verdik. Eğitimlerimiz sadece tek-
nik servisle sınırlı kalmadı. Bayi kanalımız 
da 80 farklı üründe eğitimlerini tamladı. 
İlk 6 ayda 24 farklı ilde toplam 273 saat 
eğitim yapıldı. Önümüzdeki dönemde de 
bu eğitimler yoğun bir şekilde devam ede-

cek.” Geniş ürün gamı ve güçlü lojistik 
yapısıyla bugün artık 2000’e yakın mar-
kalı konut projesinde Baymak’ın tercih 
edildiğinin altını çizen Çolak, Eylül ayı ile 
birlikte ısıtma sezonunun başlayacağına 
ve bu sezonda özellikle yoğuşmalı kombi 
satışlarında rekor büyüme beklediklerini 
söyledi. Enerji Verimliliği Direktifi’nin (ErP) 
Türkiye’de hayata geçmesine 5 ay kaldı-
ğını vurgulayan Çolak, “Yüksek verimli 
yoğuşmalı kombi ailesiyle yıllar öncesinden 
bu yeni döneme hazırlanan Baymak, her 
geçen gün pazardaki konumunu daha da 
güçlendirecek” diye konuştu. 
     
“Türkiye’ye	daha	çok	yatırım	
çekme	hedefindeyiz”

Türkiye’de sektörün üzerinde bir büyüme 
sağladıklarını dile getiren Ender Çolak, 
“2013’ten bu yana her çeyrek artan 
rakamlarımız ile BDR Thermea şirketleri 
arasında İspanya, İtalya ve İngiltere’yi 
geride bırakarak en hızlı ve kârlı büyüyen 
şirket haline geldik. Grup içerisinde İtalya 
ve İngiltere’de yapılan üretimin Türkiye’ye 
kaydırılmasıyla da grubun 1,5 milyon kom-
bisinden 1 milyonu için ürün sağlayan bir 
yan sanayi kapasitesine sahip olacağız. 
Bu durum ar-ge ve yan sanayi kalitesi-
nin en güçlü kanıtı. Bu güçle Türkiye’de 

daha çok üretim ve yatırım hedefliyoruz. 
Bunun için ar-ge merkezlerimizin ortak 
çalışmasıyla Türkiye’de üretilecek ve tüm 
dünyaya Baymak markasını taşıyacak yeni 
bir yoğuşmalı kombi üzerinde de çalışıyo-
ruz. Bu ürünle Avrupa başta olmak üzere 
farklı coğrafyalarda da Baymak olarak yer 
alacağız” şeklinde konuştu. Çolak, “Bu 
yılın devamında sektörün yaklaşık yüzde 
5 büyüme ile yılı kapatacağı öngörülüyor. 
Bizim beklentimiz ilk 6 ayda yakaladığı-
mız büyüme rakamlarını yılın kalanında 
da devam ettirerek, yılı ciddi pazar payı 
artışı ile tamamlamak. 
Yılsonu ciro artış hedefimizi yüzde 20 ola-
rak belirlemiştik ancak yılsonunda ciroda 
yüzde 30’un üzerinde bir büyüme öngö-
rüyoruz” diyerek görüşlerini belirtti.
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Haberler

Vaillant’ın Yeni Marka Sloganı: 
“Evimin Konforu”

Systemair HSK Adana Bölge Müdürlüğü Açıldı

V

S

aillant, “Başarı ortak bir eserdir” 
sloganıyla çıktığı yolda, aralarında 

Türkiye’nin de olduğu beş pazarda tüke-
ticilerle anket yaparak yeni marka slo-
ganını yarattı. Dünya çapında yapılan 
30’dan fazla anket sonucunun değer-
lendirilmesiyle ortaya çıkan yeni marka 
sloganı “Vaillant. Evimin Konforu”, Eylül 
ayı itibarıyla kullanılmaya başlayacak. 
Vaillant Türkiye Pazarlama Direktörü 
Hazım Bumin; 143 yıllık geçmişleriyle 
tüketiciye güven sağladıklarını, yenilikçi 
çözümler ve örnek hizmetlerle dünyada 
30 milyon memnun müşteriye ulaştık-
larını belirterek şu bilgileri verdi: “Güçlü 
yetkili satıcı ağımızın desteğiyle büyük 
bir başarı öyküsü yazabileceğimize inanı-
yoruz. Günümüzde tüketiciler üreticinin 
kendi adına söylem geliştirmesini istemi-
yor. Biz de markamızın ilk günlerinden iti-
baren tüketicilerimizi dinledik. Bu sayede 
müşterilerimizin gerçek isteklerini karşı-
lamayı başardık. Rekabette önde olmak 
istiyorsanız, müşterilerinizin ihtiyaçlarını 
bilmeniz gerekir. Bu araştırma kapsa-
mında, Türkiye’de özel tüketici focus 
grup çalışması yaptık. Son kullanıcıları-
mız sadece ısıtıcı, ısı pompası, depo veya 
havalandırma istemiyor; bir odada duran 
teknoloji dolu cihazlar aramıyor. Onlar 
çok daha fazlasını istiyor. Daha yüksek ve 
kişisel bir değere yatırım yapıyorlar. Evde 

ystemair HSK, Gaziantep’teki satış 
ofisini Adana’ya taşıdı. Adana’da 

bölge müdürlüğü olarak hizmet verecek 
olan ofis, artık pazara daha da yakın. 
İçerisinde barındırdığı seminer salonu ile 
birlikte bölgedeki mühendislik firmala-
rına çeşitli teknik seminerlerin de veri-
leceği yeni ofis, Adana’nın merkezinde 
bulunuyor. Systemair HSK Adana Bölge 
Müdürlüğü’nün iletişim bilgileri şöyle:
Yetkili Kişi: Mehmet Ali Teran, Adana 
Bölge Satış Müdürü, mehmet.teran@
systemairhsk.com.tr

kendilerini mümkün olduğunca rahat ve 
konforlu hissetmek istiyorlar. Bizim göre-
vimiz de, son kullanıcılarımız için evde 
huzuru ve konforu sağlayacak çözüm-
ler bulmak. Dolayısıyla müşterilerimize 
verdiğimiz söz; ‘Evimin konforu’ oldu.” 
Bumin açıklamasını şöyle sürdürdü: “Kon-
for uzmanlığımızı kanıtlamak için güçlü 
argümanlara sahibiz. Üstün kalitemiz, 
‘Evimin Konforu’ sözümüzün temelini 
oluşturuyor. Sürdürülebilirlik felsefemiz, 
evler ve doğa için uzun süreli güvenliği 
garanti ediyor. Yüksek verimlilik vaadi-
miz, evlerde uzun süreli tasarruf sağlıyor. 
Servis hizmetlerimiz, evlerde konfor sağ-
lamanın kilit noktaları arasında yer alıyor. 
Sezgisel deneyimimizle, müşterilerimize 
hayatı kolaylaştıran ürün ve hizmetler 
sunuyoruz. Akıllı yaşamın hayatı kolaylaş-
tırdığına ve yaşam kalitesini yükselttiğine 
inanıyoruz. Biz de Vaillant olarak, müşte-
rilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için 
çalışıyoruz.”

Adres: Cemalpaşa Mh. 63005 Sk. 
Aydınoğlu İş Merkezi No:27 Kat: 6 D:13 
Seyhan / Adana Tel : +90 322 503 22 
22 Faks : +90 322 503 22 23





Haberler

Türkiye’nin Mühendis Kızları 
‘Sosyal Mühendislik Sertifika 
Programı’ İkinci Mezunlarını Verdi

Mega Projeler 130 Ülkenin Milli 
Gelirini Aştı

L

S

imak Vakfı öncü-
lüğünde kadınla-

rın iş hayatında daha 
etkin rol alması ve 
karar verici mekaniz-
malarda yer alması için 
2015 yılında başlatılan 
Türkiye’nin Mühendis 
Kızları (TMK) Projesi 
bursiyerleri, Boğaziçi 
Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliği ile bu yıl ikincisi 
gerçekleştirilen Sosyal Mühendislik Sertifika Programına katılarak 
‘Sosyal Mühendislik Sertifikası’ almaya hak kazandı. Limak Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir konuya ilişkin yaptığı açık-
lamada şunları söyledi: ‘‘İş hayatında karar verici alanlarda kadın 
sayısını artırmak amacıyla yola çıktığımız ‘Türkiye’nin Mühendis 
Kızları Projesi’nde bu yıl ikinci mezunlarımızı verdiğimiz için son 
derece mutluyuz. Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi kapsamında 
mühendislik okuyan kızlarımızı iş hayatına hazırlamak ve donanım-
larını artırmak için mentorluk, dil eğitimi, staj, istihdam gibi pek 
çok imkân sağlıyoruz. Projenin bir parçası olan Sosyal Mühendislik 
Sertifika Programı ile de kızlarımızın sosyal yönlerinin daha da 
güçlenmesini ve iş hayatında kendilerine gerekecek tamamlayıcı 
bilgileri edinmelerini amaçlıyoruz.’’

on yıllarda ula-
şım, altyapı, 

enerji ve savunma 
alanlarındaki proje-
lere hız veren Türkiye, 
gerçekleştirdiği büyük 
yatırım maliyetleriyle 
130 ülkenin milli geli-
rini geride bıraktı. 
Türkiye’nin gündeminde olan mega projelerin mali büyüklüğü 
138 milyar doları aşıyor. Türkiye’nin geleceğini büyük ölçüde 
değiştiren mega projeler, maliyet açısından Macaristan, Bulga-
ristan, Lüksemburg, Libya, Bulgaristan, Uruguay, Slovenya gibi 
ülkelerin milli gelirlerini geride bıraktı. Özel sektör ve kamu eliyle 
yapılan mega projeler mali büyüklüğüyle büyük yankı uyandırırken 
medya da bu projelere büyük ilgi gösterdi. Ajans Press, mega 
projelerin medya karnesini çıkardı. Ajans Press ve ITS Medya’nın 
gerçekleştirdiği incelemeye göre mega projeler hakkında son yedi 
yıl içerisinde 27 bin 478 haber yansıması tespit edildi.





Haberler

Mitsubishi Electric’ten İşletmelerin Dijital Dönüşümü için Ödüllü 
e-F@ctory Konsepti

Ü retim süreçlerinde hızlı bir değişime 
neden olan Sanayi 4.0, tamamen 

dijitalleştirilmiş üretime geçişi beraberinde 
getiriyor. Son kullanıcıların, artık daha fazla 
ürün çeşidine ve kişiselleştirilmiş ürünlere, 
standart ürünlere benzer fiyat aralıklarıyla 
ulaşmak istediklerini vurgulayan Mitsubishi 
Electric Avrupa Fabrika Otomasyonu EMEA 
Başkanı Hartmut Pütz, değişen taleplerin 
üretim süreçlerinin gelişimini büyük oranda 
etkilediğini belirtti. 
Online alışverişin yaygınlaşmasının da üre-
timde esneklik ihtiyacını artırdığına dikkat 
çeken Hartmut Pütz, sözlerine şöyle devam 
etti: “Örneğin, bir online alışveriş sitesinde 
uygulanan indirim, üretim hattındaki 
makine ya da robotların çalışma mode-
linin değiştirilmesine neden olabiliyor. 
Tedarikçiler, tüketici taleplerini karşılaya-
bilmek adına tedarik zincirinin tamamında 
yer alan üreticilerin, üretim hatlarında en 
üst düzeyde esneklik göstermesini şart 
koşuyorlar. Dolayısıyla üreticilerin çok hızlı 
aksiyon alarak herhangi bir ürün için üretim 
sayısını süreç devam ederken değiştirebil-
meleri kritik önem taşıyor. Bu noktada, 
devreye akıllı fabrika konsepti giriyor. Biz 
de Mitsubishi Electric olarak, işletmele-
rin dijital dönüşümü ve akıllı fabrikaların 
geliştirilmesine ilişkin faaliyetlerimizin 
tamamını e-F@ctory konseptimiz altında 
topluyoruz.”
Mitsubishi Electric’in bu konsept çerçeve-
sinde, dünya genelinde işbirliği içerisindeki 
şirketlerden oluşan aktif bir ağ olan e-F@
ctory Alliance’ı tasarladığını belirten Pütz, 
“Sistem entegrasyonu uzmanlarını, yazılım 
sağlayıcıları ve endüstriyel parça üreticile-
rini aynı çatı altında bir araya getiren bu 
ağ sayesinde şirketler, esnek ve optimum 
çözümler sunabilmek için işbirliği yapıyor” 
dedi.

Minimum	operasyon	maliyeti,	
maksimum	üretim	performansı	
Sanayi 4.0’ın gereksinimlerine etkin 
çözümler sunulması için e-Factory Alli-
ance bünyesinde yapılan çalışmaların en 
önemlilerinden birinin Almanya’nın Bie-
lefeld kentinde faaliyet gösteren Mitsu-

bishi HiTec Paper Europe 
GmbH şirketinde gerçek-
leştirildiğini bildiren Pütz, 
şu açıklamalarda bulundu; 
“Söz konusu şirkette, FAG 
Schaeffler işbirliği ile geliş-
tirilen Akıllı Durum İzleme 
çözümünün uygulanması 
sayesinde kestirimci bakım 
konusunda daha bütüncül 
bir yaklaşım geliştirildi. Bu 
çözüm, üretimde kullanı-
lan makineler ve yardımcı parçalardan 
alınan parametrelerin tamamının izlen-
mesini mümkün kılıyor. Bu veriler daha 
sonra, her bir makinenin parçalarının ve 
genel olarak tesisin durumunun analiz 
edilmesi için kullanılıyor. Sistemden elde 
edilen bilgiler arasında bakım tavsiyeleri 
de yer alıyor. Bu sayede, plansız duruş 
süreleri ve sonrasında meydana gelecek 
zararlar konusundaki riskler kayda değer 
ölçüde azaltılıyor. Genel anlamda, kesti-
rimci bakım faaliyetlerinde önemli ölçüde 
iyileşme sağlanırken, toplam operasyon 
maliyetleri azaltılıyor ve maksimum üretim 
performansı elde ediliyor.” 

e-F@ctory	konseptine	ödül
Mitsubishi Electric’in e-F@ctory kon-
septinin, öncü kuruluşlar tarafından 
takdirle karşılandığını ifade eden Pütz, 
“Dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory, 
Frost&Sullivan’ın ‘Fabrika Otomasyonunda 
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti’ kategori-
sinde ‘En İyi Uygulama’ ödülüne ve Tayvan 
hükümeti tarafından verilen ‘Stratejik Işık 
Kaynağı Ortakları’ ödülüne layık görüldü” 
diye konuştu.

IoT	ile	bağlantı	sağlanan	cihaz	
sayısı	katlanarak	artacak
Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) Sanayi 
4.0’ın ve akıllı fabrikaların temelini oluş-
turduğunu söyleyen Pütz, IoT ile bağlantı 
sağlanan cihaz sayısının önümüzdeki bir-
kaç yıl içerisinde katlanarak artacağının 
öngörüldüğünü ifade etti. “Bu tahmin 
bağlantı düzeyi geliştirilmiş bir fabrikada 
oluşturulan ve işlenen veri miktarıyla 

birleştirildiğinde, şirketlerin 
IT altyapısının neden değiş-
mesi gerektiğini anlamak son 
derece kolay” diyen Pütz, bu 
noktada, bulut tabanlı veri 
depolama ve işleme hizmet-
lerinin önem kazandığının 
altını çizdi. 

Veriler,	insanlar,	
prosesler	ve	sistemleri	
entegre	eden	teknoloji

İşletmelerin artık yalnızca büyük miktarda 
verileri depolamak için değil, aynı zamanda 
analitik görevleri yerine getirmek için de 
bulut hizmetlerinden yararlandığını anla-
tan Pütz şöyle konuştu: “Verilerin işlen-
mesi, trend bilgilerinin elde edilmesi ve 
kullanıcılara kişiye özel gösterge tabloları-
nın sunulması anlamına geliyor. Elde edilen 
veriler, genel tesis performansını ve varlık 
yönetimini geliştirmek için kullanılabiliyor.”
Mitsubishi Electric’in bu iki tamamlayıcı 
IoT yaklaşımının her ikisini de destekleyen 
çözümler geliştirdiğini bildiren Pütz, “Şir-
ketimiz farklı bulut hizmetlerine basit ve 
güvenli erişim imkanı sunuyor. Çok sayıda 
bilginin oluşturulmasını sağlayan uzaktan 
erişim cihazları sayesinde elde edilen veri-
ler, işletmeler bünyesinde dijital sinir sis-
temi oluşturulması açısından kilit önemde 
olan standart açık protokollerle birbirine 
bağlanıyor. Ağ bağlantısı sağlanan diji-
tal veriler daha sonra iki yönlü sistemlerle 
birleştirilerek daha iyi kararlar alınması için 
verilerin, insanların, proseslerin ve sistemle-
rin entegre edilmesi amacıyla kullanılıyor” 
diye konuştu.

Intel’e	milyonlarca	dolar	tasarruf	
sağlayan	proje
Nesnelerin İnterneti kapsamında, Intel ile 
birlikte bir proje gerçekleştirdiklerini anla-
tan Pütz, Intel’in verileri toplamak ve büyük 
veri analitiği sunucusuna güvenli bir şekilde 
eklemek için Mitsubishi Electric tarafından 
geliştirilen bir IoT sistemini kullandığını 
ifade etti. Pütz, bu pilot çalışma sayesinde 
Intel’in her yıl milyonlarca dolar tasarruf 
sağlamayı hedeflediğini sözlerine ekledi.
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Tüm yalıtım dünyası için gelecek yeniden yazılıyor.
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Haberler

BITZER’in İlk IRS Uluslararası Soğutma Sempozyumu Yapıldı

B ITZER Uluslararası Soğutma Semi-
neri (IRS) Stuttgart yakınlarında 

bulunan Rottenburg’daki SCHAUFLER 
Akademi’de gerçekleşti. UNO Bilim ve 
Teknoloji Merkezi’nin önceki direktörü 
Prof. Ernst Ulrich von Weizsäcker, enerji 
verimliliği ve kaynakların yeniden kul-
lanımı hakkında bir konuşma yaptı. 28 
Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 
yapılan ilk BITZER Uluslararası Soğutma 
Sempozyumu’na 25’in üzerinde ülkeden 
60’ı aşkın soğutma, klima uzmanı katıldı. 
Sempozyumda piyasadaki genel durum, 
dijitalleşme ve soğutucu akışkanların yanı 
sıra birçok konu daha ele alındı. IRS sem-
pozyumunun açılışında uluslararası çapta 
ünlü bir bilim insanı olan, Roma Kulübü ve 
UNO Bilim ve Teknoloji Merkezi eski direk-
törü ve genel başkanı Prof. Ernst Ulrich 
von Weizsäcker, “İyi teknoloji iyi politika-
ları gerektiriyor” sözü ile başlayan konuş-
masında birkaç yıl süren araştırmalarının 
sonuçlarını şaşırtıcı örneklerle şöyle özet-
ledi: “Bir kilovat saatte ne kadar potansi-
yelin bulunduğunu net olarak bilmeliyiz. 
Çeyreği ile bile on kiloyu deniz seviye-
sinden Everest Dağı’nın zirvesine kadar 
taşımak için yeterli enerjiyi sağlayabiliriz. 
Enerjinin mümkün olan kullanım miktarı 
çok büyük ancak kullanım verimliliği son 
derece kötü.” Profesör von Weizsäcker’e 
göre, teorik olarak günümüzde mevcut 
olan enerjinin yalnızca yüzde 25’ini, 
verimli bir şekilde kullanırsak, ihtiyaçları-
mızı tamamen karşılamaya yeter.

Teknolojik	çözümler
von Weizsäcker konunun çevre koru-
masıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekti 
ve Almanya açısından iyimser olduğunu 
söyledi. Daha sonra çevremizdeki bölge-
sel kirlilik ile ilgili Kuznets eğrisi denilen 
konuyu ele aldı. Bu eğri, sanayileşme süre-
since bölgelerdeki çevre kirliliğinin arttığını 
gösteriyor. von Weizsäcker, “Ancak, bazı 
ülkeler pahalıya mal olan çevre koruma 
çalışmalarını karşılayabiliyor ve daha temiz 
oluyor. Almanya’da zaten kirlilik zirvesini 
geçmiştik. Teknik ilerleme neredeyse her 

zaman siyaset ve toplum tarafından yön-
lendirilir. Eğer bir toplum olarak gerçekten 
bir şey istiyorsak, o zaman teknoloji hızlı 
bir şekilde çözümler sunabiliyor. Sonuçta, 
uzmanların birçok sorun için çekmece-
sinde zaten çok iyi çözümleri var” dedi. 
Örneğin, BITZER’in servis ve bakım ağı 
çok iyi. Bu, teknik olarak seçkin ürünlerin 
servis ömrünü uzatmanın yanı sıra aynı 
zamanda kaynakların verimliliğini de artı-
ran etkiye sahip olunmasını sağlıyor.

Sempozyumda	farklı	etkinlikler	
yer	aldı
Diğer ilginç sunumların yanı sıra özel-
likle BITZER Teknik Program Yöneticisi 
Hermann Renz ve BITZER Hizmetler ve 
Satış Sonrası Süreç Yöneticisi Philippe 
Maratuech’in sunumları ilgiyle karşılandı. 
Hermann Renz, “Soğutma Klima Sis-
temlerinde Enerji Verimliliği İyileştirmesi 
- Global Bir Mücadele” başlıklı ve Phi-

lippe Maratuech, “Verimli Çözümler için 
Dijitalleştirme ve Akıllı Hizmetler” başlıklı 
sunum gerçekleştirdi. BITZER’in Satış ve 
Pazarlama Müdürü Mathias Layher, “Sayı-
larla BITZER Gerçekleri - Piyasa Durumu ve 
Gelişimi”, Soğutma Satış Bölümü Direk-
törü Erik Bucher ise şirketin küresel varlığı 
ile soğutma ve iklimlendirme sektöründe 
dünya trendleri hakkında konuştu. Sem-
pozyum Sindelfingen’deki SCHAUWERK 
müzesinin direktörü Barbara Bergmann’ın 
kültürel sorular üzerine yaptığı konuş-
ması ‘BITZER ve SCHAUWERK’taki çağdaş 
sanat’ ile sonlandı.

BITZER’in	fabrikası	ve	
SCHAUFLER	Akademi	turları
Katılımcılar, Teknik Koordinatör Mic-
hael Schwarz liderliğinde, Rottenburg-
Ergenzingen’de ve Hailfingen’deki BIT-
ZER üretim tesisini gezdi, SCHAUFLER 
Akademi Başkanı Volker Stamer liderli-
ğinde interaktif “Tabtivity turu”na katıldı. 
SCHAUFLER Akademisi, enerji verimliliği 
ile ödül kazanan ekipmanlarıyla katılım-
cıları etkiledi. 
Bu üç günlük sempozyuma, Sindelfingen 
SCHAUWERK sanat müzesi turları, akşam 
yemekleri, pitoresk Tübingen’in rehberli 
turu, barbekü partisi, sportif açık alan 
aktiviteleri eşlik etti.
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Haberler

Danfoss, İzmir ve İstanbul’da Mikro Kanallı Isı Eşanjörleri 
Eğitimi Verdi

D anfoss Türkiye, imalatçı (OEM) 
müşterilerine yönelik uygulama 

eğitimlerine devam ediyor. Danfoss Tür-
kiye Soğutma Sistemleri Teknik Destek ve 
Eğitim Müdürü Adnan Güney tarafından 
düzenlenen ve Danfoss Türkiye Isı Eşan-
jörü Global Uygulama Müdürü Mustafa 
Yanık tarafından sunulan “mikro kanallı 
ısı eşanjörleri” konulu eğitime 28 HVAC 
firması yetkilisi katıldı. 17 Ağustos’ta 
İstanbul’da ve 18 Ağustos’ta İzmir’de ger-

çekleşen eğitimlerde; üretim teknolojisi ve 
üretim imkânları, ürün montajları-kaynak 
teknolojisi ile avantajları, test aşamaları, 
değişik ürün konfigürasyonları, bakır boru 
alüminyum kanat teknolojisi ile kıyaslama-
lar, uygulama değerlendirmeleri, mikroka-
nal ısı eşanjörleri materyalleri, korozyon 
ve kaplama, mikrokanal ısı eşanjörleri, 
ar-ge ve yeni ürün geliştirme, mikrokanal 
ısı eşanjörleri evaporatör olarak kullanımı 
başlıkları öne çıktı.

