
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

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

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 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.
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SU HİZMETLERİ UYGULAMALARI İÇİN AKILLI BAĞLANTI

GRUNDFOS iSOLUTIONS
AKILLI
BAĞLANTIYI
KEŞFEDİN

Grundfos, sistem kapasitesini maksimum düzeye çıkarmak için mevcut ve yeni sistemlere güvenilir, 
servis dostu çözümler sunar. Bu sayede bakım ihtiyaçları azalır ve servis süreci daha kısa sürede 
tamamlanır. 

Daha fazlası için www.grundfos.tr

www.aironn.com.tr

Başkasının izinden yürüyen, 

iz bırakmaz.
Joan Brannon





  

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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Editörden

  

iletilerin 3 ve daha çok etiketli iletilerden daha fazla et-
kileşim aldığı göz önünde bulundurularak çılgınlar gibi 
etiketleme yapılmamalı (Gerçi bu konuda Instagram, bi-
raz daha esnek; 6-7 etikete kadar çıkılabiliyor). Paylaşılan 
içerik çeşitliliği de önemli, sadece ürün tanıtımı ve refe-
rans paylaşımları bir süre sonra ilgi çekiciliğini yitirecek, 
takipçileri azaltabilecektir. İlgi çekici, insanların paylaşmak 
isteyebilecekleri içerik üretmek, sosyal medyanın başarılı 
kullanımında belki de en önemli özelliktir. Yapılan içerik 
paylaşımlarının çoğu görsel+metin formatında olacaktır 
ama bu formatta birkaç paylaşımdan sonra video içerik 
paylaşımı ilginin düşmesini önleyecektir. Facebook, Twitter 
gibi ağlarda hazırlanan bir sunum, doğrudan paylaşılamı-
yor ama sunum, Slideshare gibi bir ağda yayınlandığında 
bu ağlarda görsel olarak yayınlanabilir hale getirilebilir. Bir 
sosyal ağ, yeni bir kullanıcı özelliği eklediğinde, bu özelliği 
ilk kullananlar arasında olmak, özellikle sosyal medyanın 
sıkı takipçilerinin dikkatini çeker (Instagram’ın video yayın 
ve hikâye yayını özelliklerini kullanıma açması, Twitter’ın 
140 karakter sınırını 280 karaktere çıkarması gibi). Kolay-
lık olsun diye sosyal medya hesaplarının tek merkezden 
yönetileceği platformlar bulunuyor. Bunlar sayesinde bir 
sosyal ağda yayınlanan ileti, diğer hesaplarda da aynı anda 
paylaşılıyor. Ama uzmanlar bunu tavsiye etmiyor. Zira her 
mecranın farklı karakteri (LinkedIn’de yayınladığınız ileti 
ile Facebook’taki iletinin tarz, dil, konu olarak aynı olması 
doğru olmayabilir) ve farklı teknik koşulları (fotoğraf bo-
yutu, karakter sınırlaması gibi) bulunuyor, bu nedenle her 
bir hesabın içeriklerinin ayrı ayrı girilmesi gerekiyor olabilir. 
Tabii sosyal ağların algoritmalarındaki farklar da göz önün-
de bulundurulmalı. Mesela LinkedIn, paylaşılan içeriklerin 
tamamını, takipçilerin tamamına göstermiyor. Ancak aktif 
ve düzenli kullanıcı olunmaya başlandığında paylaşımları 
gösterdiği kişi sayısını artırıyor. Yani LinkedIn’de düzenli 
paylaşımcı olmak büyük önem taşıyor.

Klasik “yerim dar” sıkıntısı nedeniyle; sosyal medyanın ele-
man bulma, eleman değerlendirme konularındaki kul-
lanımı, kurumun rakiplerinin sosyal medya takibi (genel 
olarak sosyal medya takibinin önemi ve araçları), rakiplerin 
sosyal medya kullanımı hakkında rekabet analizi, kurum 
çalışanlarının, kurumun sosyal medya başarısında itici güç 
olabilmelerine yönelik teşviki ve diğer konuları -iyi ihtimal-
le- bir başka yazıda ele alabileceğiz. 

ürkiye’de sosyal medya kullanımı geçen yıldan bu 
yana %37 oranında arttı. Türkiye, sosyal medya 
aboneliğinde dünyada sekizinci sırayı alıyor. He-

men hemen herkesin, her kurumun sosyal medya he-
sabı/hesapları var. Hangi şirkete sorsan sosyal medyayı 
daha aktif kullanmak istediğini söylüyor. Ancak şirketlerin 
yaklaşık %70’i, bunun için personeli ve zamanı olmadı-
ğından şikâyetçi. Tabii ki bu tespit daha çok, müşterileri 
nihai tüketici olmayan, kurumsal satışı olan B2B şirketler 
için geçerli. Ama yine de sosyal medya hesapları var ve 
bu hesaplar şirket içinden bir çalışanın “gönüllülük” esasına 
dayalı çabaları ve şahsi sosyal medya hesaplarını kullanma 
deneyimiyle sınırlı bilgisi çerçevesinde yönetiliyor. Hatta 
söz konusu personel işten ayrıldığında, sosyal medya 
hesaplarının şifrelerine ulaşamadığı için farklı adlarla yeni 
sosyal medya hesapları açan şirketler bile var. Orta ölçek-
li B2B şirketlerde “sosyal medya yöneticisi” olarak çalışan 
personeli olmasa da genel olarak pazarlama iletişimi için 
çalışan personel/personeller bulunuyor. Bu iletişimciler 
şirketin sosyal medya hesaplarını ya bizzat kendileri yö-
netiyor ya da bu alanda çalışan bir ajanstan hizmet alıyor. 

Tüm pazarlama iletişimi çalışmaları için de söylenebile-
ceği gibi sosyal medya yönetiminde de B2B şirketler ile 
müşterileri nihai tüketici olan B2C şirketlerin stratejileri ve 
yöntemleri ayrılıyor. Bu ayrımlar bilinmeden sosyal med-
yaya atılan adımlar ise boşluğa düşüyor. Hangi mecrada, 
ne zamanlarda, hangi sıklıkta, nasıl içerikler paylaşılmalı? 
Hepsinden önce nasıl bir sosyal medya stratejisine sahip 
olunmalı? İşte bu soruların yanıtları, o ilk adım atılmadan 
önce belirlenmiş olmalı. 

Kurumlar sosyal medyayı daha çok kurumun etkinliklerini 
duyurmak, ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve özel günlerde 
toplumsal mesajlar vermek  için kullanıyor. Sosyal med-
ya kanallarında Facebook hâlâ önde olmasına rağmen,  
Twitter, LinkedIn, Türkiye'deki kullanıcı sayısı 22 milyonu 
aşan Instagram ve YouTube kanalları da tercih ediliyor 
(Şimdilik ölçülebilirlik açısından olanak sunmayan ve bu 
nedenle “karanlık sosyal medya”-dark social media- deni-
len whatsapp, snapChat gibi mecralar, B2B’ler için sosyal 
medya kullanım stratejilerinde henüz yer almıyor).

Her platform farklı özelliklere ve avantajlara sahiptir. Bu 
platformları amaca uygun, doğru kullanmak için dikkat 
edilmesi gereken pek çok nokta bulunmaktadır. Örneğin 
Twitter’da olsun, Instagram’da olsun ileti paylaşırken mev-
cut takipçi listenizden daha çok sayıda kişiye ulaşmak için 
mutlaka etiket (hashtag) kullanmanız gerekiyor. Uzun ya 
da anlaşılması zor etiketler seçmemeye dikkat edilmeli. 
Yapılan araştırmalara göre Twitter’da 1 veya 2 etiketli 

T

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Kurumsal sosyal medya kullanımında “el terazi göz mizan” 
yöntemi

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

V
ie

ss
m

an
n 

Is
ı T

ek
ni

kl
er

i T
ic

. A
.Ş

. /
 M

er
ke

z:
 Ş

er
ifa

li 
M

ah
. S

öy
le

şi
 S

k.
 N

o.
 3

9 
34

77
5 

Ü
m

ra
ni

ye
  -

 İs
ta

nb
ul

 · 
Te

le
fo

n:
 (0

21
6)

 5
28

 4
6 

00

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri

Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100

Vitocrossal 100_Termodinamik_TR.indd   1 30.05.17   16:05



İçindekiler /

Haberler6

56

64

74

78

Söyleşi

Güncel

Teknik

Ekim 2017

Altensis Kurucu Ortağı 
Serkan Emin:“Yeşil binalar 
konusunda ülke olarak 
daha yolun çok 
başındayız”

Sektörün Tüm Paydaşları ISK-SODEX 2018’de 
Bir Araya Geliyor

Yeni Nesil Soğutucu 
Akışkan R-32 
Hakkındaki Son 
Gelişmeler ve Kigali 
Anlaşmasının 
Getirdikleri

Prestijli Projelerde 

ISK Sektörü

AYLIK BİLİMSEL 
TEKNİK SEKTÖR DERGİSİ

www.termodinamik.info
www.dsygkitabevi.com

Sahibi
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dr. Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Genel Yayın Yönetmeni
Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Teknik Danışman
Mak. Müh. Coşkun Mançuhan

Yazı İşleri Müdürü
Nihan Kolçak
nihankolcak@dogayayin.com

Reklam Grup Başkanı
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com

Reklam Servisi
Bilgin Akcan
bilginakcan@dogayayin.com

Melih Büçge
melihbucge@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

Grafik
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopaoğlu

DSYG Kitabevi Koordinatörü
Özlem Öztürk
kitabevi@dsygkitabevi.com 

Ulaştırma ve Dağıtım
Yavuz Erdoğan

Yayımlayan

Doğa Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Yeri
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu
34718 Kadıköy / İSTANBUL
Tel: (0216) 327 80 10 pbx
Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com

ISSN: 1302-8065
2017 © Doğa Yayıncılık Ltd. Şti.
Bedeli: 12 TL. 
Yıllık Abone Bedeli: 140 TL. 

Baskı ve Cilt
ŞAN OFSET MATBAACILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Adres: Hamidiye Mah.
Anadolu Cad. No: 50 
Kağıthane/İstanbul
Tel: 0212 289 24 24

Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır.
Basın Kanunu’na göre yerel süreli yayındır.



  

88

92

Çeviri

Makale

Eskimiş Bina Yönetim 
Sistemleri: İkilem mi 
yoksa fırsat mı?

Karbondioksit Akışkanlı Kanatlı Borulu 
Buharlaştırıcılarda Boru Özelliklerinin 
Isıl Kapasiteye Etkisinin İncelenmesi

84

104

Proje

Ürün Tanıtımları

Yeşillenen Oteller 
(Greening Hotels) 
Sertifikasyon Projesi

• Aldağ’dan Aldamed Hijyenik Paket Tip Klima Santralleri
• Wavin Pilsa’dan Sessiz Atıksu Ek Parçaları
• Daikin Premix Kombi

										REKLAM	DİZİNİ	
 21 AERA
 ÖK AIRONN
 25 ALARKO CARRIER
 17 ALDAĞ
 29 ARÇELİK
 43 AYVAZ
 19 BELİMO
 77 BGT
 9 CIAT
 30 ÇUKUROVA
 41 DAF ENERJİ
 112 DAIKIN
 7  DANFOSS
 67 DEMİRDÖKÜM
 39 EBITT
 1 ELMOR
 27 EMAS
 37 FORM
 59-61 FRİTERM
 ÖKİ GRUNDFOS
 103 HVAC-R SAUDI EXPO
 69 IMI
 51  ISIDEM
 105 ISK SODEX İSTANBUL
 49 İMBAT
 53 İMCO
 45 KARYER
10,14,18,36,42,48 MAKROTEKNİK
 15 MAS DAF
 83 MİKROPOR
 35 RADYAL
 73 REFKAR
 8  RESTERM
 AK SAMSUNG
 71 SENTEZ KLİMA
 111 SEYAD
 11 STANDART
 13 SYSTEMAIR
 AKİ TERMOFAN
 63 TLC
 91 TROX
 107 TÜYAK 2017
 50 ÜNTES
 55 VALFTEKNİK
 33 VESTEL
 2-31 VIESSMANN
 87 VİKİNG
 81 WAVİN

14 4232



Haberler

ISKAV, Eğitimci Atölye Çalışması Programını Düzenledi

I SKAV, 11-14 Eylül 2017 tarihle-
rinde Eğitimci Atölye Çalışması 

programını gerçekleştirdi. “Yenilikçi Eği-
tim” başlığıyla düzenlenen 13. Eğitimci 
Atölye Çalışması’na Türkiye’nin farklı ille-
rinden 39 eğitmen katıldı. Programın 
açılışı, 11 Eylül’de Türkiye Odalar Borsa-
lar Birliği’nin (TOBB) İstanbul Levent’te 
yer alan binasında başladı. ISKAV Yöne-
tim Kurulu Başkanı Vural Eroğlu prog-
ramın açılışında yaptığı konuşmada 
iklimlendirme sektörünün genel durumu 
hakkında bilgi verdi. Katılımcılara prog-
ramın tarihçesinden ve akışından bah-
seden Eroğlu; havalandırmanın insan 
sağlığı için önemini vurguladı. ISKAV’ın 
bu alanda kamuoyunda bilinçlendirme 
yaratmaya yönelik çalıştığını ifade eden 
ve iklimlendirme sektörünün tarihçe-
sine değinen Eroğlu; dünden bugüne 
Türkiye’de ve dünyada sektörün hızla 
geliştiğine dikkat çekti. Konuşmasında 
“Teknolojide Sürdürülebilirlik” kavra-
mına da değinen Eroğlu, “Bu kavram, 
sadece yeni teknolojiler kullanmak değil-
dir. Yeni yollar ile problemleri çözmek, 
inovatif deneyimler yaratmak ve iş per-
formansını artırmak da bu kavramın 

içinde yer alır. Bu açıdan baktığımızda 
eğitimcilerimiz, iklimlendirme sektörü-
nün gelişiminde önemli bir role sahiptir” 
dedi. Katılımcılar programın açılışından 
sonra Daikin Fuha İstanbul’u ziyaret etti-
ler. Daikin yetkilileri tarafından ağırlanan 
eğitimciler, iklimlendirme sistemlerindeki 
son teknolojik gelişmeler hakkında bilgi-
lendirildi. Eğitimci Atölye Çalışmasının 
ikinci günü yine TOBB Levent Binasında; 
Makine Mühendisi Nurettin Özceviz tara-
fından verilen “Havalandırma Eğitimleri” 
ile devam etti. Eğitmenlerin uygulama 
alanlarına yönelik bilgiler aldıkları otu-
rumdan sonra ise Makro Test Genel 
Müdürü Işık Yücesoy tarafından “Test, 
Ayar, Dengeleme ve Prosedürleri” eğitimi 
gerçekleştirildi. Oturumun pratiğe yöne-
lik uygulama kısmı ISKAV TAD Uygula-

malı Sınav ve Eğitim Merkezi’nde ger-
çekleştirildi. Programın üçüncü gününün 
sabahı Alarko Carrier fabrikasını ziyaret 
eden katılımcılar, kombi alanındaki son 
gelişmeler ve ürünler hakkında bilgilen-
dirildi. Öğleden sonra ise Wilo Türkiye 
fabrika ziyareti gerçekleştirildi. Pompa 
teknolojisindeki son gelişmelerin aktarıl-
dığı ziyaretten sonra Gelik Levent’te gala 
yemeği düzenlendi. Gala yemeğinde 
katılımcılar; programın kendileri için 
çok faydalı olduğunu, farklı bölgelerde 
de tekrarlanmasını ve fabrika ziyaretle-
rinin artırılmasını ifade etti. Programın 
son günü ise akademisyen Nuriye Akkul 
tarafından “Mesleki Eğitimde Öğretim 
Teknikleri” konusu anlatıldı. İnteraktif 
şekilde geçen oturumdan sonra katılım-
cılara katılım belgeleri verildi.

Lowara-Hydrovar® “Yılın Ürünü” Yarışmasında Birincilik 
Ödülünü Aldı

X ylem-Lowara tarafından üretilen 
ve dünyada sadece pompalama 

sistemleri için dizayn edilmiş ilk mikro 
işlemcili frekans kontrol cihazı olan Hydro-
var®, Amerika-Chicago merkezli HVAC 
sektörünün önemli ve değer gören yayın 
kuruluşlarından biri olan CSE Dergisi’nin 
bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Yılın Ürünü 
yarışmasında Bina Otomasyon ve Yönetim 
Sistemleri, Enerji Yönetimi kategorisinde 
birincilik ödülünü almaya hak kazandı. 
Yılın Ürünü yarışması; HVAC, yangın/can 
güvenliği, elektrik ve sıhhi tesisat sistem-
leri mühendisliği sektörlerinde inovasyon 
yaratan ürünlerin ödüllendirildiği prestijli 
bir yarışma. CSE dergisi okuyucularının 
oyları ile seçilen ürünlerin her biri yüksek 

kaliteli, verimli ve uzun 
ömürlü olarak tasarlan-
mış. 91 ürünün finale 
kaldığı 2017 Yılın Ürünü 
yarışmasında ise 16 alt 
kategoride 48 kazanan 
bulunuyor.
Hydrovar®, pompa üze-
rine monte edilen ve 
motor hızını kontrol ederek pompa per-
formansını sistemin tam ihtiyacına göre 
çok geniş bir bölgede ayarlar ve pompa-
nın optimum çalışmasını sağlıyor. Böylece 
pompalar verimli şekilde çalışarak çeşitli 
uygulamalarda kullanılabilecek komple 
bir pompalama sistemine dönüşüyor. Sis-
tem; değişken hızlı sürücü (VSD), kontrol 

kartı, sensörler, otomas-
yon bağlantı modülleri, 
EMC filtreleri ve motor/
sistem koruması içeriyor. 
8 pompaya kadar sorun-
suz kontrol imkânı sağ-
layan Hydrovar®, uygu-
lamayı geniş seçenekli 
sistem şartlarına göre 

yönetirken enerji tasarrufunda yüzde 
70’lere varan bir performansa ulaşıyor 
(TÜV Avusturya tarafından test edilerek 
kayıt altına alınmıştır). Hydrovar®, ticari 
ve endüstriyel uygulamalarda güvenilir su 
basıncını garanti ederek IEC standardına 
sahip tüm motorların üzerine takılabilen 
retrofit bir cihaz olarak öne çıkıyor.
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Haberler

Arçelik A.Ş. Dow Jones 
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde

G elecek nesillere daha yaşana-
bilir bir dünya bırakmak için 

tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik 
temelli olarak şekillendiren Arçelik 
A.Ş., bu çalışmalarıyla uluslararası 
alanda önemli bir başarıya daha 
imza atarak Dow Jones Gelişmekte 
Olan Piyasalar Sürdürülebilirlik 
Endeksi’ne girdi. Uluslararası yatı-
rımcıların karar süreçlerinde, şirket-
lerin ‘sürdürülebilirlik’ karnelerini 
titizlikle incelediğine dikkat çeken 
Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu, 
“Dünyaya ve tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluğumu-
zun bilinciyle, stratejimizin ve iş modelimizin odağına 
koyduğumuz ‘sürdürülebilirlik’ alanında önemli adım-
lar atıyoruz. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’ne 
Türkiye’den bu yıl giriş yapan tek sanayi şirketi olurken, 
‘Gelişmekte olan Piyasalar’ kategorisine yeni giriş yapan 
en büyük beş şirket arasında yer alarak  bu alandaki 
güçlü konumumuzu bir kez daha göstermiş olduk. 
Bununla birlikte Londra Borsası’nın bünyesindeki FTSE 
Russell tarafından, güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim 
performansı gösteren şirketlerin ölçümlendiği sorumlu 
yatırımlar endeksi FTSE4Good Gelişmekte olan Piyasalar 
Endeksi’ne giriş yaptık” dedi. Bu başarıların Arçelik’in 
sermaye piyasalarındaki saygınlığını ve yatırım cazibe-
sini daha da artıracağına inandığını belirten Bulgurlu, 
şunları söyledi: “Yeşil teknolojiyi benimseyen, döngüsel 
ekonomi alanında çözümler üreten, kaynak verimli-
liğinde fark yaratan şirketler gelecekte dönüşümün 
liderleri olacak. Biz de bu vizyonu benimseyerek yeni 
fırsatları araştırmaya, dünyamız için daha fazla işbir-
liği, yatırım ve inovasyon gerçekleştirmeye, daha fazla 
hanede dönüşüm sağlamaya devam edeceğiz.”
Kurumsal firmaların dünya çapında sürdürülebilirlik 
performanslarını değerlendirme konusunda dünyanın 
en prestijli platformlardan olan Dow Jones Sürdürüle-
bilirlik Endeksi (DJSI)’ne bu alanda lider şirketler giriyor. 
Gelişmekte Olan Piyasalar Sürdürülebilirlik Endeksi, 23 
farklı ülkede yer alan en büyük 800 şirket arasında, eko-
nomik, çevresel ve sosyal alanda en iyi %10’luk dilimde 
bulunan şirketleri temsil etmeyi hedefliyor. Şirketleri 
yönetim, finansman faaliyetleri, etik konular, değer 
zincirindeki çevresel ve sosyal performans, risk yöne-
timi, iklim değişikliği önlemleri, şeffaflık, tedarik zinciri 
ile insan ve çalışan hakları gibi başlıklar altında takip 
ediyor. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, uluslararası 
yatırımcıların dikkate aldıkları önemli bir gösterge olma 
özelliğini taşıyor.

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

Flanşlı Tip
Elektrikli
Isıtıcılar

Elektrikli
Isıtıcılar

Flanşsız Tip

Santral Tipi Elektrikli Isıtıcılar

•	 Klima	santrali	üreticilerine	yönelik	özel	uygulamalar
•	 Galvaniz	-	Aluzinc	-	Paslanmaz	çelik	kasa
•	 İstenilen	model	-	ölçü	ve	güçte	özel	üretim
•	 304	AISI	ısıtıcı	elemanlar
•	 0,5-1200	Kw	güç	aralığı
•	 2	kademeli	sıcaklık	emniyeti

•	 Otomasyon	uyumlu	modeller
	 -	Kademe	kontrolü
	 -	0-10	V	kontrol
	 -	Modbus	RTU	-	Bacnet	MS/TP	Entegrasyon
•	 Flanşlı	veya	flanşsız	montaj	imkanı
•	 IP43	koruma
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Haberler

Sektörde Yeni Bir Firma: Kayra Modüler Su 
Depoları ve Isı Sistemleri

K ayra Modüler Su Depo-
ları ve Isı Sistemleri; 15 

yılı aşkın tecrübesini bir çatı 
altında toplayarak 2017 yılı 
itibarıyla sektördeki yerini 
aldı. Firmanın kurucusu 
Makine Mühendisi Gökhan 
Karadayı firmanın kuru-
lum sürecini şu şekilde özetledi: “Kayra 
Modüler Su Depoları ve Isı Sistemleri, 
2017 yılında ticari yaşamına başlayan bir 
ar-ge ve inovasyon tabanlı mühendislik 
firmasıdır. Sektördeki 15 yılı aşkın tecrü-
bemizi bir çatı altında toplayarak Kayra’yı 
kurmaya karar verdik. Ticari yaşamımızı 
daha önceki iş yaşantımızdaki firmaların 
da kattığı değerler ve iş kültürü ile daha 
titiz ve disiplinli olarak ‘müşteri dostu’ 
politikamızla devam ettirme arzusunda-
yız. Ürün ve hammadde tedarikçilerimizi 
yüzde 100 yerli sermayeli firmalardan 
seçiyoruz. Ayrıca ar-ge politikamızın 
temeli, ithalatın önünü keserek yüzde 
100 yerli ürün üretme çabasıdır. Bu gaye 
ile Gebze TÜBİTAK Teknoloji Geliştirme 
Bölgesinde ar-ge ve inovasyon faaliyetle-
rimizi yürütüyoruz. TÜBİTAK’ın firmamıza 
sağladığı olanaklar sayesinde geleceğe 
daha güvenle bakıyoruz. Ofis, yemek, 
personel taşıma, toplantı ve organizas-
yon desteği, fuarlar, KDV ve personele 
ait ücretler gibi birçok konuda TÜBİTAK 
destek oluyor. Bir iş fikri ve ar-ge / ino-
vasyon yönü olan tüm projeler burada 
destekleniyor. Tüm meslektaşlarıma bu 
tarz teknokentlerden yararlanmalarını 
tavsiye ederim. Hem kendileri hem de 
ülke için oldukça yararlı faaliyetler ger-
çekleştiriliyor.” Kayra’nın ürün ve hizmet 
grupları hakkında da bilgi veren Karadayı, 
“Kayra, birçok konuda hem endüstrinin 
hem inşaat sektörünün hem de mühen-
dislik ihtiyaçlarının doğru çözüm ortağı-
dır. Kayra’nın ürün ve hizmet gruplarını; 
çelik modüler ve modüler su depoları 
(prizmatik, silindirik, domestik ve monob-
lok depolar), GRP kompozit modüler su 
depoları, PP, PE plastik türevli monoblok 

su depoları, API, AWWA, NFPA stan-
dartlarına uygun tanklar, LPG, yangın 
söndürme, LNG tankları, kimyasal sıvı 
depolama tankları, yeraltı ve yerüstü sıvı 
/ yakıt depolama tankları, çelik domestik 
ve endüstriyel kazanlar ve kazan türbüla-
törleri (sıcak su kazanları, buhar jeneratör 
ve buhar kazanları), ısı transfer ve depo-
lama cihazları (boyler, eşanjör ve akümü-
lasyon tankları), ısı geri kazanımı ve atık 
yakma sistemleri (ekonomizör, katı atık 
ve talaş yakma sistemleri), mühendislik 
hizmetleri (tesisat proje ve fabrika yatırım 
danışmanlığı, ısı laboratuvar kurulumu, 
özel tasarım ve imalatlar), danışmanlık 
hizmetleri (maliyet analizleme ve Erp 
sistem kurulumu) olarak sıralayabiliriz” 
dedi. Karadayı, “Kayra, 15 yıl deneyimli 
uzman yönetim kadrosu, güçlü inovasyon 
ve ar-ge yeteneği, yüzde 100 yerli serma-
yeli ve yerli malı ürün gamı, alternatifli 
ürün çeşitleri, hızlı termin süresi, rekabetçi 
fiyat politikası, müşteri dostu yaklaşım, 
ihtiyaca uygun çözümler, özel tasarım ve 
imalat yapabilme kabiliyeti, uzun garanti 
seçenekleri (7 yıla kadar garanti uzatma 
seçeneği sayesinde sektörde kısa sürede 
adından söz ettirmeyi hedefliyor. Günü-
müz teknolojisi ve pazarı, hızlı üretim ile 
hızlı tüketimin arasında sıkışıp kalmıştır. 
Daha önceki yıllarda firmaların ana felse-
fesi; kaliteli üretim iken şimdi ucuza hızlı 
üretim olmuştur. Biz bu ikilemin dışına 
çıkarak doğru kaliteli ürünün piyasaya 
arzını gerçekleştirme arzusundayız. Doğru 
tedarik zincirimiz ile piyasanın taleplerine 
cevap vermek için büyük çaba harcıyo-
ruz. Kayra müşterilerine hem doğru yatı-
rım ürünleri hem de doğru mühendislik 
çözümleri sunuyor” açıklamasını yaptı.





Haberler

Konutlarda Yangın Güvenliği Paneli Düzenlendi

T MMOB Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) İstanbul Şubesi, TMMOB 

Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstan-
bul Şubesi, Türkiye Yangından Korunma 
ve Eğitim Vakfı ve Yangından Korunma 
Derneği (TÜYAK)’nin birlikte düzenlediği 
“Konutlarda Yangın Güvenliği Paneli” 30 
Eylül 2017 Cumartesi günü Perpa A Blok 
Konferans Salonu’nda yapıldı. Etkinli-
ğin açılışı, gösterilen kısa bir videonun 
yayımlanmasının ardından EMO İstan-
bul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erol 
Celepsoy tarafından yapıldı. Celepsoy, 
“Yangınların sürekliliği, yangın alanları-
nın çeşitliliği, aynı zaman diliminde birden 
çok yerde risk oluşturması ve yaygınlığı 
açısından sebep olduğu maddi zararlar, 
can kayıpları, insanlar üzerinde yarattığı 
sosyal tahribat ve şehir dokusu üzerin-
deki olumsuz etkileri nedeniyle yangın 
güvenliğinin önemi yadsınamaz seviyede-
dir. Ne yazık ki, ülkemizde alevlerin yük-
selmediği, can almadığı neredeyse tek 
bir gün geçmiyor. Bir yangın faciasının 
yaraları henüz sarılmadan başka bir acı 
haber geliyor, peşi sıra başka başka acı-
lar birbirini izliyor. Aynı anda birden çok 
yangın çıktığı, birden çok kayıp yaşandığı 
da oluyor, o zaman acılar daha da artı-
yor. Ülkemizde; tutuşan, yanıp kül olan 
bazen bir fabrika, bazen tarihe ışık tutan 
değerli bir eserimiz, bazen biriktirdiğimiz 
servetimiz ormanlar, bazense konutlar 
oluyor. Yangınlarla birlikte sönen yaşam-
lar, yitirilen hayaller, umutlar ve daha nice 
değerlerimiz kül olup gidiyor. Bu etkinliği 
düzenlememizdeki en önemli sebeplerden 

biri nerede bir yangın çıkarsa, bir araş-
tırma ve tespit yapılmadan yangınların 
büyük bir çoğunluğunun elektrik konta-
ğına bağlanmasıdır. Yangınlarda elektrik 
kaynağı günah keçisi olarak kullanılıyor. 
Bu durum biz elektrik mühendislerini 
derinden rahatsız ediyor. Çünkü bu işin 
eğitimini alan ve yıllardır uygulamasını 
yapan biz elektrik mühendisleri biliyoruz 
ki, eğer gerekli tedbirler alınırsa, tasarım-
dan uygulamaya, üretimden denetlemeye 
kadar bütün elektrik-mekanik unsurlar 
standartlara uygun olarak yerine getirilirse 
yangınların çıkması tamamen önlenmese 
bile, en aza indirgenebilir. Yani elektrik 
kontağı kökenli yangınlar kader değil-
dir, önlenebilir” dedi. Celepsoy etkinliğin 
düzenlenmesine emeği geçen bütün kişi 
ve kuruluşlara teşekkür ederek konuşma-
sını tamamlandı. Celepsoy’un ardından 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden   Prof. 
Dr. Abdurrahman Kılıç, “Konutlarda Ne 
Kadar Güvendeyiz?” konulu sunumunu 
yaptı. Kılıç, “Yangın itfaiyeyle değil tasa-
rımla söndürülür” diyerek başladığı sunu-
munda, yangınların çıkmaması için önce-
sinde neler yapılması ve neler yapılmaması 
gerektiği hususlarında ayrıntılı açıklama-
larda bulundu. Kılıç, “Yangının meydana 
gelmesi için enerji gerekir. Elektrik tek 
başına yangına sebep değildir. İnsanların 
olduğu yerde hata, hatanın olduğu yerde 
yangın vardır. Eğitimsizlik, yangın bilinci-
nin oluşmamasının en önemli sebebidir” 
dedi. Ülkemiz insanlarının tarihsel olarak 

yangınlara ve yangından korunmaya nasıl 
baktıklarını renkli bir dille aktaran Kılıç’ın 
sunumu katılımcılar tarafından ilgiyle 
izlendi.
EMO İstanbul Şubesinden Hayri 
Kartopu’nun yöneticiliğini yaptığı 1. Otu-
rumda, TÜYAK Yönetim Kurulu Başkanı 
Taner Kaboğlu “Konutlarda Söndürme 
Sistemlerinin Tasarımı, Uygulaması ve 
Hatalar”, MMO İstanbul Şubesinden 
Serhat Göke “Konutlardaki Söndürme Sis-
temleri ve Duman Kontrol Sistemlerinin 
Kontrolü, Denetimi ve Bakımları”,  İstan-
bul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim 
Görevlisi Dr. Kazım Beceren ise “Konut-
larda Can Güvenliğinin Sağlanması için 
Yangın Merdivenleri ve Kaçış Yollarının 
Tasarımı” başlıklı sunumlarını gerçekleş-
tirdi.
Öğleden sonraki 2. Oturumda ise ilk 
sunumu AKUT’tan Mahmut Çelik yaptı. 
“Depremlerin Sebep Olduğu Yangınlar” 
konusunda yurtiçi ve yurtdışı örnekler 
veren Çelik’in sunumunun ardından Koca-
eli Üniversitesi’nden Fikret Kır, Dr. Necmi 
Özdemir ile birlikte hazırladıkları, “Yangın 
Bilincinde Güncel Gelişmeler Çerçevesinde 
Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele” 
konulu sunumunu gerçekleştirdi. Elektrik 
Mühendisi İlker Canbaz’ın “Konutlarda 
Yangın Algılama İhbar ve Duyuru Sis-
temleri” sunumunun ardın EMO İstanbul 
Şubesi eski yöneticilerinden Serdar Paker, 
“Elektrik İç Tesisatı ve Yangın Güvenliği” 
konulu sunumunu dinleyicilerle paylaştı.  

MiNiMUM 
ISIL KAYIP,
MAKSiMUM 
VERiMLiLiK

Dünyada 

Frico Hava Perdeleri, 
kalitesi, estetik görünümü 
ve yüksek verimliliğiyle ısıl 
kaybınızı minimuma indirir, 
işletme giderlerinizi azaltır.

70 in üzerinde
ülkeye ihraç edilen

’

Systemair HSK Havalandırma 
Endüstri San. ve Tic. A.Ş.
Tel: +90 212 623 22 10
info@systemairhsk.com.tr
www.systemair.com.tr
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Haberler

HVAC-R Expo Saudi Fuarı, 14-16 Ocak 2018’de 
Düzenlenecek

İ kinci kez düzenlendiği 2017 yılı 
organizasyonunda başarılı sonuç-

lara imza atarak Körfez bölgesinin en 
geniş ısıtma-soğutma sektör buluşmasına 
ev sahipliği yapan HVAC-R Expo Saudi 
Fuarı, 14-16 Ocak’ta gerçekleşecek olan 
2018 yılı organizasyon hazırlıklarına hız 
kesmeden devam ediyor. Türkiye’den 
SOSİAD’ın desteklediği ve dünyanın 
üçüncü büyük ısıtma-soğutma piyasasını 
bir araya getiren fuar, küresel düzeyde 
iş yapan birçok firmanın her yıl katılım 
gösterdiği bir organizasyon olarak dikkat 
çekiyor. 2017 yılı organizasyonunda Car-
rier, Al Zamil, Toshiba, York, Samsung, 
Trane ve Johnson Controls gibi sektör 
devlerinin yer aldığı Suudi Arabistan’ın 
Cidde kentinde düzenlenen HVAC-R 
Expo Saudi Fuarı’nın Türkiye milli katılım 
organizasyonundan sorumlu Expotim 
Uluslararası Fuar Organizasyonları A.Ş. 
Pazarlama Müdürü Elif Kaya fuarla ilgili 
olarak yaptığı açıklamada, “Arap ülkeleri 
içinde en büyük ekonomiye sahip Suudi 
Arabistan, körfez bölgesinin 6.3 milyar 
$’lık ısıtma-soğutma piyasasının yüzde 
51 pazar payına sahiptir. Pazarda sahip 
olduğu avantajlı konumu, artan nüfusu 
ve konut talebi ile yapı malzemeleri mev-
zuatıyla da destekleyen Suudi Arabistan 
ısıtma-soğutma pazarının, rakamlara 
baktığımızda daha da büyüyeceği açıkça 
görülüyor” diyerek pazarın umut vadeden 
geleceğine vurgu yaptı. 2017 yılında 27 
ülkeden gelen 73 katılımcı firmanın katı-
lımıyla gerçekleşen HVAC-R Expo Saudi 

Fuarı, yaklaşık 6 bin sektör profesyoneli 
tarafından ziyaret edildi. Fuarda ısıtma, 
havalandırma, klima, soğutma malzeme-
leri ve sistemleri alanlarındaki ürünleriyle 
dikkat çeken Türk firmaları ziyaretçilerden 
büyük ilgi görmekle birlikte, ülke pazarına 
girme konusunda kurdukları bağlantılar 
ve artırdıkları tecrübeleri ile büyük avantaj 
sağladı.
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Haberler

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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Bosch Termoteknik, Türkiye’nin En İyi Kombi Ustasını Seçti

B osch Termoteknik’in bir ilke imza 
attığı Türkiye’nin en iyi kombi ustası 

yarışması 12 Eylül tarihinde Manisa Fab-
rika’daki Bosch Termoteknik İnovasyon 
Merkezi’nde gerçekleşti. 10 Temmuz- 
10 Ağustos tarihleri arasında ön elemesi 
gerçekleşen yarışmaya 700 usta katıldı. 
www.eniyikombiustası.com adresindeki 
testi en doğru ve en hızlı şekilde bitiren 
20 finalist İnovasyon Merkezi’nde ger-
çekleşen final için yarıştı. Tüm gün süren 
yarışmaya Samsun, İstanbul, Çanakkale, 
Ankara, Adana, Uşak, Malatya, Kırşehir 
ve Elazığ’dan ustalar katılım sağladı. Tek-
nik sorular ve kombi montajı gibi zorlu 
etaplardan geçen finalistlerin tüm işlemleri, 
oluşturulan hakem heyeti tarafından bir 
sonraki etaba geçebilmeleri için denetlendi. 
Hızlı olmanın yanı sıra en doğru işlemi de 
gerçekleştirmenin önemli olduğu yarış-
mada en yüksek puanı alan ilk 3 finalist 
büyük finale kalmaya hak kazandı. Sek-
törün önemli isimlerinden GAZBİR Genel 
Sekreteri Ali İhsan Sılkım, GAZMER Genel 
Müdürü Mustafa Ali Akman, Tesider 
Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yorulmaz 
ve Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Öğretim 
Görevlisi Fevzi Balkan’ın bulunduğu jüri 
tarafından yapılan puanlamalar ve değer-
lendirmeler sonucu büyük final etabında 
sıfırdan bir kombi montajı gerçekleştiren 
finalistlerden Cafer Sadık Kaya Türkiye’nin 
en iyi kombi ustası seçildi. 20.000 TL’lik 
teknoloji hediye çeki kazanan Türkiye’nin 
en iyi kombi ustasına ödülü Bosch Ter-
moteknik Türkiye, Ortadoğu ve Kafkasya 
Satış Genel Müdürü Zafer Polat ve Bosch 
Termoteknik Fabrika Teknik Genel Müdürü 
İrfan Bayrak tarafından takdim edildi. İkinci 
olan Serkan Yükselen’e 5000 TL değerinde 
Bosch beyaz eşya çeki; üçüncü olan Sela-

hattin Karabıyık’a ise 2000 TL değerinde 
Bosch profesyonel el aletleri seti hediye 
edildi. Ödülleri teslim eden Polat, “Isıtma, 
soğutma ve havalandırma sektörü için 
ustalarımızın sadece montaj yapan değil, 
aynı zamanda son kullanıcıya en kaliteli ve 
en doğru hizmet vermesini amaçladığımız 
marka temsilcileri olduğunun altını çizmek 
isterim. Biz de Bosch Termoteknik olarak 
ustaların sektörümüz için önemini tekrar 
vurgulamak, onlarla bağımızı kuvvetlen-
dirmek ve yetkinliklerini artırmak amacıyla 
yarışmamızı yapmaya karar verdik. Yarış-
mamıza katılan tüm ustalarımıza teşekkür 
eder ve Türkiye’nin en iyi kombi ustası yarış-
masını kazanan ustamızı tebrik ederim’’ 
diyerek yarışmayı sonlandırdı.
Bosch Termoteknik Türkiye, Ortadoğu ve 
Kafkasya Satış Genel Müdürü Zafer Polat 
ve Pazarlama Direktörü Ali Aktaş yarışma 
öncesinde gerçekleştirilen basın toplantı-
sında basın mensuplarıyla bir araya geldi. 
Polat toplantıda yaptığı konuşmada; “Dün-
yada ısıtma, soğutma ve havalandırma 
pazarı; enerji tasarrufu, kentleşme, bağla-
nabilirlik, yenilenebilir enerjiler gibi trend-
lerin etkisiyle her yıl büyüyor ve gelişiyor. 
Türkiye’de ise dünya trendlerine ilave olarak 
kentsel dönüşüm, yeni gaz gelen bölge-
ler ve değişim pazarı etkisiyle sektörümüz 
büyümeye devam ediyor. Isıtma, soğutma, 
havalandırma sektörü ile birlikte biz de 
Bosch Termoteknik olarak her yıl ciromuzu 

artırarak büyümeye devam ediyoruz. Geçen 
yılın aynı dönemine göre toplamda yüzde 
47 büyümenin yanı sıra, bireysel ısıtmada 
yüzde 66, Ortadoğu bölgesinde yüzde 89 
büyüme kaydettik. Ayrıca 2016 yılında da 
Bosch ve Buderus markalarımızla yoğuş-
malı kombideki pazar liderliğimizi koru-
duk” dedi. Sektörün her oyuncusunu ayrı 
ayrı hedefleyen işler yaptıklarını belirten 
Polat, “Bunların arasında ustalar, müte-
ahhitler, projeciler, mimarlar, öğrenciler, 
satış sonrası hizmetler gibi önemli pay-
daşlar bulunuyor. Sektörün gelişimi için bu 
paydaşların her biri ile projeler ve işbirlik-
telikleri yapıyoruz. Bu da bizim iş sonuçla-
rımıza olumlu bir şekilde yansıyor. Bugün 
türkiye’nin En İyi Kombi Ustasını seçmek ve 
ödüllendirmekteki amacımız, iyi teknik bilgi 
ve ustalığı teşvik etmek ve böylece kullanı-
cılarımıza hatasız ve iyi hizmet sağlamak-
tır” dedi. Bosch Termoteknik Pazarlama 
Direktörü Ali Aktaş ise “Bosch Termoteknik 
olarak, ustalara yönelik sadakat kulüpleri, 
dijital ve web tabanlı uygulamaları hayata 
geçiriyor, ustalarla sosyal platformlardan 
iletişim kuruyor ve sektörün geleceği olan 
ustalara yönelik sürdürülebilir projeler 
sunuyoruz. Son kullanıcı iletişiminde sos-
yal medyayı ana mecra olarak kullanıyoruz. 
Mobil uygulamalar, web tabanlı şikâyet 
yönetim sistemi ve ustalarla son kullanıcıları 
buluşturan portalları ile çevrimiçi iletişimi 
güçlendiriyoruz” diye konuştu.
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Haberler

Yasemin Akgül: “Yangınlarda yoğun duman 
ve tehlikeli gazların tahliyesi hayati önem 
taşıyor”

2 5 Eylül-1 Ekim Yangından Korunma 
Haftası, yangın güvenliğinin öne-

mini gündemin odağına taşıdı. 
Aironn Fan Mühendisliği Yönetim Kurulu 
Başkanı Yasemin Akgül, yangınlardaki 
ölüm sebeplerinin başında, zehirli gazlar 
ve dumanların geldiğine ve bu etkenin 
bütün yangın kaynaklı ölümlerin yüzde 
44’ünü oluşturduğuna dikkat çekti. Akgül, 
her gün binlerce kişinin kullandığı kapalı 
otoparklarda yangın riskine karşı alınan 
önlemlerden biri olan jetfan sistemlerinin; 
acil yangın durumunda insanların kaçışına, 
itfaiye personelinin yangına müdahalesine 
yardımcı olduğunu dile getirdi: “Kapalı 
otoparklarda yangın olaylarında açığa 
çıkan duman, neredeyse hiçbir kısıtlama 
ile karşılaşmadan hızlı bir şekilde bölme-
ler arasında hareket etmesinden dolayı 
oldukça tehlikelidir. Bu bölmelerin geniş 
olması ve otopark yüksekliğinin az olması 
duman serbest alt tabaka derinliğini azaltır 
ve bu nedenle duman bütün otoparka 
yayılırken görüş alanı bozulmasına neden 
olur ve yangının çıkış noktasını belirlemek 
güçleşir. Yaklaşık 10 yıl öncesine kadar 
kapalı otoparkın havalandırılması, sadece 
kanallı sistemler ile kirli havanın egzoz edil-
mesi ve taze havanın içeriye verilmesi ya 
da doğal olarak içeriye alınması temelinde 
yapılmaktaydı. Bu sistem aynı zamanda 
yangın durumunda duman tahliyesi için 
de kullanılmaktaydı. Kanallı sistemlerin 
kurulum, maliyet, enerji, mimari şartlar, 
estetik gibi konularda hantal kalması, 
daha yenilikçi ve ergonomik olan jet fan 

sistemlerinin özel-
likle son dönemlerde 
oldukça yaygınlaşma-
sına yol açtı. Jet fan sis-
teminin diğer sistem-
lere göre avantajları; 
jet fan sistemlerinde 
otopark içinde şaft-
tan itibaren bir kanal 
olmadığından siste-
min dış basınç kayıp-
ları daha az olacaktır. 

