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• Dalgıç Pompalar
• Atık Su Pompaları
• Drenaj Pompaları
• Mikserler
• Kontrol Panoları
• Aksesuarlar

• Hidroforlar
• Transfer Pompaları
• Temiz Su Dalgıç Pompaları
• Genleşme Depoları
• Emniyet Ventilleri
• Aksesuarlar

• Santrifüj Pompalar
• Kelebek Vanalar
• Sürgülü Vanalar
• Küresel Vanalar
• Çek Valfl er
• Sökme Aparatları
• Kontrol Panoları

• Yangın Pompa İstasyonları
• Yangın Pompası Kontrol Panoları
• Jokey Pompa Sistemleri
• Köpük Sistemleri
• Yangın Vanaları
• Alarm Vanaları
• Sprinkler, Akış Sensörleri,
  Akış Ölçerler

• Kimyasal Proses Pompaları
• API 610’a Uygun Pompalar
• Acil Durum Pompaları
• Dizel Motorlu Pompalar
• Yüksek Sıcaklık ve Basınç Pompaları
• Ters Ozmoz Cihazları
• Su Arıtma Sistemleri

• Sirkülasyon Pompaları
• Santrifüj Pompalar
• Kontrol Panoları
• Vanalar ve Bağlantı Elemanları
• Genleşme Depoları
• Sıcak Su Depolama Tankları
• Plakalı Eşanjörler
• Aksesuarlar

ENDÜSTRİ

HVAC
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YANGINLA MÜCADELE

SU TEMİNİ

DALGIÇ POMPALAR

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi
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Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W

AJ2

200/2400 W

TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 305 - IC

kolaylaştıran
yazılımlar

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

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

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

Soğutma sistemleri

Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100

Vitocrossal 100_Termodinamik_TR.indd   1 30.05.17   16:05



Editörden

  

firmaların enerji yatırım kararlarını incelemiştik. Bu çalışma-
da, yatırım kararlarını etkileyen unsurların başında kamu 
politikalarının geldiği ortaya konulmuştu. Kamunun, tüm 
paydaşların katılımıyla tasarlayacağı, tutarlı, uzun vade-
li politikalar yatırımcıya yön gösterici olacak, yatırımları 
hızlandıracaktır”.
Raporu değerlendiren TEPAV İcra Direktörü Güven Sak 
ise “Çalışmamız, Türkiye’nin enerji yatırımlarını planlarken 
Ar-Ge yatırımlarının, yüksek teknolojili ürünlerin önemini 
ortaya koyuyor. Türkiye ekonomisinin geleceğini planlar-
ken, küresel eğilimleri takip etmeli, bu eğilimlerle uyumlu 
ileri teknolojili ürünlerin geliştirmesine önem vermeliyiz. 
Son aylarda yapılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 
ihaleleri güneş ve rüzgârın ucuz ve yerli elektrik üretimi 
için önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu ihale-
lerde araştırma geliştirme ve yerli üretim unsurlarının 
dahil edilmesi Türkiye’nin ekonomik kalkınması açısından  
bütüncül değerlendirildiğinde çok önemli bir gelişme”  
diyor.  
Raporda şu konuların da altı çiziliyor: “Türkiye ekonomisi-
nin büyüme performansının yıllar içerisinde artan oranda 
dış kaynağa bağımlı hale geldiği, bu durumun da eko-
nominin kırılganlığını artırdığı bilinmektedir. Birincil enerji 
kaynakları dağılımında ağırlıklı olarak (%90) yer alan fosil 
yakıt hammaddeleri açısından yeterli kaynağa sahip ol-
mayan Türkiye’nin enerji açığı (cari dengenin %78’i), cari 
işlemler açığı görünümünü daha da kötüleştirmektedir. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde enerji kaynaklarının çeşitlen-
dirilmesi, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik 
verilmesi kritik bir konu olarak öne çıkmaktadır. Özellik-
le yenilenebilir enerji kaynakları söz konusu olduğunda, 
Türkiye’nin yüksek potansiyele sahip olduğu kaynakları 
kullanıma alması, aynı zamanda küresel seviyede yaşan-
makta olan enerji dönüşümünü yakalaması bakımından 
da önem taşımaktadır. Her ne kadar enerji makine-ekip-
manlarının yerli üretimi konusu, son dönemde ağırlık veril-
meye başlanılan yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji 
üretimi çerçevesinde gündeme gelmiş olsa da, yüksek 
seviyelerdeki makine-ekipman ithalatı diğer enerji tesis-
lerinde de karşılaşılan ciddi bir problemdir”.

ürkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TE-
PAV), “Enerji Ekipmanları Dış Ticaretinde Mevcut 
Durum ve Fırsat Alanları” adlı raporunu yayınladı. 