D

D

Danfoss’un Kurumsal İletişim Başkanı Değişiyor
anfoss Kurumsal İletişim Başkanı 
Mette Refshauge, görevini Kenth 

Kærhøg’a devrediyor. Danfoss Başkan ve 
CEO’su Kim Fausing tarafından iletişim 
çalışmalarında bugüne dek global başarı-
lara imza attığı vurgulanan Kenth Kærhøg, 
Danfoss Kurumsal İletişim Başkanı olarak 
görev alacak. CEO Kim Fausing, konuya 

ilişkin “Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve 
tüm diğer paydaşlarımızla birlikte itibarı-
mızı güçlendirmeye devam edeceğiz” diye-
rek Kenth Kærhøg ile Danfoss’a güçlü bir 
uluslararası iletişim profili kazandırdıkla-
rını belirtti. Kenth Kærhøg, 2010 yılından 
beri ISS A/S Grubunda iletişimden sorumlu 
kıdemli başkan yardımcısı görevini yürütü-

yordu. Öncesinde ISS A/S Grubu ve Coca-
Cola Grubu gibi firmalarda iletişim ala-
nında çok sayıda yöneticilik pozisyonunda 
bulunan Kærhøg, “Danfoss’a katılma 
fırsatını yakalamaktan onur duyuyorum” 
dedi ve Danfoss’un dijital dönüşümünü 
destekleme ve hızlandırma konusunda 
iletişimin rolünün önemli olduğunu ekledi.

Danfoss, Kavlico İnce Film Teknolojisini Satın Aldı

anfoss, sensör pazarında dünyanın 
en büyük oyuncularından biri olan 

Sensata Grubu’nun yüksek uygulama sıcak-
lığı ve basınca uygun sensörler geliştirmeye 
izin veren Kavlico ince film teknolojisini bün-
yesine kattı. Bu satın almayla Danfoss, ağır 
hizmet sektöründe kullanılan basınç sensör-
lerine karşı artan müşteri talebini karşılamayı 

hedefliyor. Zorlu ortamlarda ve kritik uygula-
malarda kullanılan yenilikçi basınç, pozisyon, 
kuvvet sensörleri ve diğer özel sensörlerin 
tasarımında 50 yılı aşkın deneyime sahip 
olan Kavlico, Danfoss Soğutma Bölümü’ne 
bağlı Danfoss Endüstriyel Otomasyon 
departmanı bünyesinde faaliyetlerine devam 
edecek. Danfoss CEO’su Kim Fausing: “Bu 

satın alma, yeni teknolojiyle bir yandan müş-
teri ihtiyaçlarına odaklanırken diğer yandan 
portföyümüzü nasıl güçlendirebileceğimize 
mükemmel bir örnek oldu. Faaliyet göster-
diğimiz alanların çoğunda kullanılabilen bu 
en ileri sensör teknolojisinin müşterilerimize 
sağlayacağı faydaları görmek için heyecanlı-
yız” dedi. Danfoss Soğutma Bölümü Başkanı 
Jürgen Fischer ise “Bu tip sensörlere karşı 
artan bir talep gözlemliyoruz. Artık büyüme 
ivmesinin güçlü olduğu mobil hidrolikler ve 
endüstriyel motorlar için komple bir ağır 
hizmet sensörü portföyü sunabileceğiz. Ağır 
hizmet sensörlerindeki bu gelişmemizi yeni-
lenebilir enerji sektöründe faaliyetlerimizin 
sürekli olarak artmasını destekleyecek” diye 
konuştu. Danfoss, Kavlico sensör teknoloji-
siyle birlikte Almanya’nın Hannover şehrinde 
6 bin m2 büyüklüğünde bir inşaat alanına 
yayılan ileri teknolojili üretim tesisini ve 700 
m2 büyüklüğünde bir odayı da bünyesine 
kattı. Bu yeni lokasyonla birlikte gruba ise 
yaklaşık 40 kişilik yeni bir ekip de dahil oldu.  
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İnovatif ürünler, otomasyon çözümleri, CFD analizi gibi satış öncesi hizmetler sunan 
Samsung iklimlendirme sistemleri, satış sonrasındaki geniş ve kuvvetli servis ağıyla da 

tüm projelerinizde geleceğin teknolojisini yaşatıyor. 

Samsung iklimlendirme sistemleri ile
geleceğin teknolojisi bugün yanınızda

360 Kaset Klima

• Şık Tasarım
• Homojen İklimlendirme
• Daha Fazla Hava Akışı
• Yenilikçi Booster Fan
• Soğuk Cereyan Yok

• Homojen İklimlendirme
Daha Fazla Hava Akışı
Yenilikçi Booster Fan
Soğuk Cereyan Yok

• İnce ve Kompakt Tasarım
• Sessiz Çalışma
• Dahili Çek Valf

Tek Yöne Üflemeli Kaset 

• İnce ve Kompakt Tasarım

Tek Yöne Üflemeli Kaset DVM S Eco 

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

DVM S 30 HP

• Maksimum Alan Tasarrufu

• Çok Yönlü Bağlantı İmkanı
• Üstün Isıtma Performansı
• En Geniş Kapasite Aralığı 

DVM S 30 HPDVM S  Water

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

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

* Samsung DVM Water serisine göre daha yüksek COP ve EER değerlerine sahiptir. ** 20HP ve 30HP’lik tek modül sayesinde sağlanmaktadır.



Haberler

JCI/Tyco Tırı Türkiye’de

J CI/Tyco Yangın Korunum Sistemleri’nin üret-
tiği ürünler ve görsel şovlar ile donattığı tırı 

Türkiye’ye geliyor. Bugüne kadar 15 farklı Avrupa 
ülkesinde 80 farklı şehir dolaşan JCI/Tyco Tırının 
Türkiye’de 8 farklı durağı olacak. JCI/Tyco Tırında 
sektörün önde gelenlerine hem ürünler hakkında bil-
giler verilecek hem de canlı demo yapılacak. JCI/Tyco 
Tırında; Yangın Algılama Teknolojileri, Gazlı Sön-
dürme Sistemleri, Inert iFlow Teknolojisi, Sapphire 
Novec 1230 Gazlı Söndürme Sistemleri ve demosu, 
yeni nesil akustik nozullar, Sulu Söndürme Sistemleri, 
Köpüklü Söndürme Sistemleri, Davlumbaz Söndürme 
Sistemleri, Hemşire Çağrı Sistemleri sergilenecek. 
JCI/Tyco Yangın Korunum Sistemleri; JCI/Tyco Tırı 
ile katılımcılara sistemleri ve yeni teknolojiler hak-
kında bilgi verme, yangın koruma çözümlerinin, 
tam koruma sağla-
mak için birlikte nasıl 
çalıştığını gösterme 
ve Tyco’nun yangın 
koruma çözümleri 
hakkında interaktif 
bir deneyim sunmayı 
hedefliyor.

JCI/Tyco	Tırının	Türkiye’deki	durakları	
şöyle:

İstanbul-14-17 Eylül-ISAF Fuarı 
Ankara-20 Eylül-Crown Plaza   
Kayseri-22 Eylül-Abdullah Gül Üniversitesi 
Gaziantep-25 Eylül-Dedeman Oteli
Antalya-27 Eylül-Gök Kafes 
İzmir-29 Eylül-Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı
Manisa-28 Eylül-Anemon Hotel
Bursa-2 Ekim-Buttim



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.

Getty Images ©Hans Neleman



Haberler

Türkiye Hazır Beton Birliği, Sürdürülebilirlik Konusunda Bir İlke 
İmza Attı

T ürkiye’de standartlara uygun beton 
üretilmesi ve inşaatlarda doğru 

beton uygulamalarının sağlanması için 
çalışan Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 
beton ve ilgili sektörlerin gelişimine yönelik 
faaliyetlerine hızla devam ediyor. THBB, 
çevre dengesi ile ekonomik büyümeyi bir-
likte ele alan, doğal kaynakların etkin kul-
lanımını sağlayarak çevresel kaliteye önem 
veren, aynı zamanda gelecek kuşakların 
ihtiyaçlarını tehlikeye sokmaksızın bugünkü 
ihtiyaçlarını karşılayabilen bir model olan 
sürdürülebilirlik konusuna odaklandı. Dün-
yada kullanılan en yaygın yapı malzemesi 
olan betonun sürdürülebilir olmasının gele-
ceğimiz için önemini vurgulayan beton 
ve çimento sektöründe faaliyet gösteren 
uluslararası kuruluşlar, sorumlu kaynak 
kullanımı belgelendirme sisteminin geliş-
tirilmesi için 2013 yılında bir araya geldi. 
Bunun sonucunda, 2016 yılında Beton Sür-
dürülebilirlik Konseyi (CSC) kuruldu. Beton 
Sürdürülebilirlik Konseyi (CSC) projesi, Sür-
dürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konse-
yinin (WBCSD) Çimento Sürdürülebilirlik 
Girişimi (CSI) tarafından başlatıldı ve birçok 
şirket, birlik ve enstitü kurucu üye oldu. 
“Bölgesel Sistem Operatörü” olarak atadığı 
kuruluşlar ile beton üreticilerini, “Yönetim”, 
“Çevre”, “Ekonomi” ve “Sosyal” konu baş-
lıkları altında bilgilendiren Beton Sürdürü-
lebilirlik Konseyinin, her bölgede sadece 
bir bölgesel sistem operatörü bulunuyor. 
Bu kapsamda, 2017 yılında Beton Sürdü-
rülebilirlik Konseyine başvuruda bulunan 

THBB, beton ve beton bileşenleri alanın-
daki yetkinliğini bir kez daha kanıtlayarak 
bu Konseyin “Bölgesel Sistem Operatörü” 
olarak atandı. Beton Sürdürülebilirlik Kon-
seyi bölgesel sistem operatörleri tarafından 
bilgilendirilen üreticiler, beton sektörü ve 
beton bileşenleri (çimento ve agrega) için 
tüm dünyada kabul gören bir ürün bel-
gelendirme sistemi olan “Sorumlu Kay-
nak Kullanımı Belgelendirme Sistemi” ile 
denetleniyor. Beton üretim tesisleri, yapılan 
denetimler sonucunda belgelendiriliyor. 
“Sorumlu Kaynak Kullanımı Sistemi”, sür-
dürülebilirlik girişimlerinin daha görünür 
kılınması; beton sektörü ve beton konu-
sunda kamuoyunun bilinç düzeyinin artı-
rılması; betonun, yeşil bina derecelendirme 
sistemleri ve kamunun çevreci politikala-
rında da göz önüne alınması ile beton sek-
töründe şeffaflığın sağlanmasını amaçlıyor. 
Bu kapsamda tüm kriterleri yerine getiren, 
Kalite Güvence Sistemi (KGS) 2017 yılında 
Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin “Belge-
lendirme Kuruluşu” olarak atandı. KGS, 
Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin belir-

lediği kurallara göre bağımsız bir şekilde 
beton üreticilerini denetleyecek ve başarılı 
olan üretim tesislerini belgelendirecek. 
Bölgesel Sistem Operatörlüğü ve Belge-
lendirmesi, Beton Sürdürülebilirlik Konse-
yinin sistem dokümanlarının adaptasyonu, 
denetçilerin eğitimi ve deneme (demo) 
denetimlerinin tamamlanmasının ardın-
dan ülkemizde aktif hale gelecek. THBB’nin 
sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarıyla 
ilgili değerlendirmelerde bulunan Avrupa 
Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Türkiye 
Hazır Beton Birliği’nin Beton Sürdürülebi-
lirlik Konseyi ‘Bölgesel Sistem Operatörü’, 
aynı zamanda THBB Kalite Güvence Sis-
teminin Beton Sürdürülebilirlik Konseyi 
‘Belgelendirme Kuruluşu’ olarak atanması 
ülkemiz ve hazır beton sanayimiz için çok 
büyük bir adım olmanın yanı sıra birliğimi-
zin büyük başarısıdır. Beton Sürdürülebilir-
lik Konseyi sertifika sistemi üreticilerin ürün 
kalitesini artırmalarına destek olmaktadır. 
Sistem uygulamaya girdiği andan itibaren, 
Bölgesel Sistem Operatörü olarak, THBB 
belgelendirme şartlarını belirleyecek, KGS 
de bağımsız olarak denetimlerini sürdü-
recektir. Bu sertifika sayesinde, üreticiler 
sorumlu kaynak kullanımı konusunda 
uluslararası normlara uygunluklarını ispat 
ederek firmalarının itibarını da artırmış 
olacaktır. Konsey üyeliğiyle THBB ve KGS, 
bölgemizde lider konuma gelirken hazır 
beton sektörümüz de önemli bir aşama 
kaydetmiş olacaktır” dedi.

Valftek-Armstrong Eğitim Semineri Düzenlendi

V alftek-Armstrong Eğitim Semineri, 
Armstrong Avrupa eğitim merkezi 

Herstal Belçika’da düzenlendi. 
Buhar ve kondens cihazları kullanıcıla-
rını kapsayan eğitim seminerinde teorik 
eğitimin yanı sıra Armstrong cihazlarının 
laboratuvar ortamında uygulamaları da 
gösterildi. İki gün süren eğitim semine-
rine Türkiye’nin seçkin kuruluşlarından 
17 kişi katıldı. Valftek Pazarlama-Satış 
Müdürü Osman Şaylıman, Armstrong 

Int. SA ‘nın eğitim merkezinin Arms-
trong University olarak adlandırılan web 
tabanlı eğitim imkânı yanında, birçok 
buhar, kondens, sıcak su, hava cihazını 
kapsayan ve uygulamalı eğitim veren, 
Avrupa’da kurulu en büyük ve modern 
eğitim merkezi olduğunu söyledi. Şay-
lıman, Armstrong eğitim merkezinde 
ayrıca yıllık programlar dahilinde ulusla-
rarası her sektörden kuruluşlara eğitim 
verildiğini de belirtti.
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Isı PompasıIsı Pompası

’

PERFORMANSIYLA

EZER
GEÇER

İstanbul 
(0212) 286 18 38
info@formgroup.com

İzmir 
(0232) 459 02 70
izmir@formgroup.com

Antalya 
(0242) 317 11 20
antalya@formgroup.com

Ankara 
(0312) 220 10 30
ankara@formgroup.com

Bursa 
(0224) 249 95 26
bursa@formgroup.com

Adana 
(0322) 881 00 11
adana@formgroup.com

Amerikan teknolojisinin eseri ClimateMaster; rakiplerinin karşısında 
gösterdiği üstün çalışma performansı, yapısal sağlamlığı ve yüksek 
enerji verimliliği sayesinde işletme maliyetlerinizi minimuma 
indiriyor.

 
Siz de Türkiye’deki 30.000’i aşkın çalışan cihaz sayısıyla kusursuz 
hizmet sunan ve AHRI kalite performans sertifikasına sahip 
alanındaki tek marka olan ClimateMaster’ı seçin, kazanın.



Haberler

ODE Yalıtım’dan Son Beş Yılda 55 Milyon Dolar Yatırım

Y alıtım sektöründe Türkiye’den çıkan 
global bir marka olma vizyonuyla 

faaliyetlerini, sürdüren ODE Yalıtım, yatı-
rımlarına hız kesmeden devam ediyor. 
Son beş yılda sektöre ve Türkiye ekono-
misine yaptığı yatırım miktarı 55 milyon 
doları aşan ODE Yalıtım, 2021 yılında 
500 milyon TL ciroyu aşarak sektörünün 
en büyük firması olmayı ve Türkiye’nin 
en büyük 300 sanayi kuruluşu arasına 
girmeyi hedefliyor.  

Orhan	Turan:	“Ülkemizin	aydınlık	
geleceğine	inanarak	büyümeye	
devam	ediyoruz”
Son beş yılda çok önemli satın almalara 
ve yatırımlara imza attıklarını anlatan ODE 
Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Turan, “Son 5 yılda iki önemli hisse alımı 
gerçekleştirdik. Bunlardan ilki İş Girişim 
Sermayesi ile yaptığımız ortaklıktaki his-
selerimizin geri alınması, diğeri de İtalyan 
L'ISOLANTE K-FLEX ile kauçuk köpüğü 
üreten şirketimizde yaptığımız ortaklıktaki 
hisse paylarını almamız oldu. İtalyan orta-

ğımızın hisselerini alarak Türkiye’de yalı-
tım sektöründe faaliyet gösteren yüzde 
100 Türk sermayeli en büyük şirket olduk. 
Ayrıca bu süre zarfında Eskişehir’de 2030 
yılı ihtiyaçlarına uygun olarak kurduğu-
muz yeni üretim tesisimizi ve Çorlu kam-
püslerimizdeki modernizasyon yatırımla-
rımızı hayata geçirdik. ODE olarak bölge-
sel koşullar nedeniyle zor bir dönemden 
geçen ülkemizin geleceğine yatırım yap-
maktan hiç vazgeçmedik” dedi.

“Eskişehir	fabrikasından	
aldığımız	güçle	daha	hızlı	
büyüyeceğiz”	
Eskişehir fabrikasının ikinci faz yatırımları 
tamamlandığında kauçuk köpüğü üre-
tim kapasitelerindeki artışla teknik yalıtım 
sektöründe Çin ve Almanya arasındaki 
coğrafyanın en büyük üreticisi olacakla-
rına dikkat çeken Turan, “Önümüzdeki 5 
yılda Eskişehir üretim tesisimizin etkisiyle 
hem yurtiçinde hem de ihracatta hızlı bir 
büyüme kaydedeceğiz. Amacımız milyon 
doların üzerinde ihracat yaptığımız ülke 

sayısını her yıl bir ülke artırarak, ihracatın 
toplam ciro içindeki payını yüzde 35’ler 
seviyesine çıkarmak. Sektörümüzde TUR-
QUALITY® programına kabul edilen ilk 
marka olarak Ernst and Young Türkiye’nin 
danışmanlığında belirlediğimiz 13 hedef 
pazarda ihracatımızı artırmaya odakla-
nıyoruz. Önümüzdeki dönemde özel-
likle Kuzey Afrika ve Sahraaltı ülkelerine 
yönelik derinleşme stratejilerimizi hayata 
geçireceğiz. Böylelikle yalıtım sektöründe 
Türkiye’den çıkan bir dünya markası olma 
hedefimize bir adım daha yaklaşacağız” 
diye konuştu. 

İSG Avrasya 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı 15-17 Şubat 2018’de 
Tüyap’ta Yapılacak

İ FO Fuarcılık tarafından “İş Emni-
yeti”, “İş Sağlığı”, “İş Güvenliği” ile 

“Eğitim, Danışmanlık ve Risk Analizi” ana 
başlıkları altında her yıl düzenlenen İSG 
Avrasya’nın dördüncüsü, 15-17 Şubat 
2018 tarihlerinde Tüyap’ta düzenlenecek. 
Yüksek riskli iş kollarından, riski en az olan 
çalışma alanlarına kadar tüm sektörleri 
doğrudan ilgilendiren en yeni ürün, hiz-
met, teknoloji ve uygulamayı bir arada 
sunan fuar, geleneksel hale gelen kon-
ferans programı ile de sektör gündem-
lerine ev sahipliği yapacak. İSG Avrasya 
2018, Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre 
Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı REW 
İstanbul ile eş zamanlı olarak gerçekleş-
tirilecek. Bu sayede, Tüyap Beylikdüzü’ne 
gelen profesyonel ziyaretçiler, aynı çatı 
altında hem “İş Emniyeti, İş Sağlığı, İş 

Güvenliği ile Eğitim, Danışmanlık ve Risk 
Analizi” alanındaki yenilikleri hem de 
geri dönüşüm, çevre teknolojileri ve atık 
yönetimine dair son teknolojileri bir arada 
görme fırsatı bulacak. İSG Avrasya’nın 
ziyaretçileri arasında başta iş güvenliği 
ile iş sağlığı uzman ve yöneticileri olmak 
üzere, bu alanda çalışan danışmanlar, 
sanayi, ticaret ve zanaat sektörlerinin 
karar verici yetkilileri, satın alma sorum-
luları, insan kaynakları yöneticileri, sağlık 
mensupları ve sektör yöneticileri, işyeri, 
seyahat ve çevre hekimleri, yapı denetim 
firmaları, çevre koruma uzmanları, kamu 
kurum ve kuruluş yöneticileri, mimarlar 
ve akademisyenler yer alıyor. Sergilenen 
teknolojilerin yanı sıra İş Sağlığı ve Güven-
liği gündemlerinin tartışıldığı geleneksel 
konferans programı ile sektörün tüm ihti-

yaçlarını karşılayan bir fuar olarak öne 
çıkan İSG Avrasya hakkında detaylı bilgi 
ve fuara katılım için: www.isgeurasia.com
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Panasonic, İran’da İlk Beş Şirket İçinde Yer Alıyor

Türkiye Güneş Enerjisinde Avrupa Üçüncüsü Oldu

T

T

ayvan, Vietnam, Filipinler, Endo-
nezya, Japonya, Kore ve Tayland 

gibi ülkelerde pazarın öncü firmaların-
dan olan ve Asya’nın doğusu, Avrupa ve 
Afrika’da da zirveyi hedefleyen Panasonic, 
bu stratejisindeki en güçlü adımlardan 
birini Türkiye’de VİKO’ya yaptığı yatırımla 
birlikte attı. 
Ülkemizde Panasonic Eco Solutions Elek
trik Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanıyla faa-
liyet göstermeye başlayan kuruluş, Orta-

ürkiye’nin güneş enerjisine dayalı 
elektrik üretim kapasitesi 2017’nin 

ilk altı ayında 566 MW artarak toplamda 
bin 505 MW’a ulaştı. Böylelikle Türkiye 
bu dönemde gerçekleşen kurulu güç 
artışında Almanya ve İngiltere’den sonra 
Avrupa’nın en büyük üçüncü pazarı 
oldu. Türkiye aynı sıralamada küresel 
ölçekte ise ilk 10’a girdi. Konu hakkında 
değerlendirmede bulunan Uluslararası 
Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü 
(GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay 
Kaleli Türkiye’nin özellikle son iki yılda 
güneş enerjisinde yüksek büyüme eği-
limi yakaladığını, bu eğilimin yılın ikinci 
yarısında da süreceğini belirtti. Kaleli 
Türkiye’nin yıl sonunda güneş enerji-

doğu’daki hedefleri kapsamında İran’ın 
yanı sıra bölge ülkelerinde de varlığını 
güçlendiriyor. Başta Ukrayna ve Rusya 
olmak üzere Asya, Afrika, Ortadoğu ve 
Avrupa’da 70’ten fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştirerek ürünlerini dünyanın dört 
bir yanındaki müşterileri ile buluşturan 
Panasonic Eco Solutions Türkiye, kendi 
sektöründe İran’daki ilk beş şirket ara-
sında yer alıyor ve müşterilerine sunacağı 
yeni ürün ve çözümleri ile birlikte glo-

sinde 2 bin MW’a yakın bir kurulu güce 
ulaşacağını ve küresel ölçekte yakaladığı 
konumunu sürdüreceğini öngördüklerini 
ifade etti. Kaleli, sektörde şimdiye kadar 
gerçekleşen büyümenin ağırlıklı olarak 
lisanssız güneş enerjisi yatırımlarından 
kaynaklanmak ile birlikte bundan sonraki 
süreçte kalan lisanslı projelerin de hızla 
devreye girecek olması, çatı üstü güneş 
enerjisi kurulumlarını yaygınlaştıracak 
yasal düzenlemelerin tamamlanmasıyla 
bu pazarın da açılması ve YEKA modeli 
kapsamında Konya, Karapınar bölgesinde 
bin MW güce sahip olacak güneş enerjisi 
santrali kurulumların da hayata geçmesi 
gibi gelişmeler sayesinde büyüme alan-
larının çeşitleneceğini sözlerine ekledi. 
Kaleli, güneş enerjisinin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tara-
fından bu yılın Nisan ayında açıklanan 
Milli Enerji ve Maden Politikası’nın da 
önemli bileşenlerinden biri olduğunu vur-
gularken açıklanan bu politika ile Türkiye 
enerji yönetiminin 2023 yılı için güneş 
enerjisinde 10 GW’lık kurulu güç hedefi 
getirdiğini de hatırlattı. Kaleli sözlerini şu 

bal pazardaki konumunu her geçen gün 
daha da güçlendirerek yüzüncü yılını kut-
layacağı 2018’de dünyanın lider markası 
olmayı hedefliyor. Panasonic Eco Soluti-
ons Türkiye, bu hedeflerinin bir yansıması 
olarak İran Distribütörü Tabnac Electric 
üst yönetiminden Abdullah Doroudian, 
Muhammed Doroudian, Muhammed 
Doroudian ve Hamid Jafari’nin ev sahip-
liğinde yaklaşık 250 kişinin katılımı ile 
Espinas Palace Oteli’nde önemli bir orga-
nizasyon gerçekleştirdi. Programın açılış 
konuşmasını yapan Panasonic Eco Soluti-
ons Türkiye Genel Müdürü Nusret Kayhan 
Apaydın’ın İran pazarının önemini ifade 
eden konuşmasının ardından, AMEA Böl-
gesinden Sorumlu Satış Müdürü Oğuz-
han Seferoğlu şirket tanıtımı ve mevcut 
ürün gamı hakkındaki bilgileri katılımcı-
larla paylaştı.