Dolayısıyla jet fan sistemlerinde kullanılan 
fanların motorlarının güç tüketimleri daha 
az olacak ve işletim maliyetleri daha düşük 
olacaktır. Kanallı sistemlerde kirli havanın 
egzoz edildiği menfezlerin yüzde 50’si 
tavan seviyesinde, yüzde 50’si yer sevi-
yesinde yapılmaktadır. Jet fan sistemleri 
tavan seviyesinden hızlı bir akış sağlaya-
cağından yer seviyesindeki ağır gazlar 
da oluşan itkiden kaynaklı olarak akışa 
karışarak egzoz şaftına yönlenir. Yangın 
durumunda dumanın başlangıçta tavan 
seviyesinde katmanlaştığı düşünülürse 
kanallı sistem yangının ilk başlarında 
kapasitesinin sadece yüzde 50’sini kul-
lanacaktır. Duman yere çökmeye başla-
dığında da standartlarda belirtilen görüş 
seviyesini sağlayamayacaktır. Jet fan sis-
teminin diğer bir avantajı da senaryolara 
göre otoparkı bölmelere ayırarak olası bir 
yangında dumanın çıktığı bölgede kontrol 
edilmesinin sağlanmasıdır. Yani kanallı sis-
temde duman tahliyesi yapılabilmektedir, 
ancak duman kontrolü sağlanamamak-
tadır. Jet havalandırma sistemi saatte 10 
hava değişimi oranına sahip geleneksel 
havalandırma sistemine göre çok daha 
hızlı dumanı tahliye eder. Jet fanlar tünel-
lerde sadece akışı yönlendirmek ve eğer 
akış hızı kritik hızı geçerse geri katmanlaş-
mayı engellemek için kullanılır. Otoparklar 
çok daha geniş bölgeler olduğundan akış 
kontrolü çok daha komplekstir. Jet fanlar 
dumanın enlemesine yayılmasını engelle-
melidir. Bunun için de doğru bir tasarım 
gerekmektedir.”

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: 
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• Hiçbir ön ayar gerektirmeksizin, uzaktan devreye alma
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• 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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Haberler

TTMD Boğaz Turunda Sektör Temsilcilerini Buluşturdu

T ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 
2017-2018 sezonuna İstanbul 

Boğazı’nda merhaba dedi. TTMD İstanbul 
Temsilciliği Üye İlişkileri ve Sosyal Organi-
zasyonlar Komisyonu tarafından düzenle-
nen Geleneksel Boğaz Turu 20 Eylül 2017 
Çarşamba akşamı yapıldı. Sektörün önde 
gelen birçok ismin yanı sıra, TTMD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda TTMD 
üyesini bir araya getiren gezi; konukların 
Kabataş ve Beylerbeyi kıyılarından alınma-
sıyla başladı. Kokteyl ve akşam yemeği-
nin ardından TTMD İstanbul İl Temsilcisi 

Görkem Kızıltan Ustalı kısa bir konuşma 
yaparak etkinliğin düzenlenmesinde emeği 
geçen Üye İlişkileri Komisyonu’na teşek-
kür etti. Ustalı daha sonra, TTMD İstan-
bul Temsilciliği’nin 2017-2018 yılı eğitim 
seminerlerine destek veren firmalara birer 
plaket takdim etti TTMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış gecede ayrıca 
bir konuşma yaparak TTMD’nin 25. yılına 
dikkat çekti. Kılkış, yeni dönemin sektöre 
ve tüm üyelere başarı getirmesi dileğinde 
bulunduktan sonra tekne gezinin düzen-
lenmesinde sponsor olan firmaya teşekkür 
plaketi verdi. TRT Sanatçısı Mine Geçili’nin 

T

TTMD 2017/2018 Dönemi Seminer Programının İlkinde Ekonomi 
Konuşuldu

TMD İstanbul İl Temsilciliği’nin, yeni 
dönem eğitim programı “Dünya ve 

Türkiye’de Ekonomi ve Piyasalarla İlgili Son 
Gelişmeler” başlıklı seminerle başladı. 16 
Eylül Cumartesi günü Point Otel’de ger-
çekleşen seminerde, ileriye dönük yaptığı 
doğru tahminlerinden dolayı “Ekonominin 
Kahini” olarak anılan ve Bilgi Üniversitesi 
Öğretim Üyesi olan Murat Sağman, eko-
nomi konusunda önemli bilgiler aktardı.

“Ne olup bittiğini bilmiyorsanız, yalnız değil-
siniz” sözleri ile başladığı konuşmasında 
Sağman özetle şunları söyledi: “Dünyada 
şu ana kadar faizlerin en düşük olduğu 
bir dönemin içindeyiz. Hatta negatif faiz 
ortamındayız diyebilirim. Enflasyon %10, 
faiz %8 ise bu, negatif reel faiz demek-
tir. Negatif nominal faiz, ‘parayı bankaya 
koymayın’ demektir. Amerikan Merkez 
Bankası üç faiz artırımından bahsetmişti, 
ikisini gerçekleştirdi, üçüncüsünü erteledi. 
Ertelendiği müddetçe bizim gibi ülkelere 
yatırımlar devam eder. En büyük sorun, 
kamu borçlarıdır, kamu borçları GSMH’nın 
%120’si mertebesine çıkmıştır. AB ise birli-
ğin üç temel kuralından sadece birinde tam 
anlamıyla başarılı olmuş sayılır: Para birliği. 
Ancak bütçe birliği açısından sıkıntılar var. 
Siyaset Birliği de istenilen noktaya gelemedi. 
Yunanistan sıkıntısı da devam ediyor. Yuna-
nistan teknik olarak iflasta, 140 milyar Euro 

borcu var, bu yıl sonuna kadar çözülmeli, ya 
AB’nden çıkacak, ya da çok ciddi bir kemer 
sıkma politikası geliştirmeli. Çin büyüyen 
bir ekonomi, üretim ekonomisinden tüke-
tim ekonomisine geçmeye çalışıyor. Dünya 
ticareti istenen noktada değil. 2005’te 
Türkiye’ye doğrudan yatırım hacmi 1 mil-
yar USD idi, 2009’a kadar 22 milyar USD’a 
çıktı. Ürettiğimizin %50’sini Avrupa’ya satı-
yoruz. Avrupa ile koparsak ekonomik olarak 
ayakta kalmakta güçlük çekeriz. Merkez 
Bankası resmi faiz %8 diyor ama iş gören 
gerçek faiz %12, bugünkü enflasyon oranı 
da %10.69. Aralık ayına kadar tek haneye 
düşmesi de mümkün görülmüyor. Kur artışı 
da 3-6 ay arasında enflasyona yansır. Faizle-
rin de yıl sonuna kadar düşme ihtimali yok 
görünüyor. Büyüme için %5.2 deniyor ama 
şahsen büyümeyi %5.2, enflasyonu %10.69 
gibi hissetmiyorum. %5.2’lik büyüme oranı 
şüphesiz hiç de kötü görünmüyor, ama bu 
büyüme kamu desteğine dayanıyor, özel 

sektör de büyümeyi destekleyen taraf 
olmaya başlamalı. Özel sektörün 200 mil-
yar USD borcu var, kamu borçları düştü 
görünüyor. Zira kamu, büyük projeleri 
özel sektöre yaptırıp kendisi garantör olu-
yor. Çıpalar; global likidite, siyasi istikrar, 
yüksek büyüme, enflasyon, AB, mali disip-
lin, IMF, not artırımıdır. Bu çıpalar 2002-
2008 aralığında çok iyi idi, bugün için 
aynı şeyi söylemek mümkün değil. Euro 
güçleniyor deniyor, aslında Dolar zayıflıyor. 
İlk nedeni Trump’ın seçilmesi; ABD tari-
hinde görevinin altı ayında azledilme riski 
olan başka başkan olmadı. Trump’ın azle-
dilme riski için %50 ihtimal veriliyor. Ayrıca 
Trump ‘Ben güçlü bir Dolar istemiyorum’ 
dedi, bu da iyi bir etki yapmadı. Enflas-
yon %1.9 sınırını geçemiyor, FED ise bu 
oran %2 olmadan faiz artırımına gitmem 
diyor.2018 yılının riskli bir yıl olduğunu 
düşünüyorum. Avrupa’da büyüyememe 
sorunu var. Avrupa 2018’de para bas-
mayacak. Çin’deki büyüme hızı bekle-
nenden fazla yavaşlıyor. Türkiye’de siyasi 
riskler artıyor (seçim, OHAL vb). OHAL 
ilan edilen bir ülkeye kim yatırım yapar? 
OHAL’in 2019’a kadar devam edeceğini 
düşünmüyorum, 2018 seçim yılı olabilir.” 
Doların 2018’de yükseleceğini belirten 
Sağman sözlerini şöyle bitirdi: “2018’de 
riskini yönetemeyen krizini yönetir.”

sahne aldığı gecede konuklar, canlı müzik 
eşliğinde hoşça vakit geçirerek yeni dönem 
için karşılıklı iyi dileklerde bulundu.
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Haberler

İSKİD Ar-Ge Destekleri Semineri, Türkiye İklimlendirme Sektöründe 
Bir Vizyon Turu Oldu

İ SKİD Üniversite Sanayi İşbirliği 
Komisyonu’nun düzenlediği “Ar-Ge 

Destekleri Semineri” 21 Eylül’de Point Hotel 
Barbaros’ta yapıldı. Aldağ, Arçelik, Doğu 
İklimlendirme ve Friterm’in sponsor olduk-
ları seminer, İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Taner Yönet’in açılış konuşmasıyla başladı. 
Yönet, özetle şunları söyledi: “İSKİD ola-
rak, son zamanlarda yürürlüğe giren Ar-Ge 
yönetmelikleri ve buna bağlı olarak devlet 
destekleri konusunda sektör firmalarını 
bilgilendirmek amacıyla bir araya geldik. 
Sektörümüzün sağlıklı ve sürdürülebilir 
gelişimi, Ar-Ge ve inovasyon altyapısının 
güçlenmesine bağlıdır. Bilgi ve deneyimle-
rini paylaşan değerli konuşmacılarımıza ve 
katılımları için değerli konuklarımıza İSKİD 
olarak teşekkür ederiz.” 
ÜSİB Komisyon Başkanı Dr. Hüseyin Onba-
şıoğlu Türkiye’de GSMH içinde Ar-Ge’ye 
ayrılan payın %1.06 olduğunun, bu oranın 
OECD ülkeleri ortalamasının ise %2.4 oldu-
ğunun altını çizdi. Dr. Onbaşıoğlu, bu ora-
nın %3-4 seviyelerine gelmesi gerektiğini, 
bunun için sadece paranın yeterli olma-
yacağı, Ar-Ge’yi, proje üretimini çok iyi 
seviyede bilmenin de gerektiğini vurguladı, 
bunun için de üniversite-sanayi işbirliğinin 
güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
ARGEDEM’den Emrah Karabıyık, “Ar-Ge 
Proje Geliştirme ve Yönetim Stratejileri” 
başlıklı sunumunda öncelikle Ar-Ge ile ino-
vasyon arasındaki ilişkiyi tanımladı, “Ar-

Ge parayı bilgiye, inovasyon bilgiyi paraya 
dönüştüren süreçtir” dedi. Karabıyık, Ar-Ge 
destek programları, teşvikler ve hibeler hak-
kında detaylı bilgiler aktardı. 
Prof. Dr. İsmail Ekmekçi, “Ar-Ge Proje 
Yönetimi” başlıklı sunumunda patent ala-
nında tarihsel süreci, ana kilometre taşları 
ile özetledi. Ekmekçi, üç temel Ar-Ge çalış-
ması; Temel Araştırma, Uygulamalı Araş-
tırma ve Deneysel Geliştirme’yi tanımladık-
tan sonra Ar-Ge ve inovasyonun rotasını 
ve detaylarını belirleyen Frascati, Oslo ve 
Canberra Kılavuzlarından bahsetti. Tek-
nolojik Yenilik Verilerinin Toplanması ve 
Yorumlanması için Önerilen İlkeler’i tanım-
layan Oslo Kılavuzu’na göre yenilik kabul 
edilen ve edilmeyen durumları örnekleri ile 

anlatan Prof. Dr. Ekmekçi, geçen Temmuz 
ayında yenilenen, TÜBİTAK TEYDEB 2.0 ola-
rak anılan destek sistemi dönüşümündeki 
temel farklardan bahsederek şunları söy-
ledi: “Projede akademisyenlerle çalışılması 
zorunlu hale getirildi. Projeler artık firma 
odaklı değil işbirliği odaklı olacak. Ar-Ge 
yenilik odaklı değil değer odaklı yapılacak.”
Arçelik Ar-Ge Teşvik Takım Lideri Evrim 
Özgü, “Ar-Ge Merkezi Deneyim Paylaşımı” 
başlıklı sunumunda Arçelik Ar-Ge çalış-
maları hakkında şunları aktardı: “Arçelik 
Ar-Ge 1991’de kuruldu. 1997-2000 yılları 
arasında uzmanlıklar oluşmaya başladı. 
2000’lerle birlikte Arçelik ‘en’leri ‘ilk’leri 
birbiri ardına çıkmaya başladı. ‘En verimli 
buzdolabı kompresörü’, ‘AutoDosing tek-
nolojili bulaşık makinesi’ gibi… Arçelik, 
dünya geneli için de önemli bir küresel 
oyuncu haline geldi. Türkiye’de on, yurt 
dışında; Cambridge, ABD, Portekiz ve 
Tayvan’da dört, toplamda on dört Ar-Ge 
merkezinde bin 300’ün üzerinde Ar-Ge 
çalışanı, 3 binin üzerinde patent başvu-
rusu bulunuyor. Sanayi Bakanlığı’nın bin 
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Ar-Ge merkezi hedefi var, bu sayı şimdilik 
610 civarında. Ar-Ge merkezi teşviki için 
en az 15 tam zamanlı Ar-Ge çalışanınızın 
olması, güvenlik için tüm giriş ve çıkışlarda 
RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) sis-
temlerinin kullanılması gerekiyor. Ar-Ge 
harcamalarınızın üçte birini vergi indirimi 
olarak alıyorsunuz. Ar-Ge merkezi serti-
fikası 2.5-3 ay içinde alınabiliyor. Ar-Ge 
için bir proje yönetim sisteminiz olmalı. 
Biz, Primavera isimli bir yazılım kullanıyo-
ruz. Teknolojiyi değil, müşteriyi projenin 
odağına koyan sisteme geçtik. Ar-Ge mer-
kezi açmak, işin en kolay tarafı. Zira siz-
den mütemadiyen Ar-Ge harcamalarınızı, 
doktoralı çalışan sayınızı vb. artırmanız 
bekleniyor. 2008-2016 döneminde 200 
projemiz var. Geçen yıl, Türkiye’nin En 
Başarılı Ar-Ge Merkezi seçildik. Dahil oldu-
ğunuz AB projesi sayınızı artırıyorsanız vergi 
desteği de artıyor. 2008’de 530’dan fazla 
proje içinde bulunmuşken bu sayıyı 2.5 kat 
artırdık, bin 300’ün üzerine çıkardık. WIPO 
patent başvurularında, Dünya Fikri Haklar 
Örgütü’ne Türkiye’den yapılan başvuruların 
üçte biri Arçelik’e ait, bu alanda da dünya 
74’üncüsü. Son açılan Ar-Ge merkezimiz 
Arçelik Garage, gerçek ürün kalitesinde 
prototip üretimine olanak tanıyan yüksek 
nitelikli imalat makinalar ve yeni fikirler üze-

rinde çalışacak. Garage’da bir yıl içinde 20 
bin fikir ve 200 prototip geliştirilmesi plan-
lanıyor. Uluslararası Çerçeve Programı’na 5. 
Çerçeve’de katıldık, Türkiye 6. Çerçeve’de 
katıldı. 7. Çerçeve Programı’nda 12 pro-
jede yer aldık. 400’ün üzerinde Çerçeve 
Programı proje ortağımız bulunuyor. Örnek 
vermek gerekirse; Bugworkers, on farklı 
ülkeden 16 ortağı bulunan, 4.5 milyon Euro 
bütçesi olan nano kompozit malzemele-
rin geliştirilmesine yönelik bir projedir. Bu 
projelerin bir önemi de çok güçlü proje 
ortakları ile tanışma, birlikte çalışma fırsatı 
buluyorsunuz. Bu ilişkiler gelecekte farklı 
işbirliklerine dönüşebiliyor. AB HORIZON 
2020 Programı-Bilimsel Araştırma, Geliş-
tirme ve İnovasyon Hibe Programı için ayrın-
tılı bilgi; www.h2020.org.tr veya www.
ufuk2020.com web adreslerinde mevcut.” 
Doğu İklimlendirme İş Geliştirme Müdürü 
Süleyman Kavas, Doğu İklimlendirme’nin 
Ar-Ge Merkezi başvurusunu tamamladığını, 

çok yakında Ar-Ge merkezlerinin açılaca-
ğını duyurarak, gerçekleştirdikleri üç farklı 
Ar-Ge projesi sürecinde gerçekleştirdikleri 
çalışmaları anlattı. Kavas “Bu çalışmaların 
neticesinde ürün yelpazemize yeni ürünler 
kazandırıldı. Tam teşekküllü bir test odası 
kurduk. Ar-Ge ekibimiz gelişti. Yeni ürün-
lerle birlikte bir milyon Euro tutarında bütçe 
artışı gerçekleştirdik” dedi.
Aldağ A.Ş. Proje ve İş Geliştirme Şefi Hamza 
Sonkur, Aldağ’in iki Ar-Ge projesi hakkında 
detaylı bilgi verdi. Sonkur, “Yeni Nesil Fan 
Coil” ile “Yüksek Verimli, Küçük Hacimli, Isı 
Transfer Yüzeyi Artırılmış Klima Santrali” 
projeleri konusunda özetle şunları söyledi: 
“Ar-Ge projemiz kapsamında geliştirdiği-
miz yeni nesil klima santralimizde basınç 
kaybı ve enerji tüketimi azaltıldı. Boyutsal-
hacimsel kazanım %37, maliyet kazancı 
ise %18.8 oranında gerçekleşti. Yeni nesil 
fan coil tasarımımızla %40 oranında enerji 
tasarrufu sağlandı, ses, minimum 30 dbA 
seviyesine düşürüldü. Oransal kontrollü EC 
motorların kullanımı, projenin en yenilikçi 
yönü oldu. Her iki proje için; 500+500 bin 
TL olmak üzere toplamda bir milyon TL 
tutarında TÜBİTAK TEYDEB desteği alındı.”
Seminer programı ÜSİB Komisyon Baş-
kanı Dr. Hüseyin Onbaşıoğlu’nun kapanış 
konuşmasıyla son buldu.

İstanbul Sanayi Odası’ndan Cosa’ya Ödül

S ürdürülebilir kalkınmaya yönelik 
enerji kaynaklarının verimli kullanıl-

ması amacıyla İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
tarafından 1995 yılından bu yana düzenle-
nen, “İSO Enerji Verimliliği Ödülleri” sahip-
lerini buldu. 
Ödül plaketleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla, 28 
Eylül 2017 tarihinde İSO Odakule binasında 
gerçekleşen törende kazananlara takdim 
edildi. Akıllı oda termostatı Cosa, törende 
İSO tarafından “Özel Kategorisi”nde ikinci-
lik ödülüne layık görüldü. Cosa’nın Kurucu 
Ortağı Dr. Emre Erkin, konuyla ilgili olarak 
şunları söyledi: “Cosa olarak, enerji tüketi-
minde büyük bir yer tutan klima ve kombi-

leri akıllı hale getirerek doğalgaz ve elektrik 
faturalarında yüzde 40'lara varan tasarruf 
sağlayan Türkiye'nin ile ve tek yerli firması-
yız. Bu tasarrufu yeni nesil teknolojileri kul-
lanarak geliştirdiğimiz akıllı oda termostatı 
ürünümüz ile sağlıyoruz. Ar-Ge çalışmaları-

mızı İTÜ Enerji Teknokenti içerisinde sürdü-
rüyoruz. Ekonomiye ve enerjinin tasarruflu 
tüketilmesine katkı sağlamayı ilke edin-
miş bir şirket olarak bu alanda yaptığımız 
çalışmaların geri dönüşünü somut olarak 
görmek bizleri çok mutlu etti. Ürünümüzü 
farklı ihtiyaçlara özel çözümler sunmak için 
geliştirmeye ve Ar-Ge yatırımları yapmaya 
devam edeceğiz. Bize bu ödülü layık gören 
İSO ailesine sonsuz teşekkürler.” 
Cosa, geliştirdiği teknolojiler sayesinde 
klima ve kombileri akıllı cep telefonları 
üzerinden kontrol altında tutarak doğal-
gaz faturalarında ortalama yüzde 30’a, 
klimaların elektrik tüketiminde ise yüzde 
40’a varan kadar tasarruf sağlıyor.
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Osman Çetinkaya: “Mas Grup denizcilik sektöründe de çözüm 
ortağınız“

Mas Grup’tan Yeni Bir Hizmet: “Mas Xpress”

as Grup, en önemli ağır endüstri 
dallarından biri olan denizcilik sek-

töründe yeni gemi yapımı, tamir projeleri, 
tersane ve liman işletmelerinin her türlü 
pompa ihtiyaçlarına ekonomik ve güvenilir 
çözümler sunuyor. Pompalarında bronz 
döküm, NiAl bronz döküm, dubleks pas-
lanmaz döküm, paslanmaz döküm, sfero 
döküm, pik döküm, çelik döküm gibi geniş 
malzeme opsiyonları sunan Mas Grup, sek-
törün özel uygulamalar dahil tüm ihtiyaçla-
rını karşılar durumda. Konu hakkında bilgi 
veren Mas Grup Denizcilik Uygulamaları 
Satış Yöneticisi Osman Çetinkaya “Gemi 
inşa sektöründe servis pompaları ve kargo 
pompaları ile hizmet veriyoruz. Makine ve 
pompa dairesi uygulamalarında ballast, 
yangın&emergency yangın, genel servis, 
sintine, deniz suyu, tank yıkama, sewage, 
HT-LT uygulamaları, temiz su tahliye, air 
condition, hidrofor sistemlerinde santri-
füj pompaları, cargo, marine diesel oil, 
heavy fuel oil, lube oil, sludge, oily water 
uygulamalarda ise vidalı ve dişli pompalar 
üretiyoruz. Bunun yanı sıra hava ejektörlü, 
sıvı halkalı ve kuru vakum pompalı self 
priming üniteleri, perde geçiş sistemleri, 
bypass sistemleri gibi donanımlarla da 
ürünler kullanım amacı doğrultusunda 
müşteri ve klas istekleri ile donatılıyor. 
Şirketimiz, denizcilik sektöründe inovatif 
ve prosese özel ürünleri ile fark yaratıyor. 
Özellikle yerden tasarruf etmenin önemli 

ürkiye’nin lider pompa ve sistem-
leri üreticilerinden Mas Grup, gelen 

talepler doğrultusunda, müşterilerinin acil 
ihtiyaçlarını anında karşılamak üzere yeni 
bir hizmetin lansmanını yaptı. Mas Xpress 
adı verilen anında teslim hizmeti özellikle 
inşaat sektörü tarafından yoğun talep 
gören hidrofor sistemleri, bu sistemlerde 
kullanılan kapalı genleşme tankları, sir-
külasyon pompaları, atık su pompaları 
ve aksesuarları ile endüstriyel tesislerde 
kullanılan yüksek basınçlı kademeli pom-
paları ve kızgın yağ pompalarını kapsıyor. 
Müşteriler, bu ürünlerden siparişlerini saat 

olduğu makine ve pompa dairelerinde 
kompakt tasarıma sahip ve bakım kolay-
lığı olan ürünler müşterilere sunuluyor. 
Deniz suyu ve sintine hatlarındaki koro-
zif ve aşındırıcı sıvılar ile ağır ortam ve 
çalışma koşulları, pompalar için zorlu bir 
uygulama alanı oluşturuyor. Bu bilinçle 
denizcilik uygulamaları için özel olarak 
üretilen pompalarda yüksek güvenilirlik 
ve yüksek dayanım ilkesi birinci öncelik 
olarak göz önüne alınıyor. Mas Grup’un 
INM, NMM-V, CSV serisi pompaları ile 
dik uygulamalar yaparak düz boruya 
monte edilebilme özelliği sayesinde 
montaj ve kullanım kolaylığı sağlanıyor. 
Özel olarak imal edilen spacer kaplin-
ler, elektrik motoru ve pompa gövde-
sini demonte etmeden pompa döner 
grubunu ve salmastra kutusunu kolayca 
dışarı alabilme imkânı sunuyor. Bu 
sayede bakım, tutum, parça değiştirme 
gibi operasyonlar kolaylıkla yapılabiliyor. 
Şirketimizin uzmanlık alanlarından biri 
de, yangın söndürme römorkörlerinde 

16:00’a kadar aynı gün, saat 16:00’dan 
sonra ise ertesi gün Mas Grup’un Tuzla 
Lojistik Merkezi’nden teslim alabiliyorlar.
Mas Xpress hakkında bilgi veren Mas 
Grup Satış ve Pazarlama Direktörü Erhan 
Özdemir, “Günümüz rekabet koşulla-
rında hızlı olmak giderek büyük önem 
kazanıyor. Müşterilerimiz, firmamızın 
yüksek talep gören bu ürünlerinden sipa-
riş verdiklerinde haklı olarak beklemek 
istemiyorlardı. Biz de özellikle tedarik 
zinciri ve üretim proseslerimizi bu isteğe 
cevap verecek şekilde organize ettik ve 
Mas Xpress ürünlerinde teslim süresini 

ortadan kaldırdık. Mas Xpress’in tesisat 
sektöründe önemli bir yenilik olduğunu 
düşünüyorum. İlerleyen dönemde müş-
terilerimizin talepleri doğrultusunda diğer 
ürünlerimizi de Mas Xpress kapsamına 
dahil etmeyi planlıyoruz” dedi.

kullanılan ENM serisi Fi-Fi sistem pompala-
rıdır. Dünyada bu alanda faaliyet gösteren 
aşağı yukarı tüm sistem üreticilerine imalat 
yapıyoruz ve 4000 m3/h kapasiteye çıkan 
pompalarla çok geniş aralıkta farklı ürünler 
sunuyoruz. Basra’dan New York limanına 
kadar dünyanın çok farklı yerlerinde hiz-
met veren römorkörlerde Mas Grup ENM 
serisi pompalar büyük bir güven ve başa-
rıyla kullanılıyor. Mas markası gemi inşa 
sektöründeki geçmişi ile Türkiye ve dünya 
üzerindeki 300’ü aşkın yeni projede ter-
cih edilen bir markadır. Mas Grup, gerek 
ticari gerekse askeri projelerde dünyanın 
en önemli tersaneleri ile işbirliği içerisinde 
çalışıyor. Ayrıca, Türk Loydu, BV, DNV-GL, 
RINA, Loyd Register, Class NK, ABS, RMRS, 
CCS gibi dünyanın en çok bilinen ve itibar 
gören klas kuruluşları ile çalışıyor. 50’den 
fazla ülkeye ihracat yapan şirketimiz, bu 
noktalardaki satış ve servis noktaları ile 
müşterilerine eksiksiz hizmet veriyor. Yedek 
parça taleplerini merkez üretim noktası 
olan İstanbul’dan dünyadaki bütün liman-
lara ulaştırıyoruz. Tüm dünyada gemilerde 
çalışan binlerce Mas Grup markalı pompa 
ile yüksek performans ve güvenilirliğin öne-
mini çok iyi biliyoruz. Özellikle ‘arızada 
bekleme’ gibi bir seçenek bulunmayan 
makina dairesinde, pompa tedarikçiniz 
olarak Mas Grup’u seçmeniz, sizi asla yarı 
yolda bırakmayacak dayanıklı çözümlerle 
tanıştıracaktır” dedi.
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HEM KÜÇÜCÜK 
HEM DE CİN GİBİ

Akıllı Bıdık’a kardeş geldi: Akıllı Bızdık

Systemair HSK’nın Yeni Üretim Tesisi, Türkiye İklimlendirme 
Sektörü ile Buluşuyor

S

S

ystemair HSK’nın Dilovası’nda inşa 
edilen yeni üretim tesisi Türkiye 

iklimlendirme sektörü ile buluşuyor. 
Konu ile ilgili Systemair HSK Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Vural Eroğlu 
görüşlerini paylaştı: “Kurduğumuz hayal-
lerin, yaptığımız planlamaların, masa 
başında kurgularımızın karşılığında inşa 
etmeye karar verdiğimiz yeni fabrikamız 
kısa bir süre içinde hizmete geçecek. Yatı-
rım yapma kararı almak uzun ve zor bir 
süreç. Tıpkı Rus matruşkaları gibi iç içe 
karar verilmesi gereken birçok konu var. 
İşin başında bir bilinmezle yola çıkıyorsu-
nuz. Fabrikayı nerede yapalım, projeyi nasıl 
yürütelim, ana kütle dizaynı nasıl olmalı 
ve bunu yapacak güçlü bir mimari büro 
kimdir? Maliyet ne olacak, hangi ürünleri 
kullanacağız? Yeni üretim tesisimize hem 
lojistik açıdan kolay ulaşılmalı, hem de 
teknolojik açıdan geleceği öngörmeliyiz 
ve dahası derken zaman hızla akıp geçti. 
Geldiğimiz bu noktada ise, birçok konuyla 
ilgili kritik kararlar verdiğimiz yeni fabri-
kamızda artık sona yaklaştık. Systemair 
HSK olarak genç ve dinamik kadromuzla 
birlikte hiçbir zaman göz ardı etmediğimiz 
planlama alışkanlığımız bize yol gösterdi. 
Mevcut konumumuzdan 120 km uzağa 

giderek il ve kıta değiştirdik. Bu süreçte 
hem insan kaynağımız hem de makine 
taşınma ve kurulumlarına rağmen üretime 
ara vermeden devam ediyoruz. Systemair 
HSK ilkelerini yatırımımızın her noktasına 
kazıdık. Ürünlerimizin 40 yıldan fazla 
sürede kazandığı müşteri teveccühünü, 
aynı ilkeler ile yatırımımıza taşıdık. Sür-
dürülebilirlik anlamında çevre, enerji ve 
insana saygı ile projemize yön verdik. Bu 
noktada eğitimci kimliğimizi de yansıta-
cak ve paydaşlarımızla en etkili şekilde bir 
araya gelebileceğimiz, 8 metre yüksek-
liğinde ve 124 kişilik bir oditoryumu da 
içerisinde barındıracak şekilde tesisimizi 
hayata geçiriyoruz. Fabrikamız, üretim 
alanı olarak hizmet verirken aynı zamanda 
ürünlerimizin çeşitliliğini de göstermek 

Systemair, Avusturyalı Frivent’i Satın Aldı
ystemair tarafından 2017 yılında 
satın alınan Frivent, endüstriyel 

tesislerin iklimlendirilmesi konusunda 
uzman bir firma. 
Avusturya’da 1961 yılında kurulan Fri-
vent, yenilikçi havalandırma ve iklimlen-
dirme sistemlerini, yüksek kalite stan-
dardı ve uzun ömürlü bir şekilde düşük 
maliyetle üretiyor ve müşterilerine özel 
çözümler sunuyor. Ürün portföyünde 
bulunan DWR serisi çatı tipi paket klima 
santralleri, yüksek tavanlı üretim alan-
ları için tasarlanıyor. Bu ürünler yüksek 
verimli ısı geri kazanımıyla birlikte hem 
ısıtma-soğutma hem de havalandırma 
ihtiyacını basit ve maksimum enerji 
tasarruflu bir şekilde sağlıyor. 13 bin 

m3/h kapasiteye kadar modüllerden 
üretilen DWR serisi, tak-çalıştır man-
tığında bir ürün olup tek noktadan 
üfleme ve emiş yapıyor. Özel difüzörü 
sayesinde çok yüksek tavanlardan bile 

ısıtma modunda konforlu bir üfleme 
sağlayabilen DWR serisinin en büyük 
referansları arasında Nürnberg’deki 
Deutsche Bahn Tren Hangarları ve 
Slovakya Hyundai Fabrikası sayılabilir.

amacıyla açık bir showroom alanı olarak 
tasarlandı. Systemair grubu bünyesinde 
bulunan ve Almanya’da üretilen Menerga 
Adsolair klima santralleri, toplanan yağ-
mur suyu ile indirekt adyabatik soğutma 
yapacak. Ziyaretçilerimiz üretim alanına 
hizmet eden run-around ve ısı tekerleği 
gibi farklı tipteki klima santrallerinin de 
çalışmalarını izleyerek, ölçümleyerek birbir-
leriyle mukayese edebilecekler. Projemizi, 
minimum enerjiyle iklimlendirilecek tesisler 
yapacak yatırımcıların da, mutlaka ziyaret 
edip ilham alacakları bir tesis olarak görü-
yoruz. LEED Gold sertifikasına sahip olacak 
tesisimizin çok yakında başarıyla hayata 
geçiriliyor olmasından ötürü mutluyuz. 
Sizler ile birlikte Türkiye ekonomisine ve 
iklimlendirme endüstrisine güç katacağız.”
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Proteus Premix KombiYeni 
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Akıllı Bıdık’a kardeş geldi: Akıllı Bızdık



Haberler

Alarko Carrier’ın “4. Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması” 
Sonuçlandı

A larko Carrier’ın, küresel ısınma ve 
iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine 

dikkat çekmek amacıyla 4 yıldır düzenlediği 
Küresel İklim Değişikliği temalı fotoğraf 
yarışması sonuçlandı. 13 fotoğrafın finale 
kaldığı yarışmada 1. olan Özgür Çetinel’e 
DJI SPARK Alpine Drone cihazı, 2. Onur 
Uyar Şahin ve 3. Şükrü Levent Deniz’e 
Toshiba Split Klima armağan edildi. Bu 
yılki yarışmanın seçici kurulunda; Alarko 
Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih, 
Alarko Genel Koordinatör Yardımcısı 
(Taahhüt) Alper Kaptanoğlu, fotoğrafçı 
Ali İhsan Gökçen, sanatçı Şükran Moral ve 
Instagram fenomeni ve fotoğrafçı Ahmet 
Erdem yer aldı. Sürdürülebilirlik kavramını 
benimseyen Alarko Carrier’ın, çalışmala-
rında çevre duyarlılığını ana hedef olarak 

belirlediğini söyleyen Alarko Carrier Genel 
Müdürü Önder Şahin, “Sürdürülebilirlik 
kavramının, dünyadaki her bireyin gelece-
ğini şekillendiren önemli bir rolü olduğunu 
düşünüyoruz. Yaşanabilir başka bir dünya 
olmadığını dikkate alırsak, elimizdekinin 
değerini bilerek onu en iyi şekilde korumayı 
hedeflememiz gerekiyor. Alarko Carrier 
olarak, 20 yılı aşkın süredir iş süreçlerimi-
zin her noktasında bu duyarlılıkla hareket 

A

A

Alarko Carrier Uyarıyor: “Kışa girerken kombi bakımını ihmal etmeyin”

Alarko Carrier, Aldens Kazanlarla İlgili Seminer Düzenledi

larko Carrier, yaklaşan kış 
aylarından önce kombi-

lere bakım yapılmasının önemini 
vurguluyor. Uzmanlara göre, 
periyodik bakımı yapılan kombi-
ler uzun ömürlü oluyor ve tam 
verimli çalışarak doğalgaz tasar-
rufu sağlıyor. Zamanında yapılan 
bakımlar olası arızaların önüne 
geçiyor, istenmeyen olayların 
yaşanması engelleniyor. Tecrübe gerektiren 
kombi bakımının yalnızca yetkili servislere 
yaptırılması gerektiğinin altını çizen Alarko 
Carrier Servis Müdürü Menduh Çağlı, “Kom-
bilerin yılda en az bir kez bakımının yapılması, 
hem daha verimli çalışmasına hem de oluşa-
bilecek arızaların önüne geçilerek kesintisiz 

larko Carrier, Isparta iline bağlı İl 
Özel İdaresi, ASAL Bölge Başkanlığı, 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehirci-
lik İl Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üni-
versitesi kontrolörlerine yönelik bir seminer 
düzenleyerek Aldens yoğuşmalı kazanlarla 
ilgili bilgi verdi. 
Aldens Yoğuşmalı Kazanlar İş Geliştirme ve 

ısınma sağlanmasına yardımcı 
olur. Uzman ekipler tarafından 
düzenli yapılan bakımla, kombi-
ler uzun yıllar boyunca sorunsuz, 
ekonomik ve güvenli şekilde kul-
lanılabilir” dedi. Bakımı yapılma-
yan kombilerin tehlike yaratma-
nın yanı sıra verimsiz çalıştığına 
da değinen Çağlı, “Yaz aylarında 
kullanımı azalan kombilerin, 

havaların soğumasından önce periyodik 
bakımının yapılması çok önemli. Bakımı 
yapılmayan kombiler doğalgaz tüketimini 
artırarak faturaların yükselmesine neden olur. 
Periyodik bakımlarla, yakıt tasarrufu sağlana-
bilir. Maliyet nedeniyle ertelenen bakımlar, 
uzun vadede ısıtma işlemini verimsizleştirir 

Denetim Müdürü H. Özgen Çoğulu’nun ev 
sahipliğinde, Isparta Basmacıoğlu Oteli’nde 
düzenlenen seminerde; Aldens yoğuşmalı 
kazanların uygulama alanları, kriterleri ve 
teknik detayları paylaşıldı. Aldens kazanlar, 
üstün özellikleri, rakiplerine göre sağladığı 
avantajlar ve yüksek verimlilik değerleriyle 
katılımcılardan tam not aldı.

ve gaz tüketimini artırır. Bu yüzden tüm 
kullanıcıların havalar soğumadan önce 
gerekli bakımları yaptırmasını tavsiye edi-
yoruz” şeklinde konuştu.
Menduh Çağlı, kombi bakımının yararlarını 
şu şekilde sıraladı:

• Arızaların önüne geçerek kesintisiz 
ısınma sunar.