Rapor,  Türkiye’nin dış ticaret açığında enerji ekipmanları 
ticaretinin rolünü ortaya koydu. Raporda alternatif ener-
ji kaynakları (rüzgâr ve güneş) ile kömür ekipmanlarının 
ithalatı incelendi ve Türkiye’nin yenilenebilir enerji ekip-
manları ticaretinden yılda 2.4 milyar, kömür ekipmanları 
ticaretinden ise yılda 2.5 milyar ABD Doları dış ticaret açığı 
verdiğini ortaya koydu. Analizin en önemli bulgularının 
başında Türkiye’deki enerji ekipmanlarına dair teknoloji 
açığı geliyor. Dış ticaret kalemleri detaylı bir biçimde in-
celendiğinde Türkiye’nin düşük teknolojili ürün ihraç ettiği, 
buna karşılık yüksek teknolojili ürünleri ithal ettiği ortaya 
çıkıyor. 
Türkiye güneş enerjisi ekipmanları ihracatında dünya 
ortalamasının altında yüksek teknolojili ürün üretirken 
(%6) yoğunlukla düşük teknolojili ürünler ihraç ediyor 
(%54). Türkiye’de en hızlı gelişen yenilenebilir enerji sek-
törü olan rüzgârda da durum farklı değil. Rüzgâr enerjisi 
ekipmanlarında dış ticaret fazlası veren Türkiye, teknoloji 
kompozisyonunda yine geride kalıyor. İhracatı genellik-
le orta-düşük teknolojili inşaat aksamlarından oluşur-
ken, % 18 oranında yüksek teknolojili ürün ithal ediyor. 
Enerji Ekipmanları Dış Ticaretinde Mevcut Durum ve Fırsat 
Alanları Raporu, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında 
dikkat çekici düzeyde yatırım yapıldığını ortaya koyuyor. 
2003-2014 yılları arasında toplam 7.6 milyar ABD Doları yatı-
rım alan yenilenebilir ve alternatif enerji sektörü, Türkiye’nin 
en yüksek yabancı yatırım aldığı sektörlerden biri. 
Türkiye’nin daha etkin ve teknoloji geliştirmeyi teşvik eden 
politikalar ile yalnızca enerji sektörünü değil, sanayinin pek 
çok farklı alanını da geliştirebileceğine dikkat çeken TEPAV 
Makroekonomi Çalışmaları Direktörü Bengisu Özenç: “Ye-
nilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi, Türkiye’de 
sanayi dönüşümünü tetikleyebilecek alanlardan biri. 
Düşük karbonlu teknolojilere yönelim makroekonomik 
ölçekte enerji ekipmanlarında yerli üretimin teşvik edil-
mesinde, dolayısıyla orta vadede cari açığımızın azaltıl-
masında önemli rol oynayacak. Fosil yakıtlı enerji üretim 
biçimlerine yönelim ise Türkiye’yi orta gelir tuzağına per-
çinliyor”  diyor.   Özenç sözlerini şöyle sürdürüyor: “Daha 
önce 70’ten fazla şirketin katıldığı bir saha araştırmasıyla 

T

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Yenilenebilir enerji, Türkiye için temiz enerjiden fazlasıdır 
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ALDAĞ A.Ş. Yönetim Kurulu 
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Alarko Carrier Genel Müdür 
Yardımcısı Haluk Ferizoğlu: 
“İklimlendirme sektöründe 2018 
yılına dair beklentiler olumlu”

Dünyada Heyecan Yaratan 
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İklimlendirme Sistemlerinde 
Önemli Hususlar

İklimlendirmenin  Tarihçesine Bakış 

• Doğu İklimlendirme’den FOUR HOME Ev Tipi Isı Geri 
Kazanım Cihazı

• Systemair EC Basic Kontrol Sistemleri
• Ercan Teknik’ten Soğuk Zincirde Sıcaklık ve Enerji Tüketimi 

Takibi
• Testo’dan Yeni Hava Hızı ve İç Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı: 

Testo 440

										REKLAM	DİZİNİ	
 99 AGON
 ÖK AIRONN
 19 AIRPLUS
 25 ALARKO CARRIER
 Insert ALDAĞ
 61 ARÇELİK
 26 ARMACELL
 37 AVENS
 47 AYVAZ
 23 BAYMAK
 59 BELİMO
 35 BOREAS
 27 BOSCH
 9 CIAT
 43 ÇUKUROVA
 128 DAIKIN
 1  DANFOSS
 69 DKM
 33 DOĞU
 21 DUYAR
 AK EBITT
 119 ERA
 49-51-53 ERCAN TEKNİK
 121 ESPA
 87 EUROVENT
 103 FLEXIVA
 29 FORM
 13- ÖKİ FRİGOTERM 
 117-AKİ FRİTERM
 93 ISIDEM
 70 ISK SODEX İSTANBUL
 113-115 İMBAT
 39 KARYER
 55  KONUK ISI
 127 LADİN
 15 MAS DAF
 77 MOSTRA CONVEGNO
 91 NUHAY
 45 OCC
 111 REFKAR
 17  RESTERM
 83 SAMSUNG
 107 SENTEZ KLİMA
 86 SERKON
 11 STANDART
 71 SYSTEMAIR
 109 TERMOFAN
 95 TLC
 101 VALF TEKNİK
 2 VIESSMANN
 7 WAVIN
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Geleneksel İklimlendirme Sektör Dernekleri Buluşması İSİB 
Organizasyonu ile Gerçekleştirildi