şekilde sürdürdü: “Türkiye güneş enerji-
sinde sahip olduğu muazzam potansiyel 
ve yakaladığı yüksek büyüme rakamları ile 
bu alanda çok büyük bilgi birikimi ve nite-
likli insan gücüne kavuşmuş durumda. 
Türkiye güneş enerjisi sektörü ülkemizin 
enerji bağımsızlığına ve arz güvenliğine 
önemli katkılarda bulunmaya başlamış-
tır. Hızla gelişmeye başlamış olan güneş 
enerjisi sanayimizdeki yerlilik oranları da 
Sn. Bakanımız Berat Albayrak’ın mimarı 
olduğu ve gerçekleştirilmesini büyük 
ölçekte desteklediği YEKA projeleri kap-
samında yapılacak yatırımlar, yerli sana-
yicilerimizin kurmuş olduğu panel üretim 
fabrikaları ve yeni planlanan hücre üretim 
tesisleri ile daha da artacaktır. Bu gelişme 
birçok farklı alanda nitelikli yerli istihdam 
artışı ve Ar-Ge projelerini de beraberinde 
getirecektir.” Türkiye’nin güneş enerjisine 
dayalı elektrik üretim kapasitesi 2016’nın 
Haziran ayında 555,3 MW’a, 2016’nın 
sonunda ise 938,6 MW’a yükselmişti. 
Haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye’de 
güneşten elektrik üretilen şehir sayısı da 
61’e ulaşmış durumda.
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Türkiye İMSAD, ‘Ağustos 2017 Sektör Raporu’nu Açıkladı: 
“Desteklerin kesilmesi sektörü olumsuz etkileyebilir”

T ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği (Türkiye İMSAD), yapı sek-

törü ve ekonomi çevreleri tarafından dik-
katle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. 
‘Ağustos 2017 Sektör Raporu’nda, 2016 
yılı Temmuz ayında yaşanan olaylar sonrası 
üçüncü çeyrekte ekonominin küçülmesi 
üzerine Hükümetin, ekonomide yeniden 
büyümeyi sağlamak adına önemli destekler 
verdiği vurgulandı. 

2016’da	başlayan	destekler	Eylül	
2017’de	sona	eriyor	
“2016 yılı Eylül ayından itibaren başlayan 
kampanyalara ek olarak KDV indirimleri, 
konut kredi faizlerinin yüzde 1’e çekilmesi, 
harçlardaki indirimler, sektörde yaşanan 
olumsuz etkilerin azalmasını ve sektörün 
yeniden canlanmasını sağladı” denilen 
raporda, 8 Eylül 2016’da başlayan ve 30 
Eylül 2017’de sona erecek KDV indirimi 
uygulamasının, konut sektöründeki stokla-
rın önemli ölçüde erimesinde etkili olduğu 
belirtildi. 
Tapu harçlarındaki indirimlerin de gayri-
menkul sektöründe canlılık sağladığı, tüke-
ticilerin satın almalarında, KDV indirimi ile 
birlikte fiyatlarda yüzde 9-10 arasında geri-
leme yarattığı ifade edildi. Aynı dönemde 
sektör tarafından uygulanan fiyat indirimi 
ve ödeme kolaylıklarını kapsayan kam-
panyaların etkisinin ise artık en aza indiği 
söylendi. 
 
Desteklerin	sürmesi	konusunda	
beklenti	var
Desteklerin sürmesinin sektöre sağlayacağı 
katkılara değinilen raporda şu ifadelere yer 
verildi: “Konut kredilerinde düşük kredi 
faizleri de giderek azaldı. Bu nedenle Hükü-
metin desteklerinin sürmesi sektördeki iş 
aktivitesi açısından önemli ölçüde belirleyici 
olacaktır. Bu çerçevede KDV ve harçlardaki 
indirimlerin sürmesi, ilave olarak ofisler ve 
perakende binaları gibi ticari alanlarda 
uygulanan KDV oranının da yüzde 8’e 
indirilmesi ve inşaatlardaki arsalar üzerinde 
yer alan yüzde 18 KDV’nin de yüzde 1’e 
indirilmesi gibi sektör talepleri bulunuyor. 

Hükümetin, desteklerin sürmesi ve yeni 
desteklerle ile ilgili kararını Eylül ayı içinde 
açıklaması bekleniyor.” 

Yılın	ilk	yarısında	yapı	ruhsatı	
verilen	yapıların	yüzölçümü	
yüzde	16,3	arttı	
Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümün-
deki artışa değinilen raporda şu sayısal bil-
giler yer aldı: “Belediyeler tarafından verilen 
yapı ruhsatlarında 2017 yılının ilk 6 ayında 
bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 7,6, 
yüzölçümü yüzde 16,3, değeri yüzde 35,3, 
daire sayısı yüzde 21,6 oranında arttı. Yılın 
ikinci çeyreğinde alınan yapı ruhsatlarında 
önemli bir artış yaşandı. Yapı ruhsatı veri-
len binaların 2017 yılı Ocak-Haziran ayları 
toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 
123,8 milyon metrekare olurken, bunun 
69,9 milyon metrekaresi konut, 26,9 mil-
yon metrekaresi konut dışı ve 26,9 milyon 
metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak 
gerçekleşti.” 

Yılın	ilk	yarısında	yapı	kullanma	
izin	belgesi	verilen	yapıların	
yüzölçümü	yüzde	8,7	arttı
“Belediyeler tarafından verilen yapı kul-
lanma izin belgelerinin 2017 yılının ilk 
6 ayında bir önceki yıla göre; bina sayısı 
yüzde 1,9, yüzölçümü yüzde 8,7, değer 
yüzde 27,2, daire sayısı yüzde 9,0 ora-
nında arttı” denilen rapor şöyle devam 
etti: “Yapı kullanma izin belgesi verilen 
binaların 2017 yılı Ocak-Haziran ayları top-
lamında; yapıların toplam yüzölçümü 76,1 
milyon metrekare iken; bunun 44,1 milyon 
metrekaresi konut, 16,8 milyon metreka-
resi konut dışı ve 15,1 milyon metrekaresi 
ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.”  

İnşaat	sektörü	istihdam	verileri	
geçen	yılın	üzerinde			
İnşaat sektörü istihdamının mevsimsellik 
ile birlikte Mayıs-Eylül aylarında en yük-
sek seviyelerine çıktığına dikkat çekilen 
raporda şu bilgiler yer aldı: “2017 yılı Mayıs 
ayı itibarıyla inşaat sektöründe istihdam 
2 milyon 146 bin kişi ile yine en yüksek 

seviyelerinden birine çıktı ve geçen yılın 
mayıs ayı istihdamının üzerinde gerçekleşti. 
İnşaat sektöründe mayıs ayındaki istihdam 
seviyesi inşaat faaliyetlerinin de yüksek 
gerçekleşmiş olduğunu gösteriyor. Ayrıca 
inşaat sektöründe, istihdamın teşviklerden 
çok etkilenmediği ve kendi dinamikleri ile 
hareket ettiği görülüyor.”     
 
Mevcut	inşaat	işleri	seviyesi	
Ağustosta	1,2	puan	yükseldi								
Raporda, mevcut inşaat işleri endeksinin 
Mart-Nisan-Mayıs aylarında çok önemli bir 
sıçrama gösterdiği ancak Haziran ve Tem-
muz aylarında durağanlaştığı vurgulandı ve 
Ağustos ayında ise mevcut inşaat faaliyet-
leri seviyesinin tekrar yükselme gösterdiği 
belirtildi. Böylece mevcut işler seviyesinin 
son 4 yılın en yüksek seviyelerinde ger-
çekleşmeye devam ettiğinin altı çizilerek 
mevsimsellik ile yüksek iş seviyesinin bir 
süre daha devam edeceği öngörüldü. 
 
Yeni	alınan	inşaat	işleri	seviyesi	
moral	veriyor																				
İlk çeyrekte Mart ayında sıçrama yaşa-
nan yeni iş siparişlerinin, ikinci çeyrekte 
oldukça durağan bir seyir izlediği bilgisi-
nin yer verildiği raporda Temmuz ayında 
ise bu kez yeni alınan işlerde sınırlı bir 
gerileme yaşandığı belirtildi ve “Ağustos 
ayında ise alınan yeni iş siparişlerinde 
yeniden bir artış yaşandı.  Bu artış ile 
birlikte yeni alınan işlerde ulaşılan yüksek 
seviyenin sektöre moral verdiği gözlem-
leniyor. Sonuç olarak, alınan yeni iş sipa-
rişleri seviyesi son 4 yılın en yüksek ikinci 
seviyesine ulaştı” denildi.

Konut	satışlarında	Temmuzda	
yüzde	42,4	ile	sıçrama	yaşandı																		
Konut satışlarında Temmuz ayında, yılın 
en yüksek aylık artışı gerçekleştiğine dikkat 
çekilen rapor şöyle devam etti: “Geçen 
yılın aynı ayına göre konut satışları, yüzde 
42,4 artışla 115 bin 869 adet olarak ger-
çekleşti. Bu artışta iki önemli unsur bulu-
nuyor. Bunlardan biri geçen yıl Temmuz 
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ayında yaşanan darbe girişimi sonucu 
ortaya çıkan baz etkisi, ikincisi ise geçen 
yıl Temmuz ayında kutlanan Ramazan 
Bayramı’nın Haziran ayına kaymış olması. 
Bununla birlikte Temmuzda ulaşılan satış 
verisi konut alım talebinin halen yüksek 
olduğunu gösteriyor. Temmuz ayındaki 
sıçrama ile birlikte yılın ilk 7 ayında konut 
satışları geçen yıla göre yüzde 8,2 artarak 
770 bin 232 adede ulaştı.”       

Yeni	konut	satışları	büyük	
illerin	dışında	da	hareketli	
gerçekleşiyor	
Yeni konut satışlarındaki bölgesel gelişme-
lerin, yeni inşaat projeleri ve inşaat mal-
zemesi talebinin de nereden kaynaklan-
makta olduğunu yansıttığının ifade edildiği 
raporda, “Bu çerçevede yüksek yeni (ilk 
el) konut satışı gerçekleştirilen 15 il içinde 
İstanbul’daki satış artışındaki durağan-
laşma dikkat çekicidir. Ankara ve İzmir’deki 
artışlar İstanbul’daki artışın üzerindedir. İlk 
7 ayda yeni konut satışı en çok artan ilk 3 
il sırası ile Bursa, Kocaeli ve Adana oldu. İlk 

el konut satışları yılın ilk 7 ayında sadece 
Antalya ve Kayseri’de gerilemiştir” denildi.       

İnşaat	ve	gayrimenkul	
sektörlerinin	yurtiçi	kredilerinde	
hızlı	büyüme	sürüyor	
İnşaat sektörünün kullandığı yurtiçi kredile-
rin Haziran ayı sonu itibarıyla 6 aylık yüzde 
14,2, yıllık (geçen yılın ikinci çeyrek sonuna 
göre) yüzde 18,5 arttığı bilgisi raporda 
paylaşıldı. Gayrimenkul sektöründe ise yur-
tiçi kredilerin Haziran ayı sonu itibarıyla 6 
aylık yüzde 18,8, yıllık (geçen yılın ikinci 

çeyrek sonuna göre) yüzde 22,2 arttığı 
belirtildi ve raporda ayrıca şu bilgiler yer 
aldı: “Her iki sektörün de yılın ilk yarısında 
önemli ölçüde kredi kullandıkları görü-
lüyor. Kredi hacmindeki bu hızlı genişle-
menin bir bölümünün yeni işler için bir 
bölümünün ise işletme sermayesi eksi-
ğini kapatmak için olduğu öngörülüyor. 
Yurtdışından kredi kullanımında ise inşaat 
sektörünün kredilerinde ilk 6 ayda yüzde 
10,3 artış, gayrimenkul sektörünün kredi-
lerinde yine ilk 6 ayda yüzde 9,3 azalma 
yaşandı.”

En yeni tesisat ürünleri tanıtımlarına ve 
sektör haberlerine hızla ulaşın

Derginiz 
heryerde yanınızda!

En yeni tesisat ürünlerinin tanıtımları
www.tesisatmarket.com’da...

www.tesisatmarket.com

oğa Sektörel Yayın Grubu Kitabevi Koordi-

natörü Özlem Öztürk Kolat anne oldu. Doğa 

Sektörel Yayın Grubu olarak, 26 Temmuz 2017’de 

aramıza katılan Irmak Özra bebeğe mutlu ve uzun 

bir ömür diliyor, Özlem ve Ramazan Kolat çiftini 

tebrik ediyoruz.

Hoş Geldin Irmak Özra

D
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Carrier, Klimanın İcadının 115. Yılını Kutluyor

C arrier, klimanın icadının başarılarla 
dolu 115. yılını kutluyor. Willis Car-

rier tarafından 1902’de icat edilen klima, 
birçok yeni buluşun gerçekleştirilmesini 
sağlayarak insanların alışkanlıklarını değiş-
tirmeyi sürdürüyor. Konuyla ilgili Alarko 
Carrier Genel Müdürü Önder Şahin, 
“Alarko Carrier olarak, Carrier’ın 115 yıl-
lık iklimlendirme serüveninin son yirmi 
senesine ortak olduğumuz için mutluyuz. 

Carrier, 115 yıldır olduğu gibi bugün de, 
yeni teknolojiler, girişimler, küresel diya-
loglar ve pek çok yeniliklerle geleceğimizi 
şekillendiriyor. Carrier’ın Türkiye’deki iş 
ortağı olarak, sektördeki liderliğimizi sür-
dürmeye ve dünyayı serinletmeye devam 
edeceğiz” dedi.

Modern	klimanın	keşfi

Willis Carrier, 26 Kasım 1876 tarihinde 
New York’ta doğdu. 1901 yılında Cornell 
Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölü-
münden master derecesiyle mezun oldu. 
Ardından, Buffalo Forge şirketinde çalış-
maya başladı. Şirketin müşterisi Sackett-
Wilhelms’in matbaasında ortam ısısına 
bağlı olarak bazı sorunlar yaşanması 
üzerine, Willis Carrier, içerideki sıcaklık 
ve nem düzeyinin sabit tutulması gerek-
tiğini gördü. Willis Carrier’ın aklına önce, 

A

Alarko Carrier’ın İş Ortağı OYRD, Çin’de Çift Yoğuşma Teknolojisinin 
Kombilerde Uygulanmasını Anlattı

larko Carrier’ın Çin’deki iş ortağı 
Ouya Rongda HVAC Technology 

Beijing (OYRD), Çin’in Jiaxing şehrinde 
düzenlenen HVAC toplantısına katıldı. 
Alarko Carrier tarafından Türkiye’de üre-
tilen yüksek teknolojili ürünlerin sergi-
lendiği toplantıda, çeşitli konferanslar 
gerçekleştirildi. OYRD Genel Müdürü Lily 
Lu da konferansta bir konuşma yaparak, 

havadaki bağıl nemi kontrol etmek geldi. 
Nemi gidermek ve sabit tutmak için ısıtıcı 
borulardan buhar yerine soğuk su geçir-
meyi denedi. Daha sonra, seçilen çiğ nok-
tası sıcaklığına ulaşmak amacıyla, boru 
yüzeyinin sıcaklığıyla buradan geçecek 
hava miktarını dengelemeye çalıştı. Bu 
deneyler sonucunda, basımevinde gerekli 
olan şartlar için kullanılacak boru yüzeyini, 
boru yüzeyi sıcaklığını ve geçmesi gere-
ken hava miktarını buldu. Carrier’a göre, 
bir iklimlendirme sisteminin dört temel 
işlevi yerine getirmesi gerekiyordu. Sıcak-
lığı, nemi, hava dolaşımını ve havalandır-
mayı kontrol etmek ve bunlara ek olarak 
havayı temizlemek. Carrier’ın, çizimlerini 
tamamladığı ve dünyanın ilk iklimlen-
dirme sistemini kurmak üzere harekete 
geçtiği 17 Temmuz 1902 tarihi, iklimlen-
dirme sanayisinin doğuşu olarak kabul 
edildi.

Alarko Carrier’ın pazara sunduğu ve Çin 
pazarı için de bir ilk olan çift yoğuşma 
teknolojisinin kombilerde uygulanması 
konusunda kapsamlı bilgiler verdi. Çin’in 
değişik bölgelerinden iklimlendirme 
cihazları üreticisi, perakendeci ve tesisat 
firmalarının temsilcilerinin ilgi göster-
diği toplantıda Alarko Carrier’ın ürünleri 
büyük beğeni topladı.

Viessmann Shop Mersin’de Açıldı

V iessmann’ın 2016 yılı itibarıyla 
başlattığı ve tüketicileriyle en 

kapsamlı buluşma noktaları oluştur-
mayı hedeflediği Viessmann Shop pro-
jesi tüm hızıyla devam ediyor. Uzman 
kadrosu ile 10 binin üstünde kullanı-
cıyı Mersin’de Viessmann ürün ve hiz-
metleriyle tanıştıran Otto Doğalgaz’a 
ait Viessmann Shop, Temmuz ayında 
kapılarını açtı. Açılış, Mersin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 

Mesiad Başkanı Mehmet Deniz, Mesiad 
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Hasan 
Hüseyin İpek, Mersin Yapı Müteahhitleri 
Derneği Başkanı Nesim Ekinci, Mersin 
MMO Başkanı Akar Tülücü, Meski Genel 
Müdürü Günhan Güngördü ve Viess-
mann yöneticilerinin katılımıyla ger-
çekleşti. Otto Doğalgaz kurucusu Bora 
Delibaş Viessmann Shop açılışında yap-
tığı konuşmada, sahip oldukları tecrübe 
ve iş ahlakı sayesinde özenle seçtikleri 

Viessmann markasını Mersin’de en iyi 
şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini, 
satış ve satış sonrası hizmetlerde yüzde 
yüz memnuniyet misyonunu benimse-
diklerini belirtti.
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

AFB

M

Blue Lake
etal Yapı Konut’a 
ait Küçükçekme-

ce gölünün kenarında yapılmakta olan Blue Lake proje-
sinin sosyal tesislerinde Climaveneta markalı otomasyonu 
üzerinde paket tip taze hava klima santrali (plakalı ısı 
geri kazanımlı) ve havuz nem alma santralleri kullanıldı. 
Climaveneta’nın Eurovent sertifikalı paket tip klima santral-
lerinde enerji verimliliği açısından frekans invertörlü fanlar 
tercih edildi.

AİRONN

A

Elazığ Şehir Hastanesi
ironn, referanslarına Elazığ Şehir Hastanesi’ni de ek-
ledi. Şehir hastanesi projesinin, Elazığ ölçeğinde 350 

bin metrekare alan ile en büyük kapalı alan inşaatı olduğu-
nu belirten Vali Murat Zorluoğlu, “Hastanenin günlük nüfus 
hareketine baktığımızda aslında orta ölçekli bir ilçe kurulu-
yor. 15 ilâ 20 bin kişi bu hastaneden hizmet alacak. Bin 38 
nitelikli yatak, çoğunluğu tek kişilik olmak üzere en fazla iki 
kişilik odalardan oluşacak. Yaklaşık 5 bin personel istihdam 
edilecek. Şehir hastanesi gerçek anlamda entegre bir sağ-
lık kampüsü olacaktır” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın önemle üzerinde durduğu şehir hastanelerinden 
biri olan Elazığ Şehir Hastanesi yaklaşık 1 milyar liraya mal 
oluyor. Elazığ Şehir Hastanesi’nde Aironn fan mühendisliğinin 
uluslararası başarısını kanıtlamış cihazları kullanılacak. Aironn 
Ar-Ge Grup Yöneticisi Efe Ünal konuya ilişkin şu sözleri vurgu-
luyor: “Aironn, Türk mühendisliğinin gücünü, sadece Türkiye 
için değil uluslararası arenada ‘prestij’ kabul edilen projelerde 
kanıtlamış olmaktan gurur duyuyor. Biz, başarımızı mühen-
dislik gücümüze dayandırmak için olabildiğince çalışıyoruz. 
Bu gibi takdirler, motivasyonumuzdur. Uluslararası ölçekte 
Türk mühendisliğinin gücünü kanıtlamak için yolumuza de-
vam ediyoruz.”

DANFOSS

İ

İSTMARİN
stanbul Büyük-
şehir Belediyesi 

kuruluşu İSPARK bün-
yesinde Tekne Parkla-
rın yapımı ve işletilmesi 
amacıyla oluşturulan 
İSTMARİN projesi, ısıt-
ma ihtiyacını Danfoss 
ile karşılıyor. Lobi gibi 
kat yüksekliği fazla olan 
bölümlerde fan-coil ve klima sistemlerine kıyasla en ve-
rimli ısıtma ancak döşeme ile sağlanabiliyor. Danfoss’un 
“Elektrikli Döşemeden Isıtma” uygulaması, projenin bina 
giriş lobilerinde ve mescitlerinde kullanılıyor. Sürekli bir ısı 
sirkülasyonunun olduğu lobilerde kullanılan bu uygulama 
ile kazan, pompa, boru gibi ürünlere gerek duyulmadan, o 
bölgedeki en yakın elektrik panosundan besleme alınabili-
yor ve böylece sistem en hızlı ve en kolay şekilde kuruluyor. 
Danfoss, bu bölgelerde çalışan veya bekleyen kişilerin en 
verimli biçimde ısınmasını sağlıyor. Kısmi yük durumunda 
otomatik olarak balanslanmamış sistemlerde artan basınç 
farkı ise HVAC sistemlerinde birtakım bozukluklarla birlik-
te enerji sarfiyatına sebep olurken, Danfoss’un basınçtan 
bağımsız otomatik balans ve kontrol vanası AB-QM ise 
tek vana kullanımı ile basınç farkı, debi ve sıcaklık kontro-
lünü bir arada sağlıyor. Danfoss AB-QM kombine balans 
vanaları, ihtiyaca uygun olarak balanslanmamış sistemlere 
kıyasla, yüzde 20 ilâ yüzde 30 arasındaki oranlarda ener-
ji maliyetlerini düşürüyor. İSTMARİN projesinde fan-coil 
ile ısıtma ve soğutma tesisat sisteminde Danfoss’un AB-
QM modeli balans ve kontrol vanaları kullanılacak. Her 
bir fan-coil ünitesinde kullanılacak olan AB-QM kombine 
vanalar, tesisatın hiçbir yerinde başka balans vanası kul-
lanmaya gerek bırakmadan tesisatın tümünde otomatik 
balanslama sağlayacak. Danfoss AB-QM kombine vanalar 
mekân içerisindeki ihtiyaca uygun balanslama sağlamanın 
yanı sıra, oda termostatlarından alacağı sinyal ile istenilen 
sıcaklığa ulaşan mekânlarda ısıtma/soğutmayı durdurarak 
hem konfor hem de tasarruf sağlayacak.
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LOWARA

D
G-Yoo Inspired by Starck

ünyanın önemli metropollerinde imzası bulunan 
YOO markasını G konseptiyle bir araya getiren Mar 

Yapı, İstanbul Güneşli'de hayata geçirdiği G-Yoo Inspired 
by Starck projesinde Lowara pompa ve hidrofor sistemleri-
ni seçti. Ünlü tasarımcı Philippe Starck'ın projelendirdiği, 2 
blokta toplam 720 konut bulunan proje kapsamında Lowara 
markalı ecocirc XL serisi yeni nesil sabit mıknatıslı motor 
ve entegre frekans konvertörlü yüksek verimli sirkülasyon 
pompaları, e-LNE serisi yüksek verimli, IE3 motorlu, in-line 
kuru rotorlu sirkülasyon pompaları, e-SV serisi çok kademeli 
düşey milli santrifüj pompalar, HYDROVAR® entegreli dikey 
milli komple paslanmaz çelik pompalı hidrofor sistemleri, 
1300 serisi ağır hizmet tipi dökme demir atıksu pompaları, 
DNM serisi döküm gövdeli dalgıç tip drenaj pompası, Do-
ublebox atıksu tahliye ünitesi ve NFPA 20 Uyumlu yangın 
hidroforu kullanıldı.