• Doğalgaz tüketiminde tasarruf 
sağlayarak, ısınma giderlerini 
azaltır.

• Kombinin tam verimle çalışmasını 
mümkün kılar.

• Kombinin kullanım ömrünü artırır.
• Daha konforlu bir yaşam alanı 

sunar.

ediyor, yaşanabilir bir dünya için var gücü-
müzle çalışıyoruz. Bu yıl 4.sünü düzenledi-
ğimiz Küresel İklim Değişikliği temalı fotoğ-
raf yarışmasıyla, etkilerini her geçen gün 
daha fazla hissettiğimiz iklim değişikliği 
sorununa dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Bu 
yılki yarışmamıza başvuran 2.800’ü aşkın 
kişiye katılımları için teşekkür ediyor, dere-
ceye girenleri gösterdikleri duyarlılıktan 
ötürü gönülden kutluyorum” dedi.
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Haberler

İmbat İmaj Filmi Yayımlandı

Wavin Pilsa, Mobil Uygulamasını 
Mekanik Tesisat Sektörüne Sundu

İ

W

mbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri’nin İzmir’de 
başlayan ve dünyaya uzanan yolculuğunu anlattığı imaj filmi 

internet üzerinde yayımlandı. Kendi ürün tasarımlarını hazırlayan 
ve %100 yerli sermaye ile üretimini gerçekleştiren İmbat İklimlen-
dirme ve Soğutma Sistemleri, yayımlanan imaj filminde, firmanın 
tanıtımının yanı sıra sahip olduğu mühendislik anlayışını ve sektöre 
yönelik yaklaşımını da aktarıyor. Geçen yıl 25. yılını kutlarken 
üretim alanını ve idari ofislerini büyüten İmbat, amblem-logo, 
kurumsal materyaller ve internet sitesini de yenileyerek geleceğe 
hazır bir marka duruşu sergilemişti. Bu yıl yayına aldığı imaj filmiyle 
de değişime ve gelişime açık duruşunu devam ettiriyor. İmbat imaj 
filmi, www.imbat.com/video adresinde ve markanın YouTube 
kanalında izlenebiliyor.

avin Pilsa, yenilikçi marka değerinin yeni bir örneği olarak 
nitelendirdiği mobil uygulamayı mekanik tesisat sektörüne 

sundu. Wavin Pilsa mobil uygulama sayesinde sektör temsilcileri 
şikâyet, istek ve düşüncelerini en hızlı şekilde firmaya ulaştırabiliyor 
ve gelişmelerden anında haberdar olabiliyor. Uygulama ile 
• Ürün/sistem şikâyetleri fotoğraf ya da video çekilerek 

iletilebiliyor,
• Talepler en hızlı şekilde 

aktarılabiliyor,
• En yakın Wavin Pilsa satış noktalarına 

il/ilçe bazında erişilebiliyor,
• Şirket ve sektörle ilgili haberlere en 

kısa yoldan ulaşılabiliyor, güncel 
kampanya, yarışma ve haberlerden 
anında haberdar olunabiliyor.

Uygulama, “Wavin Pilsa” araması yapıla-
rak Android, IOS ve Windows marketler-
den yüklenebilir. 
Ayrıntılı bilgi için: www.wavin.com.tr

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri
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Soğutma sistemleri



Haberler

Vaillant Yetkili Satıcıları ile Buluştu

V aillant; İstanbul, Ankara, İzmir ve 
Adana bölgelerindeki iş ortaklarıyla 

buluştu. Vaillant Türkiye Satış ve Pazar-
lama Direktörü Erol Kayaoğlu, Vaillant 
Türkiye Satış Direktörü Yusuf Türkel, Vail-
lant Türkiye Pazarlama Direktörü Hazım 
Bumin, Vaillant Türkiye Marka Müdürü 
Başar Poroy, Vaillant Group Türkiye Finans 
ve Hazine Müdürü Banu Şahin ve Vaillant 
Türkiye Ürün Müdürü Murat Hoşgör, top-
lantılara katılan 370 yetkili satıcıya, yılın ilk 
yarı rakamlarını aktarıp yeni uygulamalarla 
ilgili bilgileri paylaştı.

Kayaoğlu:	“Tam	yol	ileri”	
Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direk-
törü Erol Kayaoğlu toplantıda yaptığı 
konuşmada, iş ortaklarına Vaillant’ın 
2017 yılı ikinci yarısında uygulanacak 
servis, fiyat, ürün ve promosyon süreç-
leriyle ilgili bilgi verdi. Kayaoğlu, “Yeni 
sezonda da her zamanki gibi iş ortakla-
rımızın yanında olup, sizleri desteklemek 
için farklı çalışmalar yapacağız. Yüzde 
26 büyümeyle 2016’da vites büyüttük, 
2017’ye ise ‘Tam Yol İleri’ vizyonuyla baş-
ladık. 2017 yılının ilk yarısında yoğuşmalı 
kombi pazarında %81, şofbende %87, 
panel radyatörde %38, klimada %62 ve 
ısı pompasında %5 büyüme kaydettik. 
2018 yılında uygulamaya alınacak yeni 
ErP yönetmeliği, yoğuşmasız ürünlerin 
satışını yasaklıyor. Biz de ecoTEC Plus, 
ecoTEC Pro ve ecoFIT Start’dan oluşan 

yoğuşmalı kombi ailemizi, ecoTEC Pure ile 
genişleterek 4 farklı modelle tüketicilere 
yoğuşmalı kombi alternatifi sunduk. ErP 
(Enerji İle İlgili Ürünler) regülasyonuna 
hazırız” dedi. 2017 yılının başında belir-
lenen ‘Tam Yol İleri’ sloganına uygun ola-
rak,  ilk günkü heyecanla çalışmaya devam 
ettiklerini belirten Kayaoğlu, 2020 hedefi-
nin “iş hacmini ikiye katlamak” olduğunu 
sözlerine ekledi.
Vaillant Türkiye Satış Direktörü Yusuf 
Türkel, toplantıda 2017 yılının ilk yarı-
sında gerçekleşen bölgesel rakamları iş 
ortakları ile paylaşıp bu başarılı sonuç 
için katkılarından dolayı yetkili satıcıları 
kutladı. Vaillant Group Türkiye Finans 
ve Hazine Müdürü Banu Şahin’in finans 

M

Vaillant, Hava Durumu Bültenleri ile Evlerdeki Konforu Artıracak
arka sloganını “Evimin Konforu” 
olarak yenileyen ve bireylerin haya-

tına konfor katmak için çalışan Vaillant 
Türkiye, 1 Eylül’den itibaren televizyon 
ve radyolarda yayımlanan hava durumu 
programlarına yapacağı sponsorlukla, 
evlerdeki konforu artıracak. 
Hava durumunu öğrenmenin hayata 
konfor kattığını söyleyen Vaillant Türkiye 
Pazarlama Direktörü Hazım Bumin şu açık-
lamayı yaptı: “Kurulduğumuz günden bu 
yana tüketicilerimizi dinliyoruz. Yeni marka 
sloganımız ‘Evimin Konforu’nu, aralarında 

Türkiye’nin de olduğu 5 pazarda tüketici-
lerimizi dinleyerek belirledik. Tüketicileri-
miz evde kendilerini mümkün olduğunca 
rahat ve konforlu hissetmek istiyor. Biz 
de konfor uzmanlığımızı; üstün kalitemiz, 
sürdürülebilirlik felsefemiz, doğayı koruma 
prensibimiz, yüksek verimlilik vaadimiz, 
tasarruflu ürünlerimiz ve servis hizmetleri-
mizle sergiliyoruz. Müşterilerimizin yaşam 
kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Bu 
sponsorluğumuzla, tüketicilerimize iki 
konforu bir arada sunmaktan mutluluk 
duyuyoruz.”

projelerini katılımcılarla paylaşmasının 
ardından, Vaillant Türkiye Ürün Müdürü 
Murat Hoşgör, Vaillant’ın yoğuşmalı 
kombi ailesinin üyeleri hakkında bilgiler 
verdi. Vaillant Türkiye Pazarlama Direktörü 
Hazım Bumin, 2017 yılının ikinci yarısına 
ilişkin pazarlama projelerini açıklayarak 
Vaillant’ın yeni marka sloganı “Vaillant 
Evimin Konforu” hakkında yetkili satıcıları 
bilgilendirdi. Bumin, “Tüketicilerimiz evde 
kendilerini mümkün olduğunca rahat ve 
konforlu hissetmek istiyor. Güçlü yetkili 
satıcı ağımızın da desteğiyle büyük bir 
başarı öyküsü yazabileceğimize inanıyo-
ruz” dedi. Vaillant Türkiye Marka Müdürü 
Başar Poroy da ikinci yarı da tüketicilere 
yönelik planlanan çalışmaları açıkladı.
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Haberler

GF Hakan Plastik: “Sessiz bina için doğru malzeme ve uygulama 
gerekiyor”

G F Hakan Plastik, 31 Mayıs 2017 
tarihinde Resmi Gazete’de yayım-

lanan ve bir yıl sonra yürürlüğe girecek 
olan “Binaların Gürültüye Karşı Korun-
ması ve Ses Yalıtımı Yönetmeliği”nin 
inşaat sektörü açısından önemli bir adım 
olduğuna dikkat çekiyor. Tüm yapıların 
işletimi ve kullanımı esasında insanla-
rın maruz kalacağı, iç ve dış kaynaklı 
gürültülerin kişilerin huzur ve sükûnuna, 
beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini 
en aza indirmeyi amaçlayan yönetmelik 
gereği, projelere uygun şartları karşıla-
maması durumunda yapı ruhsatı da veril-

meyecek. Almanya’da 1970’li yıllarda 
sesin insan sağlığı üzerindeki olumsuz 
etkileri nedeniyle (yüksek tansiyon, baş 
ağrısı) DIN 4109 normunu oluşturuldu-
ğunu belirten yetkililer, insanları rahatsız 
etmeyecek ses seviyesinin bu normda 
35 dB (pis su, sıhhi ve kalorifer tesi-
satı) olarak belirlendiğini ifade ediyor. 
Bu nedenle özellikle gürültüye çok has-
sas binalar olarak tanımlanan konut, 
yataklı hizmet veren sağlık kurumları, 
çocuk ve yaşlı bakım evleri, yatılı eği-
tim kurumları, öğrenci yurtları, kültürel 
tesisler gibi kullanım alanları için ses yalı-
tımının gerekliliğini vurguluyor. Sesin, 
beton malzeme içerisinde 3200-3600 
m/s hızla yayıldığını belirten yetkililer, bu 
nedenle gürültünün kaynağında azaltıl-
ması gerektiğini; bunun için de doğru 
malzeme ve uygulamanın gerekli oldu-
ğunun altını çiziyor: “Temiz su tesisatın-
daki çap daralmaları, suyun yön değiştir-
mesi, su hızının yüksek olması, daralan 
noktalardan geçerken kavitasyon olu-
şumu, sifonlarda boşaltma, doldurma 
elemanlarındaki parça ve mekanizmalar 

ve bunların bağlantılarından boşaltılan 
sular boru içinde ses oluştururlar. Binalar 
ne kadar yüksek ve ara hatlara bağlanan 
su kaynakları ne kadar fazla olursa sesin 
oranı katlamalı olarak artar. Tesisat açı-
sından sessiz bir bina uygulaması yapı-
labilmesi için SİLENTA gibi ses yalıtımını 
üst seviyede sağlayan boru sistemleri 
tercih edilmelidir. Burada önemli nokta, 
işinin uzmanı kişilerin doğru malzemeyi 
doğru detayda kullanıyor olmasıdır. Aksi 
takdirde beklenen sonuca ulaşılması 
imkânsızlaşır. Kısaca tesisat açısından 
sessiz bir bina için doğru malzeme ve 
doğru uygulama gerekmektedir.”

Baymak, Klima Pazarında İlk 8 Ayda Yüzde 37 Büyüdü

B aymak, kombi pazarında elde 
ettiği başarıyı Elegant Plus serisiyle 

klimada da sürdürüyor. Geçen yılın ilk 8 
ayına göre satış adetlerinde yüzde 37 
büyüyen Baymak’ın yıl sonu hedefi yüzde 
40’a ulaşmak. Klimada yakaladıkları istik-
rarlı ve ciddi büyümeyi değerlendiren 
Baymak CEO’su Ender Çolak “Sunduğu-
muz yüksek kalite ve optimum fiyatlar 
ile son üç yılda pazar payımızı yaklaşık 
iki katına çıkardık, her geçen gün bu 
oranı yukarı taşımak için yeni teknoloji 
ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz” 
dedi. Bu büyümede 30 Eylül’e kadar 
devam eden ÖTV oranlarındaki sıfırla-
manın etkisinin yadsınamaz olduğunu 
dile getiren Çolak, “Sektörün 2017’de 

ayından sonra da devam etmesi halinde 
kuşkusuz bu büyüme daha da yukarı 
çıkma şansı yakalayacaktır. Bu şekilde 
sektörü ivmelendiren desteklerin, üretici 
firmalar açısından pozitif yansımaları-
nın ekonominin daha da güçlenmesine 
katkıda bulunacağı ve tüketicilerin bu 
gelişmelerden fayda sağlayacağı inan-
cındayız” şeklinde konuştu.

ortalama %10-15 bandında büyümesini 
bekliyoruz, ancak ÖTV indiriminin Eylül 
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Haberler

Volkan Dikmen, “Titreşim Kontrol Elemanları, 
Binalarda Yapısal Olmayan Elemanların Sismik 
Tasarımı”nı Anlattı

D KM İnşaat Genel Müdürü Volkan Dik-
men 19 Eylül 2017 tarihinde TMMO 

Makine Mühendisleri Odası’nda web üzerin-
den “Titreşim Kontrol Elemanları, Binalarda 
Yapısal Olmayan Elemanların Sismik Tasa-
rımı” konulu sunumu gerçekleştirdi. Sunum 
içeriğinde; Titreşim, Tesisatta Gürültü ve 
Titreşimin Olduğu Yerler, Titreşim Yalıtımı 
ve Amacı, Titreşim Alıcıların Seçim Kriteri, 
Titreşim Kontrol Sistemlerinin Seçimi, Meka-
nik Titreşim Yalıtımında Kullanılan Eleman-
lar, Yapısal ve Yapısal Olmayan Elemanlar, 
Sismik Korumanın Temel Faydaları, Sismik 
Koruma Hesabı, Mekanik Tesisat Bileşeni, 
Sismik Koruma Esasları, Sismik Koruma 
Elemanları konularına yer verildi. Dikmen 
sunumunda; mekanik ve elektrik ekipman-
larının oluşturduğu titreşimin; gürültü, 
yüksek gerilmeler, aşınma, malzeme yorul-
ması gibi istenmeyen sonuçlara neden oldu-
ğunu, önlem alınmadığı takdirde maddi ve 
manevi kayıplara sebep olacağını belirtti. 
Dikmen sunumunda özetle şu 
bilgileri verdi: “Titreşim yalı-
tımı yapılacak olan ekipmanın 
türü, bulunduğu yeri, ağırlığı 
ve ağırlık merkezinin yeri, ebadı, 
çalışma hızı göz önüne alına-
rak gerekli hesaplamalar yapıl-
malıdır. Hesaplamalar sonucu 
cihazlara uygun olan modüler 
titreşim alıcılar, kauçuk ayaklar, 
yaylı kombine titreşim askıları, 
çelik yaylar, hava yayları, çelik 
veya beton kaideler, kauçuk 
genleşme parçaları gibi titreşim 
alıcı malzemeler kullanılmalıdır. 
Yapısal olmayan elemanlar bir 
binanın ya da yapının taşıyıcı 
sistemi haricindeki bileşenleri 
ifade eder (aydınlatmalar, elekt-
ronik eşyalar, mekanik ve elekt-
rik tesisat bileşenleri). Yapılan 
araştırmalara göre, 1999 İzmit 
Depremindeki yaralanmaların 
yüzde 50’si ve ölümlerin yüzde 
3’ü yapısal olmayan eleman-
lardan kaynaklanmıştır (AHEP 

2004). Yapısal olmayan elemanların sismik 
korumasının en önemli amacı; deprem 
sırasında tesisatın ve cihazların yerinden 
koparak etrafındaki ekipman ve insanlara 
zarar vermesini, can ve mal kaybını engel-
lemektir. Jeneratör, sprink hatları, merdiven 
basınçlandırma fanları gibi acil önlem ekip-
manlarını koruyarak depremlerden sonra 
oluşacak yangınlarda kaçış ve müdahale 
yollarını açmaktadır. Sismik sınırlayıcılar, 
kauçuk bağlantı elemanları, çelik halatlar, 
sabit bağlantı elemanları, rod kelepçeler, 
ankraj elemanları, genleşme parçaları gibi 
sismik koruma malzemeleri kullanılır.” 
Dikmen, genel olarak uygulanan akustik 
ve titreşim kontrol önlemlerinin (esnek ve 
güçsüz bağlantılar) tesisat ve ekipmanların 
deprem esnasındaki riskini yaklaşık 2 kat 
oranında artırdığını belirterek, “Bu sebeple 
detay çözümleri Akustik, Titreşim ve Sismik 
açıdan birlikte değerlendirmelidir” dedi.
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Haberler

Danfoss, Danimarka’da 3D Baskı Merkezi Açtı

D anfoss, genel merkezinin bulunduğu 
Danimarka’da dünya genelinde aça-

cağı üç adet 3D baskı merkezinden ilkinin 
açılışını gerçekleştirdi. Nordborg’da yer 
alan bu ilk merkez, Avrupa Birliği ülkeleri 
içinde farklı iş alanlarından tüm çalışanla-
rına katmanlı üretilen (3D baskılı) prototip 
ve parçaları edinme ile uzman yardımı 

alma imkânı sunacak. Danfoss CEO’su 
Kim Fausing, 3D baskının, Danfoss’un 
dijital dönüşümünün önemli bir parçası 
olduğunu ve teknolojinin sağladığı birçok 
imkândan büyük beklentileri olduğunu 
belirtti. HP 4200, İskandinavya’da bir son 
kullanıcının kullanımına sunulan ilk tip 
cihaz olma özelliğini taşıyor. Söz konusu 
teknoloji, diğer toz bazlı 3D baskı tekno-
lojilerinden on kat daha hızlı oluşuyla dik-
kat çekiyor. CEO Kim Fausing, “Hava Veri 
Modülü (ADM) merkezlerimizin ilkiyle, 
ileriye dönük büyük bir adım daha atıyo-
ruz” dedi. Danimarka’da açılan merkeze 
ek olarak Kuzey Amerika’da açılacak mer-
kezin çalışmaları devam ederken, üçüncü 
merkezin ise Asya’da faaliyet göstermesi 

D

D

Danfoss HVAC Günleri Gerçekleşti

Danfoss, Novocon Ürününü Ankara’da Tanıttı

anfoss Türkiye Motor Kontrol 
Segmenti tarafından düzenle-

nen HVAC Eğitim Günleri, 11-13 Eylül 
tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti. 
HVAC Eğitim Günleri, Danfoss Türkiye 
Genel Müdürü Emre Gören’in konuşma-
sıyla açıldı. Danfoss Frekans Konvertör-
leri HVAC Global İş Geliştirme Direktörü 
Jesper Therbo, üç gün boyunca Danfoss 
Frekans Konvertörü Bayileri ve BMS (Buil-
ding Management System) firmaları ile 
HVAC sektöründeki global trendleri ve 
Danfoss frekans konvertörlerinin HVAC 
sektörüne özel çözümlerindeki en son 
gelişmelerini paylaştı. Yeni teknolojiler 

anfoss Isıtma segmenti içinde yer 
alan Novocon ürünü, 23 Ağustos 

2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 
bir seminerle tanıtıldı. Seminere Danfoss 
bayileri, otomasyon firmaları ve proje 
ofisleri ile birlikte 30 kişi katıldı. Semi-
nerde, Danfoss Türkiye ekibi tarafından 
ürünün kablolama maliyetlerinden ve 
zamandan tasarruf sağladığı örneklerle 
anlatıldı. Danfoss Isıtma segmenti ürünü 
olan Novocon; vana ön ayarı gerektirmez, 

sıcaklığı ile rakip ürünlere yarattığı fark 
vurgulandı. Danfoss, global referans 
projelerini anlatarak dünya genelinde 
enerji verimliliği uygulamalarına sağla-
dığı katkıları müşterileriyle ve bayileriyle 
paylaşmaya devam edeceğini belirtiyor.

sayede vana tıkanıklıkları ve kurulum 
hataları uzaktan da tespit edilebilir.

planlanıyor. Danfoss’un Teknolojiden 
Sorumlu Başkanı Andre Borouchaki ise 
“Bu merkezler, Ar-Ge ve geliştirme süreç-
lerimizin hızlandırılmasına yardımcı ola-
cak, böylece ürünlerin piyasaya çıkışını 
hızlandıracak, üretim verimliliğini optimize 
edecek ve geleceğin ürünlerini daha hızlı 
tasarlamamıza imkân sağlayacak” dedi. 

Katmanlı	üretim	hakkında
Çoğu geleneksel üretim yöntemi eksiltmeli 
olup temelde, istenen şekil elde edilene 
kadar katmanların ayrılmasına dayanır. 
3D baskıda katmanlar eklenir. ADM mal-
zemeleri arasında seramik, metaller, kom-
pozitler ve betonun yanı sıra geniş bir 
termoplastik ve reçine yelpazesi bulunuır.

ve enerji verimliliği konularında bayilerin 
ve BMS firmalarının bilgilendirildiği eği-
timde, Danfoss VLT HVAC FC 101, FC102 
ve FCP106 Motor Üstü Frekans Konver-
törü ürünleri ve bu ürünlere gelen yeni 
özellikler tanıtıldı. Kablosuz kontrollü 
yeni LCP Modülü ve sürücüye entegre 
basınç transmitter, eğitimde ön plana 
çıkan yeniliklerden oldu. Eğitimde öne 
çıkan ürünlerden bir diğeri ise retrofit 
projelerinde frekans konvertörü ile ger-
çekleşecek geri kazanım rakamlarının 
hesaplanabilmesine imkân veren Danfoss 
Energy Box çözümüydü. Danfoss’un -25 
ve +50 derece arasında kayıpsız çalışma 

hazır fişli kabloları sayesinde kurulumu 
basit ve hızlıdır. Ürünün görsel geri bil-
dirimi ile arıza tespiti kolaylaşır. Novocon 
sayesinde soğutma ve ısıtma talepleri ile 
azami kullanım miktarları karşılaştırılabilir. 
Ürünün temizliğinde ise tek tıkla yüz-
lerce vana açılabilir, temizlik sonrasında 
vanaların ayarı yeniden tek tıkla yapıla-
bilir. Novocon ürünü, uzaktan izleme ve 
devreye alma imkânı sunarken, geçmiş 
verileri takip etmeye de olanak verir. Bu 
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Haberler

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Isıtmada da dünyanın 
1 numarası olmaya odaklandık”

D aikin Avrupa Tasarım Merkezi (EDC) ve 
Türkiye’deki Ar-Ge mühendislerinin üç 

yıllık çalışması sonucunda ortaya çıkan ve eni 
40 cm, boyu 59 cm, derinliği 25,5 cm ağır-
lığı ise 27 kg olan ‘Daikin Premix Kombi’nin 
tanıtımını yaptı. 14 Eylül akşamı Çırağan 
Sarayı’nda düzenlenen basın lansmanında 
halen devam eden çalışmalar ve yeni hedef-
ler konusunda bilgi veren Daikin Türkiye 
CEO’su Hasan Önder, “Daikin Türkiye ola-
rak ilk dönemimizde ciromuzu 202 milyon 
liradan 1 milyar liraya, çalışan sayımızı 424 
kişiden bin 75 kişiye, ihracatımızı 10 milyon 
dolar seviyesinden 100 milyon dolara çıka-
rarak rekor bir büyümeye imza attık. Nisan 
2017 itibarıyla başlayan ikinci 5 yılımıza ise 
Daikin Global’ın Fusion20 hedefleri doğrultu-
sunda, üretim tesislerimizden satış kanalları-
mıza kadar pek çok yeni ve inovatif çalışmayı 
devreye soktuk. Bugüne kadar olduğu gibi 
önümüzdeki süreçte de hızlı büyümemizi 
sürdürerek 2020 yılında hedeflerimizi; ciroda 
1 milyon 644 bin TL’ye, istihdamda bin 500 
kişiye, ihracatta ise 200 milyon dolara ulaş-
mak olarak belirledik. Bundan sonra çok 
daha büyük adımlar atacağız. Daikin 2011 
yılında Türkiye’de Airfel’i alarak doğrudan 
yatırımcı olurken, çok güçlü bir ısıtma know 
how’unu da bünyesine kattı. Bu güçlü yapı 
Daikin’in dünya ısıtma pazarındaki gücünü 
artırırken Daikin Türkiye olarak biz de, sahip 
olduğumuz bilgi ve deneyimi kullanabilece-
ğimiz, markamıza değer katacak çalışma-

ları başlattık. Daikin 
dünyada Ar-Ge’si 
çok güçlü bir kuru-
luş. Bu nedenle 
dünyanın en büyük 
fizik laboratuvarı 
olan CERN’de bile 
Daikin tercih edili-
yor. Böyle bir yapı 
içerisinde Daikin 
Türkiye olarak, biz 
de Ar-Ge ve inovas-
yon konusundaki 
çalışmalarımıza hız 
verdik, merkezimizi 
kurduk. Ekibimiz 
bugüne kadar pek 

çok iyileştirme çalışması yaptı ve sonunda 
hem Daikin hem de sektör tarihinde bir ilke 
imza attı. Daikin gibi inovasyon ve teknolojisi 
ile tanınan bir markaya yakışacak bir kombi 
geliştirdik. İşte bu nedenle ‘Isıtmayı yeniden 
tasarladık’ diyebiliyoruz. Daikin’in ısıtmadaki 
Ar-Ge üssü Türkiye olacak. Bu hamlemizle 
sektörümüze yepyeni bir ivme kazandırmayı 
ve yeni yatırımlar çekmeyi planlıyoruz. Bu 
kombi ile ilk kez doğalgaz ile çalışan bir cihaz 
Daikin markası ile piyasaya çıktı. Yeni 5 yıllık 
projeksiyonumuzu yaparken; ısıtmada da 
dünyanın 1 numarası olmaya odaklandık. 
Daikin’in geçen yılki 1 milyar liralık cirosu-
nun 200 milyonu ısıtma ürünlerinden olu-
şuyordu. Bu yüzde 20’lik oranın 2020 yılına 
kadar yüzde 30’a çıkmasını öngörüyoruz.” 
Önder, “Yeni kombimizin boyutu ile ısıt-
mayı yeniden tasarlarken, ihracat gücü-
müze de yeni bir değer kattık. Sakarya’da 
ürettiğimiz bu kombimizi Türkiye ile aynı 
anda Avrupa’da da satışa sunduk. Kom-
bimiz şu anda Almanya, İtalya ve İngiltere 
pazarlarında satılmaya başladı. Diğer Avrupa 
ülkelerinde de 2018 yılı içerisinde satılmaya 
başlayacak. Daikin Kombi bir ilk, bunun 
devamı gelecek. Daikin’in Türkiye’ye yatı-
rımları ısıtma grubu ile sınırlı kalmayacak. 
2018-2019 yıllarında Avrupa’daki üretimin 
bir kısmını Türkiye’deki üretim tesislerine 
kaydırmayı planlıyoruz. Bunun için de VRV 
dediğimiz merkezi sistemler ürünlerinin 
Türkiye’de üretilmesi için harekete geçtik. 

Daikin, Türkiye’ye doğrudan yatırımcı ola-
rak gelirken 260 milyon dolarlık bir satın 
alma yaparak Airfel’i bünyesine katmıştı. 
2012 yılından bu yana da 100 milyon TL’lik 
yatırımlar yaptık. 2020 planlarımız doğrul-
tusunda 50 milyon dolarlık yatırım yapmayı 
planlıyoruz” dedi.

Türkiye	bölge	merkezi	olmaya	
devam	edecek
Daikin Europe Heating General Manager 
Patrick Crombez de, “Daikin Kombi bizim 
için bir ilk olmanın yanı sıra Daikin’in ısıt-
madaki iddiasının da somut bir göstergesi. 
Bölgenin üretim ve lojistik üssü olarak Daikin 
Türkiye, pazarda olduğu kadar Daikin Grubu 
içinde de başarılı bir büyüme kaydediyor. 6 
yıl gibi kısa bir sürede pazar lideri olmayı 
başaran Daikin Türkiye’nin kaydettiği ilerle-
meyi; satış, pazarlama, servis alanlarındaki 
inovatif uygulamalarını yakından takip ediyor 
ve takdir ediyoruz. Daikin Kombi de tüm bu 
çalışmaların meyvesi. Türkiye’de büyümeye, 
Daikin Türkiye’yi bölgenin merkezi olarak 
konumlandırmaya devam edeceğiz. Tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iklim-
lendirme sektörüne öncülük etme hedefimiz 
doğrultusunda planladığımız tüm yatırım-
larımıza aynı hızla devam edeceğiz” dedi.
Daikin Türkiye Isıtma Departman Müdürü 
Umut Ertür ise, Daikin’in, bu kombi ile bir 
dizi yeniliğe öncülük ettiğine dikkat çekti. 
Nisan 2018’de Türkiye’de yeni bir dönem 
başlayacağını, konvansiyonel kombi satışı-
nın sona ererek yoğuşmalı kombi satışının 
zorunlu olacağına işaret eden Ertür, “Daikin 
Türkiye olarak yine yasal zorunlulukları bek-
lemeden sektörümüze öncülük ettik, hali 
hazırda yüzde 64’ü yoğuşmasız cihazlardan 
oluşan kombi pazarında dinozor kombileri 
tarihe gömecek bir cihaz geliştirdik” dedi. 
Türkiye’de halen ekonomik kullanım ömrünü 
tamamlamış 6 milyon kombi bulunduğu bil-
gisini paylaşan Ertür, “Türkiye’de 13 milyon 
doğalgaz abonesi var. Yeni nesil kombi ile 
birçok eve ilk kez yoğuşmalı kombi girmesini 
sağlayacağız, aynı zamanda yenileme paza-
rından da önemli bir pay alacağız. Çok sayıda 
kombi kullanıcısı bu sayede eski kombisi ile 
vedalaşacak” dedi. w w w . d a f e n e r j i . c o m
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Haberler

Schneider Electric, Sürdürülebilir Bir Dünya 
için Global Footprint Network ile Güçlerini 
Birleştirdi

S
chneider Electric ve Ekolojik Ayak İzi 
metrik kaynaklarında bir öncü olan 

Global Footprint Network, küresel sürdü-
rülebilirlik odaklı bir ortaklığa imza attı. Bu 
ortaklıkla kişilerin, kurumların ve ülkelerin 
karbon ayak izine dair bilinçli hareket etme-
lerini sağlamak ve “#movethedate” girişi-
miyle Dünya Limit Aşımı Günü’ne dikkat 
çekmek hedefleniyor. Dünya Limit Aşımı 
Günü, insanlığın doğadan yıllık talebinin 
dünyanın bir yıl içinde yeniden üretebile-
ceği miktarı aştığı tarih olarak niteleniyor. 
Buna göre; insanlığın kendi kaynaklarıyla 
yaşayabilmesi için bu tarihi 2050 yılına 
kadar yılda ortalama 4,5 gün ertelemesi 
gerekiyor. Global Ekolojik Ayak İzinin kar-
bon bileşenini yarıya indirmek ise Dünya 
Limit Aşımı Günü’nü 89 gün erteleyebilir. 
Bu doğrultuda Schneider Electric ve Global 
Footprint Network, mevcut sürdürülebilir 
çözümleri teşvik ediyor ve Dünya Limit Aşımı 
Günü’nü ertelemeye hizmet edecek uygu-
lamalar sunuyor. İşbirliği, Global Footprint 
Network’ün kapsamlı çalışmaları sonucu 
elde ettiği verilere dayanıyor. Buna göre; 
küresel sorunlar şehirler, enerji, gıda ve 
nüfus olmak üzere dört ana başlıkta topla-
nıyor. Bu temel alanlardaki enerji kullanımını 
azaltmanın Dünya Limit Aşımı Günü'nün 
tarihini erteleyeceği öngörülüyor.

Kişisel	ekolojik	ayak	izini	ve	
Dünya	Limit	Aşımı	Günü’nü	
hesaplamak	mümkün
Global Footprint Network, araştırmalarında 
kendi geliştirdiği ayak izi hesaplayıcısını kul-
lanıyor. Bu hesaplayıcı sayesinde kullanıcılar 
kendi ekolojik ayak izlerini ve kişisel Dünya 
Limit Aşımı Günü’nü hesaplayabiliyor. Geliş-
tirilen bir önceki hesaplayıcı, bir yıl içinde 
öğrenciler ve öğretmenler de dâhil olmak 
üzere 2 milyondan fazla kişi tarafından kul-
lanıldı. Yeni hesaplayıcıyla beraber çözüm-
lere daha fazla odaklanılmaya başlandı. Yeni 
ayak izi hesaplayıcısı buna ek olarak en yeni 
ayak izi verileri, yöntemleri ve güncellenmiş 
grafikleri içeriyor. Gerçekleştirilen işbirliğini 

değerlendiren Global Footprint Network'un 
Kurucusu ve CEO'su Mathis Wackernagel, 
“Yeni ayak izi hesaplayıcımız dünyanın her 
yerinden milyonlarca insana sürdürülebilirlik 
çözümlerini keşfetme olanağı sunmakta. 
Bu çözümlerin çoğu Schneider Electric’in 
değerleri, uygulamaları ve enerji ve şehir 
çözümleri alanındaki becerileriyle doğrudan 
uyumludur. Schneider Electric, iş modeli 
sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya odak-
lanmış bir şirket olarak bizim için son derece 
önemli bir proje ortağıdır” şeklinde konuştu.

Schneider	Electric,	gezegenin	
sürdürülebilirliği	için	çalışıyor
Schneider Electric Global Çevre Kıdemli 
Başkan Yardımcısı Xavier Houot yapılan 
işbirliğiyle ilgili şunları dile getirdi: “Glo-
bal Footprint Network ortaklığı ile birlikte 
Schneider Electric, dünyanın kaynaklarının 
bilinçli ve sorumlu bir şekilde kullanılmasını 
teşvik etmeyi amaçlıyor. Böylece dünyanın 
her yerinden insanları, şirketleri ve devlet-
leri Dünya Limit Aşımı Günü’nün tarihini 
31 Aralık'a taşımaya yardım etmeleri için 
harekete geçirmeyi hedefliyoruz. Her zaman 
daha sürdürülebilir bir global tedarik zin-
ciri oluşturmak ve müşterilerimize enerji 
açısından daha verimli teklifler sunmak en 
büyük gayemiz. Bu doğrultuda EcoStru-
xure gibi çözümlerimiz evlerde, binalarda, 
şehirlerde, şebekelerde, veri merkezlerinde 
ve endüstride enerji ve karbon tüketimini 
azaltarak #movethedate girişimine destek 
olmaktadır.” info@ayvaz.com     www.ayvaz.com
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İyi bir imza nasıl atılır?

Sektör denen “kağıt” kötü demeyeceksiniz, iyileştirmek için çalışacaksınız.
Fikrinizin kalem, ürünlerinizin mürekkep olduğunu unutmayacaksınız.

Ve ülkenizin adını dünyaya taşıyacak yatırımların imzasını atarken 
eliniz hiç titremeyecek; cesur olacaksınız...

Biz sektöre bu felsefeyle tam 68 yıldır imzamızı atıyoruz.
Bu yolculukta bize eşlik eden herkese

çok teşekkür ediyoruz.

İyi bir kağıda, iyi bir kalemle ve titremeyen bir elle... Nasıl mı?
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Haberler

Cantaş, Yeni Teşhir Salonu ve Eğitim Merkezinin Açılışını Yaptı

C antaş, 25 Eylül’de Dolapdere Cad-
desinde yeni teşhir salonu ve eğitim 

merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Açı-
lışta bir konuşma yapan Cantaş şirke-
tinin kurucusu Ragıp Ekşioğlu, faaliyet 
hayatına 1979 yılında başlayan Cantaş’ın, 
müşterileriyle olan iş birliktelikleri saye-
sinde bugün dünyanın en önemli, saygın 
ve söz sahibi kurumları arasında yerini 
aldığını belirterek, “Özellikle geçen 10 yıl 
boyunca hızla değişen dünyamız ve sek-
törümüzdeki gelişmelere ayak uydurmak 
ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını tamamla-
yabilmek için ürün yelpazemizi çok geniş-
lettik. Amacımız müşterilerimizin ihtiyaç-
larına mümkün olduğunca dünyanın en 
üstün ürünleri ile cevap verebilmek” dedi. 
Cantaş’ın temel olarak üç farklı alanda 
yatırımlarına devam ettiğini söyleyen 
Ekşioğlu, “Soğutucu akışkan ürünleri ile 
ilgili olarak; uzun zamandır devam eden 
ülkemizin tek tam teşekküllü gaz analiz 
laboratuvarı ve dünyanın en modern ve 
kapasiteli dolum istasyonu yatırımının 
yanı sıra, büyük üretici firmaların kendi 
tesislerinde de dolum istasyonları kur-
maya devam ediyoruz. Dilovası’nda 10 
bin m2 alanda faaliyet gösterecek olan 
yeni dolum tesisimizin temellerini attıkı ve 
bu tesis faaliyetlerine 2018 Mart ayında 
başlayacak. Bakır boru ürünleri ile ilgili 

olarak; 3 yıl önce dünyanın en büyük 
üreticilerinden olan Halcor firması ile 
yarı yarıya ortaklık yapısı ile kurduğu-
muz diğer şirketimiz izolasyonlu boru 
üretimine devam ediyor. Bu alanda da 
ar-ge çalışmalarımız devam ediyor ve çok 
yakında yeni ürünlerle her zaman olduğu 
gibi beklentilerin üstüne çıkacağımızı 
düşünüyoruz. Soğutma grupları ürün-
leri ilgili olarak; yine 3 yıl önce başlayan 
üretim faaliyetimiz her yıl iki kat hızla 
büyüyor. 6 bin 500 m2 kapalı alanda 
55 personelle ve 8 ayrı üretim hattı ile 
faaliyetlerimiz devam ediyor. Test labora-
tuvarlarımızı tamamladık, bu konuda da 
devam eden yoğun ar-ge faaliyetlerimiz 
var” diye konuştu. Özellikle Avrupa’dan 
gelen taleplerin Cantaş’ın soğutma grup-
ları üretimini olumlu yönde etkilediğine 
dikkat çeken Ekşioğlu, “Avrupa’dan gelen 
taleplere cevap verebilmek adına bir taraf-
tan daha çevreci gazlar diğer taraftan son 
derece yüksek enerji verimliliğine sahip 

tasarımlarla ürünlerimizi sürekli olarak 
geliştiriyoruz. Bu üç önemli faaliyetimizin 
yanı sıra 40’ın üzerinde büyük dünya üre-
ticisinin temsilciliğini yürütüyor ve sektöre 
3 binden fazla ürün çeşidi sunuyoruz. 
Müşterilerimize kendimizi daha iyi anla-
tabilmek, onların acil ihtiyaçlarına her an 
cevap verebilmek ve sunduğumuz ürünle-
rin her zaman arkasında olduğumuzu bir 
kez daha kanıtlayabilmek adına bu teşhir 
salonu ve eğitim merkezi yatırımını yap-
tık. Burası bizden çok sizlerindir, sizlere 
hizmet edecektir” dedi.

Limak ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’ Projesini Kuveyt’e Taşıdı

L imak Vakfı öncülüğünde, T.C. Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Birleş-

miş Milletler Kalkınma Programı işbirliği ile 
Türkiye’de başarıyla sürdürülen Türkiye’nin 
Mühendis Kızları projesi, Kuveyt Üniversi-
tesi ile imzalanan protokolle iyi uygulama 
örneği olarak Kuveyt’e taşındı. Limak, 
Kuveyt Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversi-
tesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) 
işbirliği ile başlatılan Kuveyt’in Mühendis 
Kızları projesi, mühendis kadınları pro-
fesyonel hayata hazırlamayı, mühendis 
adaylarına kariyerlerinde başarılı olmala-
rına yardımcı olabilecek teknik ve mesleki 
becerileri kazandırmayı, yönetim ve liderlik 

konularında gelişimlerine katkı sağlamayı 
hedefliyor. Projeyle, Kuveyt Üniversitesi’nin 
Mühendislik ve Petrol Fakültesi’nde bilgisa-
yar, elektrik, endüstri ve yönetim sistemleri, 
inşaat, kimya, makine ve petrol mühen-
disliği bölümlerinde, son sınıfta okuyan 
ve yeni mezun toplam 40 kız öğrenciye 
BÜYEM işbirliği ile Yaratıcı Mühendislik 
Eğitimi verilecek. Toplam 5 modülden olu-
şan 200 saatlik eğitim kapsamında başa-
rılı olan öğrenciler BÜYEM sertifikasının 
yanı sıra, dünya çapında 100’ün üzerinde 
ülkede kabul gören İş Teknolojileri Eğitim 
Konseyi (BTEC) Yönetim ve Liderlik Sertifi-
kasını da almaya hak kazanacaklar. Ayrıca 

seçilen başarılı öğrencilere, Türkiye’deki 
İstanbul Yeni Havalimanı da dâhil olmak 
üzere, Limak’ın yürüttüğü dünya çapındaki 
önemli altyapı projelerini yerinde gözlemle-
meleri için teknik gezi fırsatları sunulacak. 
Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilerin, 
Kuveyt Uluslararası Havalimanı projesinde 
istihdam edilmesi hedefleniyor. Kuveyt’in 
2035 hedefi kapsamında üç önemli mega 
projeleri bulunuyor. Bunlardan biri Şeyh 
Jaber El Ahmed El Sabah geçit yolu. İkincisi 
Mübarek El-Kabir liman projesi, üçüncüsü 
de uluslararası havaalanı. Kuveyt, bu proje-
lerde kadın mühendislerin görev almasını 
hedefliyor.
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Aldağ, Kazakistan’da Etkin Bir Tanıtım Gerçekleştirdi

K azakistan’ın Almaty şehrinde düzen-
lenen Aquatherm fuarına katı-

lan Aldağ, bölgenin önde gelen inşaat, 
mekanik ve proje firmaları temsilcileri ile 
bir araya geldiği bir akşam yemeği düzen-
ledi. 5-8 Eylül 2017 tarihleri arasında 
düzenlenen Aquatherm fuarı, KazBuild/
WorldBuild Almaty ile birlikte Atakent Fuar 
Merkezi’nde HVAC ve yapı sektörü pro-
fesyonellerini ağırladı. Aldağ A.Ş. fuarda 
teknolojisi ve müşterileri için yarattıkları 
katma değerler hakkında bilgiler verdi. 
Aldağ standında öne çıkan ürünler; EC 
fanlı yeni nesil fancoil cihazları ile Aldamed 
paket hijyen klima santrali oldu. Standı 
ziyaret edenler arasında Türkiye Almaty 
Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz da bulu-
nuyordu. Fuar ve Kazakistan pazarı hak-
kında Aldağ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Rebii Dağoğlu özetle şu bilgileri 
verdi: “Kazakistan ile Türkiye’nin ilişkileri 
her zaman müspet bir zemin üzerinde 
olmuştur. Kazakistan’ın bağımsızlığını ilk 
tanıyan ülke Türkiye’dir. Ortak hedefimiz, 
ikili ticaret hacmimizin 10 milyar dolara 
yükseltilmesidir. Kazakistan’da müteahhit-
lik sektöründe Türk şirketlerinin faaliyetleri 
de gün geçtikçe artmaktadır. 2015 yılında 
Kazakistan’da 600 Türk firmasının üstlen-
diği proje tutarı 2 milyar doları geçmiştir. 
Ayrıca Kazakistan, Orta Asya Türk Cum-
huriyetleri içinde halihazırda en elverişli iş 
ortamını sağlayan ülkedir. Ülkemiz menşeli 
ürünlerin Kazak pazarındaki imajı da olum-
ludur. Türk malı ürünler, kaliteli mallar ola-
rak değerlendirilmektedir, orta ve üst sınıfa 
hitap etmektedir. Bu mevcut olumlu imajın 
yanı sıra yeterince etkin bir tanıtım faaliyeti 
gerçekleştirebilmemiz halinde iyi bir ihracat 
fırsatı yakalamış olacağız. Bu düşünceden 

yola çıkarak Aquatherm Almaty fuarına 
katılma kararı aldık. Gördüğümüz ilgi ise 
şüphesiz memnuniyet verici.”

Aldağ,	Almaty	Rixos	Otel’de	
Kazakistan’ın	inşaat,	mekanik	ve	
proje	firmalarıyla	buluştu

Aldağ, 7 Eylül’de Almaty Rixos Hotel’de 
Kazakistanlı inşaat, mekanik ve proje fir-
maları temsilcilerini ağırladığı bir akşam 
yemeği düzenledi. Konuklara Aldağ’ı 
tanıtan sunum, Pazarlama Müdürü Ezgi 
Temoçin tarafından gerçekleştirildi. Aldağ 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rebii 
Dağoğlu, Aldağ A.Ş.’nin Kazakistan’da 
gerçekleştirmeyi planladığı çalışmaları 
anlattı. Dağoğlu konuşmasında şu nokta-
lar üzerinde durdu: “Türkiye ve Kazakistan 
arasında ticaret hacmi ve yatırımlar, 25 
yıllık süreçte düzenli olarak artış gösterdi. 
Türk müteahhitleri Kazakistan’da değeri 20 
milyar doları aşan inşaat projesini hayata 
geçirdi. Türkiye, Kazakistan’ın bölgedeki 
güvenilir ticari-ekonomik ortağıdır. Şu 
anda aramızdaki ticaret hacmi yaklaşık 2 
milyar dolar civarında. Bunun ilk etapta 5 
milyar dolara ulaşması isteniyor. Kazakis-
tan ve Türkiye’de büyük bir ticaret potan-
siyeli mevcut. İşte bu güçlü potansiyeli 
başarılı bir şekilde dinamiğe dönüştürüp 
Türkiye’nin mühendislik alanında ürün 
ve hizmetlerini etkin biçimde tanıtıp iyi 
bir pazar payı elde etmeyi hedefliyoruz. 
Halihazırda Aldağ’ın ihracatının yüzde 

10’unun adresi Kazakistan. Bu coğrafyaya 
yönelik çalışmalarımızı ve ihracat payımızı 
artırmak istiyoruz. Değerli konuklarımıza 
bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ede-
rim.” Geceye katılanlar arasında Almaty 
Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Almaty 
Başkonsolos Vekili Engin Daloğlu, Almaty 
Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi İsmail 
Erkan Sarısaçlı da bulunuyordu. Almaty 
Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz’ın yaptığı 
konuşmanın ardından Aldağ A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Temel Dağoğlu’na 
Almaty Kariyer Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Sabri Hizmetli tarafından Kazakların 
milli giysisi “Çapan” giydirildi.

Aldağ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rebii 
Dağoğlu

Almaty Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, 
Aldağ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rebii 
Dağoğlu

Aldağ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rebii 
Dağoğlu, Aldağ Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Temel Dağoğlu, Almaty Kariyer 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri 
Hizmetli
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Aldağ A.Ş.’nin Yeni İnsan Değerleri Görevlerine Başladı

ldağ A.Ş. yeni stratejik yol haritası 
üzerinde yol almaya devam ediyor. 

Şirket, pazar dinamizmini artıracak adımları, 
birbiri ardına atıyor. Bu adımlardan biri de 
güçlü deneyim ve bilgi sahibi insan değerle-
rini Aldağ ailesine kazandırmak oldu. Aldağ 
insan değerleri arasına Refet Doruk Oflaz ve 
Özgen Tükel katıldı.
Aldağ A.Ş. Ankara Bölgeler Satış Koordina-
törü olan Refet Doruk Oflaz, Aldağ A.Ş.’nin 
satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetleri 
konusunda hizmet veren Adana, Ankara, 
Bursa ve İzmir Bölge Müdürlükleri’nin kendi 
içlerinde ve İstanbul Genel Müdürlük ile 
koordinasyonlarının sağlanması, perfor-
mans ve motivasyon artırılması sayesinde 
ciro ve kârlılıklarının yükseltilmesi için çalış-
malarına başladı. Önceki yıllarda Aldağ 
A.Ş. Ankara Bölge Müdürü olarak görev 
alan Oflaz, makine mühendisliği eğitimini 
ODTÜ’de tamamladı, yüksek lisansını Baş-

kent Üniversitesi’nde yaptı. Yaklaşık 20 yıl 
mesleki deneyime sahip olan Refet Doruk 
Oflaz, İngilizce ve Almanca biliyor.
Tedarik Zinciri Direktörü (Supply Chain 
Director) olarak görev alan Özgen Tükel ise 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Makine 
Mühendisi olarak mezun olduktan sonra 
başlayan meslek hayatı içinde daha önce 
de Aldağ A.Ş.’de Satış Mühendisi ve Teknik 
Satışlar Şefi görevlerini üstlenmişti. Tükel, 

Altı Sigma, Proje Yönetimi, Ortak Materyal 
Yönetim Sistemleri Sertifikalarına sahiptir, 

“Katkılı Katkısız Polimerlerin Sürtünme Kat-
sayılarının Deneysel Analizi” başlıklı yayını 
bulunmaktadır. Özgen Tükel, 2012-2016 
yılları arasında, Endonezya Jakarta’da IHS 
organizasyonunda, kimsesiz çocuklar yara-
rına yapılan çalışmalarda görev aldı. İngi-
lizce bilen, evli ve iki çocuk sahibi Tükel, 20 
yıllık mesleki deneyime sahiptir.

ODE, Tüm Paydaşlarına Yıl Boyunca Eğitimler Düzenliyor

O DE Yalıtım, farklı eğitim programları ve 
toplantılarla tüm paydaşlarını yalıtım 

sektöründeki son gelişmeler, en yeni uygu-
lamalar ve teknolojilerle tanıştırarak gele-
ceğe hazırlıyor. 2021 yılında 500 milyon TL 
ciroyu aşarak, sektörünün en büyük şirketi 
olmayı ve Türkiye’nin en büyük 300 sanayi 

kuruluşu arasına girmeyi hedefleyen ODE 
Yalıtım, paydaşlarıyla birlikte büyümek için 
yıl boyunca başta çalışanları olmak üzere 
bayileri, bayilerinin çalışanları, uygulamacıları 
ve yabancı müşterilerine eğitimler düzenli-
yor. ODE Yalıtım, 2017 yılının ilk 6 ayında 
yaklaşık 500 paydaşına toplam 4 bin 500 
saatlik eğitim düzenledi. ODE’nin kurulduğu 
günden beri en önem verdiği konunun eği-
tim olduğuna dikkat çeken ODE Yalıtım 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Bayi 
Rekabet Gücü Gelişim Programı adı altında 
bayilerinin kurumsallaşma ve rekabetçilik 
düzeylerine katkıda bulundukları bir eğitim 
programı düzenlediklerini anlattı. Turan, 
“2010 yılından itibaren her yıl belirli sayıda 
çalışanımızı Türkiye’nin önde gelen üniver-
sitelerinde yüksek lisans yapmaları için MBA 
programına gönderiyoruz. Programın bede-
lini yüzde 100 karşılıyoruz. Şu an beyaz yaka 
çalışanlarımızın yüzde 20’si yüksek lisans 
derecesine sahip. Bu oldukça yüksek bir 

oran. Hedefimiz bu oranı yüzde 25'e çıkar-
mak. Ayrıca çalışanlarımızı Koç ve Sabancı 
üniversitelerinde 6 ay süren TURQUALITY 
Yönetici Geliştirme Programı’na dahil edi-
yoruz. GELECEK BENİM! sloganı ile başlat-
tığımız bir Yönetici Yetiştirme Programımız 
bulunuyor. Tüm bunları yetenek yönetimi 
çalışmalarımız kapsamında planlı olarak ger-
çekleştiriyoruz. Amacımız gelecekteki ODE’yi 
yönetecekleri, bugünden hazırlamak. Satış 
ve pazarlama ekibimize yönelik özel eğitim-
lerimiz de bulunuyor. Su Yalıtım Uygulayıcı 
Seminerlerimiz yıl boyunca devam ediyor. 
Son olarak da İstanbul’da iki, Ankara, İzmir 
ve Eskişehir’de birer tane olmak üzere Paydaş 
Toplantıları’na başladık. Bu toplantılarda da 
ODE’nin vizyonunu, gelinen noktaya kadar 
yaşanan deneyimleri ve hedeflerimizi akta-
rıyoruz. Şirketimizi geleceğe taşıyacak tüm 
paydaşlarımıza yıl boyunca düzenleyeceği-
miz çeşitli eğitimlerle değer yaratmayı sür-
düreceğiz” diye konuştu.

Haberler
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Haberler

Panasonic “Bizden Bize” Toplantısını 
Gerçekleştirdi

P anasonic Eco Solutions Türkiye, 
her yıl geleneksel olarak gerçekleş-

tirdiği “Bizden Bize Paylaşım Toplantısı” 
kapsamında tüm çalışanlar ve ailelerinin 
katılımı ile bir organizasyon düzenledi. 
Sunuculuğunu Neslihan Maltepe’nin 
yaptığı programa, Yönetim Kurulu Baş-
kanı Takaki Oguri, Genel Müdür Nus-
ret Kayhan Apaydın, yönetim kurulu 
üyeleri, yöneticiler, çalışanlar ve aileleri 
katıldı. Polonezköy’de gerçekleştirilen 
organizasyona Panasonic Eco Solutions 
Türkiye’nin çalışanları ve ailelerinden 
oluşan bin 300 kişi katıldı. Kutlamalar 
Genel Müdür Nusret Kayhan Apaydın’ın 
açılış konuşması ile başladı. Apaydın, 
konuşmasında “Sizlerle birlikte oldu-
ğumuz her bir toplantı, sürekli olarak 
vurguladığımız değerlerimizden olan 
çalışan odaklılığın adeta en net yansı-
ması gibi. Biz birlikte başaran, birlikte 
sevinen ve hedefleri için birlikte çalışan 
dinamik, birbirine bağlı ve örnek bir 
aileyiz. Bugün, 100 çalışanımıza kıdem 
teşvik ödüllerini takdim edecek ve şir-
ketimize sağladıkları katkı için onlara 
teşekkürlerimizi sunacağız. Bu arkadaşla-
rımızın yaşadığı gurura şahitlik edeceğiz. 
Önümüzdeki dönemde, sizlerin değerli 

gayretleri ile şirketimizin sürdürülebilir 
büyüme hedeflerine ulaşması için hep 
birlikte kesintisiz bir dinamizm içerisinde 
olacağız” dedi. Apaydın’ın ardından 
Yönetim Kurulu Başkanı Takaki Oguri 
“VİKO’ya yaptığımız yatırımın üzerinden 
üç yıldan fazla bir süre geçmiş durumda 
ve dönüp baktığımızda siz değerli çalı-
şanlarımızın da destekleri ile birçok 
alanda önemli mesafeler kat ettiğimizi 
görmekteyim. Öncelikle katkılarınız için 
hepinize en samimi duygularımla teşek-
kürlerimi sunarım. Panasonic için Türkiye 
oldukça büyük ve stratejik bir öneme 
sahip bulunmaktadır. Türkiye’deki üre-
timlerimizi daha da artırma ve global 
düzeyde pazar liderliğini elde etme 
hedefimiz bunun en açık kanıtıdır. Bu 
vesile ile bugün kıdem teşvik ödülüne 
layık görülen çalışanlarımızı ve ailelerini 
kutlar, hepinize harika bir gün dilerim” 
şeklinde konuştu. “Tanıma Takdir Ödül-
lendirme Sistemine” göre belirlenen ve 
“Kıdem Teşvik” kapsamında yer alan 100 
ödül, Bizden Bize organizasyonunda 
sahiplerini buldu. Bu kapsamda 5, 10, 
15, 20 ve 30. yılını dolduran çalışanlara, 
üst yöneticiler tarafından birer plaket 
takdim edildi.
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E.C.A.’nın İki Yeni Serisi 
Avrupa’dan Ödülle Döndü

G eliştirdiği teknoloji ve yeniliklerle insan sağ-
lığını ve çevresel duyarlılığı ön planda tutan 

E.C.A, armatür ürün ailesine iki yeni seri ekledi. E.C.A. 
tarafından geliştirilen Hygiene Plus teknolojisine de 
sahip Icon ve Purity armatürler, uluslararası tasarım 
yarışmalarının en prestijlilerinden A Design Award ve 
Iconic Awards tasarım yarışmalarından ödülle döndü. 
A Design Award’ta Icon serisi lavabo, banyo, eviye 
armatürleri Gold seviyesinde; Purity serisi, lavabo, 
banyo, eviye armatürleri Silver seviyesinde ödüle layık 
görülürken, Iconic Award tasarım yarışması ürün 
kategorisinde Purity lavabo bataryası ve Icon banyo 
bataryası ödül aldı. Sunduğu 3 boy lavabo alter-
natifi ve ankastre banyo-lavabo ürünleriyle E.C.A. 
Purity armatür serisi, modern mekânlar için ideal 
bir tercih oluşturuyor. Minimalizmin temel alındığı 
seride, pürüzsüz yüzeyler ve yumuşak hatlar ile yalın 
bir görünüm hedeflenirken, kullanım ergonomisi 
ürünleri ön plana çıkartıyor. İnce ve şık tasarımıyla 
dikkatleri üzerine çeken E.C.A. Icon serisi, özgün 
tasarımıyla armatür dünyasında fark yaratıyor. Sürek-
lilik ve bütünlük konseptini ayrıntılarında yansıtan 
E.C.A. Icon koleksiyonu ürünleri, dinamik ve net çiz-
gilerle yuvarlak hatların estetik birleşiminden oluşan 
detaylar barındırıyor.
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Armacell, H1 2017 Sonuçlarını Açıkladı

A rmacell, H1 2017 sonuçlarını açık-
ladı. 30 Haziran 2017’de sona eren 

altı aylık dönem için net satışlar yüzde 
13.7 artışla 313.8 milyon Euro’ya yük-
seldi (1.2016: 276.0 milyon Euro). Gelir 
artışı, tüm iş kolları tarafından yönlendi-
rildi. 2011 yılının ilk yarısında, düzeltil-
miş FAVÖK yüzde 9.0 artışla 51.3 milyon 
Euro (H1 2016: 47.1 milyon Euro) oldu. 
Düzeltilmiş EBITA, 41.5 milyon Euro’ya 
yükseldi (2015 yılının ilk yarısı: 38.5 mil-
yon Euro). Bu olumlu gelişme, değişken 
bir makroekonomik çevreye, devam eden 
jeopolitik gerilime ve hammadde mali-
yetlerinde bir artışa rağmen hem işletme 
hem de bölgeler tarafından yönlendirildi. 
Armacell Group Başkanı ve CEO’su Pat-
rick Mathieu, şirketin mali performansını 
değerlendirerek, “Armacell’in ürün yelpa-
zesi ve büyüme stratejisini bir kez daha 
teyit eden 2017 yılının ilk yarısında 3 yıllık 

iş planımızı ve güçlü performansımızı yürü-
tüyoruz” dedi. 2017 başında, PET üretim 
alanı, Kuzey Amerika pazarlarına hizmet 
etmek için Kanada’nın Brampton kentinde 
yeni bir üretim hattı ile genişletildi. Arma-
cell, Asya’daki güçlü talebe dayanarak PET 
köpük üretimini Çin’e genişletme seçe-
neklerini gözden geçiriyor. Güney Kore’de 
şirkete kamu projelerine erişim izni veren 
yeni bir belge, bölgedeki büyümeyi güç-
lendirmeye devam edecek. Armacell, önde 
gelen ABD ekstrüzyon polietilen izolasyon 
köpükleri üreticisi Nomaco’nun yanı sıra 
İskandinavya’da entegre kaplama çözüm-
leri sağlayıcısı Danmat Iso Systems’in yalı-
tım işini alarak global birleşme ve satın 
alma stratejisini uygulamaya devam etti. 
Armacell’in Kurumsal Gelişim ve Yatırımcı 
İlişkileri Başkan Yardımcısı Norman Rafael, 
“Yakın zamanda edindiğimiz işletmele-
rin entegrasyonu devam ediyor ve M & 

A
Armacell Autodesk Revit Eklentisini Müşterilerine Sunuyor

rmacell, 2011 yılında Amerika 
Birleşik Devletleri’nde Autodesk 

Revit için bir BIM modülünü piyasaya 
sundu. 2015 itibarıyla da Armacell, Bir-
leşik Krallık’ta markete NBS (Ulusal BIM 
Kütüphanesi) yoluyla kolaylıkla ve ücret-
siz indirilebilen BIM objeleri sağlayabilen 
ilk esnek elastomerik yalıtım üreticisi oldu. 
Şimdi ise bir adım daha ileriye giderek pro-
jeler için teknik yalıtım malzemeleri plan-
lanmasında kullanılabilecek özel Autodesk 
Revit eklentisini müşterilerine sunuyor. Bu 
eklenti sayesinde BIM ile teknik yalıtım plan-

laması ve dizaynı oldukça kolaylaşıyor. Zira 
yalıtım malzemesinin seçimi birçok para-
metreye dayandığı için kullanıcı tarafından 
girilmelidir. Burada çoğu zaman hatalar 
ortaya çıkabiliyor çünkü data ilgili katalog-
lardan alınarak manuel olarak girilmelidir. 
Armacell BIM Eklentisi ise bu duruma net 
bir çözüm ortaya koyuyor. Armacell BIM 
eklentisi, modelde gerekli veriye direkt ula-
şabiliyor ve kullanıcıyı ürün seçimi ve kon-
figrasyonu konusunda destekliyor. Armacell 
ürün portföyü veri tabanından seçim yapa-
biliyor olmak, dizayn safhasını otomatize 

hale getiriyor ve kullanıcının herhangi bir 
manuel giriş yapması durumunu ortadan 
kaldırıyor. Böylece planlama ve dizayn 
işlerinin çok daha basit ve hızlı olmasını 
sağlıyor ve hata miktarını düşürüyor. BIM 
eklentileri konusunda Armacell ‘az çoktur’ 
mantığı ile hareket ediyor. Bu manada 
diğer modellerle programın zorlanma-
sını engellemek için dosya büyüklüğünün 
mümkün olduğunca az olmasına dikkat 
ediliyor. Armacell BIM eklentisi www.
armacell.eu web sitesinden ücretsiz ola-
rak indirilebilir.

A faaliyetimizin 2017 yılı ve sonrasında 
önemli sinerjileri sürdüreceğinden eminiz” 
dedi. Mart 2017’nin sonunda Armacell, 
ikinci kez borç yeniden fiyatlandırmasını 
başarıyla tamamladı. H2 2016’da yapı-
lan yeniden fiyatlandırma ile birlikte, faiz 
maliyetleri, Şubat 2016’da gerçekleştirilen 
LBO finansmanı ile karşılaştırıldığında yılda 
yaklaşık 15 milyon Euro azaltıldı. Armacell 
Group CFO’su Dr. Max Padberg şunları 
söyledi: “Yılın ilk altı ayı, yalıtım sektöründe 
ve PET işinde, satın alımlarımız ve verim-
lilik kazanımlarımızdaki güçlü hacimlerle 
karakterize edildi. Aynı zamanda, Grup 
finansman yapısını daha da geliştirmiş ve 
faiz giderlerini azaltmıştır. Sürdürülebilir 
mali güç Armacell'in başlıca başarı fak-
törlerinden biri olmaya devam edecektir.” 
Armacell, Standard & Poor’s tarafından B 
(istikrarlı) ve Moody’s tarafından B3 (pozi-
tif) olarak derecelendirildi.

Wilo’nun Yıllık Faaliyet Raporuna Uluslararası Ödül

W ilo, Amerikan İletişim Profesyonelleri 
Ligi (League of American Commu-

nications Professionals-LACP) tarafından 
düzenlenen “LACP 2016 Yılı Vizyon Ödül-
leri” yarışmasında öne çıkan markalardan 
biri oldu. Wilo, “Faaliyet ve Sürdürülebilir-
lik Raporları Ödülleri” alanında en prestijli 
platform olarak kabul edilen yarışmada iki 
ödül birden kazandı. Wilo’nun hazırladığı 
“2016 Yıllık Faaliyet Raporu”, yarışmanın 
“Ekipmanlar, Makineler ve Cihazlar” kate-
gorisinde “Platin” ödüle layık görüldü. 
Jüri üyelerinin 100 üzerinden 99 puan ile 

değerlendirdiği rapor başlıca kriterler olan 
kalite, özgünlük ve önsöz konularında 
tam puan aldı. Wilo ayrıca “En Yaratıcı 

Rapor” kategorisinde “Altın” ödülün 
sahibi oldu. Amerikan İletişim Profesyo-
nelleri Ligi, 2001 yılında başlattığı “LACP 
Vizyon Ödülleri” ile her yıl başarılı şirketleri 
ödüllendiriyor. Yıllık faaliyet raporları ala-
nında dünyanın en büyük rekabeti sayı-
lan yarışmaya bu yıl 24’ten fazla ülkeden 
1000 başvuru yapıldı. Wilo, “LACP 2016 
Yılı Vizyon Ödülleri” değerlendirmesinde 
Bertelsmann, Henkel, Coca-Cola, Hoch-
tief, Wal-Mart, Boeing ve Aeroflot gibi 
şirketlerle rekabet ederek önemli bir başarı 
elde etti.
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Mimarlık Haftası Etkinliklerinde Mimarlık, Paydaşların 
Gözünden Mercek Altına Alındı

Y apı-Endüstri Merkezi (YEM)'de 2-6 
Ekim 2017 tarihleri arasında gerçek-

leşen Mimarlık Haftası etkinliklerinde mimar-
lık, paydaşların gözünden mercek altına 
alındı. Etkinliğin üçüncü gününde mimar-
lık, mühendislerle masaya yatırıldı. Kreatif 
Mimarlık Kurucu Ortağı Aydan Volkan’ın 
moderatörlüğünü yaptığı “Mühendislerle 
Mimarlık” oturumuna İTÜ Makine Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman 
Kılıç, Enkom Mühendislik Kurucusu, Şirket 
Müdürü Belgin Pekcan, Ekotasarım Genel 
Müdürü Gürkan Görgün ve FMT Cephe 
Danışmanlık Genel Müdürü Haldun Yılmaz 
konuşmacı olarak katıldı. Mimar ve mühen-
dislerin ortak çalışmasını büyük bir orkestraya 
benzeterek oturumu açan Aydan Volkan, 
mimarlığı ortak üretim modeli olarak gör-
düğünü söyledi ve “Hayal ettiğiniz yapının 
işverenin ihtiyaç programına uygun olması 
için mühendislik disiplininin ortak paydası 
olması önemli. Mühendisler de tasarım yara-
tıyor. Mimarların tasarımlarıyla entegreler ve 
bu entegrasyona önem vermemiz gerekiyor” 
diye konuştu. 

Kılıç:	“Yangın	sadece	tasarımla	
önlenir”
Türkiye'de yangın güvenliği konusunda önde 
gelen isimlerden Prof. Dr. Abdurrahman 
Kılıç, “Tasarım yaparken öncelikle yönetme-
likleri esas alın. Önce güvenlik deyin” diyerek 
sözlerine başladı ve “Yangın güvenliğinde 
birinci öncelik insan hayatıdır. İlk önlem hal-

kın eğitimi daha sonra koruyucuların yani 
mimar ve mühendislerin eğitimidir. İkincisi 
binalarda alınan önlemlerdir. Yangın sadece 
tasarımla önlenir, tasarımla söndürülür, itfai-
yeyle değil. Üçüncüsü altyapı ve dördüncüsü 
itfaiyenin eğitim ve teknik gücüdür” dedi. 
Türkiye’de yılda yaklaşık 120 bin yangın çık-
tığını ve yarısının konutlarda meydana geldi-
ğini söyleyen Kılıç “İnsana değer veren ülke-
lere baktığınızda yangın önlemlerine değer 
verildiğini görüyorsunuz. Önce tedbir sonra 
tevekkül olması lazım. Mimar önce çıkış-
ları düzenleyecek. Bir ortamda iki ayrı çıkış 
varsa insan ölmez” diye devam etti ve ekledi: 
“Birinci sırada daima binanın fonksiyonel 
olması, ikinci sıradaysa güvenli olması vardır. 
Sonrasında konfor, estetik, ekonomik işletile-
bilirlik, sürdürülebilirlik gelir ama önemli olan 
ilk ikisidir. Yangın bu ikinci aşamadır. Daha 
çizgi çizerken yangın kaçışları çizilir. İstanbul 
için yangın yönetmeliği ilk olarak 1992’de, 
Türkiye için 2002’de çıkarıldı. Güvenlik için 
yönetmeliğin esas alınması gerekir.” 
Belgin Pekcan, “Elektrik mühendisi olarak 
mimarlarla iç içe çalışıyoruz. Mimari tasa-
rım varlığımızın sebebi diyebilirim. Elektriğin 
proje bölümü olarak konuyu ele aldığımızda 
bir şeyi tasarlayabilmemiz için burada her 
zaman bir mimari tasarıma ihtiyacımız var. 
Mimari binanın kapsamı doğrultusunda tek-
nik birtakım ihtiyaçları öngörüyoruz. Yapı 
üretim sürecinde sıklıkla bir aradayız ve etki-
leşim içindeyiz. Bir yapıyı düzgün şekilde 
ortaya çıkarmaya çalışıyoruz” dedi ve şöyle 

devam etti: “Mimar gözünde o projenin 
ruhunu anlamaya çalışıyoruz. Mimar gözüyle 
bakıyoruz. Mimarın ne anlatmak istediğini 
anladığımız zaman teknik doneleri oluştu-
rurken o yapıyı bozmamaya çalışıyor, ne 
kadar az zarar verebiliriz diye düşünüyoruz.”
Gürkan Görgün, bir mimari tasarımın başa-
rısının bu mimari tasarımı oluşturan paydaş-
ların birbiriyle olan ilişkisinde yattığına dikkat 
çekti. “Tasarım süreci yapılırken en önemli 
etmenlerden biri koordinasyon toplantıları ve 
her paydaşın bilgi akışını zamanında doğru 
olarak paylaşması. Birbirlerinin dillerinden 
anlamalarını gerektiren bir konu. Oysa son 
zamanlarda yapılan hatalardan biri mimarın 
kendi ekibini oluşturması yerine işverenin en 
ucuz şekilde olması için birbirini tanımayan 
ekipler kurması ve herkesin ayrı telden çal-
ması. Oysa tasarımın ruhu çok önemli. Gün-
cel problemlerden diğer biriyse elemanların 
eğitim sorunu. Beklediğimiz eğitim kalitesine 
sahip değiller. Hocalarımızdan rica edece-
ğiz tesisat konusuna ağırlık versinler” diyen 
Görgün, mimarlardan beklentilerini şöyle 
özetledi: “Mimarlardan beklentimiz sürdü-
rülebilir tasarım ruhuna inanmaları ve bize 
destek olmaları. Dünya şu anda sıfır enerji 
binaları geçti, artık enerji üreten binalar var. 
Kendi tükettiğinden fazlasını sisteme akta-
rıyor. Bizde şu anda bilinmiyor. Kendimizi 
geliştirmemiz şart. Yapı Bilgi Modellemesi 
(BIM) sistemi gelişmeye açık bir konu. Birkaç 
seneden beri büyük projelerde yapıldığı iddia 
ediliyor. Hakkıyla yapıldığını göremiyoruz. Bu 
konuda çalışırsanız rakiplerinize karşı rahat 
edersiniz.” 
Haldun Yılmaz ise “Cephe danışmanlığının 
geçmişi eskiye dayanmıyor. Uluslararası 
30-35 senelik bir geçmişi var. Türkiye’de 
10 yılı aştı ama oturmuş bir sistem değil. 
İçinde çok sayıda teknik ve mühendislik 
danışmanlığı barındıran bir alan. Mimarın 
talebini, tasarımını, binadan beklenen fonk-
siyonu, gerçeğe dönüştüren bir disipliniz. 
Bizim hizmetimize gerek olduğunu işverene 
ikna eden mimar oluyor. Yaptığımız tüm 
sözleşmelerde mimarın da onayının alındı-
ğını söyleyebilirim. Zaman yönetimi ve karar 
aşamaları dışında sıkıntımız yok. Kararlar 
verildiği sürece rahat çalışabiliyoruz” dedi.
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Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

FORM ŞİRKETLER GRUBU

T 

AKPA Alüminyum Fabrikaları
ürkiye’nin lider alüminyum üreticilerinden olan Akpa 
Alüminyum’un Hendek ve İran Tebriz fabrikalarının 

proses soğutması için Form Şirketler Grubu’nun yüksek ve-
rimli Clivet marka hava soğutmalı grupları kullanılıyor. 1987 
yılından bu yana alüminyum profil üretimi, alüminyum-
plastik aksesuar satışı gerçekleştiren Akpa Alüminyum’un 
Hendek Fabrikası’nda toplam soğutma kapasitesi 2 bin 
900 kW olan 2 adet Clivet marka hava soğutmalı soğut-
ma grubu, Tebriz İran Fabrikası’nda ise soğutma kapasitesi 
700 kW olan 1 adet Clivet marka hava soğutmalı soğutma 
grubu kullanılıyor. Projede kullanılan Clivet’in hava soğut-
malı grupları aynı anda ısıtma ve soğutmanın (dört borulu 
sistemin) ihtiyaç duyulduğu otel-iş merkezi uygulamaları 
ve endüstriyel uygulamalarda optimum çözüm sağlıyor. 
Clivet SCREWLine³ hava soğutmalı su soğutma grupları 
420-1430 kW soğutma kapasitesi aralığına sahip. Çevreci 
akışkan R134A'nın kullanıldığı Cihazlar, -10˚C dış hava şar-
tına kadar standart olarak soğutma yapabiliyor.

E

AVenS HAVALANDIRMA 
SİSTEMLERİ A.Ş.

ston İnşaat Yatırım A.Ş.’nin İstanbul Bahçeşehir’de 
gerçekleştirdiği Eston Şehir Mahallem konut proje-

sinin mini aksiyal fan grupları, sığınak havalandırma ünite-
leri ve duman tahliye sistem tedariki AVenS Havalandırma 
Sistemleri A.Ş. tarafından sağlanıyor. 
Tamamlandığında Bahçeşehir’in en seçkin konut yatırım-
larından biri olacak proje her biri bahçeli, teraslı ya da 
balkonlu 740 adet daire ve villalardan oluşuyor. Tüm site, 
kapalı otoparklar, yürüyüş yolları ve yeşil alanları ile konfo-
ru garanti ediyor. Projede AVenS A.Ş.’nin pazara sunduğu 
Vortice Punto serisi mini aksiyal fanlar, Vortice Lineo serisi 
alev yürütmez V0 plastik kanal tip fanlar, Vortice CA serisi 
karma akışlı kanal tip fanlar, Vortice Vario serisi çift yönlü 
aksiyal fanlar, Avensair SYS sığınak havalandırma üniteleri 
ve duman tahliye fanları kullanılıyor. Projenin başlıca ter-
cih sebeplerinden Vortice marka ürünler LongLife 30.000h 
mekanik çalışma garantisi ile ön plana çıkıyor.