ALDAĞ FLEXİVA

B 
2 

Özel Bursa Hayat Hastanesi İzmir Bölge Adliye 
Mahkemesi Binasıursa Elmasbahçeler’de 18 

bin 500 m²  kullanım ala-
nı üzerine inşa edilen Özel Bursa 
Hayat Hastanesi’nin, Bursa’daki 
yoğun bakım yatağı açığına 
büyük katkı sağlaması hedef-
leniyor. 90 hasta ve 60 yoğun 
bakım yatağından oluşacak has-
tanede, göz hastalıklarından beyin cerrahisine, kalp damar 
cerrahisinden tam donanımlı acil servis kliniğine ve travma 
merkezine kadar tüm birimlerin akıllı bina sistemiyle hizmet 
vermesi planlanıyor. 150 yatak kapasiteli Özel Bursa Hayat 
Hastanesi’nin iklimlendirme sistemlerinde Aldağ markalı 
cihazlar kullanıldı. Projede hava debisi 2100 ilâ 9300 m³/h 
arasında değişen 8 adet plakalı ısı geri kazanımlı hijyenik 
klima santrali, hava debisi 5400 ilâ 17250 m³/h arasında 
değişen 10 adet rotorlu ısı geri kazanımlı klima santrali,  
bir adet 7700 m³/h hava debili % 100 taze havalı klima 
santrali, bir adet 750 m³/h hava debili sığınak havalandırma 
santrali, 292 adet EC fanlı 4 borulu gizli tavan tipi fan coil 
ve 100 adet 4 borulu 4 yöne üflemeli fan coil cihazı kul-
lanıldı. Özel Bursa Hayat Hastanesi’nin 2017 yılı sonunda 
hizmete girmesi planlanıyor.

40 milyon TL tutarındaki maliyeti ile İzmir ilinde ya-
pılan en büyük devlet projelerinden biri olan İzmir 

Bölge Adliye Mahkemesi binası projesi, Ege bölgesinin de 
en büyük bölge adliye mahkeme binası oldu. Bu projede 
Flexiva’nın Air serisi esnek hava kanalları kullanıldı. Dış yü-
zeyi alüminyum folyodan, iç yüzeyi metalize ve yüksek ge-
rilimli çelik tellerden üretilen Flexiva Air serisi, kalite ve fiyatı 
ideal biçimde optimize eden, rekabetçi bir ürün olarak ta-
nınıyor. TS EN 13180 Standartlarına uygun olarak üretilen 
Flexiva Air serisi-
nin hava sızdır-
mazlığı, yırtılma 
ve darbelere kar-
şı dirençli oluşu, 
diğer tercih ne-
denleri arasında 
sayılıyor.

E

SYSTEMAİR

sk i şeh i r -An-
kara Karayolu 

üzerinde inşa edi-
len Eskişehir Ticaret 
Odası Hizmet Binası, 
Fuar-Sergi ve Kongre 
Merkezi’nde Syste-
mair soğutma grup-
ları kullanıldı. Proje kapsamında toplam 10 bin metrekare 
kapalı alana sahip iki fuar holü, bin kişilik büyük bir salon 
ve 25 kişiden 250 kişiye kadar hizmet verecek 5 farklı sa-
lon yer alacak. Projede aynı zamanda sosyal donatılar ve 
açık ve kapalı otoparklar olacak. Bina 60 bin m2 üzerine 
kurulacak, fuar alanları ve sosyal tesis bulunacak. Projede 
2 adet 800 kW, 1 adet de 580 kW kapasiteli Syscrew Air 
CO soğutma grubu kullanıldı. Ürünler, Systemair’in İtalya 
Barlassina’da bulunan fabrikasında üretiliyor. Syscrew so-
ğutma grupları yüksek verimleri, ısı geri kazanım ve free-
cooling opsiyonları ile ön plana çıkıyor. Kullanılan microc-
hannel kondenserler sayesinde Syscrew soğutma grupları 
hem daha hafif hem de daha çevreci.

ETO Fuar-Sergi ve 
Kongre Merkezi 
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ETNA

İ stanbul’un en hız-
lı gelişen bölgesi 

seçilen Sancaktepe’de 
16 bin metrekarelik bir 
alanda konumlanan 
Gate of Anatolia pro-
jesinde ETNA ürünleri 
kullanıldı. Aile temelli 
bir konut projesi olan Gate Of Anatolia, şehrin gürültü-
sünden uzak bir şekilde yaşama imkânı tanırken, metro 
başta olmak üzere her türlü ulaşım alternatifi ile metropol 
hayatına katılma olanağını sunuyor. Proje kapsamında; 13 
adet 3PFKO serisi frekans kontrollü hidrofor sistemi, 4 adet 
ETN1300DP serisi parçalayıcı bıçaklı atıksu-drenaj pompaları 
kullanılıyor. Projede kullanılan ETNA PFK-KO serisi frekans 
kontrollü hidrofor sistemleri ile basınçlı su temininde talep 
edilen miktarda suyun istenilen basınçta sağlanması garanti 
edildi, böylelikle kullanıcılara kesintisiz bir konfor sunuldu. 
Yeni nesil IE2 motorlu (tercihen IE3) frekans kontrollü ETNA 
PFK-KO serisi hidrofor sistemlerinin kullanımı ile klasik hidro-
for sistemlerine oranla işletim giderleri minimize edilmiştir.  

İ

NİBA

stanbul Seyrantepe’de yükselen Skyland Tower’da 
Niba soğutma kuleleri kullanıldı. Rezidans, ofis ve 

konsept AVM’den oluşan karma yapıya sahip özel bir pro-
je olan Skyland Tower’da kullanılan 11 adet CTP gövdeli 
Niba soğutma kuleleri-
nin performansı, CTI ve 
Eurovent sertifikalarıyla 
garanti altında. Niba 
soğutma kulelerinin 
tamamı yerli sermaye, 
yerli imalat ve yerli mü-
hendislik ürünü.

Skyland

FORM

Y

Yimtaş Honeycomb Tower
imtaş İnşaat tarafından İstanbul’un kalbi Şişli/
Mecidiyeköy’de inşa edilen Honeycomb Tower Istan-

bul projesinin ısıtma-soğutma ihtiyacı, Form VRF Sistemleri 
San. Tic. A.Ş.’nin Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olduğu 
Mitsubishi Heavy VRF klima sistemleri ile sağlanıyor. 
Merkezi lokasyonu, iş, alışveriş ve ulaşım noktalarına yakın-
lığı ile değişik metrekarelerde ofislerden oluşan 10 katlı Ho-
neycomb Tower İstanbul, 6 bin 310 metrekarelik bir alana 
konumlandı. Projedeki ofis mahallerinin iklimlendirilmesi için 
toplam soğutma kapasitesi 760 kW olan 6 adet 36-40-60 
HP x 2 olmak üzere VRF KXZ dış ünite ve 159 adet kanallı ve 
Saf DX Mitsubishi Heavy VRF iç ünite klima cihazı kullanılıyor. 
Projede kullanılan Mitsubishi Heavy Industries VRF klima sis-
temleri; dış ünite grubunun, birden fazla bağımsız noktaya 
hitap eden iç ünitelere bağlanmasıyla her konut alanının arzu 
edilen ısıtma, soğutma ve havalandırma konfor şartlarını sağ-
lıyor. İnverter teknolojisine sahip dış üniteler ile kısmi kulla-
nımlarda minimum elektrik tüketimiyle istenilen konfor daha 
hızlı bir şekilde elde ediliyor. Micro Vrf KX dış üniteler ölçüle-
rinin kompakt olması sayesinde, konfor şartları bozulmadan 
tasarım esnekliği ve kolay uygulama imkânı sağlıyor. Fosil ya-

kıtlı ısıtma cihaz-
larına göre dü-
şük CO2 salımıyla 
çevreyle ve kolay 
kullanımıyla da 
kullanıcıyla dost 
bir teknoloji olan 
Mitsubishi Heavy 
VRF sistemleri, 
tüm soğutma, 
ısıtma ihtiyaçları-
nı karşılıyor.

ARMACELL

T 

Mercedes Benz Ticari 
Araç Merkezi

icari araçlara dair 
bilgi birikiminin tek 

bir noktada toplanması 
amacıyla projelendirilen 
Bremen, Weser Ems’deki 
Mercedes Benz Ticari 
Araç Merkezi 42 bin m2 
bir alana yayılıyor. Son 
teknolojilerle donatılmış, 120 kişinin hizmet vereceği mer-
kez, kapılarını Kuzey Almanya müşterilerine açtı. Projede 
199 kW’lık su soğutmalı iklimlendirme sistemi dahilindeki 
besleme hatları 6 °C, dönüş hatları ise 12°C sıcaklığında. Dirk 
Diedrichsen TGA (Siegen) projelendirme bürosu, bu noktada 
yangın durumunda Euroclass (EN 13501-1) B/BL-s1,d0 -dü-
şük yoğunlukta duman oluşturma- sistem güvenliği sunan 
Armaflex Ultima yalıtım sistemini seçti. Konu ile ilgili ola-
rak Proje Danışmanı Dirk Diedrichsen, “Armaflex Ultima ile 
Chillventa fuarında karşılaştık. Teknolojisi ve sunduğu yüksek 
yangın güvenliği ile hemen dikkatimizi çekti. 
Armaflex Ultima yoğuşma güvenliği ile birlikte sunduğu yan-
gın durumunda minimal duman oluşturma özelliği ile soğuk 
hatlarda bizim için tek tercih durumuna geldi. Ayrıca bunun 
üzerine özellikle teknik tesis mahallerinde, hızlı bir montaj ile 
iyi de bir görsel yakaladık” açıklamasını yaptı.

Gate Of Anatolia

56 TERMODİNAMİK • EYLÜL 2017



Gate Of Anatolia



Söyleşi
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MTMD  6. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelimli 

“Uluslararası arenada daha fazla 
söz sahibi olmayı hedef liyoruz”
Kipaş Mühendislik, Metaş Mühendislik ve Bilfa Tesisat Yapı Elemanları grup firmalarının ortağı, mesleğinde 

37 yıllık deneyime sahip olan İrfan Çelimli, bu yıl Mayıs ayında yapılan Genel Kurulun ardından MTMD’nin 6. 

Dönem Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Mekanik tesisat taahhüdüne vizyoner bakış açısı getiren Mekanik Tesisat 

Müteahhitleri Derneği MTMD’nin yeni dönem çalışmalarını ve sektör gündeminin başlıklarını Başkan Çelimli’den 

dinledik.

MTMD, Türk Tesisat Mühen-
disleri Derneği bünyesinden 
doğmuş, Mekanik Tesisat Uy-

gulama alanında faaliyet gösteren sek-
tör önderi tüzel kişilerin oluşturduğu 
bir yapıdır. Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği’nin 2006 yılının Kasım ayında 

Abant’ta düzenlediği “Tesisat Mühen-
disliğinin Bugünü ve Geleceği” konulu 
çalıştayı sırasında, mekanik tesisat taah-
hüdü iş kolunda yaşanan aksaklıkların 
giderilerek, mesleğin sağlıklı ve sürdü-
rülebilir gelişmesini sağlamak amacıy-
la, “TTMD İstanbul Müteahhitler 

Komisyonu”na, tesisat müteahhitlerini 
bir araya getirecek bir birliğin tesisi gö-
revi verildi. Mekanik tesisat taahhüdü 
uygulaması yapan tüzel kişilikleri bir 
çatı altında toplayan bir meslek organi-
zasyonunu tesis etmek için çalışmaları-
nı sürdüren komisyon, dernek tüzüğü-



Söyleşi
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uluslararası rekabette etkinliğini artı-
rabileceğine inanıyorum. Doğrulama-
Belgelendirme (commissioning), TAD 
ve BIM süreçlerinin desteklenerek 
daha iyi hale getirilmesinin sektörümü-
zü güçlendireceğine ve uluslararası re-
kabette avantajlı konuma getireceğine 
inanıyorum. 

FIDIC	şartnamelerinin	ülkemizde	
de	uygulanması	gerek

Bir diğer sıkıntılı konu ise, ülkemizde-
ki sözleşme koşullarıdır. Müteahhitlere 
orantısız ve uygulaması mümkün olma-
yan ağır şartların dayatılması, zaten güç 
olan çalışma şartlarını daha da ağırlaştı-
rıyor. Özellikle bu konuda “Proje Yöne-
tim Gruplarının’’ daha itinalı çalışması 
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü baş-
langıçta çok ağır bir sözleşme ile iha-
le ettiklerinde, çok ekonomik bedelle 
yaptırabileceklerini düşünüyorlar. Oysa 
işin iyi yapılabilmesi için -MTMD 
üyeleri gibi- doğru firmaların, doğru 
projelerde yer alabilmesi, bunun için de 
sağlıklı sözleşme koşullarının oluşması 
gerekir. 
Üyelerimiz, bir işe başlarken sözleşme 
koşullarına bakar. Şartlar çok ağır ve 
uygulanamaz durumda ise o işin için-
de yer almak istemezler. Üyelerimiz 
arasında olmayan doğru ve deneyimli 

nü hazırladı ve 12 Nisan 2007 tarihinde 
Geçici Yönetim Kurulu’nu belirledi, 
görev dağılımlarını yaparak çalışmala-
rına başladı. 12 Haziran 2007 tarihinde 
de dernek, 17 kurucu firmanın katılımı 
ile kuruluşunu yasal olarak tamamladı. 
Ben, 6. Dönem Yönetim Kurulu Baş-
kanı olarak derneğimizde önemli bir 
görevi devraldım. Geçmişte yapılan çok 
başarılı çalışmalara yenilerini eklemek 
hedefiyle, bayrağı daha ileri taşımamız 
gerektiğine inanıyorum. Öncelikli he-
defimiz elbette MTMD faaliyetlerini 
ve üyelerimizi, üyelerimizin çalışmala-
rını sektörümüze anlatmak, tanıtmak. 
Bunun dışındaki hedeflerimizi başlıklar 
halinde paylaşmak isterim. 

TAD-Test	Ayar	Dengeleme,	
Doğrulama-Belgelendirme	
(commissioning)	ve	BIM’in	
doğru	uygulanması,	uluslararası	
rekabette	sektörümüzü	avantajlı	
konuma	getirir

En çok önemsediğimiz konuların ba-
şında haksız rekabet geliyor. Haksız 
rekabetin neden kaynaklandığını ve 
bu konudaki gelişmeleri topluma ve 
sektöre anlatmak üzere geçmişten ge-
len faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu 
noktada Test, Ayar, Dengeleme (TAD) 
konusunun altını özellikle çizmek isti-
yorum. Çünkü doğru uygulanan TAD 
çalışmasının, haksız rekabetin ciddi 
anlamda önüne geçebileceğini düşünü-
yorum. ISKAV’ın yürüttüğü çalışmalar, 
MTMD’nin İzmir Çalıştayı ile başladı. 
ISKAV bu konuda çok başarılı çalışma-
lar yaptı, yapıyor, MTMD olarak biz de 
destek veriyoruz. Ben, TAD işlerinin 
bağımsız firmalarca yapılmasının daha 
sağlıklı sonuçlar doğuracağına inanı-
yorum. Bu konuda Derneğimiz içinde 
yer alan arkadaşlarımız arasında farklı 
görüşler de mevcut ama, yapılan işlerin 
sağlıklı yürümesi ve esas performans-
ların belirlenmesi için TAD’ın bağım-
sız firmalarca yapılmasını çok önemli 
buluyorum. Bağımsız TAD uygulayıcı 
firmalar sayıca henüz yeterli değiller 
ama, ISKAV’ın düzenlediği eğitimlerin 

artarak devam etmesi sonucunda, firma 
ve eğitimli personel sayıları günbegün 
artmaktadır. Bu da gelecek için iyi bir 
gelişmedir. 
Bu konunun ikinci çok önemli aya-
ğı “İşletmeye Alma” ya da “Doğrula-
ma-Belgelendirme” (Commissioning) 
diye adlandırabileceğimiz kısmıdır. 
MTMD olarak TTMD, ISKAV ve 
İSKİD ile birlikte Avrupa’daki Rehva 
ve Eurovent’in çalışmalarına da des-
tek veriyoruz. İki MTMD üyemiz, bu 
konudaki çalışmalarla doğrudan des-
tek veriyor. Şantiyelerde yaşanan en 
büyük sıkıntı, plansız ve programsız 
yola çıkılmasından kaynaklanıyor. İşin 
başında verilmesi gereken kararlar, iyi 
bir planlama yapılmadığında rastlantı-
sal ve anlık kontroller ile alınıyor. Oysa 
Doğrulama-Belgelendirme ile TAD 
çalışmaları ciddiye alınır ve hakkıyla 
yapılırsa, verilmesi gereken kararlar, işin 
en başında alınırsa, süreç olabildiğince 
doğru biçimde tamamlanacaktır. Aksi 
halde, tesadüflerle yapılan çalışmalar 
sonucu, gereksiz adam/saat, gereksiz ve 
orantısız malzeme seçimleri söz konusu 
oluyor. 
Derneğimiz, Yapı Bilgi Modellemesi 
(BIM) konusunu da çok önemsiyor. Bu 
konuyla ilgili olarak İSKİD’in yaptı-
ğı çalışmalara destek veriyoruz. Yapı-
lan çalışmaları güncel tutup ülkemizin 
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zeme sağlayıcı arkadaşlarımız ve üyele-
rimizin katılımlarıyla gerçekleştirdiği-
miz bir çalıştaydı. Sonuç bildirgemizde 
şu maddeler yer aldı:
•	 “Sektörümüzdeki standartların 

geliştirilmesi konusunda çalışma 
yapılması.

•	 Yurtdışı pazarların geliştirilmesi 
yönünde çalışmalar yapılması. 

•	 Ortak yurtdışı ofislerin kurulması 
ile ilgili görüşmeler yapılması.

•	 Sektörel platformda haksız 
rekabetin engellenmesi için bir 
güvence sistemi oluşturulması.

•	 Firmalarda sürdürülebilir yönetimin 
geliştirilmesi için çalışma yapılması.

•	 Tahsilat riskinin azaltılması 
konusunda çalışmalar yapılması. 

•	 Sözleşmelerde FIDIC’e paralel 
‘taslak sözleşme’ hazırlanması.

•	 BIM çalışmalarının desteklenmesi 
ve uzun vadeli etkilerinin 
değerlendirilmesi. 

•	 Uluslararası eşdeğer dernekler ile 
ilişkilerin geliştirilmesi. 

•	 Meslek içi personel eğitimi ile 
ilgili çalışmaların yapılması, 
düzenlenmesi (mühendis, tekniker 
ve işçi). 

•	 Yabancı elektro mekanik 
firmalarının Türkiye pazarına girme 
eğilimlerinin takip edilmesi. 

•	 Gelişen malzeme teknolojileri ve 
montaj şekilleri ile ilgili yurtdışı 
yeniliklerin takip edilmesi.

•	 MTMD yeni üye katılımlarının 
hızlandırılması için çalışma 
yapılması. 

•	 Yüksek yapılar yönetmeliği 
hakkında çalışmalar yapılması 
(TTMD’ye yönlendirme yapılması).

•	 Yapı Denetim Kanunu’nun işler 
hale getirilmesi. 

•	 Kamu İhale Kanunu ve ‘haksız 
rekabetin önlenmesi’ konularında 
çalışmalar yapılması. 

•	 “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Genel Teknik Şartname” 
çalışmalarının takip edilmesi.

•	 Derneğimizin proje yönetim 

firmalar için de aynı durum söz konu-
sudur. Sözleşme koşullarının önemini 
vurgulamak için dernek olarak daha 
önce de çok sayıda çalıştay ve toplantı 
düzenledik. Bu çalışmaların, yeni dö-
nemde de devam etmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Özellikle uluslararası 
kabul görmüş FIDIC şartnamelerinin 
ülkemizde uygulanması gerektiğine 
inanıyorum. Bu konuda da sektörümü-
zü bilgilendirmeye çalışacağız. Aslında 
FIDIC’in aynen uygulanması en doğ-
rusu ama, bu ilk etapta mümkün değilse 
bile, en azından Türkiye’ye uyarlanması 
gündeme getirilmelidir. Günümüzdeki 
olumsuz koşulların FIDIC koşullarına 
yaklaştırılması için MTMD olarak bir-
takım çalışmalar yapıyoruz ama, diğer 
derneklerin de bu konuya destek ver-
meleri gerekir.

Sivil	toplum	örgütleri	açık-şeffaf	
ve	toplumsal	menfaatlar	için	
çalışmalı

Önemsediğimiz bir diğer başlık, sivil 
toplum örgütlerinin açık, şeffaf olması 
ve etik değerlere bağlı kalarak çalış-
malarını sürdürmesi. Üyelerimizin etik 
konusunda duyarlı olmaları, toplum 
menfaatini gözetmeleri ve çevreye karşı 
duyarlı olmaları en çok hassasiyet gös-

terdiğimiz konular arasında. Derneği-
mizin önceliği daima toplum menfaa-
tidir. Üyelerimizin menfaatleri, toplum 
menfaatinden sonra gelir.  

Bir	sistemin	sağlıklı	
olabilmesi	için	en	önemli	iki	
gereklilik;	kuvvetler	ayrılığı	ve	
denetlenebilirliktir

Sektörümüzde yanlışlıklar içeren bir 
diğer başlık; tasarım, malzeme temini, 
uygulayıcı ve işletmeye alma konuların-
da kuvvetler ayrılığı ve uzmanlaşmanın 
gözetilmeyişidir. Bir sistemin sağlıklı 
olabilmesi için en önemli iki gereklilik 
bence kuvvetler ayrılığı ve denetlenebi-
lirliktir. Bir tasarımı yapan arkadaşımız 
uygulama yapma gayreti içine girdiğin-
de, hem her iki alanda da uzman olama-
yışı sonucu nitel zafiyet, hem de yaptığı 
sistemin denetleme sorunu söz konusu 
olacaktır. Her işin uzmanına bırakılması 
taraftarıyım. Birçok firma yangın, oto-
masyon, VRF sistemleri ürünlerini seçip 
uygulamaya çalışıyor. Çoğu kez sonuç-
ların pek sağlıklı olmadığını görebiliyo-
ruz. Geçen Mayıs ayı içinde, MTMD 
olarak 10. Çalıştayımızda bu konuyla il-
gili çok güzel ve önemli çalışmalar yap-
tık. Sektörden çok değerli uygulamacı, 
tasarımcı, proje yönetim grupları, mal-
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firmaları ile ortak çalışmalarının 
artırılması. 

•	 Mekanik tesisat sektörünün ortak 
faydaları çerçevesinde yurtdışı 
tanıtım ve girişim faaliyetlerinde 
sektör personel ve kaynaklarının 
ortak kullanımı konusunda çalışma 
yapılması. 

•	 Mesleki sorumluluk sigortasının 
mekanik tesisat sektöründe hem 
uygulamacı hem de tasarımcı 
gruplar için araştırılması. 

•	 Talep (Claim) Yönetimi konusunda 
çalışma yapılması ve bu konuda bir 
yöntem geliştirilmesi. 

•	 DEİK’e üye olma konusunun dernek 
yönetimince değerlendirilmesi. 

•	 Dernek bünyesinde ikişer kişiden 
oluşan gruplar ile yatırımcı, tasarım 
grubu, proje, işletme, yönetim 
grubu, üretici ve satış grupları ile 
çalışmalar yapılması.

•	 Pazarlama stratejisi geliştirilmesi 
yönünde çalışmalar yapılması. 

•	 Özellikle yatırımcıya yönelik 
olarak yeni bir pazarlama yöntemi 
geliştirilmesi.

•	 Tüm sektör bileşenleri tarafından 
TAD konusunun desteklenmesi”.

MTMD’nin	yeni	dönem	faaliyet	
başlıkları	oldukça	yoğun

Üyelerimizin, uluslararası arenadaki 
etkinliğini ve ulusal çalışmalarını değer-
lendirmek üzere düzenli olarak yaptığı-
mız envanter çalışmamız var. 2015-2016 
yılı envanter çalışmamız, son güncelle-
melerle Eylül ayında çıkmış olacak. Bu da 
bizim için önemli bir çalışma. Derneği-
mizin 38 üyesi var. Üyelerimizin 2014 yılı 
itibarıyla yıllık yaklaşık 1,4 milyar dolar-
lık bir ciro sağladığını gördük. Dünya 
ekonomisindeki tüm olumsuzluklara rağ-
men yaratılan bu faydanın önümüzdeki 
yıllarda artacağını düşünüyorum. Zaten 
önümüzdeki süreçte hem üye sayımız 
hem de üyelerimizin etkinliği artacaktır. 
Personel eğitim programları, kuruluşu-
muzdan beri devam eden çalışmalarımız 
arasında, bu dönem de devam edecektir. 

Eğitim faaliyetlerimizin öncelikli hedefi, 
üyelerimizin mekanik tesisat-uygulama 
alanlarındaki becerilerini artırmaktır. 
Üyelerimiz için aylık periyotlarda eğitim 
toplantıları düzenleyeceğiz. Eğitimleri-
miz, sigortacılıktan iş güvenliğine, hatta 
teknik konulara kadar pek çok farklı 
içerikte olacak. Gelecek Ekim ayından 
itibaren eğitim çalışmalarımız da baş-
layacaktır. MTMD eğitimleri sadece 
MTMD üyelerini kapsar, dışarıya kapa-
lıdır. Ama elbette diğer derneklerden 
eğitimle ilgili bizden destek beklenirse 
seve seve destek oluyoruz. 
Derneğimizde komisyon faaliyetlerimiz 
de son sürat devam ediyor. 10’u aşkın 
komisyonumuz var. Bunlar 27 Mayıs’taki 
seçim sonrasında yapılanmalarına hız 
verdiler. Sanıyorum birkaç ay içinde de 
komisyonlarımızın faaliyetlerinin sonuç-
larını görmeye başlayacağız. 11. Çalış-
tayımız 2018 mayıs içinde yapılacaktır. 
Daha önceki yayınlarımızın güncellen-
mesi ve yeni yayınlar üretilmesi de yeni 
dönemdeki faaliyetlerimiz arasında yer 
alacaktır. Özellikle borulama işleri ile 
ilgili yeni bir yayın hazırlanması ve mev-
cut yayınlarımızdan DW 144’ün güncel-
lenmesi 2. baskı olarak yakın gelecekte 
tamamlamayı planladığımız çalışmalar-
dır. Bunun dışında sektörel derneklerle 
işbirliği içinde paralel çalışmalar yürüt-

mekteyiz. Öte yandan mekanik tesisat 
sistemlerinin, elektrik sistemleri ile ilgili 
olan yakın ilişkisi nedeniyle, özellikle 
ETMD- Elektrik Tesisat Mühendisleri 
Derneği ile ortak faaliyetler planlan-
mıştır. Sistemler arasındaki çelişkilerin, 
arayüzlerin tartışılarak, daha verimli 
ve eşgüdümlü çalışmaların sağlanması 
hedeflenecektir. 
Özellikle TTMD, ISKAV, TUYAK, 
İSKİD ile ortak çalışmalarımızı artıra-
cağız. Yurtdışı-diğer ülkelerdeki eşdeğer 
derneklerle ilişkilerimizi de geliştirmek 
istiyoruz.
Ayrıca kurumsal kimlik çalışmalarını 
önemli görüyorum. Daha fazla sunum 
yaparak, medya ilişkiler ve halkla ilişkiler 
faaliyetlerimizi artırarak derneğimizin 
tanınırlığını artırmak istiyoruz.

Üye	sayımız	artacak

MTMD’ye belli bir ciroyu aşan, dene-
yimli, uzman firmaların üye olmasını isti-
yoruz. Gerçek veya tüzel kişinin MTMD 
üyesi olabilmesi için derneğimizin amaç 
ve çalışma konularını kabul etmesi, Genel 
Kurulumuzca belirlenen iş ahlakı ilke-
lerine uyması, dernek gelirlerine temel 
oluşturan aidat ve katkı paylarını öde-
yebilecek durumda olması, 2908 sayılı 
Dernekler Kanunu’nun 4, 4.2 ve 4.3 
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olmadığı için, bu noktada problemler 
çıkıyor (Hata montajdan mı, yoksa cihaz 
üretimindeki sorunlardan mı?). Halbuki 
tek bir elden mekanik tesisat sistemi 
satın alınarak uygulanıp devreye alınır 
ve işverene teslim edilirse; sorun çıkması 
halinde ilk adres, mekanik tesisat müte-
ahhidi olacak ve garanti süresi içinde 
sorunun en hızlı şekilde çözülmesini 
sağlayacaktır. Malzeme temini, şartna-
melere uygunluk, uzun vadeli sistem-
lerin eşgüdümlü çalışması çok önemli 
başlıklardır. 

Bize	ihtiyaç	duyulan	ve	rahatlıkla	
uygulama	yapabileceğimiz	farklı	
coğrafyalar	var

Ekonomik olarak üyelerimizin yaşa-
dığı en büyük problem, son dönemde 
yatırımların azalması ve yurtdışı müte-
ahhitlik hacminin anormal seviyede 
daralmasıdır. 
Uluslararası alanda da maalesef Türk 
müteahhitlik sektörü ciddi bir gerileme 
yaşıyor. Bunu aşmak için çalışmalar yap-
mak amacıyla kurduğumuz Uluslararası 
Rekabetçiliği Geliştirme (URGE) ve 
Hizmet Sektörü Rekabetçiliğinin Geliş-
tirilmesi -HİSER) Komisyonumuz var 
ki, bu komisyon çalışmalarına çok önem 
veriyorum. URGE çalışmalarımızı 15 
Nisan’da ilk toplantımızı yaparak baş-
lattık. 2. toplantımızı da 23 Ağustos'ta 
T.C. Ekonomi Bakanlığından gelen 
uzmanlarla yaptık. Yeni pazar arayış-
larında olma konusunda hemfikiriz. 
Yaygın görüş; Orta ve Güney Afrika 
pazarlarında yoğunlaşıyor. Üyelerimizi 
uluslararası pazarlara yönlendirmemiz 
lazım. Yeterince dışa bakış ve açılma yok 
maalesef. Biraz korkuyoruz, çünkü ger-
çekten riskli alanlar var. Öte yandan bize 
ihtiyaç duyulan ve rahatlıkla uygulama 
yapabileceğimiz coğrafyalar da var. İyi 
bir iş gücü, iyi eğitim ve teknik dona-
nımlarımızla birçok farklı coğrafyada 
çalışabilecek durumdayız. 
Önümüzdeki süreçte üyelerimizi cesa-
retlendirip uluslararası arenada daha 
fazla söz sahibi olmayı hedefliyoruz. 

maddelerinde belirtilen yasak faaliyet-
lerde bulunmamış olması, Üyeliğe Kabul 
Yönetmeliğinde belirtilen özelliklere 
haiz olması, başvuru yılı için belirlenmiş 
giriş ödentisi ve yıllık ödenti ile faaliyet-
lerle ilgili harcamalara katılmaları gerek-
mektedir. Üye İlişkileri Komisyonumuz 
da firmalarla temasa geçip üyelik konu-
sunda kendilerine yardımcı olmaktadır.  
Firmalar derneğimize üye olduğunda, 
düzenlenen yıllık bilgilendirme toplan-
tılarına ve dernek içi eğitim faaliyetle-
rine katılabilmektedir. Ayrıca son genel 
kurulumuzda Derneğimiz tüzüğünde 
bir değişiklik yaptık. Artık her tüzel 
kişilikten ikinci bir üyeyi de kabul edi-
yoruz. Dolayısıyla, çalışmalarımız daha 
da genişleyerek, üretimlerimiz daha da 
artacaktır.

Uzman	olmayan	kişi	ve	grupların	
satın	almadaki	başarısı	her	
zaman	tartışmaya	açıktır

Malzeme alımlarının yatırımcı-işveren 

firmalar tarafından yapılmasını doğru 
bulmuyoruz. Özellikle tasarımcı ya da 
proje yönetim grubundaki arkadaşları-
mızın yatırımcıyı yanlış yönlendirmesi 
sonucunda bu durum sıklıkla söz konusu 
olabiliyor. Malzeme alımı, yatırımcının 
uzman olmadığı bir alandır. Dolayısıyla 
bu işte uzman olmayan kişi/grupların 
satın almadaki başarısı her zaman tartış-
maya açıktır. Zaman zaman kendi içinde 
çok başarılı satın alma ekibi bulundu-
ran gruplar da olabiliyor elbette. Ancak 
bu çok özel durumlar, malzeme temin 
problemini yok saymaya yetmez. Sağlıklı 
bir malzeme temini için işveren, bünye-
sinde ciddi bir mekanik tesisat uzmanını 
da istihdam etmesi gerekiyor ki o zaman 
zaten uygulamayı da kendisi yapabilir. 
Dolayısıyla uygulama sorumluluğunu 
işinde uzman bir firmaya devrettiyseniz, 
işin daha başarılı sonuçlanması ve zama-
nında tamamlanabilmesi için, tüm yük-
lenim işlerinin, tamamen uygulama fir-
ması tarafından yerine getirilmesi doğru 
olacaktır. Aksi takdirde; malzemenin 
zamanında gelmemesi, işin belirlenen 
zamanda bitmemesi gibi sorunlar çık-
makta ve sorunlu sonuçlar oluşmaktadır. 
Ülkemizde ‘bu malzeme alım alanında 
çok büyük kâr dönüyor’ gibi çok yanlış 
bir algı da vardır. MTMD olarak bu 
konuyu da sektörümüze anlatmaya çalı-
şıyoruz. Zaten malzeme temin edilirken 
her türlü teknik şartnameye uygunluğu, 
gerekli onay formu ile işverenin onayına 
sunuluyor. Malzemenin doğru temini, 
mekanik müteahhidin sorumluluğunda 
olmalıdır. Sorumluluk mekanik müte-
ahhide verildiği zaman, ileride olabile-
cek sorunların ortadan kalkması ya da 
sorunların azalması söz konusudur. İş 
bitiminden sonraki garanti süreçlerinde 
sıkıntı ve arıza olduğunda, mekanik 
müteahhidin bir yıl kadar sorumluluğu 
söz konusudur. Cihaz-malzeme işve-
ren tarafından temin edilmişse, garanti 
süreçlerinin işveren tarafından takibi 
gerekir. Ama bu durumlarda sürecin 
sağlıklı yürümesinde sıkıntılar yaşanı-
yor. İşveren ile üretici arasında sağlıklı 
diyalog kurulabilmesi çoğunlukla kolay 
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Güncel

ekonomik yolu sunmak için rakamlar ön 
planda tutulur.  EDGE’i destekleyen fak-
törler mali olsa da, sonuçları çevreseldir 
- EDGE, kaynak verimli kalkınmayı teş-
vik ederek, iklim değişikliğinin etkilerini 
azaltmaya yardımcı olmaktadır.
EDGE, sertifikasyon sürecini yapıların 
teknik özelliklerine odaklayarak anlamlı 
sonuçlar ortaya çıkarır. Böylece, proje 
geliştiricilerin yeni müşteri çekmelerini 
ve marka değerlerini güçlendiren yeni-
likçi bir portföy yaratmalarını kolaylaş-
tırır.
EDGE, yeni nesil binaların karbon 
salımını azaltırken, aynı zamanda daha 

Dünya Bankası Grubu’nun bir 
üyesi olan IFC* tarafından, 
gelişmekte olan pazarlar için 

üretilmiş bir yeşil bina sertifikasyon sis-
temi EDGE (Yüksek Verimlilik İçin 
Tasarımda Mükemmellik), sertifikas-
yon sürecini hızlı ve hesaplı kılarak, proje 
geliştiricilerin sektörün ivmesine ayak 
uydurup yeşil bina akımının ön saflarında 
yer alabilmesini sağlıyor. 
EDGE Yazılımı, yalnızca birkaç dakika 
içinde, basit enerji ve su tasarrufu yön-
temleriyle bina performansının, çok az, 
hatta sıfır maliyetle nasıl artırılabilece-
ğini gösterir. Yeşil bina oluşturmada en 

Gelişmekte Olan Pazarlar için 
Yeni Yeşil Bina Sertifikası:
EDGE

VBHC tarafından Bangalore’da 
inşa edilen EDGE Sertifikalı bir 
konut kompleksi
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kârlı da olabileceğini kanıtlar. Yeni bir 
bina, sertifikasyona hak kazanmak için, 
enerji, su ve malzemedeki gömülü ener-
jide yaygın bina uygulamalarına kıyasla 
%20 tasarruf sağlamalıdır. 
EDGE, 130 ülkede evler ve apartmanlar, 
oteller ve tatil köyleri, ofis binaları, sağlık 
yapıları ve mağazaları içeren tüm konut 
ve ticari yapılar için uygulanabilir.
EDGE, finans kuruluşları, müteahhit-
ler, devlet kurumları ve ev sahipleri gibi 
piyasa oyuncularının çıkarlarını örtüş-

türerek kaynak verimli binaların çoğal-
masını kolaylaştıran bir işbirliği altyapısı 
oluşturur. Piyasayı, düzenleyici cephede 
ilerletmeye yardımcı olurken, gönüllülük 
cephesinde çekerek, EDGE, iklim deği-
şikliğiyle mücadele için yeşil binaların 
ana akım haline gelmesini tetikler.
EDGE’in hedefi önümüzdeki yedi yıl 
içinde öncelikli pazarlarda yeni başlayan 
inşaatların % 20'sini geleneksel binalar-
dan yeşil binalara dönüştürmektir. Bu 
çaba, yeşil bina konseyleri ve Kosta Rika, 
Hindistan, Endonezya, Güney Afrika ve 
Vietnam’daki diğer sertifikasyon hizmeti 
veren kuruluşlar tarafından desteklen-
mektedir. EDGE’in hayata geçirilmesi 
tasarım, inşaat, perakende ve otel sana-
yilerinde portföy taahhüdü yapan büyük 
uluslararası markalar tarafından da pekiş-
tirilmektedir.
EDGE’in ana finansman kaynakları 
Avusturya, Kanada, Danimarka, ESMAP, 
Avrupa Birliği, Finlandiya, GEF, Japonya 
ve İsviçre’dir. 
Bina tasarım ekipleri EDGE ile sayısal 
bir yaklaşım izleyebilir, çünkü EDGE 
yazılımı yerel maliyetler ve iklim verile-
rini kullanarak projenin konumuna özgü 
sonuçlar sunar. Arayüz, tasarım bütünlü-
ğünden ödün vermeden, binanın gelecek-
teki performasının kolayca modellenme-
sine olanak verir. EDGE tasarımın ortaya 
çıktığı belirleyici andan sahadaki karar 
alma sürecine kadar, bir projenin yaşam 
ömrünün tüm aşamalarında kullanılabi-
lir. Sezgisel görünen arayüzün arkasında, 

yerel iklimsel koşulları ve binanın nasıl 
kullanılacağını anlayan güçlü bir motor 
bulunur. 

EDGE	Sertifikasyon	Süreci

Sertifikasyon süreci, proje detaylarının 
EDGE Yazılımına girildiği ve yeşil 
çözümlerin seçildiği ön tasarım aşa-
masında başlatılır. Proje; enerji, su ve 
malzeme alanlarında yerel inşaat uygu-
lamalarına kıyasla yüzde 20’lik bir iyi-
leştirme şartı koşan EDGE Standardına 
ulaşmak durumundadır. Bu standarda 
erişildiğinde, projenin sertifikasyon için 
kaydı yapılır.
Sertifikasyon süreci boyunca belgeler 
müşteri tarafından sunulur ve EDGE 
denetçileri tarafından hem tasarım 
hem de inşaat aşamalarında denetlenir. 

EDGE Sertifikalı Constelaçao Konutu, 
Belo Horizonte, Brezilya

EDGE Sertifikalı FPT Kompleksi Danang, 
Vietnam.

Landsea tarafından Changxing’de 
tasarlanan Passive House “Bruck” projesi 
EDGE Sertifikası almayı hedefliyor. Manila yakınlarında yer alan EDGE Sertifikalı Imperial Homes
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Bu sürece saha denetimi de dahildir. 
EDGE Standardını karşılayan proje-
ler beklenen performansı teyit eden bir 
sertifika alır.
IFC, gelişmekte olan ekonomilerde 
yeşil bina kullanımını yaygınlaştırmak 
için sektördeki önde gelen ortaklarla 
işbirliği içindedir. EDGE Sertifikası 
dünya genelinde hızla kentleşen pazar-
larda IFC’nin küresel ve yerel ortakları 
tarafından verilmektedir. Sertifikasyon 
hizmeti uygun bir fiyatla sunulmaktadır. 

*Dünya Bankası Grubu’nun bir üyesi 
olan IFC, gelişmekte olan piyasalarda 
özel sektör üzerine odaklanan en büyük 
küresel kalkınma kuruluşudur. Dünya 
genelinde 2 binden fazla işletme ile çalı-
şan IFC, sermayesini, uzmanlığını ve 
etkisini, en çok ihtiyaç duyulan yerlerde 
fırsat yaratmak üzere kullanmaktadır. 
Kamu ve özel sektör arasında duran 
IFC, düşük karbonlu ekonomik büyüme 
mücadelesine cevap vermek amacıyla 
piyasa bazlı çözümler sunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: 
www.edgebuildings.com.

Hoteles City Express, gelecekteki portföyünün EDGE Sertifikalı olmasını planlıyor.
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Teknik

Eksenel Jet Fan ve Radyal Jet Fan Akış 
Karakteristiklerinin Hesaplamalı 
Akışkanlar Dinamiği (CFD) Yardımıyla 
Karşılaştırılması

oda tavanı ve tavanı arasındaki yüzey sür-
tünmeleri hesaplanarak jet fan atış mesa-
feleri yorumlanmıştır. Çıkan sonuçlara 
göre eksenel jet fanların atış mesafelerinin 
daha yüksek olduğu ve radyal jet fanların 
daha fazla kütleyi taşıdığı elde edilmiştir.

2.	Giriş

Özellikle İstanbul bölgesinde olmak 
üzere artan nüfus yoğunluğu ve konut 
sayısına karşılık kapalı otoparklar elzem 
hale gelmiştir. Son yıllarda bu artış daha 
ciddi mertebelere ulaşarak, park yerleri 

sayılarının artırılmasıyla otopark alanla-
rının daha efektif kullanılması gündeme 
gelmiştir. Bu noktada otopark kat yüksek-
likleri bir hayli azalmış ve iç havalandır-
mayı sağlayan jet fanların yükseklikleri, 
mimari yükseklik sınırlarını zorlamaya 
başlamıştır. Bu vesileyle radyal jet fan 
kullanımı, yatırımcılara daha cazip gel-
meye başlamıştır.
Radyal ve eksenel jet fanların tasarımında 
göze çarpan ve performansı etkileyecek 
iki önemli parametre söz konusudur. 
Bunlardan birincisi çark tipi, ikincisi ise 
atış geometrisidir. Çark tipleri adlarından 

1.	Özet

Bu çalışmada, eksenel ve radyal 
jet fanların akış karakteristikleri 
CFD metodu yardımıyla karşılaş-

tırılmıştır. Çalışma yürütülürken ticari 
ve akademik çalışmalarda kullanılan ve 
bir CFD çözücüsü olan ANSYS-CFX 
yazılımından yararlanılmıştır. Jet fanlar, 
uçları açık, yan yüzeyleri, taban ve tavanı 
duvar olan bir oda içerisinde modellen-
miştir. Zamana bağlı olarak koşturulan 
bu analizlerin sonuçları alınırken oda 
içerisindeki hız alanları gösterilmiş olup 

Yazan: Bahuz Can Osso, BVN Duman Kontrol Bölümü Ar&Ge Şefi, 
c.osso@bahcivanmotor.com.tr
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da anlaşılacağı gibi sırasıyla, “radyal” ve 
“eksenel” tiptedir. Atış geometrileri ise 
sırasıyla, “dörtgensel” ve “dairesel” kesit-
lidir. Dörtgensel geometriye sahip jet 
çıkışları literatürde asimetrik jetler olarak 
adlandırılırken dairesel formdaki jetler 
simetrik jetler olarak adlandırılmaktadır.
Şekil 1’de sırasıyla radyal, karışık akışlı 
ve eksenel turbomakinaların debi-basınç 
noktaları tek bir grafikte genelleştiril-
miştir. Buna göre aynı debideki radyal ve 
eksenel makinalardan aynı basınç oranını 
elde edebilmek için eksenel makinadaki 
çıkış hızının daha yüksek olması gerek-
mektedir [4]. Bu vesileyle aynı debilere 
sahip iki makinada momentumun koru-
numu prensibini de baz alarak eksenel jet 
fanlarda daha yüksek atış mesafeleri elde 
ederiz kanısına varırız.

Şekil 1. Çark tipine göre turbomakinaların 
boyutsuz sayılarla gösterimi [1]

Asimetrik jetler simetrik jetlere göre Şekil 
2’de de gösterildiği gibi daha kararsız bir 
akış alanına sahiptir. Simetrik jetlerde ise 
mesafe arttıkça jet genişliği çok değişme-
diği için asimetrik jetler daha çok alana 
tesir edebilmektedir. Ancak tesir edilen 
bu alanın bizi yanıltmaması gerekmek-
tedir. Bu alanda süregelen kaotik akışı 
toparlamak için ek önlemler almak gerek-
mektedir.

Şekil 2. Simetrik (solda) ve asimetrik 
(sağda) jet akış alanları [3]

Asimetrik jetlerin simetrik jetlere göre jet 
çıkışından uzaklaştıkça daha kararsız bir 
akış oluşturmasının nedeni çıkış kesitle-
riyle alakalıdır. Asimetrik jetlerin çıkış 
kesitinin köşelerinde Şekil 3’te görüldüğü 
gibi ikincil akışlar meydana geldiği için 
uzak mesafelerde akış daha kaotiktir.

Şekil 3. Asimetrik jet çıkışında oluşan ikincil 
akışlar [2]

3.	Sayısal	Model

3.1.	Jet	Fan	Özellikleri

İki senaryonun oda içi akışları arasındaki 
farkı daha iyi irdeleyebilmek için çıkış 
debisi ve itkisi aynı olacak şekilde jet fanlar 
kullanılmıştır. Buna göre jet fan özellikleri 
aşağıda yer alan tablodaki gibidir;

3.2.	Hesaplama	Uzayı	ve	Grid	
Yapısı

CFD analizinde kullanılan jet fanlar 10 m 
genişliğinde, 42 m uzunluğunda ve 2,55 
m yüksekliğinde bir oda içerisinde çalış-
tırılmıştır. Oda geometrisi maksimum 
300 mm’lik, jet fan geometrileri ise mak-
simum 50 mm’lik gridlere bölünmüştür. 
Radyal jet fanın bulunduğu hesaplama 
uzayının toplam eleman sayısı 583 bin 
219 iken eksenel jet fanın bulunduğu 

hesaplama uzayınınki 492 bin 985’tir. İki 
model arasındaki bu farkın nedeni, radyal 
jet fan çıkış kesiti daha küçük olduğu ve 
bu bölgeye eleman yığma gereksinimin-
dendir. Modellerde sınır tabaka akışını 
modelleyerek oda duvarlarındaki yüzey 
gerilmelerini daha iyi hesaplamak ve iki 
jet fanın akış karakteristiği arasındaki 
farkı daha iyi irdelemek amaçlanmıştır. 
Bu vesileyle duvara yakın bölgelerde 
atılan ilk gridin duvardan yüksekliği 1 
mm’dir.

Şekil 5. Grid yapısı

3.3.	Sayısal	Algoritma

3 boyutlu olarak oluşturulan bu modelde 

Tip Hacimsel 
Debi İtki Çark 

Çapı
Dönüş 

Hızı
Debi 

Sayısı
Basınç 
Sayısı

Özgül 
Hız

Özgül 
Çap

  [m3/h] [N] [mm] [rpm] Φ Ψ Ns Ds

RJF 6460 50 500 1500 0,0914 0,0437 3,1632 1,5123

AJF 6487 50 315 3000 0,1835 0,0273 6,3788 0,9488

Şekil 4. CFD analizinde kullanılan jet fanların özellikleri
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akış zamana bağlı, sıkıştırılamaz ve türbü-
lanslıdır. Türbülans modeli olarak LES-
Smagorinsky modeli kullanılmış olup 
büyük ölçekli eddy’leri daha iyi modelle-
yebilmek için Smagorinsky katsayısı 0,01 
olarak seçilmiştir. CFD programı olarak 
cell-centered sonlu hacimler çözücüsü 
olan ANSYS-CFX modülü kullanılmış-
tır. Akışkan olarak 25 ̊ C’de hava kullanıl-
mıştır. Problemin çözümünde kullanılan 
süreklilik ve momentum denklemleri, 
yüksek dereceli denklemler olarak ayrık-
laştırılmış olup problemimiz sıkıştırıla-
maz akış olduğu için enerji denkleminin 
çözülmesine gerek görülmemiştir.

3.4.	Sınır	Koşulları

Analiz modelinin dört tarafı duvarla çev-
rili olup akış yönündeki yüzeyler atmos-
fere açık (opening) olarak tanımlanmıştır. 
Radyal ve eksenel jet fan modelleri “sub-
domain (gömülü uzay)” olarak tanımlan-
mış olup her birine 50 N itki değerleri 
girilmiştir. Yalnızca eksenel fan mode-
linde deflektör açısını tanımlamak için 
momentum değerleri 12˚’ye uygun ola-
rak ayarlanmıştır. Duvar sürtünmelerinin 
daha iyi modellenebilmesi için duvarlara 
1 cm yüksekliğinde pürüz tanımlanmıştır.

4.	Sonuçlar

Bu bölümde iki modelin sonuçları, akış 
alanlarının ve yüzey sürtünmelerinin gös-
terimiyle atış mesafelerinin tayini görsel-

Şekil 7. Radyal jet fan akış alanı – Üst resim üstten alt resim karşıdan görünüm 
(Deneysel sonuç için Şekil 2’ye tekrar göz atınız.)