Eston Şehir Mahallem 
Projesi

WAVIN
Naturel Park Evleri

avin Chemidro’nun yerden ısıtmadaki uzmanlık bilgisini 
Türkiye pazarına taşıyan Wavin Pilsa, toplam 104 dai-

reden oluşan ve Şanlıurfa’da ilk olarak yerden ısıtma ve serin-
letmenin aynı anda uygulandığı Naturel Park Evleri projesinin 
uygulamasını başarıyla yürütüyor. Seyitoğlu İnşaat tarafından 
gerçekleştirilen Şanlıurfa’nın en prestijli projesinde, uygulama 
projesi tasarımından ürün seçimine kadar tüm teknik süreçler 
Wavin Pilsa’nın uzmanlık bilgisi ile gerçekleştirildi, sistemin 
doğru işlemesiyle yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağ-
landı. Proje kapsamında yerden ısıtma haricinde, SiTech+ ses-
siz atıksu sistemi, daire içi tesisatta yenilikçi ürünler Pilsa Plus, 
PPR-Bazalttherm ve  altyapı sistemindeTegra plastik rögarlar 
kullanıldı

W
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TERMO TEKNİK

D

Mersin New City
uvar tipi yoğuşmalı kazan ısıtma pazarının Türkiye’deki aktif oyuncula-
rından biri olan Termo Teknik'in Evomax kazanlarının kullanıldığı prestijli 

projelere New City de eklendi. Termo Teknik, Mersin’de Körükçüoğlu İnşaat 
tarafından yürütülen New City projesinin ısıtma ihtiyacının belirlenmesinden 
projelendirilmesine kadar tam destek verdi. New City konutlarında, 2 blok içinde 
bulunan 300 m2 genişliğinde 86 adet dairenin ısıtılması kazan dairesinden sağ-
lanıyor. Projede binanın ısıtılmasında alüminyum radyatör kullanılırken, ısıtma 
için gerekli olan sıcak su her blok için 1500 litrelik 2 adet sıcak su boyleri ile 
tedarik ediliyor. Kazan dairesindeki minimum alan kullanım gerekliliği nedeniyle Evomax 160 kW yüksek kapasiteli kazanlar 
tercih edildi, böylelikle kullanılan kazan adedi azaltılarak kazan dairesi alanından en verimli şekilde yararlanıldı. İki bloğun mahal 
ısıtmasının 4 adet Evomax 160 kW kazan ile sağlandığı New City’de binanın ısıtma ve sıcak su ihtiyacını yönetmek amacıyla 
kaskad kontrol paneli uygulaması yapıldı, böylece kontrol panelinin 4 adet kazanı anlık ihtiyaca göre kontrol etmesi sağlandı. 
Projede kazanların kontrol panelinde gün içerisinde farklı zamanlarda aktif olacak şekilde 3 farklı sıcaklık değeri girildi. Kazanların 
ısıtma eğrileri de bölgenin coğrafi sıcaklık değerlerine göre belirlendi. Evomax kazanlar, işletme maliyetlerini düşük tutmak için 
yüzde 110 verim oranına kadar kısmi yükte çalışabiliyor. 42, 65, 90, 105, 125 ve 160 kW kapasite seçeneklerine sahip Evomax 
kazanlar, ısı ihtiyacına bağlı olarak 15 adede (toplam 2400 kW = 2.000.000 kcal/h) kadar tek bir kontrol paneli üzerinden 
kontrol edilebiliyor. Kompakt boyutları ile az yer kaplayan Termo Teknik Evomax kazanlar, farklı ısıtma ihtiyaçlarına uyumlu 
çalışma, uzaktan kontrol ve yüksek verim gibi kullanım özelliklerine sahip. Evomax’ın Türkçe karakterli kullanıcı arayüzü hem 
kullanıcı hem servis için kolay, hızlı kurulum ve işletme sağlıyor.

SYSTEMAIR

İ

Antalya IKEA
sveç’in ünlü mobilya mağaza zinciri IKEA’nın, çoğu 
Avrupa’da olmak üzere 43 ülkede 235 mağazası 

bulunuyor. Türkiye’de 11 yıldır faaliyet gösteren IKEA, ül-
kemizdeki 6. mağazasını Antalya’da açıyor. Antalya IKEA 
otoparkında Systemair Green Ventilation akıllı otomasyon 
sistemi ile donatılmış jet fanlı otopark havalandırma sistemi 
kullanıldı. Systemair jet fanları sayesinde içerideki CO ve NOx 
seviyesi sürekli kontrol altında tutularak otopark genelinde 
iç hava kalitesi Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği limitleri 
arasında olur. Bu sayede otopark içinde ferah ve sağlıklı bir iç 
ortam havası sağlanır. Antalya IKEA’da, Systemair güvencesi 
ile 94 adet AJR-400 serisi aksiyel fan, 13 adet IV serisi radyal 
jet fan, 10 adet aksiyel duman egzoz fanı ve 4 adet aksiyel 
taze hava fanı kullanıldı. 2016 yılında başlayan proje yaklaşık 
52 bin m2’lik alana sahip. IKEA otoparkını sıradan kapalı 
otoparklardan ayıran en önemli özellik, self-servis alışveriş 
metodu sayesinde müşterilerin satın aldıkları demonte eşya 
kolilerini kendi araçlarına yükleyebilmeleri. Bu sırada müşte-
riler kapalı otoparkta daha çok zaman geçirir ve otopark iç 
hava kalitesinden daha çok etkilenir.

ISIDEM YALITIM

I

One Airport Square 
Alışveriş Merkezi

S I D E M 
Y a l ı t ı m ’ ı n 

Coolflex markalı 
elastomerik kauçuk 
köpüğü ürünleri, 
Gana’nın başkenti 
Akra’da inşa edilen 
ve Batı Afrika’nın 
ilk ticari yeşil bina 
olma özelliği ta-
şıyan One Square 
Airport Alışveriş 
Merkezi’nin ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin 
ekipman yalıtımlarında kullanıldı. 2014 yılı Afrika Uluslara-
rası Gayrimenkul Ödülü sahibi One Square Airport Alışveriş 
Merkezi, Kotoka Uluslararası Havaalanı’na birkaç dakika 
uzaklıkta bulunuyor. ISIDEM Yalıtım’ın Eskişehir’de bulunan 
ileri üretim teknolojisine sahip tesislerde ürettiği Coolflex 
elastomerik kauçuk köpüğü, yüksek su buharı difüzyon di-
renci katsayısı ile korozyon riskini minimuma indirmek adına 
μ ≥ 10.000 değeri ile üretiliyor. Bu değer şu ana kadar TSE 
tarafından tescillenmiş ürünler arasında sektörün en yüksek 
su buharı difüzyon direnç katsayısı olma özelliği taşıyor. Ka-
palı gözenekli ve homojen dağılımlı hücre yapısı sayesinde 
uygulandığı tesisatlarda maksimum termal performans ve 
yoğuşma kontrolü sağlayan Coolflex ürünleri, TS EN 13501-
1 Yangın Yönetmeliğine göre levhalarda B,s3-d0, borularda 
BL,s2-d0 yangın performansıyla uluslararası standartlara uy-
gunluğuyla öne çıkıyor.
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WILO

G oogle’ın Finlandiya’nın Hamina kentinde kurulan 9 
bin m² büyüklüğündeki data merkezinde soğutma 

suyunun aktarılmasında Wilo’nun yüksek performans ve 
verimlilik sağlayan “CronoLine-IL” pompaları kullanılıyor. 
Wilo-CronoLine-IL 
pompalar yüzde 
80’in üzerinde hid-
rolik verimlilik, yüzde 
90’dan fazla motor 
verimliliği sağlıyor. 
Merkezde gerekli 
miktardaki soğutma 
suyunu sağlayabil-
mek için kuru rotorlu “in-line” tip pompalar yatay olarak 
tesisata monte edildi. Sıcaklığın mümkün olduğunca sabit 
tutulması amacıyla soğutma suyunun güvenilir biçimde pom-
palar tarafından aktarılabilmesi için Wilo, pompa gövdelerini 
ve bileşenlerini yüksek dayanıklı malzemelerden üretti. Wilo-
CronoLine-IL serisi pompaların gövdeleri ve çarkları, aşınma 
direnci yüksek lamelli veya küresel grafitli dökme demirden 
üretildi. Pompaların ömür boyu maliyetlerinin daha da azal-
tılması için pompa laternası patentli bir tasarım kullanılarak 
imal edildi. Pompa tasarımı ile yüksek ortam sıcaklıklarında 
soğuk akışkan aktarılırken, pompa gövdesi üzerinde meydana 
gelen yüksek miktardaki yoğuşmanın giderilmesi sağlandı. Bu 
sayede pompa tipik korozyon hasarından korunabildi. Ayrıca 
grafit, silikon karbür, EPDM ve paslanmaz çelikten üretilen 
yüksek aşınma dirençli mekanik salmastralar sayesinde bakım 
aralıkları daha uzun periyotlara bölündü.

T

TORK

ORK markası ile 
1985 yılında sek-

törde hizmet vermeye 
başlayan SMS TORK, İSKİ 
Ömerli Muradiye İçme-
suyu Arıtma Tesisi’nde 
elektromanyetik ve ultra-
sonik debimetre temin, 
montaj ve devreye alınmasını gerçekleştirdi. TORK uzman ekibi 
tarafından İSKİ projesi kapsamında temin edilen ve TORK’un 
resmi distribütörü olduğu AFLOWT debimetreleri devreye alın-
dı. Projede, kostik ve klor hatlarında DN50 ve DN80 elektro-
manyetik debimetreler kullanıldı. Ayrıca ekipmanların montajı 
ve devreye alınması da TORK ekibi tarafından gerçekleştirildi. 
TORK, İstanbul’un yüzde 60 suyunun beslendiği Ömerli Bara-
jından gelen hatlarda DN1600, DN800, DN600’lük saplamalı 
ultrasonik debimetrelerinin montajını yapıp devreye alarak bir 
projeyi daha hayata geçirdi.

İSKİ Ömerli Muradiye 
İçmesuyu Arıtma Tesisi

Google Data Merkezi
TEKNOGEN

RADYAL

İ

T

Meraj Qeshm

5. Levent

ran’ın güne-
yinde bulunan 

Qeshm adasında in-
şaatı devam Meraj 
Qeshm projesinde 
Teknogen ürünleri 
seçildi. Proje kapsa-
mında; klima san-
tralleri, soğutma grupları, fancoiller ve fanlar olmak üzere 
birçok ürün kullanılacak. 2018 yılı ortalarında tamamlanması 
planlanan projede alışveriş merkezi, ofis binası ile birlikte üç 
adet otel yer alıyor. Projenin mekanik taahhüdü ise İran’ın 
önde gelen HVAC firmalarından Sazeh Gostar tarafından 
yapılıyor. Konu ile ilgili Teknogen Genel Müdürü Bülent 
Yavuzcan, “İhracatımız artarak devam ediyor. Yıl içerisinde 
İran’da orta ölçekli bazı projeleri tamamlamıştık. Ancak Me-
raj Qeshm, projenin büyüklüğü ve bölgedeki önemi açısın-
dan bizim için çok özel. İran’da proje sayımız hızla artıyor. 
Bununla birlikte Avrupa’da da önemli pazarlara açılıyoruz. 
Son dönemde İngiltere bizim için çok önemli bir pazar haline 
geldi. Ayrıca önemli bir Avrupa Birliği ülkesinde ekim ayı 
içinde sonuçlanmasını beklediğimiz bir projemiz var. Uma-
rım onunla da ilgili haberleri en kısa zamanda paylaşıyor 
oluruz dedi“.

orunlar GYO/Kip-
taş tarafından inşa 

edilen 5. Levent konutla-
rında Radyal alüminyum 
radyatör ve havlupanları 
kullanılıyor. Projede alü-
minyum radyatörlerde 
kompakt vana entegreli 
bağlantı şekli ile Radyal 
Villa modeli, havlupanlar-
da da Radyal Manolya Elite 
modeli seçildi. 515 bin 977 m² arsa üzerinde inşa edilen 5. 
Levent projesinin, Avrupa Yakası’nda TEM’e cepheli konum-
da yer alması, merkezi iş alanlarının bulunduğu Levent-Mas-
lak bölgesi ile mevcut ve planlanan metro hatlarına yakınlığı 
sayesinde şehrin önemli bir  bölümüne ulaşım kolaylığının 
bulunması, fark yaratan avantajları arasında yer alıyor. Proje-
nin dikkat çeken özelliği sadece lokasyonu değil, ihtiyaçların 
bir arada karşılandığı her kesimden insanın yaşamayı tercih 
edeceği orta ve büyük ölçekte daire tipleri sunmasıdır. Proje-
de, 1+1’den 4+1’e kadar pek çok daire alternatifleri sunan 
yaklaşık 4 bin konut bulunuyor. Projede bisiklet parkuru, 
yürüyüş parkurları, açık yüzme havuzları (kaydıraklı, kulvar-
lı, çocuk havuzları), farklı yaş gruplarına yönelik özel oyun 
alanları, futbol, basketbol sahaları ve tenis kortu yer alıyor.

Diğer
Sertifikalar:

Yeşil Binaların Lider Global Tedarikçisi

Friterm Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Tel: +90 216 394 12 82 (pbx)  Faks: +90 216 394 12 87
info@friterm.com • www.friterm.com • www.drirotors.com
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DAF ENERJİ

İ

Vira İstanbul
stanbul Avrupa Yakası’nda, inşaat sektörünün hızla geliştiği Beylikdüzü böl-
gesinde Gül Proje tarafından 92 bin m2’lik geniş bir arazi içinde ve toplam 

17 blok olarak yapımı devam eden Vira İstanbul projesinde, DAF Enerji’nin yüksek 
verimli Thermotherm Serisi ısı istasyonları ve yeni nesil DAF Sonicheat+ kalorimet-
releri kullanıldı. Özel MicroPlate tasarımlı yüksek verimli eşanjörleri kullanan DAF 
Enerji ısı istasyonları yazın düşük kazan sıcaklıklarında çalışma imkânı sağlamakla 
kalmayıp kışları da verimli ve konforlu bir kullanım sıcak suyu üretiyor. DAF Enerji ısı 
istasyonları merkezi sistemle ısınan konutlarda kullanım sıcak suyunun hazırlanması 
ve daire ısıtmasının balanslanması için kullanılır. Hızlı termostatik vana sayesinde kayıplar minimumdur. EPP eşanjör izolasyonu 
standarttır böylece ısı kayıpları minimuma indirilmiştir. Kompakt yapısı ile montajı son derece pratik ve kolaydır. AISI 316L pas-
lanmaz çelik eşanjör ve borulamasıyla yüksek dayanıma sahiptir. Sağlık açısından kullanım sıcak suyu ihtiyaç anında hazırlandığı 
için “lejyonella” riski yoktur. Daire içinde bir yanma prosesi gerçekleşmez ve baca bulunmadığı için zehirlenme riski oluşmaz. DAF 
Enerji’nin Vira İstanbul projesinde kullanılan diğer ürünü DAF SonicHeat+ ultrasonik kalorimetre de yenilikçi özellikleriyle dikkat 
çekiyor. Kalorimetre pazarında yeni bir bakış açısı oluşturan DAF SonicHeat+ yeni nesil Cortex işlemcisi sayesinde yüksek perfor-
mans ve düşük pil tüketimine sahip. Ayrıca değiştirilebilir pil özelliğine de sahip olan yeni kalorimetrenin bir diğer önemli özelliği 
EN 1434 Class 2’ye göre sınıfının en iyi doğruluk oran aralıklarından birine sahip olması. Patentli gövde tasarımı ile de ön plana 
çıkan DAF SonicHeat+ bu sayede kendi sınıfındaki en düşük basınç kaybı değerlerine de sahip olurken özellikle ısı istasyonları ile 
kullanımında ön plana çıkıyor. Kirden, pastan ve korozyondan etkilenmeyen bu tasarım sayesinde uzun kullanım ömrüne sahip 
olan DAF SonicHeat+, özellikle kullanıcı tarafında da büyük memnuniyet yaratıyor.

ETNA

G 

Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzu
ençlik ve Spor 
B a k a n l ı ğ ı n a 

bağlı Balıkesir merkez 
olimpik yüzme havuzu 
projesinde ETNA pom-
pa ve hidrofor sistem-
leri kullanıldı. Proje 
kapsamında; ETN YN serisi NFPA20 normuna haiz yangın 
pompası, 2 adet KO35 serisi hidrofor sistemi, 8 adet ecocirc 
XL model frekans kontrollü ıslak rotorlu sirkülasyon pompa-
sı, 10 adet EILR4 serisi inline kuru rotorlu frekans kontrollü 
sirkülasyon pompası kullanıldı. Projede kullanılan EILR4 serisi 
inline kuru rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompala-
rında; pompa giriş-çıkış, pompa gövdesi, fan (çark) döküm 
malzemeden olup, sızdırmazlık ise mekanik keçe (karbon-
seramik) ile sağlanıyor. Estetik, ergonomik tasarıma sahip 
EILR4 serisi yeni nesil sirkülasyon pompalarında IE2 tercihen 
de IE3 motor kullanılıyor, talep edilmesi durumunda mo-
tor üzerine entegre frekans kontrol sürücülü versiyonu da 
mevcut. Projede tesis edilen NFPA20 normuna haiz ETNA 
YN 80/26-1-75/D65/10-9 tip yangın pompasında; pompa 
gövdesi döküm (GG25), pompa fanı (çark) bronz malzeme-
den üretilmiş olup, sızdırmazlık 5 sıra yumuşak salmastra ile 
sağlanmıştır. Yangın pompasında tesis edilen 2 adet ETNA 
EA 80/26 tip norm pompalar, yüzde 150 kapasitede anma 
basıncının yüzde 65’inin altına düşmeyecek karakteristik 
eğriye sahip. Yangın pompasında ETNA KO 10 serisi 1 adet 
jokey pompa tesis edilmiş olup, jokey pompada sızdırmazlık 
mekanik keçe ile sağlanmıştır.

AİRONN

A

Eskişehir Şehir Hastanesi
ironn, ürünlerinin kullanıldığı hastane projelerine 
bir yenisini daha ekledi. 

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Aironn’un jet, metro ve 
tünel, aksiyal, duman egzoz ve EC fanları kullanıldı. Sağ-
lık Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Kamu-Özel 
İşbirliği (PPP) modeliyle şehir hastaneleri atağına kalkan 
Türkiye’nin “Eskişehir Şehir Hastanesi” hamlesi yurtdışın-
dan ödülle taçlandı. 
Akfen İnşaat’ın Eskişehir Şehir Hastanesi, Garanti Bankası 
ve Türkiye İş Bankası ile 18 yıl vadeli 344 milyon Euro’luk 
proje finansmanı ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’nın 
“En İyi Sağlık Projesi” seçildi. Proje ayrıca Orta ve Doğu 
Avrupa’nın da “En İyi Sağlık Projesi” oldu. 1081 yatak 
kapasiteli hastane, 333 bin metrekarelik alan üzerinde 
yükseliyor.

Sürdürülebilir çevre için
yenilikçi ürünler
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IMCO

K

Kayseri Entegre 
Sağlık Kampüsü

amu Özel Ortaklığı (KÖO) yatırım-finansman modeli 
ile hayata geçirilen 1583 yataklı Kayseri Entegre Sağ-

lık Kampüsü, 750 bin m²’lik alan üzerine inşa edilmiş olup 
464 bin m² kapalı alana sahiptir. Kapalı otoparkları, helikop-
ter pistleri ve modern tasarımı ile tüm ziyaretçilerine sağlık 
hizmetini konforlu bir şekilde sunmayı hedefleyen Kayseri 
Entegre Sağlık Kampüsü projesinde VENCO marka fanlar 
kullanıldı. Kapalı otoparkın günlük havalandırması ve olası 
bir yangın anında oluşacak dumanın tahliyesi için tek ve çift 
yönlü olmak üzere toplam 97 adet jet fan, 28 adet aksiyal 
duman egzoz fanı, 16 adet aksiyal taze hava fanı kullanıl-
dı. Jet fan ve duman egzoz fanlarının tamamı EN 12101-
3 standardına 
uygun F300 
sınıfında sertifi-
kalıdır. Hastane 
bloklarında ise; 
toplam 421 
adet farklı tip 
ve özellikte fan 
kullanıldı.

İZOCAM

M

Gana Akra Kotoka 
Uluslararası Havaalanı

NG Grubu şirketlerinden MAPA İnşaat ve Ticaret A.Ş. ta-
rafından inşa edilen, 5 milyon yolcu/yıl kapasiteli Kotoka 

Terminal Binası için ürün tedariği gerçekleştiren İzocam’ın yet-
kilileri, Akra Kotoka Uluslararası Havaalanı’nı ziyaret etti ve ha-
vaalanının genişletilmesi projesini yerinde inceledi. 3 farklı bina 
için XPS, kauçuk ve yüksek yoğunluklu taşyünü levha tedarik 
eden İzocam’ın malzemeleri dış cephe yalıtımı, çatı yalıtımı ve 
elektromekanik tesisat için kullanıldı. İzocam Genel Müdürü 
Levent Gökçe, ihracat yaptıkları ülkelerde ağırlıklı olarak bina ve 
sanayide kullanılan ürün taleplerini karşıladıklarını belirtiyor ve 
İzocam’ın, Ortadoğu’da iklimlendirme sektörünün en önemli 
üreticisi konumunda olduğunu vurguluyor. Bu uzmanlıklarını 
Sahra Altı ülkelere de taşımayı hedeflediklerini söyleyen Gökçe, 
“Son dönemde ihracat faaliyetlerimizde Ortadoğu ve Asya ül-
kelerine odaklanmış olsak da, Orta Afrika bizim için gelişen bir 
pazar konumunda. Gelirinin yüzde 24’ünü sanayiden karşılayan 
Gana da Batı Afrika’nın gelişen ekonomileri arasında. Gana’nın 
Akra Kotoka Havaalanı genişletilme projesinde İzocam ürün-
lerinin tercih edilmesi bu nedenle bizim için oldukça gurur 
verici bir gelişme. 
İzocam’ın ürün-
lerinin başarısının 
Türkiye sınırlarını 
aşması ürünleri-
mizin kalitesinin 
de göstergesidir” 
şeklinde konuştu.

ALDAĞ

M

Milli Kütüphane
odüler tarzda 
inşa edilen üç 

bloktan oluşan ve 
46 bin 984 m2 bir 
alanda (1680 m²’si 
TRT’ye ait) yer alan 
Milli Kütüphane, Bil-
gi İşlem Merkezi’nin 
iklimlendirilmesi için 
Aldağ A.Ş. ile anlaş-
tı. Materyallerin ha-
valandırma ve yangın söndürme tertibatı olan depolarda 
muhafaza edildiği Milli Kütüphane’de kullanıcıların yarar-
lanabileceği okuma salonları ve hizmet alanları bulunu-
yor. Sıcaklık ve nem oranlarının düşük tolerans ile sabit 
tutulması gereken, bilgisayar merkezleri, yüksek otomas-
yonlu ofisler, telekomünikasyon alanları, bilgisayar odaları, 
müzeler, merkez ofisler, konferans salonları, kütüphaneler, 
laboratuvarlar ve benzeri hacimlerin klimatize edilmesi için 
tasarlanan hassas kontrollü klima cihazları, doğrudan gen-
leşmelidir, aşırı sessiz çalışır, cihazlarda standart soğutucu 
akışkan olarak R410a kullanılmaktadır. 
Milli Kütüphane’nin okuma salonlarında ALDAĞ fancoil 
cihazları ve hava perdeleri, bilgi işlem bölümlerinde ise 
üstten emişli, yükseltilmiş döşemeye üfleyen hassas klima 
cihazları kullanıldı.

DAIKIN

D ünyanın en bü-
yük fizik labora-

tuvarı CERN, soğutma 
çözümleri için Daikin 
ile çalışmaya devam 
kararı aldı. 20 bin kW’ın üzerine çıkan 25 soğutma grubu 
ile CERN’ün ihtiyaçlarını karşılayan Daikin, bu devasa tesiste 
düşük kapasiteli scroll kompresör üniteleri ve düşük sesle ça-
lışan ünitelerden yüksek verimlilik değerleri ile işleyen inverter 
ürünlere kadar birçok cihazını kullanıyor. Örneğin, altı adet 
Daikin su soğutmalı santrifüj soğutma grubu, Büyük Hadron 
Çarpıştırıcı’nın kurulu olduğu yeraltı tünelinin klima sistemi 
için soğutulmuş su sağlıyor. Çünkü hassas su sıcaklığı kon-
trolüyle güvenlik, bu sistem için büyük önem taşıyor. CERN 
Soğutma ve Havalandırma Grubu’ndan Anders Andersen, 
Daikin işbirliğini yenilemekten duydukları memnuniyeti şöyle 
dile getirdi: “Son beş yıldır Daikin ile yürüttüğümüz işbirliği 
CERN için yapıcı bir deneyim oldu. Daikin soğutma grupları, 
CERN uygulamalarının özel ihtiyaçlarını karşılayarak güvenilir 
cihazlar olduğunu kanıtladı.”
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Üniversiteden sonra bir araya gelen üç arkadaşın 

kendi şirketini kurmaya karar vermeleri ile yola 

çıkmış Altensis. Bugün ise Türkiye’de yeşil bina 

denildiğinde akla gelen ilk firmalar arasında. 

Şirketin Kurucu Ortaklarından Serkan Emin 

ile Altensis’i ve faaliyet alanlarını, Türkiye’de 

yeşil bina pazarının durumunu ve geleceğini 

konuştuk. Elbette firmanın imzası bulunan 

çok sayıda projeden birkaçını da detaylı olarak 

mercek altına aldık.

Üç	yakın	arkadaş,	başarılı	bir	
ortaklık

Altensis, yeşil binalar konusun-
da danışmanlık hizmeti veren 
ilk profesyonel firmadır. Biz üç 

ortağız; arkadaşlarım Berkay Somalı 
ve Emre Ilıcalı inşaat yüksek mühen-
disidir, ben de makine mühendisiyim. 
Arkadaşlığımız fen lisesinde başlayıp 
ardından da Boğaziçi Üniversitesi ile 
pekişti ve nihayetinde iş ortaklığına 
döndü. Berkay ve Emre Bey, okuldan 

sonra yurtdışına gidip master yaptılar. 
Ardından da 7-8 yıl kadar Amerika’da 
çalıştılar. Yeşil binalarla ilk tanışmaları 
da oradaki çalışmaları esnasında oldu. 
Ardından Türkiye’ye dönme kararı al-
dılar. Ben de o sıralarda Grundfos’ta 
çalışıyordum. Bir araya geldiğimizde 
girişimcilik ruhunun da etkisiyle kendi 
şirketimizi kurma kararı aldık ve 2008 
yılında Altensis’i kurduk. O dönem 
Türkiye’de yeşil binalar pek bilinmi-
yordu. Ticari binalarda alternatif enerji 
sistemleri ve enerji verimliliği konula-

rında çalışmaya başladık. Bunlar dahi o 
zamanlar nispeten yeni sayılırdı. LEED, 
BREEAM gibi sertifikasyonlar ise ne-
redeyse hiç bilinmiyordu. Ardından ilk 
projemizi aldık: Unilever’in Türkiye’de-
ki Genel Müdürlük Binası. Unilever, 
uluslararası bir firma olduğundan yurt-
dışındaki binalarında da LEED sertifi-
kasyonunu biliyor ve kullanıyordu. Bu-
nun Türkiye’deki binaya da uygulanması 
konusunda da Berkay Bey ile yolları ke-
sişti. Böylece biz de bu alandaki ilk faa-
liyetimizi gerçekleştirmiş olduk. Ardın-

Altensis Kurucu Ortağı 
Serkan Emin:

“Yeşil binalar 
konusunda 
ülke olarak 
daha yolun çok 
başındayız”
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binadaki verimsizlik yaratan unsurların 
tespiti ve bunlara özel verimlilik artırıcı 
projelerin (VAP) oluşturulması, finans-
manı ve uygulaması, enerji modellemesi 
-bu konu yeşil bina projelerinin önemli 
bir unsurudur-,  işletmeye alma (Com-
missioning) ve Enerji Kimlik Belgesi 
düzenlenmesi gibi konularda da detaylı 
hizmetler sunuyoruz. Bunların dışın-
da, kurumsal sürdürülebilirlik başlığı 
altında topladığımız; sürdürülebilirlik 
stratejisi, sürdürülebilirlik performans 
yönetimi, kurumsal sürdürülebilirlik 
raporlaması, karbon yönetimi ve sürdü-
rülebilirlik eğitimleri hizmetlerimiz var. 
Sürdürülebilirlik Stratejisi; sürdürülebi-
lirlikle, yani çevresel, sosyal, ekonomik 
ve yönetişimle ilgili riskleri belirleyip 
fırsatları değere dönüştürerek şirketin 
sürdürülebilirliğini koruması amacıyla 
uygulanan stratejisinin hazırlanmasıdır. 
Sürdürülebilirliğin avantaj sağlayabil-
mesi için tüm işletme genelindeki ope-
rasyonlara ve tedarik zincirine bakılması 
ve sürdürülebilirliğin üç boyutu ile yani 
sosyal, ekonomik ve çevresel açılardan 
değerlendirilmesi gerekir. Bunun için 
Altensis performans yönetiminin ge-
reçlerinden olan göstergelerin tanım-
lanıp çevre ve kalite yönetim sistemle-
rine entegre edilmesinde yardımcı olur. 
Sürdürülebilirlik Performans Yönetimi 
derken bunu kastediyoruz. Sürdürüle-
bilirlik Raporlaması;   kurumların sür-
dürülebilir kalkınma hedefine doğru 
kurumsal performansla ilgili olarak ölç-
me, açıklama yapma ve iç ve dış paydaş-
lara karşı sorumlu olma uygulamasıdır. 
Karbon Yönetimi; kurumsal düzeyde 
organizasyonun tüm faaliyetlerinden 
kaynaklanan emisyonların mevcut du-
rumunun verilerinin izlenmesi ve he-
saplanmasının ardından işletmelerin iş 
süreçlerini inceleyip emisyon azaltımı 
için gerekli önlemlerin alınmasına ve 
uygulanmasına yönelik hedefler belir-
lenmesini kapsar. Altensis işletmelere 
uluslararası standartlara uygun olarak 
karbon nötrleme/dengelemede de yar-
dımcı olur. Altensis sürdürülebilirlik 
alanında  genel sürdürülebilirlik,   ürün 
sürdürülebilirliği, iklim değişikliği,   

dan Philips’in Türkiye Yönetim Binası 
ile devam ettik. Daha sonra Tekfen ile 
çalıştık. Tekfen, Levent’te Alman OZ 
grubu ile çalışıyordu, o binayı LEED’li 
yapmak istediler ve birlikte çalıştık. Ar-
dından da yavaş yavaş bu konu ülkemiz-
de yaygınlaşmaya başladı. Çevre Dostu 
Yeşil Binalar Derneği ÇEDBİK’in 
kurulmasıyla bu konular kamuoyunda 
daha fazla yer etmeye başladı. Biz de 
başından beri bir üyesi olarak ÇED-
BİK ile ortak çalışmalar yapıyoruz. 
ÇEDBİK’in düzenlediği eğitimlere 
eğitmen olarak destek veriyoruz. Ulusal 
yeşil bina sertifika sisteminin oluşturul-
ması konusunda yürütülen çalışmalara 
da destek veriyoruz.

Türkiye’deki	sertifikalı	projelerin	
%	50’sinde	biz	varız

Aslında LEED, BREEAM gibi sistem-
ler, birer sertifika gibi algılansa da geri 
planında çok ciddi çalışmaları kapsıyor. 
Yani sertifikayı alabilmeniz için geri 
planda pek çok farklı gerekliliği yerine 
getirmeniz gerekmekte. İşin sonunda 
bir sertifika verilmesi, hem devamlı-
lık hem de prestij sağlıyor. Bu neden-
le önemli. Sağladığı prestij sebebiyle 
insanlarda bir motivasyon yaratıyor ve 
aynı zamanda ticari gayrimenkuller açı-
sından da satışa yardımcı oluyor. Çünkü 
bilinçli tüketiciler, sertifikalı binaları 
tercih ediyorlar. Biz yolculuğumuzda 
en çok çabayı, bu konuyu gayrimenkul 
firmalarına anlatmak konusunda sarf 
ettik. İlk başta “gerek yok” diye bakılı-
yordu, bir kez denedikten sonra aslında 
sanıldığı gibi maliyetli bir iş olmadı-
ğını gördüler. Üstelik pek çok da artı 
değer yaratıyor sistem. Mesela çevreye 
karşı daha duyarlı, enerjisini boşuna 
harcamayan hatta mümkün olduğunca 
kendisi üreten, prestijli, özetle gerçek 
anlamda iyi binalar ortaya çıkarıyor. Bu 
sayede zaman içinde daha çok tercih 
edilir oldu. Dolayısıyla bizim işlerimiz 
de doğal olarak bir artış gösterdi. As-
lında pazar hızlı büyüyor gibi görünse 
de ülke olarak henüz yolun başındayız. 
Çünkü yüksek büyüme oranları söz 

konusu olsa da (% 50, % 100 gibi), bu-
nun reel manası şu: “Birkaç sene evvel 
50 bina yapılmış şimdi devam eden 
300 bina var”. Yani bina adedi açısın-
dan daha kat edilecek çok yol var ama 
evet, pazar hızlı büyüyor ve bu sistemler 
her geçen gün daha çok talep görüyor, 
uygulanıyor.  Bizim işlerimiz açısından 
ise bunun karşılığı şöyle: Bina olarak 
değil, proje olarak konuşabilirim çünkü 
bazı projelerde on-on beş tane bina yer 
alabiliyor. Biz buna da tek proje olarak 
bakıyoruz. Bu konuda mütevazı olama-
yacağım; Türkiye’deki sertifikalı projele-
rin % 50’sini Altensis olarak biz yaptık. 
Türkiye’de bu işi hakkıyla yapan birkaç 
firmadan biriyiz. Proje sayısına baktığı-
mızda da ilk sırada yer aldığımızı söy-
leyebilirim. 

Sadece	sertifikasyonlar	
için	değil,	mevcut	binalarda	
verimliliği	artırmak	için	de	
danışmanlık	hizmeti	sunuyoruz

Altensis’in verdiği hizmetler özetle   
şunlardır: Altensis bünyesindeki ulus-
lararası tecrübeye sahip LEED AP’ler 
(LEED uzmanları) ile yeni ve mevcut 
binaların LEED değerlendirme süreci-
nin her yönüyle yönetimi ve bu kapsam-
da gerekli mühendislik, koordinasyon ve 
danışmanlık hizmetlerini başarıyla yü-
rütür. Altensis yetkili BREEAM denet-
çileri ile yeni binaların BREEAM ser-
tifikası alması sürecinde denetleme ve 
mühendislik hizmetleri sunar. Yeşil bina 
etüdü (mevcut binaların ne kadar yeşil 
bina olduğunun; enerji verimliliği, su 
verimliliği, iç mekân yaşam kalitesi, atık 
yönetimi, ulaşım imkânları gibi kriter-
lere göre, uluslararası yeşil bina sertifika 
sistemleri ve standartları kullanılarak 
belirlenmesi) hizmeti de veriyoruz. Ay-
rıca senelik net enerji harcaması “sıfır” 
olan özel evlerin tasarım ve inşaatının 
danışmanlığını başarıyla gerçekleştiri-
yoruz. Enerji Yönetimi (binaların enerji 
tüketimlerinin düzenli olarak kontrol 
edilmesi ve raporlanması, trend analiz-
leri ile verimlilik olanaklarının belirlen-
mesi vs.), detaylı etüdler ve ölçümler ile 
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karbon ayakizi, entegre atık yönetimi 
gibi konularda genel bilgilendirme ya 
da firmanın ihtiyacına özel eğitimler 
de hazırlamaktadır. Ürün Sürdürülebi-
lirliği başlığı altında ise EPD-Çevresel 
Ürün Beyanları, LCA-Yaşam Döngüsü 
Değerlendirmesi, Ürün Karbon Aya-
kizi hesaplamaları, Özgün Beyanlar 
(Self-declarations) konularında hizmet 
sunmaktadır. Mühendislik yazılımları 
(gelişmiş enerji simülasyon programı 
Design Builder’ın Türkiye satış ve tek-
nik destek hizmetleri) gibi hizmetler de 
Altensis tarafından verilmektedir.

Bitirdiğimiz	projenin	ardından	
aynı	yatırımcının	yeni	
projesinde	yine	bizi	tercih	
etmesini,	başarımızı	sınamak	
için	en	gerçek	gösterge	olarak	
değerlendiriyoruz

Bizim işimiz çok disiplinli bir iş. Dolayı-
sıyla ekibimizde bu çok disiplinliliği kar-
şılayabilecek kapasitede ve sayıda perso-
nelimiz yer alıyor. Projelere genellikle en 
başından dahil oluyoruz. Nadiren biraz 
daha ileri aşamalarda da girebiliyoruz. 
Ama genellikle baştan itibaren birlikte 
yürüyoruz. En sağlıklısı projenin serti-
fikalı tasarlanıp tasarlanmayacağına baş-
tan karar vermektir. Çünkü o kadar çok 
detay var ki, her birini sonradan mevcut 
projeye uyumlandırmak daha fazla efor 
gerektiriyor. Ekibimizde mühendis ve 
mimarlar ağırlıklı. İleri mühendislik 
konularına hâkim bir ekibimiz var. Op-
timizasyon hesaplarını detaylı şekilde 
yapıyoruz. Bizim için en önemli projeler, 
daha önce çalışmış olduğumuz bir müş-
terimizin bizimle tekrar çalışmayı tercih 
ettiği projelerdir. Bizimle bir sonraki 
projesinde tekrar çalışmak isteyen proje 
yatırımcısı kendi performansımızı de-
ğerlendirme kriterlerimizden önemli bir 
tanesi. Bizim açımızdan kendimizi sına-
mamızın en güzel ve gerçek yolu bu tip 
projelerde çalışıyor olmamız. Eğer bir 
firma bir kez bizimle çalıştıktan sonra 
diğer projelerinde de bizimle çalışmayı 
sürdürmek istiyorsa, kendimizi başarılı 
sayıyoruz. 

Altensis'in Verdiği Hizmetler: 
Commissioning, Enerji Modellemesi, 
LEED Danışmanlık
Proje Sahibi: Bursagaz A.Ş. 
Kapalı Alanı: 7,373 m2

Projenin Yeri: Bursa, Osmangazi 
Sertifika Tipi: LEED for New Construction

Türkiye’nin üçüncü büyük gaz da-
ğıtım şebekesine sahip Bursa ilinde 
gaz dağıtım ve ticareti hizmeti veren 
Bursagaz’ın yönetim binası LEED for 
New Construction kategorisinde Platin 
seviyesinde LEED sertifikasına hak ka-
zandı. Doğa dostu ve çevreci bir proje 
olarak EWE &Bursagaz binasında, bü-
tün su ve elektrik tüketiminin kontrolü 
otomatikleştirilmiş sistemlerle sağlandı. 
Hem inşasında hem de dekorasyonun-
da kullanılan malzemeler uluslararası 
‘yeşil bina’ standartlarına uygun olarak 
seçildi. Yağmur sularının ve atıksuların 
mekanik olarak kontrol edildiği yapıda, 
cephedeki PV panellerinin ve rüzgâr 
türbinin binanın enerji ihtiyacının 
%3'ünü karşılaması bekleniyor. Ayrıca 
binada temiz enerji, doğalgazdan elek-
trik enerjisi ve ısı üretebilen modüler 
yapılı bir sistem olan kojenerasyon sis-

temi kullanılmış ve atık ısıdan istifade 
eden Absorbsiyonlu Chiller (ABS) 
ile soğutma sistemi kullanılarak ener-
ji kullanım alanlarının optimizasyonu 
sağlanmıştır. Bursagaz Genel Merkez 
Binasında yapılan uygulamaların, hem 
Bursa’da çevreye duyarlı yeşil bina inşa 
etmenin öneminin vurgulanması ve ya-
yılmasına olan katkısı hem de çevresel 
olarak pozitif katkıları çok büyük ve 
anlamlıdır. 