Şekil 8. Eksenel jet fan akış alanı – Üst resim üstten alt resim karşıdan görünüm 
(Deneysel sonuç için Şekil 2’ye tekrar göz atınız.)

Şekil 6. Sınır şartları
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leştirilecek ve yorumlanacaktır.
Zamana bağlı akış analizlerince elde edi-
len bu sonuçlara göre, eksenel jet fanın 
daha yüksek atış mesafeleri elde ettiği 
gözlemlenmektedir. Görselleştirilen hız 
değerleri 3 eksenin bileşke hızıdır. Bu 
durum, 2. bölümde 3. paragrafın son 
cümlesindeki görüşü destekler nitelik-
tedir. Ayrıca jet merkezinden ileri mesa-
felerde deneysel sonuçlardaki bulgularda 
olduğu gibi, radyal jet fanın akış alanının 
bozulduğu görülmektedir. Bu durumun 
nedenini Şekil 9 ve 10’da görüldüğü gibi 
duvar kayma gerilmelerini görselleştirerek 
açıklayabiliriz.
Şekil 9 ve 10’u değerlendirecek olursak 
radyal jet fanın döşeme sürtünmelerinden 
dolayı, eksenel jet fanın ise tavan sürtün-
melerinden dolayı kayıplar daha fazladır. 
Radyal ve eksenel jet fanın toplam yüzey 
sürtünmeleri sırasıyla 10,6587 ve 13,7306 
N’dur. Bu vesileyle her iki jet fandan kul-
lanılabilecek efektif itki değerleri sırasıyla 
39,3413 ve 36,2694 N’dur. Bu değerler, 
taşınan toplam kütlesel debilere bölü-
nürse sırasıyla 1,17 ve 1,19 m/s2 değerleri 
elde edilir. Ayrıca radyal jet fan kendi 
debisinin 15,5 katı kadar eksenel jet fan 
ise kendi debisinin 14,1 katı kadar hava 
taşıyabilmektedir. Çıkan bu sonuç radyal 
jet fanın niçin daha az mesafelere havayı 
taşıdığını kanıtlar niteliktedir. Taşınacak 
akışkanın hava dışında CO, kurum vb. 
zehirli gazlar olması durumunda visko-
ziteden dolayı yüzey sürtünmeleri daha 
fazla olacağı için bu fark artacaktır. 

5.	Değerlendirme

Radyal ve eksenel jet fanların akış alan-
larının CFD metoduyla incelendiği bu 
çalışmada sonuçlar, literatürdeki teorik 
ve deneysel bulgularla da desteklenmiştir. 
Buna göre radyal jet fan eksenel jet fana 
göre daha fazla hava kütlesi taşıyabilirken 
oluşan yüzey gerilmelerinden ve efektif 
itki değerlerinden dolayı radyal jet fanla-
rın atış mesafelerinin daha düşük olduğu 
ve jet merkezinden uzaklaştıkça radyal jet 
fan akış alanının kaotik olduğu bulgusu 
elde edilmiştir.
Duman konrol sistemleri sadece zehirli 
gazların tahliyesini amaçlamamakta 

ayrıca taşınan zehirli gazların ne kadar 
sürede tahliye edildiğiyle ve kontrol 
bölgelerinde (zone) ne kadar başarımda 
tutulabildiğiyle de ilgilenmektedir. Bu 
aşamada radyal jet fanlar ileri mesafe-
lerde daha kaotik akışa sahip olduğu için 
daha sık jet fan dizilimine ve çapraz jet 
fan dizilimine ihtiyaç duymaktadır. Bu 
bağlamda radyal jet fanlarla oluşturul-
mak istenen efektif bir sistem eksenel jet 
fanlara nazaran daha yüksek ilk yatırım 
ve işletme maliyetlerine sahip olacaktır.
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Şekil 9. Radyal jet fan kayma gerilmeleri, sürtünme kuvvetleri ve taşınan toplam hacimsel 
debi – Üst resim döşemedeki, alt resimse tavandaki kayma gerilmeleridir.

Şekil 10. Eksenel jet fan kayma gerilmeleri, sürtünme kuvvetleri ve taşınan toplam 
hacimsel debi – Üst resim döşemedeki, alt resimse tavandaki kayma gerilmeleridir.

74 TERMODİNAMİK • EYLÜL 2017





Proje

Altensis Kurucu Ortaklarından Ser-
kan Emin, daha önce enerji üre-
timi yapan birkaç firmanın bina-

sında yeşil bina sertifikası alındığını ama 
dağıtım sektöründe Bursagaz’ın sertifika-
sının ilk olma vasfı taşıdığını açıkladı. Yeşil 

bina standartlarının çevreyi korumakla 
birlikte enerjinin de tasarruf edilmesi anla-
yışından ortaya çıktığını hatırlatan Emin, 
bu açıdan enerji sektöründeki bu tarz çev-
reci hareketleri çok daha anlamlı bulduk-
larını ifade etti. Emin, Bursagaz binasının 

Altensis’in Commissioning, Enerji Modellemesi ve LEED Danışmanlık 

hizmeti verdiği Bursagaz’ın Genel Müdürlük Binası, LEED for New 

Construction kategorisinde Platin seviyesinde LEED sertifikasına hak 

kazandı. Türkiye’nin üçüncü büyük gaz dağıtım şebekesine sahip Bursa 

ilinde gaz dağıtım ve ticareti hizmeti veren Bursagaz’ın Genel Müdürlük 

Binası aynı zamanda Bursa kent merkezinde LEED-çevre dostu bina 

sertifikası alan ilk bina olarak kayda geçti. Kendi enerji ihtiyacının yüzde 

7’sini rüzgâr ve güneş enerjisinden sağlayan bina, aynı zamanda yağmur 

sularını biriktirerek bahçe sulamasında kullanıyor.

LEED Platin Sertifikalı 
Bursagaz Genel Müdürlük 
Binası

Proje	Künyesi

Proje Sahibi: Bursagaz A.Ş.          
Kapalı Alanı: 7 bin 373 m2

Projenin Yeri: Bursa, 
Osmangazi  
Sertifika Tipi: LEED for New 
Construction 
Altensis'in Verdiği 
Hizmetler: Commissioning, 
Enerji Modellemesi, LEED 
Danışmanlık
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bazı ilkleri de içerdiğine işaret ederken, 
Türkiye’de ilk defa bina cephesine entegre 
transparan güneş panellerinin bu binada 
kullanıldığını açıkladı. Emin, “Türkiye'de 
ilk defa göreceğiniz bir diğer uygulama ise 
parans aydınlatma, güneşe göre konumunu 
ayarlayan iki adet ışık toplayıcı aracılı-
ğıyla gün ışığı almayan alanlara fiberop-
tik kablolar üzerinden gün ışığı taşını-
yor” dedi. Bursagaz Proje Müdürü Fatih 
Er ise, “İnşaat aşamasında dahi çevresel 
kirliliği önleyecek çalışmalar yaptık, bina 
teraslarındaki yağmur sularını ve bina-
nın çevresindeki drenaj sularını biriktirip 
filtrelerden geçirerek 20 m3 yağmur suyu 
biriktiriyoruz. Bunu bahçe sulamasında 
ve tuvalet rezervuarlarında kullanıyoruz. 
Bina enerji ihtiyacının 142 kW’lık kısmını 
doğalgaz ile çalışan trijenerasyon sistemi 
ile binamızda üretiyoruz” açıklamasını 
yaptı. Bursagaz Genel Müdürü Dr. Mar-
kus Rapp da, Bursa’nın Osmangazi ilçe-
sinde konumlanan Bursagaz’ın yeni genel 
müdürlük binasının çevre performansının 
mimari tasarımından başladığını, binanın 
yenilenebilir enerji kaynaklarından yarar-
lanmayı azami seviyeye çıkaracak şekilde 
tasarlandığını söyledi. Dr. Rapp, Bursagaz 
binasının yeşil binalarda en yüksek sertifi-
kasyon derecesi olan LEED Platin sahibi 
olmasının gururunu yaşadıklarını açıkladı.
Bursagaz kullanıcılar ve   çevre   üzerin-
deki negatif etkiyi en aza indiren inşaat 
ve tasarım uygulamalarını içeren binası ile 
uluslararası 11 standart, 54 kriter ve 110 
puan üzerinden yapılan bir değerlendir-
meden 83 puan alarak geçti.  

Bursagaz’ın	Yeşil	Bina	Özellikleri

Teknoloji odaklı yönetim anlayışıyla hiz-
metlerini sürdüren Bursagaz’ın çevreye 
duyarlı genel müdürlük binası, yenilene-
bilir enerji sistemleriyle mimari tasarımı 
bütünleştiren tavrı, çalışanlara sağladığı 
sosyal alanlarıyla yeni nesil ofis tasarım-
larına örnek olacak niteliklere sahip. İşte 
Bursa kent merkezinin ilk çevre dostu 
binası sıfatına sahip Bursagaz binasının 
yeşil bina özellikleri:
•	 Binanın inşaatında geri dönüşümlü 

malzemeler kullanıldı.

•	 Bina, elektrik ve mekanik 
sistemlerinin enerji verimliliği göz 
önünde bulundurarak inşa edildi.

•	 Kullanıcıların çalışırken manzaradan 
faydalanabilmesi ve güneş ışığının 
efektif seviyede kullanılabilmesi için 
bina cephesinde optimum seviyede 
cam kullanıldı.

•	 Cephedeki güneş panelleri ve rüzgâr 
türbini sayesinde binanın enerji 
ihtiyacının yüzde 3'ü güneş ve 
rüzgar enerjisinden karşılanıyor. 

•	 Güney cephesinde transparan güneş 
pilleri kullanılıyor.

•	 Binanın teras ve güney cephesinde 
kullanılan fotovoltaik güneş 
panelleri yaklaşık 50 kW güçte 
elektrik üretiyor. Yenilenebilir 
enerjiden üretilen elektrik bir 
UPS'de toplanarak aydınlatma 
armatürlerinde ve prizlerde 
kullanılıyor.

•	 Bursagaz’ın rüzgâr  türbini ise 600 
Watt elektrik üretme kapasitesine 
sahip.

•	 Bina, enerji ihtiyacının 142 kW’lık 
kısmını doğalgaz ile çalışan 
trijenerasyon sistem ile kendi 
bünyesinde üretiyor.

•	 Bina teraslarındaki yağmur suları ve 
binanın çevresindeki drenaj suları 
biriktirilip filtrelerden geçiriliyor;  
bahçe sulamasında ve tuvalet 
rezervuarlarında tekrar kullanılıyor.

Bursagaz Genel Müdürlük Binasında, 
bütün su ve elektrik tüketiminin kontrolü 
otomatikleştirilmiş sistemlerle sağlandı. 
Hem inşasında hem de dekorasyonunda 
kullanılan malzemeler uluslararası ‘yeşil 
bina’ standartlarına uygun olarak seçildi. 
Yağmur sularının ve atıksuların mekanik 
olarak kontrol edildiği yapıda, cephedeki 
PV panellerinin ve rüzgâr türbininin 
binanın enerji ihtiyacının % 3’ünü kar-
şılaması bekleniyor. Ayrıca binada temiz 
enerji, doğalgazdan elektrik enerjisi ve ısı 
üretebilen modüler yapılı bir sistem olan 
kojenerasyon sistemi kullanılmış ve atık 
ısıdan istifade eden Absorbsiyonlu Chiller 
(ABS) ile soğutma sistemi kullanılarak 

enerji kullanım alanlarının optimizasyonu 
sağlanmıştır. 

LEED	Kapsamında	Yapılan	
Çalışmalar
   
Karbon	Emisyonlarının	
Düşürülmesi

•	 Proje konum olarak yoğun yerleşim 
bölgesi içerisinde yer almaktadır. Bu 
özelliği ile çevresinde raylı sistem, 
otobüs gibi toplu taşıma imkânlarına 
ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. 
Bu da araç kullanımını azaltarak 
karbon emisyonunun düşürülmesine 
katkı sağlamaktadır.

•	 Otopark kapasitesi minimumda 
tutularak ve çalışanlarına servis 
imkânı sağlayarak bireysel araç 
kullanımının minimuma indirilmesi 
hedeflenmiştir.

•	 Günümüzde giderek önemi artan ve 
ileride daha da fazla yaygınlaşması 
öngörülen elektrikli araç kullanımını 
teşvik etmek adına proje dahilinde 
elektrikli araç şarj noktası 
oluşturulmuştur.

•	 Çalışanların sosyal ihtiyacını 
karşılayabileceği market, eczane, 
hastane, okul, restoran, banka vb. 
pek çok sosyal imkân yürüyüş 
mesafesinde ulaşılabilecek 
yakınlıktadır.
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•	 Proje kapsamında bisiklet park yerleri 
ve çalışanlar için duş, soyunma odası 
tasarlanarak bisiklet kullanımının 
yaygınlaşması teşvik edilmiştir.

•	 Proje kapsamında kullanılacak 
malzemelerin büyük oranda 
maksimum 800 km’lik bir çap 
içerisinden temini sağlanarak yerel 
üretimin desteklenmesi ve ulaşımdan 
kaynaklı karbon emisyonunun 
düşürülmesi hedeflenmiştir.

Çevresel	Etkilerin	Azaltılması

•	 Proje konumu gereği habitata, su 
havzalarına ve ekosisteme zarar 
verecek bir noktada değildir.  

•	 Proje kapsamında yeşil alanlar 
maksimumda tutulmuştur.

•	 Yağmur suyu ve klima yoğuşma suları 
toplanarak peyzaj sulaması, rezervuar 
ve pisuvarlarda kullanılarak suyun 
geri kazanımı sağlanmıştır.

•	 Islak hacimlerde kullanılan rezervuar, 
pisuvar, duş ve batarya su tüketimleri 
minimumda tutularak su tüketimi en 
az seviyeye indirilmiştir.

•	 Yerel ve adapte olmuş bitki örtüsü 
seçilerek ekosistemin korunması 
ve sulama suyunun minimuma 
indirilmesi sağlanmıştır.

•	 İnşaat atıklarının ve yerleşimden 
sonra bina kullanımında çıkan 
atıkların takibi hedeflenerek atık 
sahasına giden miktar minimize 
edilerek geri dönüştürülebilir atıklar 
ayrıştırılacaktır. İnşaat sırasında 
geri dönüştürülebilir atık alanları 
düzenlenerek metal, karton, plastik, 
cam, palet, kalıp vb. tüm geri 
dönüştürülebilir atıkların takibi 

yapılmaktadır. Tasarım aşamasında 
bina içerisinde ofis ve yoğun 
sirkülasyon alanlarında dönüşüm 
kutuları ve ana toplama alanları 
oluşturularak yine konunun yerleşim 
sonrasında da takibinin yapılması 
hedeflenmiştir.  

•	 Proje kapsamında, içeriğinde ISO 
14021 kapsamında tanımlanan 
kullanım öncesi ve sonrası geri 
dönüştürülebilir içeriğe sahip 
malzemeler tercih edilerek geri 
dönüştürülmüş malzeme kullanımı 
teşvik edilmiştir.

•	 Mekanik cihaz içerisinde kullanılan 
akışkanların cinsi küresel ısınma 
ve ozon tabakasına minimum etki 
edecek tipte seçilmiştir.  

Enerji	Verimliliği

•	 Proje kapsamında izolasyon 
kalınlıkları ve cam ısı geçirgenlikleri 
yerel yönetmeliklerin üzerinde, 
ASHRAE 90.1-2007 kriterlerine 
uygun olarak seçilmiştir.

•	 Mekanik cihaz verimlilikleri üst 
düzeyde tutulmuştur.

•	 Dış aydınlatma ve her mahal iç 
aydınlatmaların enerji verimlilikleri 
maksimum düzeyde tasarlanmıştır.

•	 Hareket ve gün ışığı sensörü 
kullanılarak enerjinin boşa 
harcanmasının önüne geçilmiştir.

•	 Gelişmiş otomasyon sistemi; binanın 
elektrik, ısıtma, havalandırma, 
soğutma ve su harcamaları ayrı 
ayrı kontrol edilebilecek, enerji 
tüketimlerinde herhangi bir sapma 
olması durumunda gerekli önlemler 
alınmasına imkân verecektir.

•	 Fotovoltaik sistemler, solar paneller 
vb. uygulamalar ile binanın enerji 
ihtiyacının bir kısmı yenilenebilir 
kaynaklardan sağlanacaktır.

İnsan	Sağlığı

•	 İnşaat sırasında ve yerleşim 
sonrasında bina içerisinde kullanılan 
sağlığa zararlı uçucu organik 
bileşen (VOC) miktarı LEED 
kapsamında izin verilen maksimum 
limit değerlerinin altında tutularak 
minimize edilecektir. Ayrıca 
inşaat sırasında boya, yapıştırıcı 
vb. maddeler ile izolasyon, alçı vb. 
maddeler ayrı ayrı depolanarak 
kimyasallardan yayılacak maddelerin 
emilimi minimuma indirilmiştir.  

•	 Her mahale verilen taze hava 
miktarı limit değerleri ASHRAE 
limit değerlerinin minimum 
yüzde 30 üzerinde tutularak 
verimli çalışma ortamı sağlanması 
hedeflenmiştir. Taze hava miktarında 
set değerlerinden sapma olması 
durumunda alarm verilerek 
otomasyon sistemi devreye girecek 
şekilde planlama yapılmıştır.  

•	 İnşaat sırasında hava kanalları 
sarılarak ve montajdan sonra ağızları 
kapatılarak tozdan korunacak, 
yerleşim öncesi yapılacak flush-out ile 
ortamdaki toz ve koku giderilecektir.

•	 Hava filtrelerinin verimlilik değerleri 
yüksek düzeyde olacaktır.

Kaynaklar: http://www.altensis.com/
proje/bursagaz-yonetim-binasi/
http://www.bursagaz.com/leed-sertifikası
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Orta ve düşük basınçlı ısıtma, 
soğutma, havalandırma ve atık gaz 
geçiş hatlarında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş kendinden yalıtımlı tek 
parça esnek hava kanallarıdır. 
Hava sızdırmaz. Çekme ve darbe 
dayanımı yüksektir.

Yeni tam 
laminasyonlu 
esnek hava kanalı:

Çap Aralığı 
Ø 102 mm - Ø 610 mm 

Artist Serisindeki (tam laminasyonlu esnek hava kanalları) kanallar:

sızdırmaz

yenİlİkçİ ÜRÜN

PRATİK MONTAJ

ESTETİK GÖRÜNÜM

PATENTLİ
YENİ ÜRÜN

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

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

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

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

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

POLİETİLEN



Çok Yönlü Kullanımlı ve Çok 
Katlı Binalardaki Kondenser-Su 
Sisteminin Yenilenmesi

bunun gibi birçok zorlukla karşılaştı. 
Fakat proje, dikkatli planlama ve uygu-
lama sayesinde başarıyla sonuçlanmakla 
kalmayıp bina sahibi için de kayda değer 
bir maliyet tasarrufu sağladı. 

Bina 

Town Pavilion Kansas City şehir merke-
zinde 1987 yılında açılan 38 katlı ve çok 

amaçlı kullanıma sahip bir binadır. 7. ve 
36. seviyelerdeki mekanik katlarda soğuk 
su serpantinleri, hava tarafı ekonomizleri 
ve fanlı VAV kutularını içerirken, su bas-
manı seviyesinde R-11 soğutucu kullanan 
1985 model santrifüj chiller bulunmak-
taydı.  Soğuk su ve kondenser suyu hatları 
dahili mekanik boru kanalı içinden dikey 
olarak geçirilmiştir. 20 inçlik kondenser 
besleme ve geri dönüş boruları chiller 

Eski binalardaki HVAC sistemle-
rini değiştirmek veya iyileştirmek, 
mekanik parçalara erişim zorluğu 

ve değişecek boru tesisatı için sınırlı alan 
gibi birçok çeşitli sorunu beraberinde 
getirmektedir. Kansas City’deki en yük-
sek binalardan birindeki kondenser-su 
sisteminin yenilenmesini içeren yakın 
zamanda yapılmış bir projede, mekanik, 
elektrik ve sıhhi tesisat (MEP) ekibi 

Yazanlar: Troy Ganson, PE, Thornton Tomasetti
                   D. Michael Dowdall, PE, Thornton Tomasetti
Çeviren:   Meriç Noyan Karataş

Dikkatli bir planlama ve uygulama ile Town Pavilion binasındaki kondenser-su 
sisteminin yenilenmesi başarıyla sonuçlanmakla kalmayıp aynı zamanda kayda değer 
bir tasarruf sağlamıştır. 

Çeviri
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santralinden, 4 adet tahta iskeletli çapraz 
akışlı soğutma kulesinin ısıyı atmosfere 
geri çevirdiği 35. kattaki mekanik çatı 
katına; dahili mekanik bir boru kanalı 
içinden dikey biçimde geçirilmiştir. 
Bilgisayar Odası İklimlendirmesi 
(CRAC) için atılması gereken ısı, 
soğutma kulesindeki kondenser suyunu 
kullanan ve binanın çeşitli katlarına 
konuşlandırılmış 11 adet su soğutmalı 
üniteyi dolaşan bir su devresi sayesinde 
yapılmaktaydı. CRAC hattındaki boru 
tesisatı geçen 5 yıl içindeki boru duvarı 
korozyonu yüzünden sökülüp yenilen-
mişti. CRAC hattı ve soğutma kulesi 
kondenser suyu sistemi arasındaki su bağ-
lantısı sebebiyle soğutma kuleleri tüm yıl 
boyunca çalışır durumda kalmak zorun-
daydı. Bu da ahşap soğutma kulesi havuz-
larını kış boyunca donmaktan korumak 
için hatırı sayılır bir ısı gerektirmekteydi. 
Bina planlanıp inşa edildiğinde birçok 
farklı veri merkezli soğutma uygulama-
sının kullanılması beklenmekteydi ama 
hiçbiri kullanılmadı.
MEP ekibi ASME B31.9, Building 
Services Piping ile uyum sağlandığına 
emin olmak için boru-gerilim analiz yazı-

lımı kullanmıştır. 6, 7, 33 ve 34. katlarda 
yatay borulama için yivli esnek kaplinler 
kullanılırken, dikey borulamada ise yivli 
sabit kaplinler kullanılmıştır. Yaylı kaide 
tasarımı yaylı kaide tedarikçisine delege 
edilmiştir. Boru hareketini ve gerilmele-
rini içeren tedarikçinin hesap sonuçları, 
MEP ekibinin gerilme analizi ve öngö-
rülen boru hareketleri ile kıyaslanmıştır. 

Bu karşılaştırmanın sonuçları esnek kap-
linlerin miktarını ve en son konumlarını 
belirlemek için daha sonra kaplin üreticisi 
ile birlikte incelenmiştir.

Kötüleşen	Koşullar

Kondenser-su sistemi boru duvarlarında 
şiddetli korozyon belirtileri göstermek-

Mekanik asma kat Revit Modeli

Mevcuttaki CRAC hat bağlantısı ve bileşenleriAhşap iskeletli çapraz akışlı soğutma 
kulelerinden biri
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teydi. Ultrasonik incelemeler bazı bölge-
lerde boru tesisatındaki et kalınlıklarının 
1/8 inç inceliğinde olduğunu göstermek-
teydi ki bu değer yeni 20 inçlik standart 
duvarlı boruların 3/8 inçlik kalınlığına 
nazaran oldukça azdır. Çeşitli bakım ve 
onarım seçeneklerini değerlendirdikten 
sonra, bina sahibi sistemi yenilemeye 
karar verdi. Yeni kondenser-su sistemi; 
soğutma kulesi ile chiller santrali arasında, 
yeni soğutma kulesi hücreleri ile yeni bir 
boru hattına sahip olacaktı. CRAC sis-
teminin ayrılması, kış süresince soğutma 
kulelerinin kapatılmasına izin verecekti. 
CRAC sistemi propilen-glikol antifriz 
çözeltisi ile doldurulacak, bilgisayar oda-
sının iklimlendirilmesi kış boyunca kuru 
soğutucular vasıtasıyla yapılacak ve yaz 
boyunca soğutma kulelerini bir plakalı 
ısı eşanjörü vasıtasıyla kullanacaktı. Yeni 
CRAC-çevrim hattı ekipmanı eklene-
cekti.