LEED	kapsamında	yapılan	
çalışmalar:

Karbon Emisyonlarının Düşürülme-
si: Proje konum olarak yoğun yerle-
şim bölgesi içerisinde yer almaktadır. 
Bu özelliği ile çevresinde raylı sistem, 
otobüs gibi toplu taşıma imkânlarına 
ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir. 
Bu da araç kullanımını azaltarak kar-
bon emisyonunun düşürülmesine kat-
kı 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 

Altensis	imzalı	yeşil	projelerden	birkaç	örnek

Bursagaz
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yaygınlaşması öngörülen elektrikli araç 
kullanımını teşvik etmek adına proje 
dahilinde elektrikli araç şarj nokta-
sı oluşturulmuştur. Çalışanların sos-
yal ihtiyacını karşılayabileceği market, 
eczane, hastane, okul, restoran, banka 
vb. pek çok sosyal imkân yürüyüş me-
safesinde ulaşılabilecek yakınlıktadır.
Proje kapsamında bisiklet park yerleri 
ve çalışanlar için duş, soyunma oda-
sı tasarlanarak bisiklet kullanımının 
yaygınlaşması teşvik edilmiştir. Proje 
kapsamında kullanılacak malzemelerin 
büyük oranda 800 km’lik bir çap içeri-
sinden temini sağlanarak yerel üretimin 
desteklenmesi ve ulaşımdan kaynaklı 
karbon emisyonunun düşürülmesi he-
deflenmiştir.
Çevresel	 Etkilerin	 Azaltılması: 
Proje konumu gereği habitata, su hav-
zalarına 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 hacimler-
de kullanılan rezervuar, pisuvar, duş ve 
batarya su tüketimleri minimumda tu-
tularak su tüketimi en az seviyeye in-
dirilmiştir. Yerel ve adapte olmuş bitki 
örtüsü seçilerek ekosistemin korunması 
ve sulama suyunun minimuma indiril-
mesi sağlanmıştır. İnşaat atıklarının ve 
yerleşimden sonra bina kullanımında 
çıkan atıkların takibi hedeflenerek atık 
sahasına giden miktar minimize edile-
rek geri dönüştürülebilir atıklar ayrış-
tırılacaktır. İnşaat sırasında geri dönüş-
türülebilir atık alanları düzenlenerek 
metal, karton, plastik, cam, palet, kalıp 
vb. tüm geri dönüştürülebilir atıkların 
takibi yapılmaktadır. Tasarım aşamasın-
da bina içerisinde ofis ve yoğun sirkü-
lasyon alanlarında dönüşüm kutuları ve 
ana toplama alanları oluşturularak yine 
konunun yerleşim sonrasında da taki-
binin yapılması hedeflenmiştir. Proje 
kapsamında, içeriğinde kullanım öncesi 
ve sonrası geri dönüştürülebilir içeriğe 
sahip malzemeler tercih edilerek geri 
dönüştürülmüş malzeme kullanımı teş-

vik edilmiştir. Mekanik cihaz içerisin-
de kullanılan akışkanların cinsi küresel 
ısınma ve ozon tabakasına minimum 
etki edecek tipte seçilmiştir.  
Enerji	 Verimliliği: Proje kapsa-
mında izolasyon kalınlıkları ve cam ısı 
geçirgenlikleri yerel yönetmeliklerin 
üzerinde, ASHRAE 90.1 kriterleri-
ne uygun olarak seçilmiştir. Mekanik 
cihaz verimlilikleri üst düzeyde tutul-
muştur. Dış aydınlatma ve her mahal 
iç aydınlatmaların enerji verimlilikleri 
maksimum düzeyde tasarlanmıştır. Ha-
reket ve gün ışığı sensörö kullanılarak 
enerjinin boşa harcanmasının önüne 
geçilmiştir. Gelişmiş otomasyon sistemi 
sayesinde binanın elektrik, ısıtma, ha-
valandırma, soğutma ve su harcamaları 
ayrı ayrı kontrol edilebilecek, enerji tü-
ketimlerinde herhangi bir sapma olması 
durumunda gerekli önlemler alınmasına 
imkân verecektir. Fotovoltaik sistemler, 
solar paneller vb. uygulamalar ile bina-
nın enerji ihtiyacının bir kısmı yenilene-
bilir kaynaklardan sağlanacaktır.
İnsan	 Sağlığı: İnşaat sırasında ve 

yerleşim sonrasında bina içerisinde 
kullanılan sağlığa zararlı uçucu organik 
bileşen (VOC) miktarı LEED kap-
samında 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 %30 üzerinde tutularak ve-
rimli çalışma ortamı sağlanması hedef-
lenmiştir. 
Taze hava miktarında set değerlerinden 
sapma olması durumunda alarm verile-
rek otomasyon sistemi devreye girecek 
şekilde planlama yapılmıştır. İnşaat sı-
rasında hava kanalları sarılarak ve mon-
tajdan sonra ağızları kapatılarak tozdan 
korunacak, yerleşim öncesi yapılacak 
flush-out ile ortamdaki toz ve koku gi-
derilecektir. 
Hava filtrelerinin verimlilik değerleri 
yüksek düzeyde olacaktır.

Altensis'in Verdiği Hizmetler: 
Commissioning, Günışığı 
Modellemesi, LEED Danışmanlığı
Proje Sahibi:JLL Turkey 
Kapalı Alanı: 2,585 m2

Projenin Yeri: Şişli, İstanbul 
Sertifika Tipi: LEED for Commercial In-
teriors

LEED Gold Sertifikalı Maslak Link 
Plaza içinde konumlanan ve bu kriter-
lere uygun olarak tasarlanmış olan JLL 
Ofis LEED Platin sertifikasını almaya 
hak kazanarak dünyada sayılı Platin 
sertifikalı ofis projelerinden biri olmuş-
tur. Bu kapsamda birçok çevre ve insan 
dostu özellik proje tasarımına ve inşaa-

JLL	Ofis
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Söyleşi

aydınlatma armatürleri, ısıtma, soğut-
ma, havalandırma, IT ekipmanları ve 
mutfak cihazları ile de Amerikan enerji 
verimliliği standardı (ASHRAE 90.1) 
gereklilikleri ön planda tutulmuştur. 
Uluslararası standartlara uygun olarak 
tasarlanmış bina sistemlerinin enerji 
sarfiyatları, seçimi yapılan cihazların 
verimlilikleri üzerinden değerlendiri-
lerek olası verimsizlikler daha tasarım 
aşamasında belirlenerek düzeltilmiş ve 
enerji verimliliğinde optimum çözüm-
ler sağlanmıştır. Bu sayede bina kullanı-
cıları konfordan ödün vermeden gider-
lerini en aza indirebilecektir. Projede 
seçilen verimli aydınlatma armatürle-
riyle metrekare başına düşen aydınlat-
ma gücünün standartlara (ASHRAE 
90.1-2007) göre %30’un üzerinde azal-
tılmıştır. Ayrıca projedeki aydınlatma 
armatürlerinin kurulu güç üzerinden 
%50’sinden fazlası günışığı, %75’inden 
fazlası varlık sensörüne bağlı çalışacak 
şekilde tasarlanmıştır.Projede  her türlü 
sistemin enerji sarfiyatları enerji anali-
zörleri, kalorimetreler ve bunlara bağ-
lı bina enerji takip sistemi vasıtasıyla 
gözlemlenecektir. Değişik sistemlerin 
enerji tüketimleri ayrı ayrı gözlemle-
nerek, işletme esnasında oluşabilecek 
sorunlar ve verimsizlikler anında tespit 
edilebilecektir. Ofisin 1 yıllık elektrik 
tüketimi sonucu oluşacak karbon salı-
mı yenilenebilir enerji kaynaklarından 
alınan karbon kredisi ile sıfırlanmıştır.
Binada kullanılan tüm inşaat malzeme-
leri geri dönüştürülmüş – yerel içerik-
lere sahip, sürdürülebilir ve çevre dostu 
özellikte olanları tercih edilmiştir. Pro-
jede kat bazında geri dönüşüm nokta-
ları oluşturulmuştur. İnşaat sırasında 
çıkan atıkların ayrıştırılarak minimum-
da ağırlıkça %50’si yeniden kullanılmış 
veya geri dönüşüme gönderilmiştir. 
Bina kullanıcılarının ve içerisinde ya-
şayacak kişilerin konforu ve sağlığı 
LEED sisteminin değerlendirdiği ana 
öğelerdendir. Bu kapsamda binada in-
şaat esnasında iç mekânlarda kullanı-
lacak yapı kimyasalları, (boya, astar, ya-
pıştırıcı, macun v.s.) içeriğindeki VOC 
(uçucu organik zararlı bileşik) oranları-

tına entegre edilmiştir. JLL Ofis projesi 
tasarımında ve inşaatında LEED kri-
terlerine uyum sağlayarak, yapılaşma-
nın çevreye verdiği olumsuz etkileri ön-
leyecek, ayrıca kullanılan stratejiler ve 
sistemler sayesinde binaların operasyo-
nu sırasında oluşacak işletim giderlerini 
azaltarak, bina kullanıcılarının konforu 
artırılırken, enerji ve su tasarrufu sağla-
yarak giderleri düşürülecektir.

LEED	kapsamında	yapılan	
çalışmalar:

JLL Ofis, LEED Gold sertifikalı Mas-
lak Link Plaza Çekirdek & Kabuk ana 
binanın Yağmur Suyu Yönetimi & Ye-
niden Kullanımı, Enerji Verimliliği, Et-
kili Ölçme & Değerlendirme, Artırıl-
mış Havalandırma, Artırılmış ve Az Su 
Tüketen Yeşil Alanlar gibi mevcut çevre 
dostu özelliklerinden faydalanmak-
tadır. Ofisin lokasyonu, toplu taşıma 
imkânlarına yakınlık, bina içerisinde ve 
çevresinde bina kullanıcılarına sunulan 
birçok imkânlarla bireysel araç kulla-
nım ihtiyacının azaltılması ve bu sayede 
ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının 
düşürülmesi öngörülmektedir. Ayrı-
ca ofis konum itibarıyla yakın çevrede 

yürüme mesafesinde sosyal donatı ve 
imkânların bulunduğu gelişim yoğun-
luğu yüksek bir konumda bulunmak-
tadır. Bina kullanıcıları ve ziyaretçiler 
için yeterli miktarda güvenli bisiklet 
parkları oluşturulmuş, bu sayede alter-
natif ulaşım desteklenerek bireysel araç 
kullanımı azaltılırken, spor imkânları 
oluşturulmuştur. Projede kullanılan su 
verimli ve konforlu ileri teknoloji ürü-
nü su armatürleri kullanıcı konforun-
dan ödün vermeden uluslararası stan-
dartlarda su verimliliği sağlamaktadır. 
Kullanılan verimli su armatürlerinden 
dolayı %40’ın üzerinde su tüketiminde 
azalma sağlanmıştır. Projede enerji har-
cayan tüm sistemler, LEED tarafından 
belirtilen uluslararası devreye alma ve 
test (Commissioning) prosedürlerine 
uygun olarak denetlenmiştir. Gerek 
montaj gerek kullanım esnasında he-
deflenen performans kriterlerine uygun 
olarak çalıştıkları denetlenen sistemler 
bu sayede hem arzu edilen performans 
ve konfor seviyesini sağlayacak, hem 
de gereksiz enerji harcamasını ve do-
layısıyla operasyonel maliyeti en aza 
indirecektir. Proje kapsamında kulla-
nılan tüm servis sistemlerinde enerji 
verimliliğine önem verilmiştir. Verimli 

KOMPRESÖR
ONARIMINDA

PROFESYONELLİK

BİTZER ÜRÜNLERİ STANDARTLARI BELİRLER, 
VERDİĞİMİZ HİZMETLER GİBİ...

BITZER ULUSLARARASI
KOMPRESÖR SERVİS MERKEZİ

®

bitzerservis bitzerservis bitzerservis sentez klima
12850
12870

SENTEZ KLİMA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
İOSB Pik Dökümcüler San. Sit. B6 Blok No: 2 İkitelli - Başakşehir / İST.
Tel : + 90 212 613 71 92   Faks : + 90 212  567 63 91
www.greenpointturkiye.com • www.sentezklima.com •  servis@greenpointturkiye.com

Sentez Klima San. Tic. Ltd. Şti. ve BITZER iş ortaklığı ile 
Green Point Türkiye faaliyetlerine başlamış, ekonomik ve 
hızlı çözüm önerilerini siz değerli müşterilerimizin hizmetine 
sunmuştur.

Orjinal yedek parçalar ve Quality Kit’ler (tamir takımı) 
kullanarak garantili ve sorunsuz onarım çözümleri 
üretiyoruz.

Vidalı ve pistonlu soğutma kompresörlerinde hızlı, 
ekonomik, sorunsuz ve garantili bakım onarım çözümleri 
sunar Bitzer Uluslararası Servis Ağı “Green Point” Sentez 
Klima ile Türkiye’de...
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Söyleşi

mekanik sistemlerde enerji verimliliği 
ön planda tutulmakla beraber, seçilen 
ekipmanlar ENERGY STAR belgeli 
veya muadilidir. Amerikan enerji ve-
rimliliği standartlarına (ASHRAE 
90.1) uygun olarak tasarlanmış sistem-
lerin enerji sarfiyatları, yapılacak enerji 
modellemesi sonucunda değerlendirile-
rek, olası aşırı tüketimler projelendirme 
aşamasında önlenmiştir.Binada kulla-
nılan beyaz eşyaların uluslararası enerji 
verimlilik sınıflarından üst seviyelerde 
olan tiplerden olması tercih edilmiştir. 
Konutlarda uygulanacak su baskını ve 
hava kalitesi sensörleri ile sürekli bir 
kontrol yapılacaktır. Binaların aydın-
latma sistemlerinde uluslararası enerji 
verimliliği standartların uygun verimli 
armatür ve lamba tipleri tercih edilmiş-
tir. Proje kapsamında soğutma sistem-
lerinde çevre dostu soğutucu akışkanlar 
tercih edilmiştir. İnşaat esnasında olu-
şacak atıkların geri dönüşümü ile ilgili 
kapsamlı bir atık yönetim planı hazır-
lanmıştır. İnşaat sürecinde verimli top-
rağın korunması ve erozyonun önlen-
mesi ile ilgili önlemler alınmıştır. Bina 
ısı izolasyonu uluslararası standartların 
da üzerinde tasarlanmıştır. Kullanılan 
malzeme tipleri ve ısıl değerleri sertifi-
kalı ve test edilmiş markalardan seçil-
miştir. Konutlar nem, haşere, termal de-
ğişmeler, yoğuşma, doğal olaylar vs. gibi 
dış etkenlere dayanıklı olacak şekilde 
tasarlanıp inşa edilmiştir. Bina kulla-
nıcılarının iç yaşam konforu ön planda 
bulundurulmuştur. Bina havalandırma-
sı uluslararası standartlara uygun olarak 
tasarlanıp, binada inşaat esnasında iç 
mekânlarda kullanılacak yapı kimyasal-
ları içeriğindeki VOC (uçucu organik 
zararlı bileşik) oranları düşük olanla-
rından tercih edilmiştir. Böylelikle bina 
kullanıcılarının sağlığı ön planda tutul-
muştur. Bina tasarımında gün ışığın-
dan en üst düzeyde faydalanılması esas 
alınmıştır. Bu sayede hem aydınlatmaya 
harcanan enerjinin azaltılması, hem de 
gün ışığının iç mekânlarda yaşayanların 
üzerindeki olumlu etkilerinin kullanıl-
ması hedeflenmektedir.

nın uluslararası limitlere uygun olanla-
rından tercih edilmiştir. İç mekânların 
havalandırması için ASHRAE 62.1 
standardına uygun olarak gerekli tasa-
rım kriterleri projeye entegre edilmiş-
tir. Binaların içerisine verilen taze hava 
oranları ASHRAE 62.1 standardının 
üzerinde tutularak, bina kullanıcılarının 
sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşa-
maları öngörülmüştür.Yoğun kullanıcılı 
mahallerde CO2 sensörleri uygulanarak 
talep kontrollü havalandırma yapılmış-
tır. Bu sayede havalandırma sisteminin 
değişen taleplere uyumu sağlanarak 

verimli ve konforlu bir otomasyon sis-
temi oluşturulmuştur. Şantiye sırasında 
mevcut binanın ortak alanlarının, kulla-
nılmak üzere depolanan malzemelerin, 
havalandırma kanallarının korunması 
ve şantiyenin genel temizliğine yönelik 
önlemlerin alınması gibi konular dü-
zenli saha ziyaretleriyle takip edilmiştir.  
İç mekân termal konfor tasarımı  
ASHRAE 55 standardına uygun olarak 
yapılmıştır. Isıtma ve aydınlatma sistem-
lerinde bireysel kontrole önem verilerek 
hem enerji tasarrufu hem de iç yaşam 
kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Altensis'in Verdiği Hizmetler: 
ASHRAE Enerji Etüdü, Blowerdoor 
testi, Commissioning, Enerji 
Modellemesi, Günışığı Modellemesi, 
LEED Danışmanlık
Proje Sahibi: Deneyim İnşaat 
Kapalı Alanı: 3500 m2

Projenin Yeri: Zekeriyaköy, İstanbul 
Sertifika Tipi: LEED for Homes

İstanbul Zekeriyaköy’de yer alan Gül-
nar Koru Evleri Türkiye’de ilk defa 
LEED for Homes Platin sertifikası 
alan proje olmuştur. LEED for Homes 
değerlendirme sistemi, USGBC tara-
fından alçak ve orta katlı müstakil evler 
ve konutlar için geliştirilmiş bir yeşil 
bina değerlendirme ve sertifikasyon sis-
temidir. 

LEED	kapsamında	yapılan	
çalışmalar:

Bina arazisinde yerel ve adapte olmuş 
bitkiler seçilerek bitkilendirilen alan-
ların oranı yüksek tutulmuş, peyzaj su 
tüketimi ve kimyasal gübre kullanımı-
nın en aza indirgenmesi ile bina ara-
zisinde, inşaat esnasında ve sonrasında 
doğal yaşamın korunmasına azami öl-
çüde dikkat edilmiştir. Binaların ıslak 
hacimlerinde kullanılan su armatürleri 
ve vitrifiyeler yüksek su verimli olma 
özelliği taşımaktadır. Bu seçimlerde 
uluslararası standartlar göz önünde 
bulundurulurken, binaların genel gi-
derleri azaltılmış ve kullanıcı konfo-
runun korunması hedeflenmiştir. Bina 
kapsamında kullanılan aydınlatma ve 

Gülnar	Koru	Evleri	

COOLING & HEAT TRANSFER EQUIPMENT

Evaporatörler

Kondenserler

Deniz Suyu Soğutmalı Kondenserler

Yağ Soğutma Eşanjörleri

Müşteri Odaklı Çözümler

www.refkar.com

facebook.com/refkarheattransfer 

instagram.com/refkar

ISI TRANSFER 
CİHAZLARI

REFKAR Soğutma ve Isı Transfer Cihazları San. Tic. Ltd. Şti.
Hadımköy Mevkii, Koskoop Org. San. Böl. Ömerli Mah. Seciye Sk. No:9 34555, Arnavutköy - İstanbul / TÜRKİYE

Phone: +90 212 671 95 99 / Fax: +90 212 671 91 44
E-Mail: info@refkar.com www.refkar.com

facebook.com/refkarheattransfer 

instagram.com/refkar
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Güncel

günden beri sektör firmalarımızın mal 
ve hizmet üreticilerinin ve tüketicileri-
nin buluştukları bir pazar niteliğindedir. 
Katılımcı firmalara ilgili talebi doğrudan, 
kısa sürede ve en etkili biçimde yakalama 
imkânı vermekte; bu sayede de hem satış 
hem tanıtım açısından önemli kazanım-
lar elde edilmesini sağlamaktadır. Bu 
açıdan ISK-SODEX, tanıtım kapsamlı 
olması sebebiyle katılımcıların satış gra-
fiğinin bire bir pazarlama ilişkileri ile 
artmasına aracılık etmektedir.”

Vardan:	“ISK	SODEX,	
üretici	kimliğimizin	daha	da	
güçlenmesine	katkı	sağlıyor”

Türkiye’de iklimlendirme sektörünün; 
dernekleri, vakıfları, meclisi ve ihracatçı-
lar birliği ile en organize sektörlerden biri 

Eroğlu:	“Yalnızca	ulusal	değil,	
uluslararası	aktörler	de	ISK-
SODEX’i	tercih	ediyor”

İklimlendirme sektörünün kurum-
sallaşması, yurtdışına açılması ve 
yurtdışındaki rekabet ortamında 

etkin bir pozisyon alması açısından 
ISK-SODEX’in ciddi bir katma değer 
oluşturduğunu belirten ISKAV Yöne-

Avrasya’nın en önemli ve en büyük iklimlendirme fuarı ISK-SODEX, 1997 yılından bu yana sektörün gelişimine 

rehberlik ediyor ve HVAC&R sektöründeki yeniliklere ışık tutuyor. 7-10 Şubat 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar 

ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan ISK-SODEX 2018, yeni yer ve yeni tarihinde, her zamankinden çok 

daha farklı ve güçlü bir deneyim vadediyor. Fuarın eş organizatörleri ve destekleyen dernekleri; ISKAV, DOSİDER, 

İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB, ISK-SODEX fuarının sektör adına önemini ve 

2018 yılında ziyaretçileri bekleyen yenilikleri değerlendirdi.

tim Kurulu Başkanı Vural Eroğlu, 
“ISK-SODEX fuarında ziyaretçiler 
sektörün önde gelen tüm firmalarını 
aynı çatı altında bulabilmektedirler. Yalı-
tım, pompa, vana ve bağlantı parçaları, 
su arıtma ve güneş sistemleri de dâhil 
olmak üzere ısıtma, soğutma, havalan-
dırma ve klima teknolojilerindeki son 
gelişmeler yerli ve yabancı katılımcıların 
ilgisine sunuluyor.  Sektörün yalnızca 
ulusal değil, aynı zamanda uluslararası 
aktörleri de yeni ürün tanıtımları için 
ISK-SODEX’i tercih ediyorlar” dedi
Pazarda oldukça yoğun bir rekabet yaşan-
dığını ve bu nedenle firmaların yürüt-
tükleri pazarlama aktivitelerinin büyük 
önem taşıdığına dikkat çeken Eroğlu, 
ISK-SODEX fuarının bu noktadaki 
önemini şu sözlerle ifade etti: “ISK-
SODEX fuarı yapılmaya başladığı ilk 
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olduğunu ifade eden DOSİDER Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
sektörün bu şekilde bir arada olmasında, 
ISK-SODEX fuarının önemli katkıları 
olduğunu vurguladı ve fuarın önemine 
şu sözlerle dikkat çekti: “Türkiye şu anda 
ısıtma konusunda Avrupa’nın üretim 
merkezi konumuna gelmiş durumda. 2 
milyon adetten fazla kombi üretimi ile 
Avrupa’nın en büyük üretici ülkesi olma 
yolunda hızla ilerliyoruz. Aynı şekilde 
panel radyatörde Avrupa pazarının yak-
laşık yüzde 50’lik ihtiyacını karşılıyoruz. 
Üye firmalarımızın toplam ihracatı yakla-
şık 1 milyar Euro seviyesini bulmaktadır. 
Bu açıdan bakıldığı zaman, ülkemizde 
düzenlenen bu önemli organizasyonun 
değeri daha da artıyor. ISK-SODEX 
fuarının üretici kimliğimizin daha da 
güçlenmesine ve bu konuda daha da 
gelişmemize önemli katkısı olduğunu 
düşünüyorum.” ISK-SODEX fuarının 
sektördeki yenilikleri öne çıkardığını söy-
leyen Vardan, “2018 yılı Türkiye ısıtma 
sektöründe yüksek verimli cihazlara geçiş 
yılı olacak; bu çerçevede Türkiye’de ısıtma 
alanında ErP uygulamasına geçilmesi ve 
paralelinde dijital dönüşüm sürecinin 
başlaması gibi konuların ışığında yeni-
liklerin fazlaca sergileneceği dinamik bir 
fuar olmasını bekliyoruz. Üyelerimiz de 
fuarda özellikle yüksek verimli yeni nesil 
ürünlerini ve yeni projelerini sergileme 
fırsatı bulacaklar” diye ekledi.

Yönet:	“ISK-SODEX,	geniş	
bir	coğrafyaya	tanıtım	imkânı	
sağlıyor”

ISK-SODEX’in HVAC&R sektörünün 

ortak çabasıyla ortaya çıkmış ve sahip-
lenilmiş yegâne fuarı olduğunu belir-
ten İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Taner Yönet, “Gelişen sektörle birlikte 
ISK-SODEX fuarı da hızla büyüdü ve 
konusunda Avrupa’nın üçüncü büyük 
fuarı haline geldi. ISK-SODEX fuarı-
nın en büyük başarılarından biri de hem 
katılımcı hem de ziyaretçileri açısın-
dan uluslararası bir platform sağlaması” 
diye vurguladı. Sektörü bir bütünlük 
içerisinde iki yılda bir buluşturan ISK-
SODEX fuarının, komşu ülkelerin, 
Kuzey Afrika’nın, Körfez ülkelerinin 
ve Avrupa’nın ilgi gösterdiği geniş bir 
coğrafyaya tanıtım imkânı sağladığını 
belirten Yönet, “İSKİD olarak bu yıl 
Rusya’dan alım heyeti getirilmesi için 
çalışmalarımızı başarıyla devam ettiri-
yoruz” dedi.

İZODER	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Levent	Pelesen de ISK-SODEX’in 
ihracattaki rolüne dikkat çekti. “Yurt-
dışından katılımcıların da ilgiyle takip 
ettiği fuarın, yeni iş birliklerinin geliş-
tirilmesine katkı sağlayacağı gibi ihra-
catın artırılmasında da önemli bir rolü 

olduğunu düşünüyorum” diyen Pelesen, 
“Yalıtım sektörünün çatı örgütü İZO-
DER olarak sektörümüzü profesyonel-
ler ve tüketicilerle layıkıyla buluşturan 
bu fuara destek vermekten ve içinde yer 
almaktan mutluluk duyuyoruz. Özellikle 
enerji verimliliği konusu ile birlikte yalı-
tım sektörü, ısıtma ve soğutma sektörü-
nün ayrılmaz bir parçası haline geldi” 
diye belirtti.  

Yeni ürün ve hizmetlerin 
sergilendiği fuarda bu yıl Enerji 
Verimliliği ve Bina Otomasyon 

konuları da öne çıkarılıyor. 
Her iki konu dahilinde ürün gruplar 
da özel sergi alanları çerçevesinde 

bu yıl fuara dahil ediliyor. 

TTMD	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Prof.	Dr.	Birol	Kılkış, “Dünyamız, 

küreselleşme sürecinin sıkıntıları yanında 
yararlarını da fark etmektedir. Bu bağ-
lamda karbondioksit salımlarının küre-
selleşme sonunda arttığını görmekte, 
buna karşın gene küreselleşme kapsa-
mında çözümler bulmaktadır. Bu ikilem 
arasında yenilenebilir enerji kaynakları-
nın harmanlamasında bütüncül ve melez 
yaklaşımların önemini görmektedir. Bu 
çerçevede bu yılki fuarda güneş, rüzgâr, 
jeotermal, atık ısı ve benzeri kaynak ve 
sistemlerin enerjinin niteliği tabanında 
olmak üzere en uygun ve akılcı kulla-
nımında da önemli bir katalizör görevi 
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üstlenmesi beklenmelidir” diye belirtti. 
Kılkış, fuarın katılımcılar için önemini 
ise “Fuara katılan sektör firmaları ürün ve 
tasarımlarının, yenilikçi fikirlerinin açık-
lıkla paylaşılmasında işbirliği ortamının, 
güç birliğinin ne denli yararlı olduğunu 
somut biçimde fark ederek gelişimlerinde 
aşama sağlamaktadırlar” sözleriyle ifade 
etti.

POMSAD	Başkanı	Kutlu	Karaveli-
oğlu	fuarın pompa ve vana sektörü için 

önemini ise şu sözlerle belirtti: “Domes-
tik uygulamalar ve tesisat, iklimlendirme 
sistemleri pompa ve vana imalatçıları için 
oldukça önemli bir segmenttir. Küre-
sel pazarımızın yüzde 10’a yakını bu 
segmentte oluşuyor. ISK-SODEX de, 
ülkemizde bu segmentin en önemli fuarı 
durumunda.”

Sektörün uluslararası boyutta tek fuarı 
olan ISK-SODEX 2018’in, ülkemizin 
coğrafi konumu nedeniyle katılımcıların 
potansiyeli yüksek birçok ülkeye ihracat 
odaklı erişimlerini sağladığını söyleyen 
SOSİAD	 Yönetim	 Kurulu	 Baş-
kanı	M.	Metin	Terzibaşıoğulları, 
“Türkiye’nin Avrupa’daki beşinci büyük 
pazar olması açısından ISK-SODEX 
İstanbul, sektörümüz için benzersiz bir 
fırsattır. Yurtdışı firmalara sektörümüzün 
ve katılımcı firmalarımızın potansiyelini 
yakından tanıma imkânı sağlamaktadır” 
diye belirtti. Terzibaşıoğulları sözlerini 
şöyle sürdürdü: “ISK-SODEX İstanbul 
2018 fuarında ‘Bina Otomasyonu’ ve 

‘Enerji Verimliliği’ gibi yeni özel alanlar, 
Resim Yarışması ödül töreni ve sergisi yer 
alacaktır. SOSİAD olarak fuar esnasında 
F-Gazlar ve alternatifleri konusunda bir 
seminer düzenlemeyi planlıyoruz. Fuarın 
sektörümüzün gelişimine katkı sağlaya-
cağına ve yeni yerinde önceki fuarlardan 
daha başarılı olacağına inanıyoruz.”  

ESSİAD	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Hakan	 Semerci ISK-SODEX’in 
önemini şu sözlerle ifade etti: “ESSİAD 

olarak ISK-SODEX’i destekliyor ve 
üyelerimizin yoğun katılımı konu-
sunda görüşmeler gerçekleştiriyoruz. 
Avrupa’nın ISH ve MCE ile birlikte üç 
büyük fuarından biri olma özelliği taşı-
yan ISK-SODEX’in yeni yerinde daha 
çok avantaj yaratacağına inanıyoruz. Yeni 
fuar alanı ve yerleşimlerin yeniden yapı-
lanması, fuar alanına gelecek misafirlere 
yepyeni, tazelenmiş bir ISK-SODEX 
deneyimi sunacak.”

MTMD	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
İrfan	Çelimli ise görüşlerini şöyle ifade 
etti: “Fuar, iklimlendirme ve mekanik 
tesisat sektörünün eşgüdümünü sağla-
dığı gibi aynı zamanda önemli bir sinerji 
yaratmaktadır. Uluslararası rekabette sek-
törümüzü daha iyi tanıtmakta ve güçlen-
mesinde katkı sağlamaktadır. Sektörün 
rekabet gücünü artırarak doğru yönde ve 
kaliteli biçimde büyümesini sağlamak-
tadır. Ülkemiz ürünleri özellikle Avrupa 
pazarında gün geçtikçe daha fazla marka 
değeri kazanmaktadır.” 

ISK-SODEX’in, ülkemizde sektörün en 
kapsamlı, en oturmuş fuarı olarak büyük 
bir görev ifa ettiğine inandığını belirten 
KBSB	Yönetim	Kurulu	Başkanı	
Hacı	Ahmet	 İlhan, “Fuarımız, sek-

törümüzle ilintili izolasyon ve yangın 
ekipmanları üreticilerinin de katılımıyla 
önümüzdeki organizasyonda daha geniş 
bir ürün ve ziyaretçi yelpazesine ulaşmış 
olacak. Avrupa’daki emsalleri seviyesinde 
düzenlenen fuarımızla gurur duyuyoruz” 
dedi.
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Yeni Nesil Soğutucu Akışkan R-32 
Hakkındaki Son Gelişmeler ve Kigali 
Anlaşmasının Getirdikleri

yönetmeliğin iklimlendirme sektörünün 
geleceğine olan etkileri ve R32 ile olan 
ilişkisi açıklanmıştır.
15 Ekim 2016 tarihinde anlaşmaya varı-
lan Kigali Anlaşması ve iklimlendirme 
sektörüne olan etkileri hakkında bilgi 
verildikten sonra R32 kullanımı hakkında 
en son gelişmelere yer verilmiştir.

1.	R-32	Nedir?	

R-32’nin kimyasal ismi “diflorometan”dır. 
Karışım halinde olan R410A soğutucu 
akışkanının bir bileşeni olarak uzun yıl-

lar kullanılmıştır (R410A; %50 R-32, 
%50 R-125’in bir karışımıdır). Daikin,  
R-32’nin bir karışımın bileşeni olarak 
kullanılması yerine saf halde kullanılma-
sının birçok avantajının olduğunu tespit 
etmiştir. Sektörün diğer birçok oyuncusu 
da bu tespiti takip etmiştir.

GWP	Nedir?

Küresel Isınma Potansiyeli (GWP); bir 
soğutucu akışkanın atmosfere salınması 
halinde bu soğutucu akışkanın küresel 
ısınmaya olan potansiyel etkisini göste-

Özet

Son gelişmeler R-32 soğutucu akış-
kanının R410A soğutucu akış-
kanına göre hem yüksek enerji 

verimliliği hem de düşük küresel ısınma 
potansiyeliyle (GWP: 675) çevreye daha 
az zarar vermesinden dolayı ev tipi ve 
ticari tip klimalar için en uygun alternatif 
akışkan olduğunu göstermiştir.
Bu çalışmada yeni nesil soğutucu akışkan 
R-32 hakkında detaylı bilgi verildikten 
sonra, Avrupa Birliği’nin gözden geçi-
rilmiş F Gaz Yönetmeliği araştırılıp bu 

Yazan: Dr. Andaç Yakut, Makine Yüksek Mühendisi
              Yeşil Enerji & Çevre Bölüm Koordinatörü, Daikin Türkiye, a.yakut@daikin.com.tr
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ren bir sayıdır. 1 kg CO2’in 100 yıllık bir 
süre boyunca olan etkisinin 1 kg soğu-
tucu akışkan ile karşılaştırıldığı bağıl bir 
değerdir.
Kaçakları önleyerek ve cihaz ömrü sona 
erdiğinde doğru şekilde geri kazanma ile 
bu etki önlenebilmesine rağmen, düşük 
GWP değerine sahip bir soğutucu akış-
kan seçmek ve soğutucu akışkan mikta-
rını azaltmak, kaza ile bir kaçak olması 
durumunda çevreye verilecek zararı azal-
tacaktır.

ODP	Nedir?

Ozon Tüketme Potansiyeli (ODP); 
kimyasal bir maddenin stratosferik ozon 
tabakasına olan zararlı etkisini gösteren 
bir sayıdır. Bir soğutucu akışkanın etkisini 
aynı kütledeki R-11’in etkisi ile karşı-
laştıran bağıl bir değerdir. Bu nedenle  
R-11’in ODP değeri “1” olarak tanım-
lanmıştır.

2.	Soğutucu	Akışkan	R-32’nin	
Özellikleri

R-32, R-410A, R-134a ve Avrupa 
Birliği’nde şu an kullanılan diğer soğutucu 
akışkanlar ozon tabakasına zarar vermez-
ler. Bir önceki nesil soğutucu akışkanlar, 
örneğin R-22, klor içerdiğinden stratosfe-
rik ozon tabakası üzerinde zararlı etkileri 
vardı. Avrupa Birliği yönetmelikleri 2004 
yılından itibaren ozon tabakasına zarar 
veren soğutucu akışkan bulunduran yeni 
cihazları yasaklamıştır (Örneğin R-22). 
Ayrıca Ocak 2015’ten itibaren R-22 kul-
lanarak mevcut cihazlara servis verme, 
geri dönüştürülmüş R-22 ile bile olsa, 
yasaklanmıştır [1].
R-32 tek bileşenli bir HFC’dir ve ozon 
tabakasına zarar vermez (ODP=0). Ayrıca 
R-32’nin GWP değeri R410A’nın sahip 
olduğu GWP değerinin üçte birine eşittir. 
Tablo 1’de R-32 soğutucu akışkanının 
temel özelliklerinin diğer soğutucu akış-
kanlarla karşılaştırılması görülmektedir.

3.	Klimalar	ve	Isı	Pompaları	için	
Neden	R-32?

Alternatif soğutucu akışkan arayı-

şında; akışkanın ozon tüketme potan-
siyeli (ODP), küresel ısınma potansiyeli 
(GWP), enerji verimliliği, güvenlik, 
ekonomiklik gibi birçok faktör etki eder. 
Bu faktörleri tam anlamıyla karşılayan 
mükemmel bir akışkan henüz yoktur. 
Seçim yaparken bütün bu faktörleri en 
uygun şekilde karşılayacak, en dengeli 
seçimi yapmak önemlidir. 

R-32, HFC grubundan olmasına rağmen 
günümüzde sıklıkla kullanılan R410A 
soğutucu akışkanının sahip olduğu küre-
sel ısınma potansiyelinin (GWP) üçte 
birine sahiptir. Üstelik R-32 tek bileşenli 
bir soğutucu akışkan olduğundan geri 
dönüşümü de kolaydır. Genel olarak [1];

•	 R-32 Ozon Tabakasına zarar vermez 
(ODP=0)

•	 R410A’nın GWP değeri 2088 iken 
R-32’nin GWP değeri R410A’nın 
GWP değerinin yalnızca üçte biridir  
(R-32 GWP=675). Bu yüzden 
R-32, R410A’ya göre daha çevre 
dostudur.

•	 R-32 kullanıldığında daha az 
soğutucu akışkan kullanımı 
mümkündür. (yaklaşık %20 daha az)

•	 R410A ile kıyaslandığında R-32 
daha yüksek enerji verimliliği sağlar. 
(Örn: 4 kW’lık sistemde ort %6 
verim artışı)

•	 R-32 kullanıldığında R-410A’lı bir 
sisteme göre daha kompakt tasarım 
mümkündür. (Örn: hacimsel olarak 
yaklaşık %20 daha az yer kaplar)

•	 R-32, R410A’nın bir bileşeni 
olduğundan R-32 tedariğinde 
herhangi bir problem yoktur.

•	 R-32 tek bileşenli bir akışkan 

olduğu için geri dönüşümü ve 
yeniden kullanımı kolaydır.

4.	Gözden	Geçirilmiş	F	Gaz	
Yönetmeliği

Soğutucu akışkanlar eğer atmosfere salı-
nırsa küresel ısınmaya etki edebilirler. 
2006 yılında Avrupa’da yayımlanan F Gaz 
Yönetmeliği, florlu sera gazlarının özel-
likle soğutucu akışkan olarak kullanılan 
HFC gazlarının meydana getireceği bu 
riski en aza indirmek amacıyla yayım-
lanmıştır [2].
Montaj ve servis firmaları için sertifi-
kasyon sistemi oluşturulmuştur. Sertifi-
kasyon ve 3 kg ve üzeri soğutucu akışkan 
içeren sistemlere getirilen zorunlu kaçak 
kontrolü ile birlikte başarılı bir şekilde 
emisyonlar azaltılmıştır. (Not: Gözden 
geçirilmiş F Gaz Yönetmeliği halen kaçak 
kontrolünü gerektirmektedir fakat sınır 
değer 5 Ton CO2eş olarak değişmiştir. 
Bu da 2.4 kg R410A veya 7.4 kg R-32’ye 
eşdeğerdir.)

Avrupa Birliği düşük karbon yol haritası 
2050 hedefleri kapsamında, Avrupa Bir-
liği ve sektör daha fazlasının yapılabilece-
ğine karar verdiler ve bu yüzden gözden 
geçirilmiş F Gaz Yönetmeliği 2015 yılının 
başında AB’de yürürlüğe girdi [3]. Bu 
yönetmelik düşük CO2eş sahip soğutucu 
akışkanlarla çalışan cihaz tasarımını teş-
vik eder. Başka bir deyişle, düşük GWP 
değerine sahip soğutucu akışkanla çalı-
şan cihaz veya daha az soğutucu akışkan 
ile çalışan cihaz, fakat ideal olarak her 
ikisinde de azalma beklenir. (CO2eş ile 
tanımlanan “HFC tüketiminin kademeli 
olarak azaltılması” olarak bilinir). Gözden 
geçirilen F Gaz Yönetmeliği sayesinde, 

Tablo 1. R-32 Soğutucu Akışkanının Özellikleri
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AB F Gaz emisyonları 2030 yılına kadar 
2/3 oranında azalacaktır (2014 yılına 
göre).
 
Her türlü uygulama ihtiyacını karşılayan 
mükemmel bir soğutucu akışkan mevcut 
değildir. Bu da, soğutucu akışkan seçi-
minde sadece düşük GWP değerine sahip 
bir akışkan seçmek ve akışkan miktarının 
azaltılması değil bunların yanında enerji 
verimliliği, güvenlik, ekonomiklik gibi 
parametrelerin de önem kazandığı anla-
mına gelir. Örneğin düşük GWP değe-
rine sahip fakat enerji verimliliği düşük 
olan bir soğutucu akışkan seçmek iyi bir 
seçim olmayacaktır çünkü bu cihazın top-
lam küresel ısınma etkisine ters yönde 
etki yapacaktır.
Yeni F Gaz Yönetmeliği 2025 yılı itiba-
rıyla 3 kg’dan daha az soğutucu akışkan 
içeren tekli split klimalarda GWP değeri 
750’den büyük olan soğutucu akışkanla-
rın kullanımını yasaklamaktadır. R-32 
bu yasaktan etkilenmemektedir. (R-32 
GWP: 675) Bu yüzden sektör R-32 gibi 
düşük GWP değerine sahip soğutucu 
akışkanlara ne kadar erken geçerse HFC 
emisyonlarının çevresel etkisi o kadar kısa 
zamanda azaltılabilir.

5.	Kigali	Anlaşması	(Küresel	HFC	
Kademeli	Azaltma	Programı)

15 Ekim 2016 tarihinde, Montreal 
Protokolü Tarafları küresel iklim deği-
şikliğini önemli ölçüde azaltacak tarihi 

bir anlaşmaya varmışlardır. Dünya 
çapında yaklaşık 200 ülkenin katıldığı 
Kigali, Ruanda’da gerçekleşen 28. Taraf-
lar Toplantısı’nda yapılan bu anlaşma  
Montreal Protokolü kapsamında 
HFC’lerin* (hidroflorokarbonlar) küre-
sel tüketiminin (CO2 eşdeğeri cinsinden) 
kademeli olarak azaltılmasını amaçla-
maktadır.

Yapılan bu anlaşma, geçen dönemde, 
küresel ortalama sıcaklık artışını 2˚C’nin 
altında tutmayı hedefleyen Paris’te yapı-

lan COP 21 iklim anlaşmasını HFC 
gazları üzerine odaklanarak destekler 
niteliktedir.  

Bu anlaşma gereği azaltma takvimi hazır-
lanırken gelişmiş olan ülkeler (A2) ve 
gelişmekte olan ülkeler (A5, 2 alt grup) 
olarak farklı takvimler hazırlanmıştır 
(Tablo 2). Türkiye A5 (gelişmekte olan 
ülkeler) Grup 1 içinde yer almaktadır.

Bu anlaşmanın 2050 yılına kadar 70 mil-
yar ton CO2eş’i atmosferden önlemesi ve 
bununla birlikte hava sıcaklığında 0,5˚C 
artışın önlenmesi beklenmektedir [4].
Bu anlaşma ile HFC’lerin kademeli azal-
tılması küresel bir hal aldığından önü-
müzdeki dönemde düşük GWP değerine 
sahip soğutucu akışkanlar büyük önem 
kazanacaktır. Ev tipi ve ticari tip klimalar 
için R-32 soğutucu akışkanı bunun en 
güzel örneğidir.

6.	R-32	Kullanımı	Hakkında	En	
Son	Gelişmeler

Dünyanın ilk R-32 içeren klimasını Dai-
kin 2012 yılının Kasım ayında Japonya 
pazarına sunmuştur [5]. 2013 yılı sonba-

Şekil 1. Avrupa Birliği F Gaz emisyonlarını azaltma hedefleri

Tablo 2. Kigali Anlaşması Küresel HFC Azaltma Takvimi

NOT: Miktarlar CO2eş = kg x GWP birimindedir.
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Teknik

harında ise Avrupa’nın ilk R-32 içeren 
klima modelini Daikin piyasaya sun-
muştur. Avrupa’da ilk R-32’li klimanın 
piyasaya sunulmasından sonra diğer üre-
tici firmalar da R-32 içeren klimalarını 
duyurmaya başlamışlardır. Türkiye’nin 
ilk R-32 içeren kliması ise 2015 yılının 
Mayıs ayında Daikin tarafından satışa 
sunulmuştur [6]. 10 Eylül 2015 tarihinde, 
dünyanın önde gelen klima ve soğutucu 
akışkan üreticisi Daikin, daha çevreci bir 
gaz olan R-32’yi teşvik etmek amacıyla, 
sahip olduğu 93 adet patenti klima üreti-
cilerine ücretsiz sunacağını duyurmuştur 
[7].
2017 Mart ayı itibarıyla Daikin 50’den 
fazla ülkede 10 milyon adetten fazla R-32 
içeren klima sattığını duyurmuştur. Diğer 
klima üreticileriyle birlikte 27 milyon 
adetten fazla R-32 içeren klimanın dünya 
çapında satıldığı tahmin edilmektedir. Bu 
da yaklaşık olarak 47 milyon ton* CO2eş 
tüketiminde azalmaya denk gelmektedir 
[8]. Son olarak, Daikin R-32 içeren hafif 
ticari tip klima ürün gamını ve R-32 içe-
ren havadan suya ısı pompası ürün gamını 
geçen günlerde duyurmuştur [9].
*: Karşılaştırma geleneksel R22 ve R410A 

gazlarının kullanılmasının devam etmesi 
haline göre yapılmıştır.

Ek	Tanımlar:

ODP:	Ozon Tüketme Potansiyeli (ODP), 
bir soğutucu akışkanın ozon tabakasına 
zarar verme riski olarak tanımlanır. Bu 
değer, ODP’si 1 olarak kabul edilen R11 
soğutucu akışkanı referans alınarak ifade 
edilir. Örnek vermek gerekirse R22’nin 
ODP değeri 0,05 iken, R-32 ve R410A 
klor ve brom içermediğinden dolayı bu 
soğutucu akışkanların ODP değeri 0’dır.
GWP: Küresel Isınma Potansiyeli 
(GWP), akışkanın atmosfere salınması 
halinde küresel ısınmaya (sera etkisine) 
olan etkisini gösterir. Bu değer CO2 refe-
rans alınarak 100 yıllık bir süreye göre 
belirlenmektedir. CO2 için bu değer 
1.0’dır. Örneğin R410A için GWP 
değeri 2088 iken, R-32 için GWP değeri  
675’dir.

Kaynaklar
1. Daikin, R32 The Next Generation 
Refrigerant for Air Conditioners and 
Heat Pumps White Paper

http://uk.intpre.daikineurope.com/bina-
ries/Introduction%20of%20R32%20
October%202015_tcm511-402715.pdf
2. Regulation (EC) No 842/2006 of the 
European Parliament and of the Council 
of 17 May 2006 on certain fluorinated 
greenhouse gases Next generation ref-
rigerants A Daikin perspective, Hilde 
Dhont, Daikin Europe N.V.
3. Regulation (EU) No 517/2014 of the 
European Parliament and of the Council 
of 16 April 2014 on fluorinated greenho-
use gases and repealing Regulation (EC) 
No 842/2006
4. http://www.coolingpost.com/world-
news/nations-agree-global-phase-down-
of-hfcs
5. Daikin CSR Report 2013 
http://www.daikin.com/csr/report/2013/
daikin_csr2013e_all.pdf
6. http://www.daikin.com.tr/
7 . h t tp : / /www.da ik in . com/
press/2015/150910/index.html
8 . h t tp : / /www.da ik in . com/
press/2017/170427/index.html
9. https://www.daikin.eu/en_us/press-
releases/sky-air-a-series-launch---
deu17-001.html
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Proje

Dünya Su Forumu katılımcı-
larına yönelik TUROB ve 
Bureau Veritas işbirliği ile 2009 

yılında başlayan ve sonrasında Sür-
dürülebilirlik Akademisi işbirliği ile 
büyümeye devam eden Yeşillenen Otel-
ler Projesi ile yeşil konaklama tesisleri-
nin sayısının artırılması hedefleniyor. 
Yeşillenen Oteller Projesi, turizm sektö-
rünün sürdürülebilirlik konusunda farkın-
dalığını ve konaklama tesislerinin çevreye 
duyarlı olma motivasyonlarını artırmayı 
hedefliyor. 

Turizm sektöründe bugün, rekabet gücü-

nün yükselmesinin en önemli yolunun 
turizm sektörünün sürdürülebilir turizm 
ilkeleriyle hareket etmesinden geçtiği 
bilinciyle; sürdürülebilir turizmin geliş-
mesine önemli katkılar sağlayan Yeşillenen 
Oteller Projesi, çevreye duyarlı tüketici 
sayısını da artırarak, tesisleri daha yeşil 
olmaya teşvik ediyor.

Yeşillenen	Oteller	Sertifikası	
Standartları
 
Yeşillenen Oteller Sertifikası almak için 
aday tesisler dört temel alan üzerinden 
değerlendiriliyor:

TUROB tarafından 2009 yılında hayata geçirilen, TUROB, Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi işbirliği ile 

devam eden Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Sertifikasyon Projesi; “Sürdürülebilir Turizm” için turizm tesislerini 

daha yeşil olmaya teşvik ediyor.

Yeşillenen Oteller 
(Greening Hotels) 
Sertifikasyon Projesi

1) Enerji Yönetimi
2) Su Yönetimi
3) İç Hava Kalitesinin Artırılması
4) Atık Azaltımı ve Geri Dönüşüm

Bu dört ana alan; otellerin lobi ve açık 
alanlarında, odalarında, yemekhane ve 
çamaşırhanelerinde, ofis alanlarında ve 
ofis operasyonlarında birbirinden farklı 
onlarca kriter üzerinden değerlendiriliyor 
ve bu değerlendirmeden başarıyla geçen 
otellere “Yeşillenen Otel” sertifikası veri-
liyor. Kontrol Listesinde yer alan toplam 
kriterlerin tesis bünyesinde yer alması 
üzerinden minimum başarı durumlarına 
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göre, konaklama tesisleri sırasıyla Bronze 
(yüzde 60 başarı), Silver (yüzde 75 başarı) 
ve Gold (yüzde 90 başarı) “Yeşillenen 
Otel” sertifikası almaya hak kazanıyor. 
Sertifikanın geçerlilik süresi iki sene olup, 
bu sürenin sonrasında mevcut Yeşillenen 
Otel sertifikasını kullanmak isteyen otel-
ler, yarım günlük yenileme denetimi alarak 
belgelerini kullanmaya devam edebiliyor.

Enerji	Yönetimi

Bir otelde enerji yönetiminin yapılabilmesi 
için öncelikle; enerji tüketimi ölçülmeli, 
enerji kaynakları açıkça belirtilmeli ve 
tüketimi azaltacak önlemler alınmalı-
dır. Aydınlatma sistemlerinin tasarruflu 
olması, akıllı aydınlatma sistemlerinin kul-
lanılması, otel içerisinde güneş ışığından 
en fazla şekilde yararlanılması, ısıtma ve 
soğutma sistemlerinde israfı önleyici yön-
temler benimsenmesi ve kurulması gibi 
önlemler değerlendirilir. Aynı zamanda 
kendi enerjisini üretebilen, en azından 
kullandığı enerjinin bir kısmını bu yol-
larla sağlayan oteller bu konuda başarılı 
kabul edilir. Odalarda kullanılan elek-

tronik aletlerin (klima, mini bar) A sınıfı 
olmasına özen gösterilmelidir. Konaklayan 
misafirlerin de enerji tasarrufu ile ilgili 
bilinçlendirilmeleri amaçlar arasındadır. 
Yeşillenen Otel sertifikası sahibi otel-
ler, sürdürülebilirlik bilincini geliştirme 
ve enerji yönetimi konusunda aldıkları 
önlemler ile de sektörde önderlik yaparlar.

İç	Hava	Kalitesinin	Artırılması

Otellerin enerji tasarrufunda iç hava kali-
tesinin yüksek tutulması bir Yeşillenen 
Otel sertifikasının önemli kriterlerinden 
biridir. Çevreye duyarlı tesis olmak için 
otellerin aynı zamanda temiz ve sağlıklı 
hava garanti etmeleri gerekmektedir. 
Otellerin iç ve dış mekân dizaynlarında 
yapılacak akıllıca atılımlar ile hava kali-
tesi kolayca yükseltilebilir. Sigara içilen ve 
içilmeyen odalar mümkünse birbirlerin-
den uzakta olmalı, giriş kapıları içeri toz 
almayacak şekilde tasarlanmalı ve lisanslı 
kuruluşlar tarafından havalandırma sis-
temlerinin periyodik temizliği yapılıyor 
olmalıdır. Aynı zamanda yatak ve halıla-
rın periyodik olarak temizlenmesi iç hava 

kalitesinin yüksek seviyede tutulmasını 
sağlar.

Atık	Azaltımı	/	Geri	Dönüşüm

Modern hayatın bir gerçeği de dünyada 
her gün gittikçe büyüyen çöpler/atıklardır. 
Sürdürülebilir turizmin geleceği açısından 
geri dönüşüme özen gösterilmesi, katı atık 
oranlarının en aza indirilmesi ve ‘atık’ ola-
rak görülen materyallerin mümkünse bir 
daha kullanımı hayati önem taşır. Atık 
yönetimi ve geri dönüşüm turizm sektö-
ründe gittikçe önem kazanmakta ve geri 
dönüşüm adına yapılan atılımlar her sene 
daha fazla gelişmektedir. Otellerden bek-
lenilenlerin başında, geri dönüşüm kutu-
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ları ile müşterileri geri dönüşüme yönlen-
dirmeleri ve atık yönetimi konusunda aktif 
olmaları gelir. Müşterileri atık yönetimi 
konusunda bilgilendirici posterler asılması 
ve her odaya geri dönüşüm kutusu temin 
edilmesi gibi küçük adımlar önemlidir. 
Sürdürülebilir malzemeler ile üretilmiş 
mobilyalar, duvar kâğıtları, atılacak mal-
zemelerin hayır kurumlarına bağışlanması 
ya da ikinci el dükkânlarına satılması gibi 
önlemler atık azaltımı konusunda büyük 
gelişmeler sağlar.

Su	Yönetimi

Gün geçtikçe daha da değerlenen bir kay-
nak olan suyun korunması ve en tasarruflu 
şekilde kullanılması sürdürülebilir turiz-
min gerçekleştirilebilmesi için öncelikli-
dir. Otellerde su yönetimi için su tüketi-
mini azaltıcı yöntemler benimsenmeli, su 
kaynakları tasarruflu kullanılmalı ve otel 
yönetimince tasarrufa öncelik verilmelidir. 
Tuvaletlerde su tasarrufu sağlayan ekip-
manların kullanımı, duş süresince kullanı-
lan suyun en aza indirilmesi, yağmur suyu 
geri dönüştürme sistemleri, susuz pisuarla-
rın eski modellerle değiştirilmesi gibi bazı 
yöntemlerle su yönetimini en iyi seviyeye 
çekilebilir. Atıksuların, eğer mümkünse su 
arıtma tesislerine yollanması ve her sene 
harcanan su miktarının kaydedilip analiz 
edilmesi ile su tasarrufu her sene geliştiri-
lebilir. Yeşillenen Oteller, su yönetimi için 

süregelen bir gelişim yapmalı ve her sene 
daha da iyiye giden su yönetim politikaları 
belirlemelidir.

Yeşillenen	Oteller	Sertifikası	
Otellere	Ne	Kazandırıyor?

•	 Enerji yönetimi, su yönetimi, 
iç hava kalitesinin artırılması 
ve atık azaltımı ve geri 
dönüşüm konularında yapılacak 
iyileştirmelerle, sürdürülebilir çevre 
politikalarına da katkı sağlama, 

•	 İşletme maliyetlerini düşürerek 
hizmet kalitesini artırma, 

•	 Otellerin sağladıkları hizmetleri 
yaşadıkları çevreye olan zararını 
minimuma indirmesi ve bunu bir 
şirket prensibi yapmayı hedeflemesi, 

•	 Bu sertifikayla beraber hem bir 
farkındalık yaratma hem de gizli bir 
kurumsal güç oluşturma, 

•	 Hizmeti farklılaştıran ve 
kalitelendiren işletmelerin 
önümüzdeki süreçte her ne olursa 
olsun hep bir adım önde olması 
ve tüketim toplumu haline gelen 
dünyamızda farklı bir yere sahip 
olması.

Levent	Erdoğan:	“Yeşillenen	
Oteller	Türkiye	için	bir	kalkınma	
projesidir”

TUROB Yönetim Kurulu Üyesi ve  
Greeninghotels Proje Sorumlusu Levent 
Erdoğan, Yeşillenen Oteller projesi için 
şöyle konuştu: “Sürdürülebilir turizmin 
devamlılığı adına doğaya saygılı, çevreci 
ve bilinçli tüketim sağlamamızı öngören 
böyle bir proje kapsamında yer almak otel-
ler açısından büyük önem taşımaktadır. 
Yeşillenen Oteller Projesi, turizm sektö-
rünün sürdürülebilir çevre konusunda far-
kındalığını ve konaklama tesislerinin çevre 
duyarlılığını artırmayı hedefliyor. Yeşille-
nen Oteller sertifikası sahibi olmaya aday 
tesisler; Enerji Yönetimi, Su Yönetimi, İç 
Hava Kalitesinin Artırılması, Atık Azal-
tımı ve Geri Dönüşüm alanlarında değer-
lendiriliyor. Değerlendirmeden başarıyla 

geçen turizm tesisleri Bronz, Gümüş ve 
Altın ‘Yeşillenen Oteller’ sertifikası almaya 
hak kazanıyor. Sürdürülebilirlik Akade-
misi, yaptığı tüm çalışmalarda olduğu gibi 
bu projede de, ‘çevreye duyarlı konaklama 
tesisleri’nin sayısının artırılmasını; konak-
lama tesislerinin daha yeşil olması konu-
sunda bilinçlendirilmesi ile ilgili kamu 
kuruluşları, sektör dernekleri ve özel 
sektör kuruluşlarıyla işbirlikleri yapmayı 
hedefliyor.” Bugün sektörde rekabet gücü-
nün yükselmesinin en önemli yolunun 
turizm sektörünün sürdürülebilir turizm 
ilkeleriyle hareket etmesinden geçtiği 
bilinciyle; sürdürülebilir turizmin geliş-
mesine önemli katkılar sağlayan Yeşillenen 
Oteller (Greening Hotels) Projesi, çevreye 
duyarlı tüketici sayısını da artırarak tesis-
leri daha yeşil olmaya teşvik ediyor.

Kaynaklar

http://www.yesillenenoteller.com/
http://www.turob.com/greening/index.html
https://surdurulebilirlikakademisi.com/
calismalar/eko-etiket-sertifika/yesille-
nen-oteller-sertifikasi/
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güvenilir bir ortağınız olarak hizmet vermektedir. Biz çok değişik alanlarda kullanım amaçlarına uygun yangından 

korunma ürünlerini ve hizmetlerini en geniş çeşidiyle sizlere sunuyoruz. Bunlar ticari, endüstriyel ve konutsal 

yapılar, depolar veya özel tehlike sınıflarında olabilir. Eğer konusunda uzman ve yangından korunmaya adanmış 

desteğimizi yanınızda bulmak istiyorsanız lütfen www.viking-emea.com/contact web sitemizi ziyaret ediniz.

Viking S.A. (ed.) | Z.I. Haneboesch, L-4562 Differdange/Niederkorn, Luxembourg | T: +352 58 37 37 1 | F: +352 58 37 36 | www.viking-emea.com

Viking Turkey | İnönü Cad. Sümer Sok. Zitaş İş Merkezi D2 Blok K:5, D:12 Kozyatağı, Kadıköy, 34742 İstanbul | T: +90 216 403 18 00 | www.viking-emea.com



Eskimiş Bina Yönetim Sistemleri: 
İkilem mi yoksa fırsat mı?

işletmesi zor olabilir.
•	 BMS yeni teknolojilere uyumlu 

olmayabilir (örneğin, web tabanı ve 
matematiksel analiz).

•	 BMS karmaşık enerji kontrol 
programlarını işleyemeyebilir.

•	 Bina yönetim sistemi diğer sistemlerle 
birleştirilemeyebilir (örneğin, 
güvenlik, ölçme, kapalı devre 
televizyon, erişim, enerji, HVAC).

Bu faktörlerin herhangi biri bina sahibinin 
veya yöneticisinin konforu sürdürürken, iç 
hava kalitesini yüksek tutarken ve HVAC 
enerji verimliliğini en üst seviyede tutar-
ken, bütçeleri kontrol altında tutmasını 

zorlaştırabilir. Ayrıca, bunun sonucu olarak 
bina sahibi ve yöneticileri, tesis çalışanlarını 
bıktırıp morallerini bozabilirler.
Bu makale eski veya demode bina yönetim 
sistemi ile iş yapan bina sahipleri ve yöneti-
cilerine sunulan 2 seçeneği irdelemektedir: 
1) Yeni bir insan-makina arayüzüne (HMI) 
entegre etmek (grafiksel kullanıcı arayüzü)  
2) Değiştirmek

Entegrasyon
BMS’yi değiştirmek masraflı olabilmek-
tedir. Daha düşük maliyetli bir seçenek ise 
kontrol elemanlarını değiştirmeden yeni 
bir HMI’a geçmektir. Entegrasyona karar 

Günümüzde birçok bina sahibi 
ve yöneticisi sahip olduğu eski-
miş bina yönetim sistemi (BMS) 

yüzünden kendilerini yetersiz hissetmek-
tedirler. Bunun sebepleri şunlar olabilir:
•	 BMS üreticisi artık faal olmayabilir.
•	 BMS mal sahibine ait olabilir ve bu 

da bina yöneticisini rekabetçi bir 
şekilde genişleme, kiracı gelişimi ve 
yapılacak ilaveler konusunda teklif 
almaktan alıkoyabilir.

•	 BMS esnek olmayabilir ve bakımı çok 
pahalı olabilir.

•	 BMS’in anlaşılması ve kullanılması 
kolay olmayabilir ve bu yüzden 

Yazan: Tim Potter/HPAC Engineering
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Eski veya demode olmuş ‘Bina Yönetim Sistemleri’ ile nasıl baş edilir? 

Çeviri

88 TERMODİNAMİK • EKİM 2017



Çeviri

vermeden önce, bina sahibi veya yöneticisi 
aşağıdaki sebeplerden ötürü kapsamlı bir 
araştırma ve testler yapmalıdır: 
-İletişim	hızı:	Yeni bir HMI, ancak mev-
cuttaki bina yönetim sisteminin en yavaş 
kısmı kadar hızlı iletişim kurabilecektir. 
Örneğin, bir BMS 19.2 K baud’ta ileti-
şim kuruyorsa, en hızlı HMI bile 19.2 K 
baud’ta iletişim kuracaktır.
-Gizli	maliyetler: ‘Fişe tak ve çalıştır’ 
gibi basit bir mesele olmadığından enteg-
rasyonun maliyeti yüksek olabilmektedir. 
Entegrasyon, var olan sistem ve yeni HMI 
arasındaki iletişimde ‘köprü’ olabilmek için 
özel bir iletişim aygıtı üzerinde üçüncü 
parti bir sürücü gerektirebilmektedir.  Bu 
yüzden başarılı entegrasyon için bina 
sahibinin veya yöneticisinin, BMS sağla-
yıcısının hem var olan sisteminin hem de 
yeni HMI’ın proglamlamasını tamamen 
anladığından şüphesi olmamalıdır. Bina 
sahibi veya yöneticisi genel operasyonel 

konularını anlamak ve entegrasyon son-
rası müşteri memnuniyetini ölçmek için 
benzer bir çalışma yaptırmış müşterilerine 
danışmalıdır. 
-Çoklu	proglamlama	araçları: Eğer 
yeni bir HMI’ın ve mevcuttaki BMS bir-
biri ile uyumlu değil ise,  sistemlere düzgün 
erişim için çoklu programlama araçlarına 
ihtiyaç olabilmektedir. Bu da binanın çalı-
şanlarına ekstra iş çıkarmaktadır. 

Değiştirme
Bütün bir sistemin yeni bir BMS ile değiş-
tirilmesinin; tüm işleyişin geliştirilmesi, 
iletişim hızının artırılması, yenilenmiş bir 
garanti, daha kolay anlaşılabilirlik ve son 
teknolojilere uyumluluk gibi birçok avan-
tajı bulunmaktadır. 
BMS’in doğru bir şekilde değiştirilmesinde 
birkaç adımın izlenmesi gerekmektedir: 
ihtiyaç listesi çıkarmak, bütçe oluşturmak 
ve kaynak belirlemek. 

İhtiyaç	 listesi	 çıkarmak: Bina sahibi 
veya yöneticisi yeni sistemden beklentileri 
belirlemek için çalışanlarıyla buluşmalı-
dır. Acil ihtiyaçlar; tamamı BACnet bazlı 
sisteme web tabanı sağlamak ve binanın 
analiz programını sorunsuz bir şekilde bağ-
lamak kadar karmaşık, BMS fonksiyonları 
için tek bir yazılım aracı kullanmak kadar 

Kritik alarm durumunda olan chiller 
santrali grafiği

Gösterge panelinde soğutulmuş su grafiği
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da basit olabilmektedir. Karmaşıklık sevi-
yesi ne olursa olsun, bina sahibi/yöneticisi 
ve ekibi arasındaki bu konuşma sonunda 
herkesin ortak görüşte olmasını garanti 
altına alacaktır. 

Bütçe	oluşturmak: Durumu düzgün 
bir şekilde değerlendirmek ve bir sonraki 
adımı belirlemek için projenin toplam 
maliyeti çıkarılmalıdır. Bu süreçte dikkate 
alınacak hususlar şunlardır:

Yerel	ve	saygın	BMS	sağlayıcı	şir-
ketleri	seçmek: Direkt olarak müşteri-
leri ile görüşerek bu şirketlerin saygınlı-
ğına karar verin. Şirketlerin yerel eğitim 
verme yetileri, üretici ile ilişkileri ve benzer 
kurulumlardaki geçmiş performanslarını 
değerlendirin. 
Bir	danışman	işe	almak: Bina Yöne-
tim Sistemlerinde uzmanlaşmış bir danış-
man araştırın ve varolan sistemi değiştir-
mek için bir maliyet analizi çıkarmasını 
isteyin.
Araştırmak: Daha önce benzer projeleri 
uygulamış meslektaşları işe alın. 
Aşamalı	 kurulum: Bütçe belirlendi-
ğinde, bina sahibi veya yöneticisi BMS’in 
bir kerede değiştirilip değiştirilemeyece-
ğine veya aşamalı bir yaklaşımın mı gerek-
tiğine karar vermelidir. 
Aşamalı bir BMS değişim planı geliştir-
mek için, bina sahibi ve yöneticisi ilk önce 
aşamaların sayısına karar vermelidir. İlk 
aşamada en sorunlu bölgelere odaklanıl-
malıdır ve düzeltilmesi gereken yerlerin 
belirlenmiş bütçenin kalanıyla yapılmasıyla 
devam edilmelidir. 
Projenin ilk aşamasında binanın nispeten 
daha çok ilgi isteyen yerlerini belirledikten 

sonra, bina sahibi veya yöneticisi BMS 
sağlayıcı şirketlerin doğru ve eksiksiz fiyat-
landırma bilgisi almak  için işin kapsamını 
oluşturmalıdır. 

Örnek:	Aşamalı	proje	için	iş	
kapsamı

Bir binanın 1. Aşamadaki alanı dört adet 
klima santrali ve 70 adet VAV mahalinden 
oluşuyor ise, gerekli olan iş kapsamı dört 
klima santralinin kontrol elemanlarının ve 
70 adet VAV kontrol elemanının BAC-
net kontrol sistemleri ile yenilenmesidir 
(gerekli olan tüm ekipmanları da kapsa-
yarak, örneğin: sıcaklık sensörleri, damper 
aktuatörleri). Yeni iş istasyonunun, tüm 
yeni kontroller ile haberleşen tamamen 
grafiksel bir arayüzü ve raporlama özelliği 
olacaktır. Dolayısıyla, 1. Aşamanın mali-
yeti:
•	 4 adet klima santralinin tüm yeni 

kontrolleri: 50.000$
•	 70 adet VAV kutusunun tüm yeni 

kontrolleri: 125.000$
•	 Yeni iş istasyonu grafiksel kullanıcı 

arayüzü : 25.000$
Yukarıdaki maliyetlerin toplamı alındı-
ğında, işin birinci aşamasının maliyeti 
200.000$ olacaktır. Bina sahipleri ve yöne-
ticileri takibindeki iş aşamalarında benzer 
yaklaşımı kullanmaları gerekecektir. 

İşin	 kapsamı	 konusunda	 dikkate	
alınacak	hususlar: BMS yenilemesi-
nin tamamlanması için gerekli olan süre 
boyunca (bizim örneğimizde bu süre 3 
yıldır), tesis çalışanları iki iş istasyonunu 
birden çalıştırmak zorunda kalacaklardır 
(aynı anda eski ve yeni Bina Yönetim Sis-
temlerini). Bu dönem boyunca izlenecek en 
iyi eylem planını bina sahibi veya yöneticisi 

belirleyecektir. 
Mevcuttaki kontrol elemanları toplan-
dıkça, bir kenara koyularak, BMS’in gele-
cekteki olası onarımları için saklanabilir. 
(Not: BMS şirketi, mevcuttaki kontrol 
elemanlarının sökülmesini iş kapsamı içe-
risine dahil etmelidir)
Yeni klima santrali ile merkezi santral 
kontrolleri, Ethernet sisteminin yüksek 
hızını avantaja çevirebilmek için BACnet 
kullanarak Ethernet üzerinden haberleş-
melidir. Yeni bir Ethernet ağının kurula-
bilir veya IT departmanından yeni kon-
trollerin bulunduğu lokasyonlara Ethernet 
bağlantılarının sağlanabilmesi için Ether-
net panoları kurması istenebilir. Kon-
trollerin Ethernet panolarına bağlanması 
durumunda yeni BMS, bina sahibinin ağı 
üzerinden IT departmanının kurması gere-
ken sanal bir ağ aracılığıyla haberleşecektir.

Önemli bir alarm bilgisini veren gelişmiş 
Klima Santrali sayfası

Özet
Eski veya artık kullanılmayan bir BMS’in 
yenilenmesi bir iş kararı olarak görülebilir. 
Üretici tarafından garantili yeni bir sistem 
oluşu ve günümüz teknolojileri ile uyumlu 
olarak çalışabilmesi en önemli avantajlar 
olarak sayılabilir. Buna ek olarak, yeni bir 
BMS ile tesis çalışanları daha mutlu ve 
üretken olma şansına sahip olurlar.
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Makale

Karbondioksit Akışkanlı Kanatlı 
Borulu Buharlaştırıcılarda Boru 
Özelliklerinin Isıl Kapasiteye 
Etkisinin İncelenmesi

yivli vb.) ve bu borulara ait özellikler 
arasındaki farklılıkların ısıl kapasiteyi 
etkilediği görülmektedir. Çalışmada, 
farklı boru geometrilerinin ısıl kapasi-
teler üzerindeki etkileri irdelenecektir. 
Araştırmalar sonucunda ısıl kapasite-
lerin elde edileceği bağıntılar (korelas-
yonlar) belirlenecektir. 
Analitik çözümler, deneysel çalışma-
lar ve analizlerden elde edilen veriler 
değerlendirilerek elde edilen sonuçlar 
gösterilecektir. Çalışmanın sonucunda, 
en iyi çözümü veren bağıntı ve geometri 
belirlenecektir.

1.	Giriş

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
başını çektiği sanayileşme faaliyetleri 
ve ekonomik kalkınmaya dönük çeşitli 
uygulamalar, çevreyi, atmosferi ve dola-

yısıyla bütün yaşam alanlarını olumsuz 
şekilde etkilemiştir. Bu süreçler, doğa-
nın kaldıramayacağı seviyelere ulaşmış 
ve canlı yaşamını tehdit eder hale gel-
miştir. Problemin boyutlarını fark eden 
ülkeler kalıcı çözüm arayışlarına girmiş 
bulunmaktadırlar [1]. Her geçen yıl, ulus-
lararası sözleşmeler ile farklı yasalar ve 
standartlar belirlenmektedir. Standart ve 
normlara uyum sağlayabilmek için firma-
lar yeni üretim teknolojileri geliştirmeye 
çalışmaktadır. Toplumun ve firmaların, 
çevrenin korunmasına gösterdiği özen, 
araştırma-geliştirme faaliyetlerindeki 
artış önemli teknolojik gelişmeler yarat-
maktadır.

Birçok endüstri dalı gibi iklimlendirme 
sektörü de bu gelişmelerden etkilen-
mektedir. Soğutma sistemlerinde kul-
lanılan, küresel ısınmayı hızlandırıcı, 

Özet

Günümüzde, çevreci özellikle-
rinden dolayı soğutucu akışkan 
olarak CO2 (R744) kullanımı 

yaygınlaşmaktadır. Soğuk içecek oto-
matlarında, süpermarketlerde, soğuk oda-
larda, gıda üretim ve işleme tesislerinde, 
endüstriyel dondurma üretim makinele-
rinde, ısı pompalarında ve araç klimaları 
gibi birçok uygulama alanında CO2’nin 
soğutucu akışkan olarak kullanımı gide-
rek artmaktadır. 
Bu çalışmada, CO2’nin soğutucu akış-
kan olarak kullanıldığı kanatlı borulu 
buharlaştırıcılar hakkında detaylı teo-
rik ve uygulama bilgileri aktarılacaktır. 
Literatür incelendiğinde CO2 (R744) 
buharlaştırıcı tasarımlarıyla ilgili birçok 
çalışma bulunmaktadır. Bununla birlikte 
farklı özelliklerde boru kullanımının (düz, 

Yazanlar:  Hüseyin Onbaşıoğlu, Ar-Ge Bölüm Müdürü, Friterm A.Ş.
 Barış Türkkan, Ar-ge-Ürün Geliştirme Mühendisi, Friterm A.Ş.
 Akın Çağlayan, Ar-Ge Mühendisi, Friterm A.Ş.
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Karbondioksit Akışkanlı Kanatlı 
Borulu Buharlaştırıcılarda Boru 
Özelliklerinin Isıl Kapasiteye 
Etkisinin İncelenmesi

ozon tabakasına zararlı, çevreye negatif 
etkisi olan kloroflorokarbonlar (CFC) 
ve hidrokloroflorokarbonların (HCFC) 
yerine çevreye uyumlu soğutucu akışkan 
çözümleri bulunması noktasında çalış-
malar yapılmaktadır. Hidroflorokarbon-
lar (HFC), klor içermeyen etan (C2H6), 
metan (CH4) gibi doğal gazların sentezi 
yoluyla elde edilmekte olup klor yerine 
hidrojen ikame edilmekte ve bu nedenle 
göreceli olarak daha çevreci diye tanım-
lanmaktadır [2, 3]. Endüstriyel tesislerde 
ve yüksek şarjlı sistemlerde, R290 (Pro-
pan), izobütan benzeri, yanıcı ve patlayıcı 
özelliği bulanan akışkanları kullanmak 
belirli sorunlar teşkil etmektedir. Tekno-
lojik gelişmeler, üretim yöntemlerindeki 
yenilikler, bir diğer doğal akışkan olan 
R717 (NH3) kullanımını da gün geçtikçe 
artırmaktadır.

Küresel ısınmaya etkisi olmayan ve 
ozon tabakasına zarar vermeyen doğal 
soğutucu akışkanlar alternatif olarak 
ortaya çıkmaktadır. R744 (CO2) gazı bu 
noktada etkili bir çözüm olarak sunul-
maktadır. CO2, soğutma endüstrisinin 
gelişme dönemlerinde yaygın olarak 
kullanılmıştır. Ancak, kritik nokta civa-
rında veya üzerindeki ısı geçişi nedeniyle 
ortaya çıkan soğutma tesir katsayısın-
daki düşüş ve yüksek çalışma basınçları 
nedeniyle yerini halokarbon soğutucu 
akışkanlara bırakmıştır [4]. Flor içeren 
gazların çevreye olumsuz etkileri ve tek-
nolojinin getirdiği yenilikler ile birlikte 
R744 (CO2) gazının kullanımı yeniden 
gündeme gelmiştir. Güncel makine ve 
ısı değiştirici teknolojisi, sistem kontrol 
elemanları sayesinde CO2 verim yönün-
den transkritik çevrim ile özellikle kuzey 
ülkelerinde ve subkritik kaskad çevrim 
ile güney ülkelerde rekabetçi seviyelere 

ulaşmıştır. R744 (CO2), 31,06 °C düşük 
kritik nokta sıcaklığı ve 73,8 bar yüksek 
kritik nokta basıncından dolayı diğer 
geleneksel soğutucu akışkanlara nazaran 
birtakım ek teknik gereksinimlere ihtiyaç 
duymaktadır.

2.	R744	(CO2)	Soğutucu	
Akışkanının	Özelikleri

R744 (CO2), 1850 yılında ilk kez soğu-
tucu akışkan olarak, Britanyalı Alexander 
Twining tarafından gündeme getirilmiş-
tir. Fakat ilk CO2 soğutma sisteminin 
yapılması, 1860‘lı yılların sonunda Ame-
rikalı Thaddeus S.C. Lowe tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Temiz ve güvenilir 
olduğundan dolayı 1920‘lere kadar gemi-
lerde ve endüstride yaygın olarak kulla-
nılmıştır. 1928‘de CFC‘lerin kullanılmaya 

başlamasıyla, yukarıdaki sebeplerden 
dolayı CO2 yavaş yavaş market dışında 
kalmış, 1950‘lerde de kullanımı son bul-
muştur. 20. yüzyıl sonlarına gelindiğinde 
CFC‘lerdeki kısıtlamalar yoğunlaştığı 
için yeni arayışlara girilmiş ve CO2 ve 
NH3 gibi eski, doğal akışkanlar tekrar 
gündeme gelmiştir. 1990‘da Prof. Gus-
tav Lorentzen‘in transkritik CO2 çevrimi 
patent uygulaması bu konu için bir milat 
oluşturmuştur [5].

2.1.	R744	(CO2)’ün	Çevresel	
Özellikleri

Soğutucu akışkanların çevresel etkilerini 
tanımlayan iki temel kavram vardır:

1. ODP (Ozon Tüketme Potansiyeli - 
Ozone Depletion Potential): Bir gazın 

Tablo 1. Yaygın Bilinen Soğutucu Akışkanların Çevresel Özellikleri [6]

Soğutucu Akışkan Soğutucu Akışkan Sınıfı ODP GWP

R 11 CFC 1 4600

R 12 CFC 0,73 10600

R 22 HCFC 0,034 1700

R 134a HFC 0 1300

R 410a HFC 0 1980

R 404a HFC 0 3780

R 407c HFC 0 1650

R 507a HFC 0 3850

R744 (CO2) Doğal Akışkan 0 1

R717 (NH3) Doğal Akışkan 0 <1

ODP: R11 = 1 kabul edilmiştir.     /     GWP: CO2 = 1 kabul edilmiştir.

Tablo 2. Yaygın Bilinen Soğutucu Akışkanların Güvenlik Yönünden Sınıflandırılması [8]

Soğutucu 
Akışkan R 11 R 12 R 22 R 134a R 410a R 404a R 407c R 507a R744 

(CO2)
R717 
(NH3)

Zehirlilik A A A A A A A A A B

Yanıcılık 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
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Yanıcılık yönünden soğutucu akışkan-
lar 3 ana sınıfa ayrılır. Sınıf 1; 21°C‘de 
ve 101 kPa basınçta alevlenme testinde 
yanmayan soğutucu akışkanları gösterir. 
Sınıf 2; 21°C‘de, 101 kPa basınçta 0,10 
kg/m3 yoğunlukta düşük yanıcılık gös-
teren ve 19 kJ/kg‘dan düşük yanma ısısı 
üreten soğutkanları ifade eder. Sınıf 3; 
21°C‘de, 101 kPa basınçta 0,10 kg/m3 
yoğunlukta yüksek yanıcılık gösteren ve 
19 kJ/kg‘dan büyük yanma ısısı üreten 
soğutucu akışkanları ifade eder [8]. Ana 
sınıflandırmanın yanı sıra alt yanıcılık 
sınıfları bulunmaktadır. Yanıcılık sınıfı 2 
olan fakat uygun şartlarda kullanıldığında 
oldukça düşük yanıcılık özelliği gösteren 
akışkanlar olduğu tespit edilmiştir. Sınıf 
2L, daha önce sınıf 2’de yer alan ve yanma 
hızı 10 cm/s ‘den daha düşük soğutucu 
akışkanları ifade eder. Soğutucu akışkan-
lar zehirlilik yönünden 2 ana gruba ayrılır. 
A sınıfı derişikliği 400 ppm‘e eşit veya 
altındaki olan soğutkanları gösterir. B 
sınıfı derişikliği 400 ppm‘in üzerindeki 
soğutkanları gösterir [8].