Sınırlı	Erişim

Soğutma kuleleri binanın inşası sırasında 
35. kata kurulmuştu. Yeni parçaların 
mekanik odaya taşınması ve eskiyen par-
çaların mekanik odadan alınması için tek 
yol servis asansörünün kullanılmasıydı. 
Malzemelerin vinç veya helikopter ile 
kaldırılması için çatıyı sökmek mümkün 
değildi. Tamamen yeni ve tahrip olmuş 
parçalar servis asansörü ile mekanik odaya 
ve odadan taşınmak zorundaydı. Servis 
asansörünün açıklığı 4 ft 6 inç genişli-
ğinde ve 9 ft boyunda iken asansörün 

kendisi 5 ft 6 inç genişliğinde, 9 ft 9 inç 
boyunda ve 9 ft 4 inç derinliğindeydi. 
Kuru soğutucuları ve soğutma kulesi 
kızaklarını içeren ekipmanlar genellikle 
bu ölçülere göre yapılmak zorundaydı.

Soğutma	Kulesinin	
Boyutlandırılması

Soğutma kuleleri, faydalı ömrünü tamam-
lamaya yakın halihazırdaki chiller’lar ve 
yeni yüksek verimli ve düşük sıcaklık 
farklı chiller’lar ile beraber düzgün çalış-
tığından emin olmak için dikkatli bir 
şekilde boyutlandırıldı ve seçildi.
Chiller santrali 12°F’lık sıcaklık farkına 
göre tasarlanmıştı ve ton başına 0.632 
kW güç tüketmekteydi. Yeni tasarım, 
10°F veya daha az bir sıcaklık farkında 
çalışacak ve ton başına 0.23 kW güç 
tüketecekti. Binanın mevcut soğutma 
kulelerinin modern versiyonları da dâhil 
birçok soğutma kulesi düşünüldü. En 
nihayetinde, performansları ve boyutları 
sebebiyle paslanmaz çelik soğutma kule-
leri seçildi.

Boru	Yıkımı	/	Sökümü	ve	Uygun	
Olan	Yeni	bir	Boru	Kanalı

Bina sahibinin anlaşmadaki koşulları 
arasında dikey boru kanalında kaynak 
yapılmaması ve mevcut sistemin sökü-
münde şaloma ile kesme uygulanmaması 

vardı. Chiller santrali ile soğutma kuleleri 
arasındaki bağlantının sadece 15 Aralık 
ve 15 Şubat arasında kesik olabilmesi, 
kondenser suyu boru hattı üzerine çalı-
şılacak zaman dilimini önemli ölçüde 
daralttı. Tabii ki bu durum, 2 adet 20 
inçlik boruyu söküp yenilerini takmak 
için yer olmadığından aynı kanaldaki 
kondenser-suyu boru sisteminin direkt 
değişimini engelledi. Bu durum boru 
kanalı için yeni bir yer arayışı başlattı. 
Bina sahibi artık kullanılmayan posta/
kargo konveyör sisteminin kanalını bir 
ihtimal olarak düşündü. MEP ekibinin 
konveyör sistemini kanaldan ayırması, 
yeni boru tesisatının mevcut kat giriş 
kısıtları dâhilinde uygun olup olmadı-
ğını ve mevcut inşaat çeliğinden zemin 
çerçevesinin yeni boru yüklerini kaldıra-
bilir olduğunu doğrulaması gerekiyordu. 
Neyse ki, konveyör sistemi neredeyse 
birbirine tamamen geçmeliydi ve bu da 
söküm işini nispeten kolaylaştırdı. 
Yeni kanal sadece 6. ve 34. katlar arasında 
uzanmaktaydı. Mevcut sistemin kısmi 
olarak sökümü ve sökülen dikey bölüm 
için yeni boru hattına yatay boru bağlan-
tıları gerekliydi. Chiller santralinden 7. 
kata kadar eski boru hattının kullanımı 
gerekiyordu. Çatı katındaki yeni boru 
hatlarına bağlanmak ve soğutma kulesi 
karter bağlantılarına ulaşabilmek için, 
33. ve 34. katlarda yeniden eski dikey 
boru hattının kullanılması gerekliydi. 

Yeni soğutma kuleleri

Eksenel ısıl genleşme için esnek mekanik kaplin kullanılmış 20 inçlik kondenser suyu 
dönüş hattının üstü.
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Eski boru tesisatının yukarıda bahsedi-
len bölümleri dışındaki kısmı, mevcut 
kanaldan sökülmek zorundaydı. Bu da 
kıvılcımsız 7 ¼ inç metal kesme testere-
leri kullanılarak başarıya ulaştı. Parçalar 
kesildikçe binanın zemin katına indirildi 
ve oradan dışarıya çıkarıldı.  
Mevcut boru hattını değiştirmek yerine,  
dikey posta konveyörünün kanalını kul-
lanma kararı proje planını tahmini 4 yıl-
lık bir süreçten 2 yıldan az bir süreye 
düşürdü. Bu süreçteki azalma, mevcut 
boru hattını çalışır vaziyette bırakırken 
yeni dikey kanalda paralel bir boru hattı 
döşeyebilme becerisine atfedildi. Yeni ve 
paralel bir boru hattı döşendiği için eski 
boru hattının sadece 33. kat üstündeki 
ve 7. kat altındaki bölümleri söküldü. Bu 
sayede oldukça zor ve maliyetli bir işlem 
olan borunun parça parça yük asansörüne 
sığacak ve mevcut köşelerden rahatlıkla 
döndürülerek taşınabilecek kadar küçük 
parçalara kesilip sökülmesine gerek kal-
mayarak yaklaşık olarak 300.bin $’lık bir 
tasarruf yapıldı.

Mevcut	Servis	Çekirdekleri

Binanın mevcut servis çekirdek duvarı 
dayanıklı çelik takviye ile inşa edilmişti 
ve bu durum çekirdek duvarlarını del-
meyi veya kesmeyi imkânsız kılmıştı. Bu 
durum zor bir işlem olan borunun beton 
çekirdek duvarların ve diğer boruların 
etrafından geçirilmesini gerekli kılmıştır 

ve boru dirseklerindeki düşük noktaların 
oluşumunu engellemiştir. Neyse ki, bina 
sahibi boru-alt yüksekliği mevcut asma 
tavanın altında olan hizmet alanlarında 
üst eşik kullanımına izin vermişti. Bit-
miş döşemenin üzerindeki mevcut yük-
seklik, en düşük noktada 7 ft 6 inçti ve 
bu da çekirdek duvarını engellerken yine 
de binanın tüm alanlarına erişime izin 
vermekteydi. 

Mevcut	Sistem	Enerji	Kullanımı

Mevcut sistem; CRAC sisteminin sistem-
den ayrılması, soğutma kulelerinin yeni-
lenmesi ve CRAC-çevrim pompalarının 
değişimi ile kolaylıkla daha fazla enerji 
verimli hale getirildi. CRAC-hattının sis-
temden ayrılması kışın soğutma kulele-
rinin kapatılmasına, CRAC-hattı sistem 
pompalarında değişken frekans sürücüle-
rinin kurulumuna ve soğutma kulesi fan 
beygir gücünün düşürülmesine olanak 
sağlamıştır. Buna ek olan bir özellik de 
ilkbahar ve sonbaharda CRAC hattından 
soğutma kulesi havuzlarına ısı atımını 
sağlayabilmesidir. 
Bina sahibi, elde ettiği hatırı sayılır enerji 
tasarrufu sayesinde, yerel kamu hizmeti 
şirketinin sunduğu enerji tasarrufu için 
iskonto sağlayan teşvik programından 
faydalanabilmişti.

Güç-Gerekliliğinin	Azaltılması

Sistemdeki her bir yeni ekipmanın anma 
ve işletim motor beygirgücü değerleri, 
yerini aldığı ekipmandan daha düşüktür. 
Binanın ek veri merkezi mahalleri hiçbir 
zaman kullanılmadığı için soğutma kulesi 
fan motorlarından her biri 60 hp’den 30 
hp’ye düşürüldü. CRAC-hattı pompa-
ları, mevcut sistemin analiz edilmesinden 
sonra ve gelecekteki olası kiracı değişik-
likleri göz önünde bulundurulması ihti-
maline karşı birtakım büyümelere izin 
vererek 40 hp’den 10 hp’ye düşürüldü. 
Soğutma kulesi havuz hattı ısıtıcısı (180 
kW) kışın soğutma kulelerini kapata-
bilme imkânı sayesinde bütünüyle kal-
dırıldı.

Soğutma	Kulelerinden	Kuru	
Soğutuculara

CRAC hattı 60-hp soğutma kulesi fan-
ları ve 180 kW’lık soğutma kulesi havuz 
ısıtıcısı da dâhil olmak üzere soğutma 
kulesinin tüm yıl boyunca çalıştırmasını 
zorunlu kılmıştı. Bu çalışma yapısı sadece 
4 adet 2-hp fan ve 1 adet 10-hp CRAC 
hattı pompası gerektiren 2 paralel kuru 
soğutucu ile değiştirilmiştir. Bu sayede 
bina sahibi olabilecek en büyük enerji 
tasarrufunu sağlamış, yerel kamu hiz-
meti şirketinden $358 bin iskonto elde 
etmiştir.

CRAC-Hattından	Soğutma	Kulesi	
Havuzlarına	Isı	Atımı

Kansas City’de günlük sıcaklık ilkbahar 
ve sonbaharda hızlı bir şekilde değişmek-
tedir. Gündüz çalışma soğutma gerekti-
rirken, gece sıcaklıkları donmaya yakındır. 
Bu yüzden, soğutma kulelerini ısıtmak 
için gerektiğinde CRAC hattından ısı 
kullanımı önerildi. CRAC-hattı ısı eşan-
jörünün kule tarafına CRAC hattından 
atılan ısıyı direkt olarak soğutma kulesi 
havuzlarına aktarmak için ek boru tesisatı 
ve vanalar kuruldu. Bu sayede soğutma 
kulesi havuzlarını ısıtmak için kullanı-
lan elektrik dirençli ısıtıcıların kullanım 
gerekliliği ortadan kalkmıştır.

Sonuç

Projenin kendine has zorlukları bazı 
yaratıcı çözümler ve başarılı bir sonuç 
doğurdu. Bu daha etkili sistemle, enerji 
maliyetleri yıllık $48 bin azaltılırken, 
kamu hizmet kuruluşunun yaptığı iskon-
tolar sayesinde yeni ekipman maliyetinin 
yüzde 10’u bina sahibi tarafından geri 
alınmıştır. Sistem işleyişi basitleştirildi 
ve soğutma kuleleri ve bağlantılı boru-
lara ilişkin bakım maliyetleri azaltıldı. En 
önemlisi de müşteri mutluydu.

Kaynak: http://www.hpac.com/piping-
pumping/replacement-condenser-water-
system-mixed-use-high-rise

Yeni kanalda yay tutuculu yeni kondenser-
suyu boru tesisatı
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Kanatlı Borulu Isı Değiştirici Isıl / Hidrolik 
Performansını Etkileyen İyileştirme ve 
Tasarım Parametre Seçimlerinin Sistem 
Performansına Etkilerinin İncelenmesi

örneği olarak da kanatlı borulu ısı değiş-
tirici ve fandan oluşan yapı ele alınmıştır. 
Sistem şartlarına göre tasarım paramet-
relerinden sıra sayısı ve hatve değerle-
rinin belirlenmesi tartışılmıştır. Ayrıca 
sistemde kullanılan fan devrinin tasarıma 
olan etkisi incelenmiştir. Yapılacak tüm 
analizlerde doğruluğu deneylerle kanıt-
lanmış kanatlı borulu ısı değiştirici tasa-
rım ve seçim programı olan “FrtCoils” 
kullanılmıştır.

1.	Giriş

Kanatlı borulu ısı değiştiriciler, belirli ara-
lıklarla birbirine paralel olarak dizilmiş 
ince levhalardan (kanat) ve bu kanatlara 
belirli bir düzen ile açılan deliklerden, 
kanada dik olarak, geçirilen borulardan 
oluşmaktadır. Genelde dış ortamdan 
yani kanatlar arasından hava, boru için-

den ise akışkan (örn. Su, Glikol, R404A, 
R134A vb…) akmaktadır. Uygulamada, 
klima santrallerinde sulu ısıtma/soğutma 
bataryası veya buharlaştırıcı (evaporatör) 
ve yoğuşturucu (kondenser) bataryası, 
trafo ve enerji sistemlerinde yağ soğu-
tucu, enerji santrallerinde soğutma sıvısı 
soğutucu (kuru soğutucu), gıda depo-
lama amacıyla yapılan soğuk odalarda 
oda soğutucu, soğutma çevrimlerinde 
hava soğutmalı yoğuşturucu (kondenser), 
-50°C düşük sıcaklıklarda şok dondu-
rucu, fabrikalarda proses sıvısı soğutucu, 
buhar ısıtmalı sistemlerde buhar batar-
yası, ısı geri kazanım bataryaları, doğal-
gaz depolama tesislerinde gaz soğutucu, 
transkritik CO2 soğutma çevrimlerinde 
buharlaştırıcı ve gaz soğutucu vb. olarak 
kullanılmaktadır.
Kanatlı borulu ısı değiştiriciler istenilen 
ısıl kapasite ve basınç kayıpları limitlerine 

Özet

Kanatlı borulu ısı değiştiricileri 
ısıtma/soğutma sistemlerinin en 
önemli bileşenleridir. Bu bileşenin 

ısıl veya hidrolik performanslarını (ısıl 
kapasite veya basınç düşüşü) artıracak 
iyileştirmelerin sistem performansına 
etkileri de göz önüne alınmalıdır. Yapıla-
cak iyileştirmelerin yanında ısı değiştirici 
tasarım parametreleri (hatve, boruların 
dizilimi, geçiş sayısı, boru uzunluğu vb...) 
seçiminde değişiklikler yapılarak sistem 
performansını daha da artırmak müm-
kündür. Günümüzde, iyileştirmelerin ve 
tasarım parametrelerindeki seçimlerin 
etkilerinin incelenmesi bilgisayar prog-
ramları yardımıyla kolay bir şekilde elde 
edilebilmektedir.
Bu çalışmada, tasarım iyileştirme örneği 
olarak panjurlu kanatların etkisi, sistem 

Yazanlar: Hüseyin Onbaşıoğlu, Friterm A.Ş., Ar-Ge Bölüm Müdürü
 Mete Özşen, Friterm A.Ş., Ar-Ge Mühendisi
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göre tasarlanabilmektedir. Uygun tasa-
rıma ulaşmak için belirlenmesi gereken 
birden fazla tasarım parametresi bulun-
maktadır. Bunlar; borular arası dikey ve 
yatay mesafe, boru çapı, iki kanat arası 
mesafe (hatve), kanat kalınlığı, hava akı-
şına dik boru sayısı, hava akışı yönünde 
boru sayısı (sıra sayısı), boru uzunluğu 
ve akış geçiş sayısıdır. Bu değişkenlerin 
yanında tasarımı etkileyen en önemli 
parametre, kanat tipi ve boru tipidir 
çünkü akış koşullarını etkileyen değiş-
kenlerdir. Bu yüzden ısıl ve hidrolik per-
formansı iyileştirmenin bir yolu olarak 
kanatlar üzerindeki (dış) ve boru içindeki 
(iç) akışı iyileştirmeye yönelik çalışmalar 
yapılmaktadır.
Dış taraf taşınım katsayısını artırmaya 
yönelik literatürde yapılan çalışmalar ile 
değişik kanat tipleri geliştirilmiştir. Bun-
lar arasından en bilineni düz, kaburgalı ve 
panjurlu kanat tipleridir. Yapılan çalış-
malardan “Hsieh & Jang” [1] panjurlu 
kanatların panjur açıları üzerinde sayısal 
çalışma yapmıştır. Yaptığı analizler sonu-
cunda aynı ısıl kapasite, sıcaklık farkı ve 
pompa gücünde düz kanatlara göre alanın 
%25,5 oranında azaltılabileceği sonucuna 
varmıştır. “Tao ve diğ.” [2] kaburgalı kanat 
tipinde kaburga açısının etkisini sayısal 
olarak incelemiştir. Kaburga açısının art-
ması ile Nusselt sayısının ve sürtünme 
faktörü değerlerinin artacağı sonucuna 
varmıştır. Bir diğer çalışma olan “Wang 
ve diğ.” [3] düz, panjurlu ve girdap üre-
teçli kanatlar üzerinde deneysel çalışma 
yapmıştır. Sıra sayısı, hatve ve hava hızına 
bağlı olarak en iyi ısıl performansı veren 
kanat tipinin değiştiğini göstermiştir.
Kanat tipi çalışmalarının yanında ısı 
değiştirici tasarım parametrelerinin ısıl ve 
hidrolik performans üzerindeki etkilerini 
inceleyen çalışmalar da bulunmaktadır. 
“Wang ve diğ.” [4] kaburgalı kanat tipi 
için sıra sayısı ve hatve değişiminin etki-
sini deneysel olarak incelemiştir. Düşük 
Reynolds sayılarında sıra sayısındaki 
artışın ısıl performansı kötüleştirdiğini 
vurgulamıştır. 1,7 mm hatvede sıra sayı-
sının 1’den 16’ya çıkması ile ısıl perfor-
mansın %85 oranında azaldığı sonucuna 

varmıştır. Ayrıca yüksek sıra sayılarında 
hatve değerinin artmasının ısıl perfor-
mansı iyileştirdiğini belirtmiştir. “Tao ve 
diğ.” [2] kaburgalı kanat tipinde hatve ve 
sıra sayısının etkisini inceleyen bir diğer 
çalışmadır. Çalışmasını sayısal olarak ger-
çekleştirmiştir. Isıl performans için sıra 
sayısının 3 değerinden düşük olmasını 
tavsiye etmiştir. Hatve değeri arttıkça da 
Nusselt sayısının önce arttığını sonra da 
sürekli azaldığını, sürtünme katsayısı-
nın ise sürekli azaldığını vurgulamıştır. 
“Halıcı ve diğ.” [5] sıra sayısının etkisini 
farklı hava hızlarında incelemiştir. İnce-
lenen tüm Reynolds sayılarında sıra sayısı 
artıkça Colburn ve sürtünme faktörleri-
nin azaldığını vurgulamıştır.
Isı değiştirici performansını etkileyen 
değişikliklerin ısı değiştiricilerin kullanıl-
dığı sistem performansını etkilemesi kaçı-
nılmazdır. Bu etkiler genelde sistemdeki 
fan veya pompa performansı ile ilgilidir. 
Bu çalışmada ısı değiştirici tasarımının 
sistem üzerindeki etkileri araştırılmış 
ve bu etkilere göre tasarım parametresi 
seçiminde önerilerde bulunulmuştur. Ele 
alınan sistem, fan ve kanatlı borulu ısı 
değiştiriciden oluşmaktadır. Ayrıca ısıl 
performansı iyileştirici etkisi bulunan 
panjurlu kanat tipinin kullanılmasının 
sistem üzerindeki etkileri de araştırılmış-
tır. Analizler kanatlar üzerinden hava ve 
boru içinden ise su akışı olacak şekilde 
yapılmıştır. Yapılan incelemeler doğ-
ruluğu deneylerle kanıtlanmış kanatlı 
borulu ısı değiştirici hesaplama yazılımı 
ile gerçekleştirilmiştir.

2.	Hesaplama	Yöntemi

İncelenen sistem, kanatlı borulu ısı 
değiştirici ve fandan oluşmaktadır. 
Fanın çalışma noktasını belirlemek için 
üretici firma tarafından sağlanan hava 
debisi basınç kaybı eğrileri kullanılmıştır. 
Bu eğriler Şekil 1’de gösterilmiştir. Fan 
eğrilerinden 3. dereceden polinom denk-
lemleri (Denklem 1, 2, 3) elde edilmiştir. 
Çıkarılan bu denklemler sayesinde belirli 
bir hava debisine karşılık fanın karşılaya-
bileceği basınç kaybı bulunmaktadır.

Sistemdeki fanın çalışma noktasını belir-
lemek için iteratif bir yöntem izlenmiştir. 
İterasyonda hava debisi tahmin edilen 
değerdir. Hava debisine karşılık gelen 
ısı değiştirici basınç kaybı değeri ve fan 
denkleminden bulunan fan basınç kaybı 
değeri karşılaştırılan değerlerdir. İteras-
yona karşılaştırılan basınç kaybı değerleri 
arasındaki fark ±1 Pa değerinden küçük 
olana kadar devam edilmiştir. İsteni-
len farkın elde edildiği hava debisi fan 
çalışma noktasındaki debi olarak kabul 
edilmiştir.

 (1)

 (2)

 (3)

Şekil 1. Sistemde kullanılan fanların 
karakteristik eğrileri 

Isı değiştiricide oluşan basınç kaybı 
değeri hesaplama yazılımından elde edil-
miştir. Bu programla elde edilen basınç 
kaybı değerlerinin hesaplama doğruluğu 
“Özşen&Şahin” [6] tarafından açıkla-
nan deney sonuçları ile karşılaştırılmış-
tır. Tablo 1’de hesaplanan basınç kaybı 
değerleri ile test sonuçlarının karşılaş-
tırılması verilmiştir. Hesaplama ile test 
sonuçları arasında ortalama %7,13 fark 
elde edilmiştir. Bu fark standartta [7] 
belirtilen %15 limit içinde olduğun-
dan hava tarafı basınç kaybı hesaplama 
yönteminin uygun olduğuna karar veril-
miştir.

Isı değiştirici ısıl kapasite hesabı “Orta-
lama Logaritmik Sıcaklık Farkı (LMTD)” 
yöntemi ile yapılmıştır. Programının 
hesaplama yöntemi [6], [8] ve [9] no'lu 
kaynaklar tarafından açıklandığından 
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sonuçların doğruluğu için yapılan test 
sonuçlarının karşılaştırılması Tablo 2’de 
verilmiştir. Testler fanlı montajlı ürün-
ler üstünde gerçekleştirilmiştir. Prototip 
ve test detayları Ek-1’de açıklanmıştır. 
Test ve hesaplama sonuçları arasındaki 
fark kapasite için ortalama %-3,7 olup 
bu değer standartta [7] belirtilen %±8 
limit içindedir.

Fan tarafından sağlanan hava debisi 

basınç kaybına göre değiştiği için hava 
debisinin doğru hesaplanması basınç 
kaybının da doğru hesaplandığını gös-
termektedir. Bu yüzden basınç kaybının 
doğruluğu hava debisi karşılaştırması ile 
incelenmiştir. 

Ölçülen ve hesaplanan hava debileri ara-
sındaki fark ortalama %-0,77 olup bu 
değer standartta [7] belirtilen %±10 limiti 
içine girdiğinden basınç kaybı hesapla-
ması sonuçları doğru kabul edilmiştir. 
Bu sonuç aynı zamanda fan hesaplama 
mantığının da doğru olduğunu göster-
mektedir.

3.	Tasarım	Parametrelerinin	
İncelenmesi

Isı değiştirici tasarım parametresi değişik-
liklerinin sistem performansı üzerindeki 
etkilerini incelemek için karakteristikleri 
Denklem 1, 2 ve 3 ile verilen 500 mm 
çaplı fan ve Tablo 3’te belirtilen özel-
liklerde kanatlı borulu ısı değiştirici ele 
alınmıştır. 
Tasarım parametrelerinden sıra sayısı 
ve hatve değişiminin etkileri farklı fan  
devirlerinde incelenmiştir. İnceleme sıra-
sında ısıl performansı iyileştirici etkisi 
bulunan panjurlu kanat tipi mevcutta 
kullanılan kaburgalı kanat tipi ile karşı-
laştırılmıştır.

İncelenen değişkenlerin ısı değiştirici 
hidrolik performansına etkisi direkt fan 
çalışma noktasını değiştirmektedir. Bu 
da sistemde oluşan hava debisini yani 
hava hızını değiştirmektedir. Sonuç ola-
rak ısı değiştirici hidrolik performanstaki 
değişimler fan çalışma noktasını etkile-
yerek sisteme yansımaktadır. Bu yüzden 
karşılaştırmalar direkt ısıl kapasitedeki 
değişime göre yapılmıştır.

Karşılaştırmalarda hava 25 ˚C kuru ter-
mometre ve yüzde 50 bağıl nem koşulla-
rında girecek şekilde ayarlanmıştır. Boru 
içi tarafında akışkan olarak su alınmıştır 
ve su giriş sıcaklığı 40 ̊ C ve su giriş debisi 
4 m3/h olarak alınmıştır.

burada değinilmemiştir. “Özşen&Şahin” 
[6] tarafından yazılımdan elde edilen 
sonuçların doğruluğu ispatlandığından 
burada detay verilmeyecektir.