2.2.	R744	(CO2)’ün	Termofiziksel	
Özellikleri

CO2 özelliklerinin diğer geleneksel soğu-
tucu akışkanlardan farklı olduğu bilin-
mektedir. Karşılaştırma yapıldığında 
CO2‘in en dikkat çekici özelliği düşük 

kritik nokta sıcaklığı (31,06 °C) ve yüksek 
basıncıdır (73,8 bar). CO2 uygulamadaki 
diğer bir sınırlayıcı etken -56,6 °C ve 
buna karşılık gelen 5,1 bar basınçtaki 
yüksek üçlü noktasıdır. Ayrıca gelenek-
sel akışkanlarla (CFC, HCFC, HFC, 
HC) karşılaştırıldığında buhar basıncı 
ve hacimsel ısı transferi kapasitesi (0°C‘de 
22545 kJ/m3) oldukça yüksektir [9].

ozon tabakasına verebileceği zararı ifade 
eder. Bağıl bir değer olarak bulunur [6].

2. GWP (Küresel Isınma Etkisi - Global 
Warming Potential): CO2‘in GWP‘si 1 
kabul edilerek belli zaman sürecinde bir 
sera gazının çevreye küresel ısınma etki-
sini CO2‘e bağıl olarak veren değerdir [6].

CO2‘in ozon tüketme potansiyeli sıfırdır 
(ODP=0) ve küresel ısınmaya doğrudan 
etkisi çok düşük seviyededir (GWP=1). 
Tablo 1‘de yaygın bilinen soğutucu akış-
kanların çevresel özellikleri verilmektedir.

ODP ve GWP kavramlarına ek olarak 
literatürde Toplam Eşdeğer Isınma Etkisi 
(TEWI) kavramı da mevcuttur. Toplam 
Eşdeğer Isınma Etkisi (TEWI), akış-
kanın ve bulunduğu sistemin doğrudan 
ve dolaylı olarak yarattığı küresel ısınma 
etkisini tanımlar. Akışkanın özellikle-
rinden dolayı çevrede oluşturduğu etki 
doğrudan etkidir. Kullanıldığı soğutma 
sistemine enerji temini esnasında oluşan 
CO2 emisyonu ise dolaylı etkidir. Bu iki 
etkinin toplamı Toplam Eşdeğer Isınma 
Etkisi (TEWI) şeklinde tanımlanır. CO2, 
soğutma sistemlerinde toplam eşdeğer 
ısınma etkisinin azaltılmasında da etkili 
bir akışkandır [7]. Tablo 2‘de yaygın 
bilinen soğutucu akışkanların güvenlik 
yönünden sınıflandırılması verilmektedir.

Tablo 3. Yaygın Bilinen Soğutucu Akışkanların Termofiziksel Özellikleri [11]

Soğutucu 
Akışkan

T 
(kritik) 

(°C)

P 
(kritik) 
(bar)

Sıvı Faz 
Yoğunluk 

(kg/m3) 
[a]

Gaz Faz 
Yoğunluk 

(kg/m3) 
[b]

Isıl Kapasite 
(kJ/kg) 

[a]

Hacimsel 
Kapasite 
(kJ/m3) 

[a]

Isı İletim 
Katsayısı 
(W/m.K) 

[a]

R 134a 101,1 40,6 1298,9 13,9 1,3 2774 0,09

R 410a 72,1 49,3 1174,4 28,8 1,5 6566 0,10

R 404a 72,1 37,3 1154,8 29,9 1,3 4954 0,07

R744 (CO2) 31,0 73,7 934,3 94,2 2,5 22089 0,11

R717 (NH3) 132,3 113,3 640,3 3,3 4,4 4193 0,56

Açıklamalar: [a] -1,1°C'deki doymuş sıvı; [b] -1,1°C'deki doymuş buhar

Şekil 1. CO2  Faz Diyagramı [10]

Şekil 2. CO2  lnP – h Diyagramı
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Tablo 3‘te, CO2’nin termofiziksel özel-
likleri, benzer halokarbon soğutucu akış-
kanların viskozite, hacimsel kapasite, ısıl 
iletkenlik ve buhar yoğunluğu gibi özel-
likleri görülmektedir.

3.	R744	(CO2)	Temel	Soğutma	
Çevrimleri

R744 (CO2) soğutma sistemlerinde 
“Subkritik” ve “Transkritik” olarak adlan-
dırılan iki tip çevrim bulunmaktadır. 
Subkritik çevrimde yüksek basınç kritik 
noktanın altındadır. Transkritik çevrimde 
ise yüksek basınç kritik noktanın üzerinde 
ve çevreye ısı geçişi kritik noktanın üze-
rinde gerçekleşir.

3.1.	Subkritik	Çevrim

Subkritik çevrim soğutma endüstrisinde 
en çok kullanılan sistemdir. Bütün sıcak-
lıklar ve basınçlar kritik noktanın altında, 
3‘lü noktanın üzerindedir. Tek kademeli 
CO2 subkritik çevrim oldukça basit bir 
sistemdir. Fakat kısıtlı sıcaklık aralığı ve 

yüksek basınçtan dolayı bazı dezavantaj-
ları bulunmaktadır. Düşük kondenzasyon 
sıcaklığından dolayı çevreye ısı geçişinin 
geçekleşmesi güçleşir. Çalışma basıncı 
60-70 bar seviyelerindedir [13].

3.1.1.	Direkt	Genleşmeli	Subkritik	
Çevrim	

3.1.2.	Kaskad	Subkritik	Çevrim

CO2 kaskad sistem, birbirine karışmayan 
iki farklı akışkanlı iki çevrimden oluşan 
bir soğutma çevrimidir. İki çevrimden biri 
genellikle sıkıştırma çevrimidir ve dışarıya 
ısı geçişinin gerçekleştiği çevrimdir. Bu 
sistemlerde, akışkan olarak R 717 (NH3, 
amonyak) başta olmak üzere, R404A ve 
uygun diğer HFC akışkanlar kullanılır 
[15]. Bu tip sistemlerde çalışma basıncı 
40-45 bar dolaylarındadır [16].

Kaskad sistemlerde, farklı olarak kaskad 
kondenseri olarak bilinen ısı değiştirici-
sinde CO2 yoğunlaşırken, yüksek sıcaklık 
tarafındaki akışkan buharlaşmaktadır. Bu 
tip ısı değiştiriciler plaka tipi veya boru-
kovan tipinde olabilir [16].

3.2.	Transkritik	Çevrim

CO2, 31,06 °C düşük kritik nokta sıcak-
lığı ve 73,8 bar yüksek kritik nokta basın-
cına sahiptir. Klasik buhar sıkıştırmalı 
çevrimlerde olduğu gibi akışkanın kon-
denserde yoğuşarak atmosfere ısı atması 
mümkün değildir. Süperkritik bölgede 
çevreye ısı geçişi gaz fazındaki CO2‘in 
yoğuşmaksızın, sıcaklığının düşmesiyle 
gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen çev-
rimlere transkritik CO2 çevrimi denir [6]. 
Bu sebeple sistemde kondenserin yerini 
gaz soğutucu alır. Transkritik CO2 çev-
riminde kompresörde sıkıştırılmış CO2, 
gaz soğutucusunda ısısını çevreye atar 
[18].

3.2.1.	Tek	Kademeli	İç	Isı	
Değiştiricili	Transkritik	Çevrim

Transkritik sistemlerde etkenliği artır-

Şekil 3. Direkt Genleşmeli CO2 Subkritik 
Çevrim [14]

Şekil 4. Direkt Genleşmeli CO  Subkritik    
Çevrim lnP - h Diyagramı [10]

Şekil 5. Subkritik CO2 - R717/R404A/
R134A  Kaskad Çevrimi Şeması [15]

R717, 
R 134a, 
R 404A 

1-2 CO2 kompresöründe izentropik 
sıkıştırma
2-3 Kaskad kondenserde (kovan tipi) 
CO2'in sabit basınçta yoğuşması
3-4 Genleşme valfinde sıvı CO2'in 
genleşmesi
4-1 Subkritik evaporatörde sabit basınçta 
buharlaşma 
5-6 R717/R404A/R134A,…vb. 
kompresöründe izentropik sıkıştırma
6-7 R717/R404A/R134A,…vb. 
kondenserinde sabit basınçta yoğuşma
7-8 R717/R404A/R134A,…vb. genleşme 
valfinde sabit entalpide genişleme
8-5 Kaskad kondenserde (kovan tipi) 
sabit basınçta NH3'ün buharlaşması

Şekil 6. Subkritik CO2 - R717/R404A/
R134A… Kaskad Çevrimi lnP - h 
Diyagramı [17]
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3.2.2.	Gaz	By-Passlı	İç	Isı	
Değiştiricili	Basit	Transkritik	
Çevrim
  
Transkritik sistemlerin verimliliğini artır-
mak için tasarımlar gaz by-passlı olarak 
da yapılmaktadır. Geleneksel sistem-
lerden farklı olarak ikinci bir genleşme 
vanası sisteme eklenir. Birinci genleşme 
işlemi gaz soğutucudan likit tankına ger-
çekleşirken burada sıvı ve gaz fazları olu-
şur. Daha sonra tekrar sıvı istenen buhar-
laşma sıcaklığına kadar kısılmış olur. Bu 
sistemlerde ikinci genleşmeden dolayı 
evaporatörün girişindeki kuruluk derecesi 
azaltılmış olur ve böylece sistemin EER 
değeri artar. Ara basınç kademesinde likit 
tankı kullanıldığından dolayı sistemin dış 
ortam ile bağlantısı azaltılmış olur. Sis-
temde dengeleme valfi bulunur. Bu valf, 
sıvı tankındaki basınç seviyesini kontrol 
eder. Dolayısıyla, genleşme vanası öncesi 
sıcaklık ve evaporatör giriş entalpisi kon-
trol edilmiş olur. [17]

maya yönelik olarak iç ısı değiştiricisi 
kullanılmaktadır. Bu eşanjör sistemin 
EER değerini artırmaya yönelik hem gaz 
soğutucu çıkış sıcaklığını düşürürken hem 
de kompresöre sıvı kaçmasını engellemek 
için akümülatör görevi görerek evaporatör 
çıkışında gaz olmasını garanti altına alır.
[15]

Şekil 7. Basit CO2  Transkritik 
Çevrim [19]

Şekil 8. CO2 Transkritik Çevrim lnP - h       
Diyagramı [10]

Şekil 10. İç Isı Değiştiricili CO2 Transkritik 
Çevrim  [14]

Şekil 11. Gaz By-Passlı İç Isı Değiştiricili 
Basit Transkritik Çevrim [17]Şekil 9. İç Isı Değiştiricili CO2 Transkritik Çevrim [10]

1-2 Kompresörde izentropik sıkıştırma

2-3 Gaz soğutucusunda çevreye 
izobarik (sabit basınçta) ısı geçişi

3-4 İç ısı değiştiricisinde soğuma

4-5 Genleşme valfinde sabit entalpide 
genişleme 

5 Sıvı buhar ayracında sıvı ve gaz 
fazının ayrışması

6-7 Genleşme valfinde sıvının sabit 
entalpide genleşmesi

7-8 Transkritik evaporatörde sabit 
basınçta buharlaşma

9-10 Genleşme valfinde sabit entalpide 
genleşme 

11-1 Isı Değiştiricisinde aşırı kızdırma

Şekil 10
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4.	R744	(CO2)	Soğutucu	
Akışkanının	Diğer	Sistemler	ile	
Verimlilik	ve	Tasarım	Yönünden	
Kıyaslanması

4.1.	Basınç	Kaybı	

Yüksek gaz yoğunluğundan dolayı emme 
hattındaki boru çapları geleneksel akış-
kanlara göre daha küçüktür. 
Bu durum, evaporatörün daha küçük 
(compact) ve emme hattı borularının 
geleneksel akışkanlara göre küçük çap-
larda seçilmesini sağlamaktadır. Yüksek 
işletme basınçlarında çalışması, boru et 
kalınlığı seçiminde geleneksel akışkanlara 
göre dezavantaj yaratmaktadır. 

Tablo 4’te 1K’lik sıcaklık düşüşüne karşılık  
gelen basınç düşümü tablosu gösteril-
mektedir. [20]

4.2.	Bağlantı	Çapları,	Boyutlar	ve	
Tasarım
R744 (CO2) kullanılan soğutma sistemle-

rinde seçilecek kompresör boyutları, R22 
akışkanına göre yaklaşık 6-8 kat daha 
küçük boyutlardadır. R404 A,  R717 ve 
R744 için bazı sistem parametreleri Tablo 
5’te gösterilmiştir.

4.3.	Verimlilik

R744 soğutma sistemlerinin genel ola-
rak orta ve düşük sıcaklıktaki ılıman ve 
soğuk iklim kuşaklarında daha verimli 
olduğu görülmüştür. Sıcak iklim koşulla-
rına sahip bölgelerde kaskad sistemlerin 
kullanımı tavsiye edilmektedir [21]. Şekil 
12’de farklı sistemlere ait COP değerleri 
gösterilmiştir.

4.4.	Isı	Transfer	Katsayısı

R744 (CO2)’ün geleneksel soğutucu 
akışkanlara göre birçok avantajı bulun-
maktadır. Farklı yönleriyle açıklanmaya 
çalışılan avantaj ve dezavantaj yaratan 
durumlar hesaplamalar ile de kıyaslan-
mıştır. Günümüzde yaygın olarak kulla-
nılan R404A akışkanı ile R744 akışkanı 
aynı şartlar altında ısı transfer katsayıları 
karşılaştırılmıştır. 
Hesaplamalar için FrtCoils© yazılımı 
kullanılmıştır. Karşılaştırma düz boruda 
yapılmıştır. Isı transfer katsayısı hesabı 
için Gungor ve Winterton [23] bağıntısı 
kulanılmıştır.

Tablo 4. Doymuş sıcaklıkta 1K'lik bir değişiklik için Pa cinsinden basınç düşümü

  20°C 0°C -20°C -40°C -50°C

R717 27,4 16,1 8,4 3,8 2,4

R22 25,4 16,2 9,5 4,9 3,3

R404A 29,8 19,2 11,4 6,0 4,1

R744 (CO2) 134,5 92,3 60,7 37,0 27,7

Tablo 5. R404 A,  R717 ve R744 için bazı sistem boyutlarının karşılaştırılması

Akışkan R404A R717 R744 C02

Emme Hattı

Kapasite 150 kW 150 kW 150 kW

Hız 11,3 m/s 25,6 m/s 7,7 m/s

Çap
101,6 mm 72,6 mm 50,8 mm

Alan 8107,0 mm2 4139,0 mm2 2026,0 mm2

Sıvı Hattı

Hız 0,6 m/s 0,3 m/s 1,1 m/s

Çap 33,1 mm 25,4 mm 25,4 mm

Alan 1140,0 mm2 506,0 mm2 506,0 mm2

Şekil 12. Farklı sistemlerin COP değerlerinin karşılaştırılması
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Şekil 13’te farklı kütle akılarına göre, 
R404A ve R744 ısı transfer katsayı 
değerleri görülmektedir. Hesaplamalarda, 
kuruluk derecesi ve ısı akısı değerleri sabit 
alınmıştır. Isı transfer katsayısı R744 akış-
kanının R404A akışkanına göre ortalama 
%24 daha yüksektir.

Şekil 14’te farklı kuruluk derecelerinde 
R404A ve R744 ısı transfer katsayı değer-
leri görülmektedir. Hesaplamalarda, kütle 
akısı ve ısı akısı değerleri sabit alınmıştır. 
Isı transfer katsayısı R744 akışkanının 

R404A akışkanına göre ortalama %31 
daha yüksektir.

5.	Boru	Özelliklerinin	Isıl	
Performansa	Etkisi

Tablo 6'da verilen boru özellikleri için 
teorik olarak aynı şartlar altında ısı trans-
fer katsayıları karşılaştırılmıştır. Litera-
türde yapılan araştırmalar sonucunda ısı 
transfer katsayısı hesabında düz boru için 
Gungor ve Winterton [23] bağıntısı, yivli 
boru için ise Cavallini [24] bağıntısı kul-

lanılmıştır. Hesaplamalar için FrtCoils© 
yazılımı kullanılmıştır. FrtCoils© yazılı-
mında bulunan buharlaştırıcı verilerinin 
hesabında, boru içi ısı transfer katsayısı 
hesabında düz boru ve yivli boru için 
belirtilen korelasyonlar kullanılmıştır.

Tablo 6. Düz boru ve yivli boru 
özellikleri

Boru Özellikleri – Bakır Boru
  Düz Yivli

Kesit 
Görünümü

İç Yüzey 
Görünümü

Boru 
Malzemesi Bakır Bakır

Dış Çap 
[mm] 7,94 7,94

Boru Et 
Kalınlığı [mm] 0,35 0,28

Yiv Yüksekliği 
[mm] - 0,18

Tepe Açısı [°] - 42

Helis Açısı [°] - 18

Yiv Sayısı [-] - 50

Şişirme 
Sonrası 
Dış Çap [mm]

8,38 8,38

5.1.	Kütle	Akısının	Etkisi

Şekil 15’te farklı kütle akılarına göre, 
düz ve yivli boruya ait ısı transfer katsayı 
değerleri görülmektedir. Hesaplamalarda, 
kuruluk derecesi ve ısı akısı değerleri sabit 
alınmıştır. Yivli borunun düz boruya göre 
ısı transfer katsayısı ortalama %82 daha 
yüksektir.

5.2.	Kuruluk	Derecesinin	Etkisi

Şekil 16’da farklı kuruluk derecelerinde, 
düz ve yivli boruya ait ısı transfer katsayı 
değerleri görülmektedir. Hesaplamalarda, 
kütle akısı ve ısı akısı değerleri sabit alın-

Şekil 13. Farklı kütle akılarında elde edilen ısı transfer katsayısı değerleri

Şekil 14. Farklı kuruluk derecelerinde elde edilen ısı transfer katsayısı değerleri
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direkt genleşmeli olarak üretilmiştir ve 
akışkan girişinde distribütör kullanılmış-
tır. Bakır borulara ait çap, boru et kalınlığı 
vb. özellikler Tablo 6’da gösterilmiştir.
Ürünlerin devre modeli ve kaset yapısı 
Şekil 18’de şematik olarak gösterilmiştir. 
Soğutucu akışkanın akış yönü akışa ters 
ve akışa çapraz olacak şekilde tasarım 
yapılmıştır.

Şekil 18. Prototip ürünlerin devre şeması 
ve kaset yapısı

6.2.	Test	Odası	Özellikleri

Test laboratuvarı, iklimlendirme ve kalo-
rimetrik oda şeklinde tanımlanan iki oda-

Şekil 16. Farklı kuruluk derecelerinde elde edilen ısı transfer 
katsayısı değerleri

Şekil 17. Kasetli-fanlı buharlaştırıcı 
prototiplerinin deney düzeneğine montajı

Şekil 15. Farklı kütle akılarında elde edilen ısı tansfer katsayısı 
değerleri

mıştır. Yivli borunun düz boruya göre 
ısı transfer katsayısı ortalama %72 daha 
yüksektir.

6.	Test	Düzeneği

6.1.	Buharlaştırıcı	Prototipleri

R744 (CO2) akışkanı için kullanılan kore-
lasyonları ve kapasite hesap metodolo-
jisini doğrulamak için iki adet prototip 
üretilmiştir. Buharlaştırıcılar (evaporatör-
ler) kasetli-fanlı (Şekil 17) ürünler olup 
özellikleri Tablo 7’de belirtilmiştir. İki 
prototipten biri düz boru, diğeri ise yivli 
boru kullanılarak üretilmiştir. Prototipler 
geometri, kaset yapısı, akış devre biçimi, 
fan özellikleri vb. özellikleri birbirinin 
aynı olacak şekilde üretilmiştir.

Kullanılan kanat malzemesi alüminyum 
olup kaburgalı (corrugated) forma sahip-
tir ve 0,12 mm kalınlığındadır. Her iki 
prototipte bakır boru ve bakır kolektör 
kullanılmıştır. Prototip buharlaştırıcılar 

Tablo 7. Test edilen buharlaştırıcı prototiplerinin özellikleri. 

Prototip No Boru Dizilimi Boru Sayısı Boru Tipi Sıra Sayısı Pass Sayısı
Lamel 

Uzunluğu 
[mm]

Ddış 
[mm]

Fp 
[mm]

1
Şaşırtmalı 20

Düz
6 20 1000 7,94 4

2 Yivli

Makale

TERMODİNAMİK • EKİM 2017 99



Makale

dan oluşmaktadır (Şekil 19). Buharlaştı-
rıcı testleri kalorimetrik odada yapılmış-
tır. Kalorimetrik oda “kasetli/fanlı” ürün 
(Şekil 17) test etmek amacıyla kullanılır 
ve Şekil 19’da 4 no’lu bölme ile ürüne 
şartlandırılmış hava sağlar. Hava debisi 
ürün üstünde bulunan fanlar aracılığıyla 
elde edilir. Kapasite hesabı “Oda Tipi 
Kalorimetrik Metot” kullanılarak hesap-
lanır. Kalorimetrik odada test edilen bir 
ürüne ait uygulama Şekil 19’da gösteril-
miştir.[22]

Hava giriş koşulları “hava numune alma 
cihazı (air sampler)” (Şekil 19’da 5 no’lu 
cihaz) olarak isimlendirilen sistemle 
ölçülmüştür. Cihazın topladığı hava, 
ölçüm kutusuna gelmekte ve burada kuru 
termometre sıcaklığı ve bağıl nem değer-
leri ölçülmektedir. Buradan elde edilen 
verilere göre Şekil 19’da gösterilen 4 no’lu 
bölmedeki soğutucu ve ısıtıcılar, otomatik 
olarak devreye girmektedir. Bu sayede 
giriş havası istenilen sıcaklık ve bağıl 
nem değerine getirilmektedir. Hava giriş 
hacimsel debisi prototip üstünde bulunan 
fan ile sağlanmaktadır.[22]

Testlerde soğutucu akışkan olarak R744 
kullanılmıştır. Laboratuvarda bulunan 
soğutucu akışkan hazırlama ünitesi 
sayesinde istenilen yoğuşma sıcaklığı 
ile kızgınlık ve aşırı soğutma dereceleri 
ayarlanmaktadır. Bu çalışmada “CSN EN 
328” [20] standardına (Heat exchangers 

- Forced convection unit air coolers for 
refrigeration - Test procedures for estab-
lishing the performance) göre yapılmıştır.

6.3.	Test	Koşulları	ve	Sonuçların	
Karşılaştırılması
 
Test işlemi, -2,74°C evaporasyon sıcak-
lığında ve 24,9°C kondenzasyon sıcaklı-
ğında subkritik olarak yapılmıştır. Düz ve 
yivli borulu prototipler için aynı şartlarda 
test işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan test 
işleminin koşulları Tablo 8’de gösterildiği 
gibidir. Testlerden elde edilen kapasite 

Şekil 19. Test Odası (1.Test Edilen Ürün, 2. Hava Alıcı Oda, 3. Hava Debisi Ölçüm Odası 
4. Klima Santrali, 5. Hava Numune Alma Cihazı

Tablo 8. Yapılan testlere ait koşullar

TEST KOŞULLARI

Akışkan

Hava 
Giriş 

Sıcaklığı 
[°C]

Hava Giriş 
Bağıl 
Nemi 

[%]

Evaporasyon 
Sıcaklığı 

[°C]

Kondenzasyon 
Sıcaklığı 

[°C]

Kızgınlık 
Derecesi 

[K]

Aşırı 
Soğutma 
Derecesi 

[K]

R744 5 34,3 -2,74 24,9 4,9 1

Tablo 9. Hesaplama sonuçları ile test sonuçlarının karşılaştırılması

Prototip Kapasite - kW Fark - %

- Hesaplama Test -

Düz 8,64 8,72 %-0,92

Yivli 8,92 8,81 %1,25

Fark - % %3,24 %1,03 -

Şekil 20. Test sonuçları ile hesaplamaların 
karşılşatırılmalı gösterimi

değerleri ve FrtCoils© programından elde 
edilen kapasite değerlerinin karşılaştırıl-
ması Tablo 9’da görülmektedir.

Sonuç

Yapılan hesaplamalardan elde edilen 
veriler ile test işlemi arasında, düz boru 
kullanılan prototipte %-0,9 oranında, 
yivli boru kullanılan prototipte ise %1,25 
oranında fark bulunmaktadır. Testlerden 
elde edilen sonuçlar yapılan hesapla-
maları doğrulamaktadır. Kanatlı borulu 
R744 (CO2) akışkanlı ısı değiştiricilerde 
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düz boru yerine yivli boru kullanımının 
kapasiteyi, hesaplamalara göre %3,24 test 
işlemlerine göre ise %1,03 oranından 
artırdığı görülmektedir. 
Literatür araştırıldığında yivli boru 
hesaplamalarıyla ilgili çok fazla çalışma 
bulunamamaktadır. KAJI ve diğerlerinin 
yaptığı deneysel çalışmalarda [25], elde 
ettiğimiz deney ve hesaplama sonuçla-
rına benzer verilere ulaşılmaktadır. Test 
işlemi sırasında ortaya çıkan ve kapasi-
teyi etkileyen farklı faktörlerin olması 
sebebiyle ayrıntılı çalışmalar yapılacaktır. 
Kompresör yağının ve boru özelliklerinin 
(yiv yüksekliği, yiv sayısı vb.) kapasiteye 
etkisinin parametrik olarak incelenmesi-
nin gerekliliği farkedilmiştir.

Kısaltmalar

XT Borular arası dikey mesafe
XL Borular arası yatay mesafe
Lic Bir borunun uzunluğu
Ddış Boru dış çapı
Diç Boru iç çapı
Fp Kanatlar arası hatve
U Toplam ısı transfer katsayısı
A Isı transfer yüzey alanı
Af Kanat yüzey alanı
hiç Boru iç taraf ısı taşınım katsayısı
hdış Isı değiştirici dış taraf ısı taşınım
  katsayısı
Aiç Boru içi yüzey alanı
Adış Isı değiştirici dış yüzey alanı
R”f, iç Boru içi kirlilik faktörü
R”f, iç Dış yüzey kirlilik faktörü
k Boru malzemesi ısı iletim 
 katsayısı
L Boru et kalınlığı
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EK-1 Hesaplamada Kullanılan Bağıntılar

Makale
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Makale

qTerimler

Bo Kaynama sayısı, düz boru
Bo Bond sayısı, yivli boru
d İç çap, m
dt Diş dibi çapı, m
E İyileştirme faktörü
f Yiv yüksekliği
Fr Froude sayısı
G Kütlese akı, kg/m2s
g Yer çekimi ivmesi, m/s2

hCV Taşınım ısı transfer katsayısı, W/m2K
hFG Gizli ısı, J/kg
hL Sıvı ısı transfer katsayısı, W/m2K
hNB Çekirdek kaynaması transfer katsa-
yısı,  W/m2K
hPOOL Havuz kaynama ısı transfer katsayısı,  
 W/m2K
hTP Çift fazlı ısı transfer katsayısı, W/m2K
kL Sıvı ısı iletim katsayısı, W/m2K 
L Boru uzunluğu, m
M Moleküler ağırlık, kg/kmol
Ngroove Boru yiv sayısı
nopt Optimum yiv sayısı
NuCV Taşınım için nusselt sayısı
Pr İndirgenmiş basınç (basınç/kritik   
 basınç)
PrL Sıvı prandtl sayısı
q Isı akısı, W/m2

ReL Sıvı reynolds sayısı
RX Geometri iyileştirme faktörü
S Supresyon faktörü
x Kuruluk derecesi
Xtt Martinelli sayısı
α Yiv tepe açısı, derece
β Helis açısı, derece
μL Sıvı faz dinamik vizkosite, kg/ms
μV Buhar fazı dinamik vizkosite, kg/ms
ρL Sıvı fazı yoğunluğu, kg/m3

ρV Buhar fazı yoğunluğu, kg/m3

σ Yüzey gerilmesi, N/m

Isı	Transfer	Katsayısı	Bağıntıları

Düz boru kullanılan hesaplamalar için 
Gungor and Winterton [23] bağıntısı 
kulanılmıştır.

Yivli boru ile yapılan hesaplamalar için 
Cavallini [24] bağıntısı kulanılmıştır.

A B C D T V Z

1,36 0,36 0,38 2,14 -0,15 0,59 0,36
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Aldağ’dan Aldamed Hijyenik 
Paket Tip Klima Santralleri

Ürün Tanıtımı

Aldağ tarafından üretilen Alda-
med paket tip hijyenik klima 
santralleri, DIN 1946-4:2008 

standardına tam uyumlu olup Tüv-
Nord laboratuvarlarından sertifikalı-
dır. Tamamen paslanmaz iç yüzey ve 
montajdan önce boyanan dış yüzey 
sayesinde korozyon riski ortadan kal-
dırılmıştır. Aldamed kolay erişilebilir-
liği ve korozyon dayanımı maksimum 
seviyede olan komponentleri sayesinde 
ameliyathane iklimlendirmesinde ideal 
çözümler sunuyor. Besleme tarafında 
iki kademe filtrasyon, Hepa kutuların-

dan önce havanın EN 779 standardına 
göre F9 sınıfında filtrelenmesini sağlıyor. 
Ayrıca bünyesinde bulunan ısıtma ve 
DX eşanjörün yanı sıra elektrikli ısıtıcı 
ve buharlı nemlendirici sayesinde farklı 
ameliyat tiplerine göre değişen sıcaklık 
ve nem değerlerine hassas bir şekilde 
ulaşabiliyor. Tamamen tak-çalıştır olarak 
üretilen Aldamed cihazları sahip olduğu 
otomatik kontrol panosu sayesinde 
bina otomasyon sistemlerine kolaylıkla 
adapte olabiliyor. EC motorlu plug fan-
larla sunulan Aldamed cihazı 2500-7500 
m³/h aralığında hava debisi sağlayabilen 

modellerinde enerji tüketimini en düşük 
seviyede tutuyor. Yüzde 100 taze havalı 
ve plakalı ısı geri kazanımlı model-
leri sayesinde yüzde 60 ve üzerinde ısı 
geri kazanımı sağlayabiliyor. Aldamed, 
entegre soğutma devresi sayesinde dış 
ünite gereksinimi olmadan doğrudan 
çalıştırılabilen modelleriyle fark yaratı-
yor. Sistemde kullanılan yüksek verimli 
ve sessiz scroll kompresörler enerji tüke-
timini azaltan bir diğer unsur olmakla 
birlikte, düşük ses seviyesi sayesinde 
mahallere yakın konumlandırılan bu 
cihazlarla gürültünün önüne geçiliyor.
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Wavin Pilsa’dan Sessiz Atıksu 
Ek Parçaları

Ürün Tanıtımı

Wavin’in Türkiye’deki yapılanması 
olan Wavin Pilsa, Adana’daki 
tesislerinde ürettiği ürünle-

rin yanında, Wavin Group bünyesinde 
yer alan Avrupa’daki birçok teknolojiyi 
de mekanik tesisat sektörüne sunuyor. 
Ürün gamını ve çeşitliliğini sürekli artı-
ran Wavin Pilsa, geç yanıcı sessiz atıksu 
borusu SiTech B1’in lansmanını yaptıktan 
sonra, proje çözümlerinde uygulamacıla-
rın işlerini kolaylaştıracak yeni ek par-
çalarla sessiz boru pazarında çözümler 
üretmeye devam ediyor.

Uygulamacılar	ile	dost	sessiz	
atıksu	ek	parçaları	

Geniş	dönüş	açılı	branşman	
çatallar

Dönüşlerdeki geniş açı sayesinde atıksu, 
sistemde rahatça ilerler. Keskin dönüşlere 
göre hem daha az ses oluşur hem de hat-
taki basınç kaybı azalır.

Duş	çatalı

bağlanırken diğer hatta lavabo ya da tuva-
let bağlantısı yapılabilir. Sol altta yer alan 
tesisat görselinde duş çatalı kullanılmamış 
olsaydı, tuvalet ile yanı eksende olan ve 
daha alçak kotta bulunan duş süzgecini 
bağlamak oldukça zorlaşırdı. Duş çatalı 
sayesinde tek bir ek parça ile farklı kotlar-
daki iki hat ayrı ayrı ana hatta bağlanmış 
olur. Özellikle günümüzde küçük banyo 
alanlarında duş çatalı kullanımı ihtiyaç 
haline gelmiştir.

Köşe	çatalı

Köşe çatalı da; tıpkı duş çatalı gibi tek 
bir ek parça ile iki farklı branşman bağ-
lantısı yapılmasını sağlar. Bu kez hatların 
farklı yüksekliklerde olması değil, farklı 
yönlerde olması uygulamayı zorlaştırır. 
Görseldeki örnekte görülebileceği gibi 
küçük bir banyoda ve iki farklı yöndeki 
duş ve tuvalet bağlantısı tek bir ek parça 
ile bağlanmaktadır. Eğer köşe çatalı kul-
lanılmasaydı, bu bağlantının yapılabilmesi 
için fazla sayıda ek parça kullanımı ve dar 
alanda dirsekler ile zorlu dönüşler yapıl-
ması gerekecekti. Unutmamak gerekir ki 
rahat akış için atıksu tesisatında minimum 
dönüş ve minimum ek parça kullanılması 
gerekmektedir. 

•	 Kolon hatlarında yapılacak 
tamiratlarda veya var olan hat 
üzerinden yeni branşman hattı 
alırken kolayca değişiklik yapmayı 
ve eksenel ayarlama yapmayı sağlar. 
Ek boru parçası kullanımına gerek 
kalmaz.

•	 Kot ayarlaması yapılması istenen 
giderler, WC, duş bağlantıları gibi 
son bağlantı noktalarında ince ayar 
yapılmasını sağlar.

•	 Sıcaklık değişikliğine bağlı olarak 
kolon hatlarında yaşanan uzama-
kısalma gibi genleşme durumlarında 
hattın güvenli bir şekilde hareket 
etmesini sağlar. Hat şekil 
değiştirmek zorunda kalmaz.

•	 Tamir mufunda ek parça manşon 
uzunluğunun 2 katından fazla muf 
uzunluğu vardır. Dolayısıyla, spigot 
boru ucu tamir mufu içerisinde 
hareket edebilir.

*Örnek uzunluklar mm cinsinden olup, 
DN110 çapa aittir.

Duş çatalı sayesinde aynı yöndeki iki farklı 
branşman bağlantısını zemini yükseltme-
den en az mesafede yapabilmek mümkün 
hale geliyor. Örneğin bir hatta duş süzgeci 

Tamir	mufu

Tamir mufu, atıksu tesisatlarında uygula-
macıya kolaylık sağlayan bir ek parçadır. 
Tamir mufu kullanımı daha az zaman ve 
daha az maliyet harcayarak “en güvenilir” 
tesisata ulaşmayı garanti eder.

Montaj kolaylığı, zaman ve maliyet tasar-
rufu sağlayan bu ek parçalar SiTech+, 
SiTech B1 ve PVC atık su borularıyla 
uyumlu olarak rahatlıkla kullanılabilir.
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Daikin Premix Kombi

Ürün Tanıtımı

Daikin, soğutma alanındaki iddia-
sını ısıtmaya taşırken segmenti-
nin ‘en küçük hacimli’ yoğuşmalı 

kombisi diye tanıttığı ‘Daikin Premix 
Kombi’yi Türkiye ile aynı anda Avrupa’da 
da satışa sundu. 

Daikin Tasarım Merkezi EDC ve Tür-
kiye’deki Ar-Ge mühendislerinin 3 yıllık 
çalışması sonucunda 7 milyon TL’lik yatı-
rımla ortaya çıkan ve eni 40 cm, boyu 59 
cm, derinliği 25,5 cm olan Daikin Premix 
Kombi’nin ağırlığı ise sadece 27 kg.

Daikin Premix Kombi, ‘en küçük hacimli’ 
kombi olmanın yanı sıra birçok özelliği 
barındırıyor. Bunlardan bazıları şöyle:

•	 Geleceğin teknolojisi ile üretilen, 
dünyanın en az yer kaplayan, daha 

ilk bakışta diğerlerinden ayrılan 
küçük ve şık tasarımı ile Daikin 
Kombi, yaşam alanlarında çok şık 
montaj şekillerine imkân sağlıyor. 

•	 Tam yoğuşma teknolojisine 
sahip Daikin Kombi’yi özel kılan 
yönlerinden biri de, özel tasarım 
eşanjörü. Bu küçük tasarımın 
başarılmasındaki ana etken; patenti 
Daikin’e ait olan bu özel eşanjörde 
gizli. Bu sayede hem kombide 
çok uzun bir ömür hem de çok 
yüksek bir ısı transferi imkânı elde 
edilebiliyor. 

•	 Ayrıca bu sayede yüzde 109’a varan 
oranlarda verimlilik değerleriyle 
çalışan Daikin Kombi, enerji verimli 
frekans kontrol özelliğine sahip 

pompası ile de standart kombilere 
göre daha az elektrik tüketiyor.

•	 Devir kontrollü fan teknolojisi ve 
taze hava emiş hattında kullanılan 
özel susturucu ile Daikin Kombi’nin 
çalıştığını duymak oldukça zor. 
Çünkü Daikin Kombi sadece 39 
desibel ile çok sessiz çalışıyor.

•	 Daikin Premix Kombi aynı zamanda 
dünyanın 150 ülkesinde, 90 üretim 
tesisi ile faaliyet gösteren Daikin’in 
doğalgaz ile çalışan ilk ısıtma cihazı 
özelliğini taşıyor.

•	 Avrupa ülkeleri ile birlikte 
Türkiye’de de satışa sunulan Daikin 
Premix Kombi, koşulsuz 6 yıl 
garanti sunuyor.
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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
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TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi
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ISK TEKNİK (6 Sayı)
Montaj, servis ve 
uygulama tekniği dergisi
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YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
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Yerel yönetimlerde yeni
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Basılı Dergi / 80 TL
Dijital Dergi / 40 TL
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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

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
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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

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





SU HİZMETLERİ UYGULAMALARI İÇİN AKILLI BAĞLANTI

GRUNDFOS iSOLUTIONS
AKILLI
BAĞLANTIYI
KEŞFEDİN

Grundfos, sistem kapasitesini maksimum düzeye çıkarmak için mevcut ve yeni sistemlere güvenilir, 
servis dostu çözümler sunar. Bu sayede bakım ihtiyaçları azalır ve servis süreci daha kısa sürede 
tamamlanır. 

Daha fazlası için www.grundfos.tr

www.aironn.com.tr

Başkasının izinden yürüyen, 

iz bırakmaz.
Joan Brannon



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

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

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 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.

kolaylaştıran
yazılımlar

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

altyapısı
güçlü üretimgüçlü

Ar-Ge

www.aironn.com.tr

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
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Serkan Emin

Yeşillenen Oteller
Sertifikasyon 
Projesi

ISK-SODEX 2018

Altensis Kurucu Ortağı

CO2 Akışkanlı Kanatlı 
Borulu Buharlaştırıcılar

SÖYLEŞİ

R-32 ve Kigali Anlaşması