Bunların yanında karşılaştırmalarda kul-
lanılan panjurlu kanat tipi için hava tarafı 
taşınım katsayısına ve basınç kaybına ait 
hesaplamalar için “Wang ve diğ.” [10] 
tarafından verilen bağıntılar kullanıl-
mıştır. Panjurlu kanat tipi ile elde edilen 

Tablo 2. Panjurlu kanat tipi ısıl kapasite ve basınç kaybı-hava debisi hesaplama 
yöntemi doğrulama test sonuçları

Prototip 
No

Fan Devri 
- d/d

Kapasite - kW Kapasite 
Farkı - %

Hava Debisi - m^3/h Hava 
Debisi 

Farkı - %Test Hesaplama Test Hesaplama

1
1330 11,497 12,005 -4,23% 6555 7268 -9,81%

940 10,193 10,408 -2,07% 5113 5179 -1,27%

2
1330 14,113 15,071 -6,36% 6391 6602 -3,19%

940 11,573 12,232 -5,39% 4764 4539 4,96%

3
1330 15,253 16,298 -6,41% 5823 5840 -0,30%

940 12,769 12,487 2,26% 4275 3928 8,84%

Tablo 3. Karşılaştırmalarda kullanılan kanatlı borulu ısı değiştirici özellikleri

XT 
[mm]

XL 
[mm] NT NR Fp 

[mm] NC Lic 
[mm]

Ddış 
[mm]

Kanat 
Kalınlığı 

[mm]

Boru 
Kalınlığı 

[mm]

31,75 27,5 24 1,2,3,4,
6,8,10

2,1-2,
5-3,2 12 800 9,525 0,15 0,3

Tablo 1. Hava tarafı basınç kaybı hesaplama yöntemi doğrulama test sonuçları

Test Numarası*

1 2 3 Ortalama Fark %

Test Hava Basınç Kaybı 
- Pa 54 8 143   

Hesaplama

Hava Basınç Kaybı 
- Pa 50,43 7,01 142,73

Fark - % 7,07% 14,14% 0,19% 7,13%

* Test koşulları için “Özşen&Şahin” [6] kaynağından Ek-1’ e bakınız.
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Makale

3.1.	Sıra	Sayısı	Etkisi

Şekil 2’de sıra sayısı değişimine karşılık 
kapasitede meydana gelen değişimler 2,1 
mm hatve ve 1330 d/d fan devri için farklı 
kanat tiplerinde gösterilmiştir. Her iki 
kanat tipinde sıra sayısı artışı ile kapasite 
önce artmış daha sonra ise azalmıştır. Sıra 
sayısındaki artış ile yüzey alanı ve basınç 
kaybı artar. Yüzey alanındaki artış kapa-
siteyi artırıcı yönde etkilemesine karşılık 
basınç kaybındaki artış kapasiteyi azaltıcı 
yönde etkiler. Basınç kaybının artması 
ile kapasitenin azalması, fanın sağladığı 
hava debisi ve doğal olarak hava hızının 
azalmasından kaynaklanmaktadır. Belirli 
bir sıra sayısından sonra hava hızındaki 
düşüşün etkisi daha baskın olmuş ve ala-
nın artmasına rağmen ısıl kapasite düş-
müştür. Isıl kapasitenin olumsuz yönde 
etkilendiği sıra sayısı kanat tipine göre 
değişmektedir. Kaburgalı kanat tipinde 6 
sıradan sonra, panjurlu kanat tipinde ise 
4 sıradan sonra ısıl kapasite azalmaktadır. 
Belirtilen sıra sayılarından daha büyük 
tasarımların yapılması, alanı yani mali-
yeti artırmasına rağmen ısıl kapasiteyi 
düşürecektir.

Şekil 2. Sıra sayısına göre sistemin ısıl 
kapasite değişimi. (1330 d/d ve 2,1 mm 
hatve için) 

Şekil 2’de görüleceği üzere 4 sıra sayı-
sından büyük sıralarda panjurlu kanat 
tipi ile elde edilen ısıl kapasite kaburgalı 
kanat tipine göre daha düşük çıkmıştır. 
Bunun sebebi panjurlu kanat tipinde hid-
rolik performanstaki düşüşün belli bir 
sıra sayısından sonra fan performansını 
daha çok etkilemesidir. Fan performan-

sındaki bu düşüş, panjurlu kanadın getir-
diği ısıl performans üstünlüğünün önüne 
geçmektedir. Bu sonuç, panjurlu kanat 
tipi iyileştirmesinin tasarım parametresi 
seçimi üzerindeki etkisini göstermesi açı-
sından önemlidir. 
Panjurlu kanat tipi kullanımında sıra 
sayısının seçimi fan devrine göre de 
değişiklik göstermektedir. Şekil 3’te 2,5 
mm hatve değeri için sıra sayısına bağlı 
olarak kaburgalı ve panjurlu kanat tipleri 
arasındaki ısıl kapasite farkı değişik fan 
devirlerinde gösterilmiştir. Pozitif yüzde 
değeri panjurlu kanat tipinin negatif 
yüzde değeri ise kaburgalı kanat tipinin 
daha iyi ısıl kapasite verdiğini göstermek-
tedir. 660 d/d, 870 d/d ve 1330 d/d fan 
devirleri için sırasıyla 3, 4 ve 5 değerinden 
büyük sıra sayılarında panjurlu kanat tipi 
kullanımı uygun değildir.

Şekil 3. Panjurlu ve kaburgalı kanat 
tiplerinde ısıl kapasite farkının sıra sayısına 
göre değişimi (2,5 mm hatve için)

Sıra sayısının artışı basınç kaybını artı-
racağından fan performansının düşeceği 
vurgulanmıştı. Şekil 2’de 10 sıra sayısı 
için panjurlu kanat tipinde herhangi bir 
sonucun olmadığı görülmektedir. Bunun 

sebebi bu noktanın fanın verimli çalışma 
bölgesinin dışında kalmasıdır. Fan üreti-
cisinin belirlediği bu bölge içinde kalan 
minimum hava debisinde ısı değiştiri-
cide oluşan basınç kaybını fan karşıla-
yamamaktadır. Bu durumda daha güçlü 
bir fan kullanılması gerekmektedir. Fan 
devri azaldıkça verimli bölgenin dışında 
kalan sıra sayısı değeri de düşmektedir. 
Şekil 3 incelendiğinde 660 d/d ve 870 
d/d fan devri için sırasıyla 4 ve 6 sıra 
sayısından büyük değerlerde fan çalışma 
noktasının verimli bölgenin dışına çıktığı 
görülmektedir.
Sıra sayısının uygun değerinin belirlen-
mesi hatve ve fan devrine bağlı olarak 
değişmektedir. Ek 2’de yer alan grafik-
lere bakılarak uygun sıra sayısı değerleri 
incelenebilir.

3.2.	Hatve	Etkisi

Şekil 4’te panjurlu kanat tipinde 2 sıra 
sayısı ve 4 sıra sayısı için hatve değişimine 
bağlı ısıl kapasite değişimleri gösteril-
mektedir. Hatve arttıkça ısı değiştirici 
alanı azalmaktadır. Bu durum ısıl kapa-
siteyi azaltır. Bunun yanında hatvenin 
artmasının basınç kaybını düşürücü yani 
hidrolik performansı artırıcı bir etkisi 
bulunmaktadır. Basınç kaybının düşmesi 
fanın sağlayacağı hava debisini artıraca-
ğından ısıl kapasiteye artırıcı yönde etkili 
olacaktır. Bu iki zıt etki belli durumlarda 
ısıl kapasiteye olumlu yansımaktadır. 
Şekil 4.b’de 4 sıra sayısında hatve arttıkça 
düşük devirlerde kapasite artmıştır. Bu 
noktalarda hava debisindeki iyileşmenin 

Şekil 4. Isıl kapasitenin hatve ile değişimi. (Panjurlu kanat tipi) a. 2 sıra sayısında b. 4 sıra 
sayısında
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Sonuç

Isı değiştirici tasarımının fan ve ısı değiş-
tiriciden oluşan sistem üzerindeki etki-
leri incelenmiştir. Fan devrine dolayısıyla 
karakteristiğine göre uygun ısı değiştirici 
tasarımının değişeceği görülmüştür.
Isı değiştirici basınç kaybını artırıcı deği-
şikliklerin örneğin sıra sayısının veya hat-
venin artması fan performansını azalta-
cağı ve belli bir değerden sonra bu etkinin 
sistemin ısıl kapasitesini düşüreceği sonu-
cuna varılmıştır. Genel olarak sıra sayısı 
arttıkça ısıl kapasitenin düşmemesi için 
hatve değerinin yükseltilmesi gerektiği 
elde edilmiştir. Bu çıkarım “Wang ve diğ.” 
[4] tarafından da elde edilmiştir. Özellikle 
düşük devirli fanlarda bu durum daha 
belirgin görülmektedir.
Daha iyi ısıl performansa sahip kanat 
tipi olan panjurlu kanat kullanımı tasa-
rıma göre değişiklik göstermektedir. Bu 
sonuç “Wang ve diğ.” [3] tarafından veri-
len sonuç ile uyumludur. Yüksek basınç 
kaybının elde edileceği sıra sayısındaki 
artış veya hatvedeki azalış bir süre sonra 
panjurlu kanat ile elde edilecek sistem 
ısıl kapasitesini daha çok düşürmektedir. 
Bu durumlarda kaburgalı kanat tipine 
geçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 
Hangi tasarımda hangi kanat tipinin kul-
lanılacağı da incelemeler sonucu kolayca 
görülebilmektedir.
Sistemlerde bulunan bileşenlerin tasarı-
mının birbirine olan etkileri ve toplam 
sistem üzerindeki etkileri oluşturulan 
bilgisayar programları aracılığıyla kolay 

bir şekilde analiz edilebilmektedir. Ayrıca 
hesaplama sonuçlarının doğruluğu da 
görüleceği üzere uygun ısı değiştirici tasa-
rımına karar verirken önemlidir. Bu yüz-
den hesaplama yönteminin deneylerle test 
edilmesi ve doğrulanması gerekmektedir. 
Bu çalışmada kullanılan “Kanatlı Borulu 
Isı Değiştirici Hesaplama” yazılımının 
doğruluğu gösterildikten sonra uygun 
tasarım için karşılaştırmalar yapılmış ve 
önerilerde bulunulmuştur.

Kısaltmalar

P Basınç [Pa]
V Hacimsel debi [m3/s]
XT Borular arası dikey mesafe 
[mm]
XL Borular arası yatay mesafe [mm]
NT Tek sırada dikeydeki boru sayısı
NR Yataydaki boru sayısı
Fp Kanat hatvesi  [mm]
NC Devre sayısı
Lic Boru uzunluğu (Lamel içi 
mesafe) [mm]
Ddış Boru dış çapı  [mm]
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etkisi alanın azalmasının etkisinden daha 
büyüktür. Şekild 5.a’da 2 sıra sayısında ise 
hatve arttıkça tüm devirlerde kapasite 
düşmektedir.
Şekil 4.b’den elde edilen bir diğer önemli 
sonuç ise 4 sıra sayısında 1330 d/d fan 
devrinde 2,1 mm hatve ile 2,5 mm hatve 
arasında ısıl kapasite farkının neredeyse 
yok denecek kadar az olmasıdır. Daha 
düşük hatve kullanılması ile alan %18 
artmasına rağmen daha az ısıl kapasite 
elde edilmiştir. Ek 2’de (b) ile gösteri-
len şekilde, 1330 d/d fan devrinde, 2,5 
mm hatvede ve 4 sırada panjurlu kanat 
tipinin kullanılmasının uygun olduğu da 
görülmektedir. Bu çıkarımlarla belirtilen 
şartlarda en yüksek kapasiteyi veren hatve 
değeri olarak 2,5 mm değerinin seçilmesi 
gerektiği sonucuna varılır.

Kaburgalı ve panjurlu kanat tipleri ara-
sındaki ısıl kapasite farkının hatveye bağlı 
değişimi, sıra sayısı ve devir sayısına göre 
farklılık göstermektedir. Şekil 5’te 2 sıra 
ve 4 sıra için ısıl kapasite farkları yüzdesel 
olarak görülmektedir. Negatif değerlerde 
kaburgalı kanat tipi, pozitif değerlerde ise 
panjurlu kanat tipi daha iyi ısıl kapasite 
vermektedir. 2 sıra sayısında tüm hatve ve 
fan devirlerinde panjurlu kanat daha iyi 
ısıl kapasite vermektedir. 4 sıra sayısında 
ise 870 d/d devrinde 2,5 mm hatveden, 
660 d/d devrinde ise 3,1 mm hatveden 
büyük değerlerde panjurlu kanat daha iyi 
ısıl performans göstermiştir. Sıra sayısı 
arttıkça panjurlu kanat tipi büyük hatve-
lerde daha avantajlı olmaktadır.

Şekil 5. Panjurlu ve kaburgalı kanat tiplerinde ısıl kapasite farkının hatveye göre değişimi 
a. 2 sıra sayısında b. 4 sıra sayısında
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EK-1	Panjurlu	Kanat	Tipi	
Hesaplama	Doğrulama	Test	
Özellikleri
Panjurlu kanat tipi için hava tarafı ısı 
taşınım katsayısı ve basınç kaybı bağın-
tılarının doğruluğunu kanıtlamak için 
yapılan testte kullanılan ısı değiştiricile-
rin özellikleri Tablo Ek -1'de verilmiştir. 
Kanat ve boru malzemesi sırasıyla alü-

minyum ve bakırdır. Kanat panjurlu 
formda olup, boru tipi yivlidir.
Fanlı kasetli kondenser testi gerçekleşti-
rilmiştir. Test düzeneği ile ilgili bilgilere 
Özşen ve Şahin’in [6] çalışmasından ula-
şılabilir. 
Yapılan test koşulları Tablo Ek-2'de veril-
miştir.
Her bir prototip için fanın 1330 ve 940 
devrinde ayrı ayrı testleri yapılmıştır.

Bu makale,19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında 
İzmir’de düzenlenen 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi’nde Soğutma Teknolojileri Sempozyumu’nda 
bildiri olarak sunulmuştur.

Tablo Ek-1. Panjurlu kanat hesaplama doğrulama çalışmasında kullanılan 
prototip batarya tasarımları

Prototip 
No

XT 
[mm]

XL 
[mm]

Boru 
Sayısı

Sıra 
Sayısı

Geçiş 
Sayısı

Lic 
[mm]

Ddış 
[mm]

Fp 
[mm]

Kanat 
Kalınlığı 

[mm]

Boru 
Kalınlığı 

[mm]
1

31,75 27,5 24
2 4

800 9,525 2,1 0,12 0,32 3 6
3 4 8

Tablo Ek-2. Test şartları

Hava Giriş 
Sıcaklığı 
[°C]

Hava Giriş 
Bağıl Nemi 
[%]

Akışkan
Yoğuşma 
Sıcaklığı 
[°C]

Kondenser 
Giriş 
Sıcaklığı [C]

Aşırı 
Soğuma 
Derecesi[°C]

25 50 R404-A 40 65 1

EK-2	Isıl	Kapasitelerin	Sıra	Sayısına	Göre	Değişimleri

Şekil Ek-1 Isı kapasitelerin sıra sayısına göre değişimleri. a) Fp=2,1mm / 1330 d/d, b) Fp=2,5mm / 1330 d/d, c) Fp=3,2mm / 1330 d/d, d) 
Fp=2,1mm / 660 d/d, e) Fp=2,5mm / 660 d/d, f) Fp=3,2mm / 660 d/d
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Grand Cevahir Otel Convention Center, İstanbul - Türkiye
9-10 KASIM 2017

› Yangında Can Güvenliği

› Yangın Risk Yönetimi

› Sigorta ve Yangın Önlemleri

› Binalardan İnsan Tahliyesi

› Otomatik Söndürme Sistemleri ve Malzemeleri

› Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri

› Yangın Durdurucu ve Geciktirici Malzemeler

› Bina Kontrol Sistemleri ve Yangın Otomasyonu

› Yangın Yönetmelikleri ve StandartlarıEndüstriyel  
Tesislerde Güvenlik

› İtfaiye, İtfaiyeci ve Gönüllü Ekipler

› İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

› Yangın Güvenliğinde Pasif Sistemler

› Tehlikeli Maddelerin Taşınması ve Saklanması

› Yangın Pompaları ve Yangın Hidrantları

› Duman Kontrol Sistemleri

› Kişisel Koruyucular ve Kurtarma Malzemeleri

› Maden Ocaklarında Güvenlik

› Taşıtlarda ve Ulaşım Yollarında Güvenlik

KONULAR

“Yangın korunum sektörünün itici gücü TÜYAK,
sektörün önemli buluşma noktasına hazırlanıyor…”

Online Kayıt İçin
www.tuyak2017.com



Frico Hava Perdeleri

Ürün Tanıtımı

Systemair grup şirketlerinden Frico, 
İsveç’te Systemair ürünleri ile aynı 
fabrikada üretiliyor. 

Avrupa’da hava perdesi pazarının öncüle-
rinden olan Frico ürünleri, enerji verim-
liliklerinin yanında estetik görünümleri 
ve minimalist İskandinav dizaynıyla da 
mimarların beğenisini kazanıyor. 
Frico ile ısıl kayıplarını minimuma  
indirmek, işleme giderlerini azaltmak 
mümkün. 

Hava perdelerinin yanında elektrikli ve 
sulu apareyler, çeşitli endüstriyel ısıtıcılar 
ve radyant ısıtıcılar da Frico ürün gamının 
ileri teknoloji üyeleri arasında yer alıyor. 

Frico	hava	perdelerinin	özellikleri
Enerji	tasarrufu:	Ofislerde, mağaza-
larda, endüstriyel tesislerde, restoranlarda 
ve daha birçok yerde kullanılan Frico hava 
perdeleri ısıl kayıpların önüne geçerek 
enerji tasarrufu sağlar. 
Thermozone	 Teknolojisi:	 Frico 
hava perdeleri Thermozone teknolojisi ile 
hava miktarı ve hava hızı arasında yüksek 
dengeye sahip bir hava bariyeri oluşturur. 
Thermozone teknolojisi ile hava perde-
lerinin performansı asgari ses düzeyiyle 
optimize edilmiştir. Ses düzeyi ve türbü-
lansın azalmasıyla iç ortam konforu sağlar 
ve enerji sarfiyatı minimuma iner. 
Düşük	ses	düzeyi,	 yüksek	per-

formans:	Thermozone teknolojisine 
sahip hava perdeleri Frico’nun Skinnskat-
teberg’deki tesisinde geliştirilip üretilir. 
Avrupa’nın en modern hava ve ses labo-
ratuvarlarından birinde test edilen hava 
perdeleri, özel hava emiş ağızları ve gövde 
dizaynı sayesinde son derece düşük ses 
düzeyi ve yüksek hava akışı performan-
sına sahip. 
Estetik	Tasarım: Frico hava perdeleri 
çok farklı gövde ve montaj seçenekleri 
ve estetik görünümleri ile yapılara değer 
katar. Yatay, dikey montaj, paslanmaz veya 
istenen renkte boyalı gövde seçenekleri, 
asma tavan tipi veya döner kapı modelleri 
Frico’nun çeşitliliğinin göstergesidir.
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SFA Sanihydro’dan Sanivite Pompa

Ürün Tanıtımı

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

veya banyo monte etme imkânı sunuyor. 
Dikey olarak 11, yatay olarak 110 metreye 
kadar atıkları pompalayabilen öğütücüler; 
ekonomik, pratik ve estetik bir çözüm 
sağlıyor. Atıkların tahliyesi 32 veya 50 mm 
çaptaki PVC/PPRC borular aracılığıyla 
yapılıyor. SFA öğütücüleri koku yapmıyor 
ve çok düşük seviyedeki sesle çalışıyor. 
Basit montaj yöntemi sayesinde, hızlı ve 
kolay uygulanabilir bir sistem olup, resto-
rasyon ve tadilat işlemlerinde kullanıcıla-
rına esneklik sağlıyor. 
Pompa grubu ise mutfak veya çamaşır-

hane gibi alanlarda kullanılıyor, ancak 
öğütücü özelliğine sahip değil. Pompa 
grubu da yine kanalizasyona uzak kalın-
ması veya bodrum kat gibi kot farkı olan 
yerlerde, atıksuların tahliyesini sağlıyor. 
60-70 ºC sıcaklığındaki sıvıya ve sabunlu 
sulara dayanıklı olarak üretildiklerinden, 
kafe, restoran, otel, vb. iş yerleri gibi birçok 
alanda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Sanivite	Pompa	-	Teknik	
Özellikleri:
•	 Bağlantı yapılabilen üniteler: Bulaşık 

makinesi, çamaşır makinesi, evye, 
duşakabin, küvet, bide, lavabo,

•	 Dikey pompalama: 5 m’ye kadar, 

•	 Yatay pompalama: 50 m’ye kadar, 
•	 Devreye girme seviyesi: 110 mm 

+/-15,
•	 Duş teknesi yüksekliği: 17 cm,
•	 Tahliye boru çapı: 32 mm, 
•	 Maks. sıvı sıcaklığı: 60°C (kısa süreli 

çalışmada – 5 dk. maks.),
•	 Koruma sınıfı: IP44,
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 

240 V / 50 Hz.,
•	 Elektrik tüketimi: 400 W,
•	 Boyutlar (g x d x y ): 412 x 185 x 280 

mm.
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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



www.termodinamik.info
www.tesisatmarket.com
www.iskteknik.com.tr
www.yenienerji.info
www.ebelediye.info
www.hvac-turkey.com

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com   www.dsygkitabevi.com
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WILO altyapı ürünleri, 
yüksek verimli çözümler 
sunarak küresel
standartları belirliyor. 

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

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

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

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

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

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

 Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

Basılı Dergi / 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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Ait Standartlar ve 
Performans Testleri
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2015

53Isıtma, Soğutma,
Klima ve 

Havalandırma Ekipmanlarının 
Montaj, Servis ve 

Uygulama Tekniği Dergisi

DOĞA SEKTÖREL YAYIN GRUBU

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

İş Kazaları ve 
İş Güvenliği

Tesisat Akademisi Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Yücel Yorulmaz:
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DERGİLERİMİZE ULAŞIN

GÜNCEL
KKTC’NİN TEMİZ SU İHTİYACINA 
ÇÖZÜM GELDİ

MAKALE
GELECEK İSTANBUL DEPREMİ:
BİLİMSEL VE SOSYAL ÇERÇEVESİ

 

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

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

www.wilo.com.tr
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“Belediyelerin yüzde 47’sinde  
 atıksu tesisleri zamanında 
 faaliyete geçmedi”

“Belediyelerin yüzde 47’sinde  
 atıksu tesisleri zamanında 
 faaliyete geçmedi”
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CSUN TürkiyeTürkiye Rüzgar 
Enerjisi Kongresi 
Ankara’da yapıldı

G20 Enerji Bakanları Toplantısı 
İstanbul’da gerçekleştirildi
G20 Enerji Bakanları Toplantısı 
İstanbul’da gerçekleştirildi

Türkiye Rüzgâr 
Enerjisi Kongresi 
Ankara’da yapıldı

“ Endüstri 4.0”

 yaşam biçimimizi    
 çok hızlı değiştirecek

“ Endüstri 4.0”

 yaşam biçimimizi    
 çok hızlı değiştirecek
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Yivli Mekanik Bağlantı 
Sistemlerinde Termal 
Boru Hareketinin 
Telafi Edilmesi ve 
Hesaplanması

Fan Verimlilik
Metrikleri

TCG Bayraktar
Suya İndi

Türkiye veTürkiye ve
İklim Politikası

DERGİLERİMİZE
ULAŞIN
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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
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Danfoss, DN50 ve DN65 boyutlarındaki ICF vanaları ile genişleyen başarılı 
ICF Flexline™ vana ürün gamı sayesinde tasarımcılara ve işletmecilere 
endüstriyel soğutma tesislerinde tüm vana ihtiyaçlarını tek bir güvenilir 
global tedarikçiden seçebilme imkanı sağlar. 

Yeni ICF 50-4 ve ICF 65-3:  Büyük Danfoss 
vana ailesi şimdi daha da büyük!

% 36 daha 
yüksek kapasite

%86 daha 
düşük basınç 
kaybı

www.danfoss.com.tr

Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu görmek için ziyaret edin:

TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 301 - IC



www.aironn.com.tr

Başkasının izinden yürüyen, 

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

Tel: (0216) 594 56 96 Faks: (0216) 594 57 17 E-mail: info@aironn.com.tr

iz bırakmaz
Joan Brannon

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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Eksenel ve Radyal Jetfan 
Akış Karakteristiklerinin 
CFD Yardımıyla 
Karşılaştırılması

Isı Değiştirici 
Performansının Sistem 
Performansına Etkisinin 
İncelenmesi

LEED Sertifikalı 
Bursagaz Genel 
Müdürlük Binası

TERM
O

DİNAM
İK DERG

İSİ
www.term

odinam
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SÖYLEŞİ

MTMD Yönetim Kurulu Başkanı

İrfan Çelimli

EDGE
Yeşil Bina Sertifika 

Sistemi
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