İ SİB tarafından organize edilen 
geleneksel iklimlendirme sektö-

rel dernekler buluşması 6 Aralık 2017 
tarihinde İstanbul’da Gelik Levent 
Restaurant’da gerçekleştirildi. Buluş-
maya, İSİB Yönetim Kurulu Başkan ve 
Başkan Yardımcıları ile Ashrae Turkish 
Chapter, BACADER (Baca İmalatçıları ve 
Uygulayıcıları Derneği), DOSİDER (Doğal 
Gaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği), ESSİAD (Ege Soğutma Sanayi-
cileri ve İş Adamları Derneği), EYODER 
(Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği), 
GÜNDER (Uluslararası Güneş Ener-
jisi Topluluğu Türkiye Bölümü) İSEDA 
(İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma 
ve Araştırma Derneği), Türkiye İMSAD 
(Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği), İSKİD (İklimlendirme-Soğutma-
Klima İmalatçıları Derneği), ISKAV (Isıtma 
Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim 
Vakfı), İZODER (Isı Su Ses ve Yangın 
Yalıtımcıları   Derneği), KBSB (Kazan ve 
Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği), 

MTMD (Mekanik Tesisat Mühendisleri 
Derneği), SOSİAD (Soğutma Sanayii İş 
Adamları Derneği) ile TTMD (Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği)  yetkilieri katılım 
sağladı. Açılış konuşmasını İSİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Poyraz’ın gerçekleş-
tirdiği toplantıda ilgili dernek yetkilileri 
tek tek söz alarak hem son dönemde 
derneklerinin gerçekleştirdiği faaliyet-
lerden hem de önümüzdeki dönemde 

sektörün yaşayabileceği sorunlardan ve 
bu sorunlar ile başa çıkabilmek için yapıl-
ması gerekenlerden bahsettiler.
Toplantı, Türkiye iklimlendirme sektö-
rünün sektörel dernekleri ve vakfıyla, 
meclisi ve İSİB ile çok kuvvetli olduğu ve 
bu birliktelik ile hem yurt içinde hem de 
yurt dışında çok daha hızlı büyüyen bir 
sektör için çalışmaların devam etmesi 
temennileri ile son buldu.

İSKİD 13. Dönem Mali Genel Kurulu Yapıldı

İ SKİD 13. Dönem Mali Genel Kurulu 
18 Ocak’ta Taksim Point Otel’de 

üyelerin katılımı ile gerçekleşti. İSKİD 13. 
Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu 
faaliyetlerinin görüşüldüğü Mali Genel 
Kurul’da başkanlığını Havak firmasından 

Ahmet Gökşin, başkan yardımcılığını Ref-
kar firmasından Herman Haçaduryan ve 
yazmanlık görevini Friterm firmasından 
Ümit Güngör’ün yürüttüğü Divan Kurulu, 
toplantıyı yönetti. Seçildiği 25 Ocak 2017 
tarihinden bu yana 13. Dönem Yöne-

tim Kurulu faaliyetlerinin İSKİD Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner Yönet, mali tablo-
larının Sayman Hakan Dönmez ve komis-
yon faaliyetlerinin Dernek Müdürü Melek 
Ünal Tavukçuoğlu tarafından aktarıldığı 
kurulda, Yönetim Kurulu ve Denetleme 
kurulu ayrı ayrı ibra edildi. İSKİD, uzun 
yıllardır yer aldığı yurtdışı faaliyetler ile 
sektörün uluslararası arenada gelişimine, 
gerçekleştirdiği yurt içi etkinlikler ve ilgili 
bakanlıklarla yürüttüğü ilişkiler saye-
sinde Türkiye iklimlendirme sektörünün 
gelişimine önemli katkılar sağladı. 2017 
yılında faaliyetlerine devam eden İSKİD, 
2018 yılında ise pek çok yenilikçi ve daha 
geniş kitlelere seslenecek faaliyet planlarını 
aktararak üyelerinin desteğini aldı. Top-
lantı sonunda İSKİD faaliyetleri hakkında 
dilek ve temennilerin alındığı bölümde söz 
alan üyeler, İSKİD faaliyetlerine gelecekte 
yön verecek önerilerde bulundu. Toplantı, 
düzenlenen kokteyl ile son buldu.
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Pilsa

CONNECT TO BETTER

Wavin Pilsa ile
Her ne ihtiyacınız varsa

daha iyi çözümlere bağlanın!

Su Yönetimi | Isıtma ve Soğutma | Su ve Gaz Dağıtımı | Atık Su Drenajı | Telekom

avin Pilsa ile
Her ne ihtiyacınız varsa

daha iyi çözümlere bağlanın!

7-10 Şubat 2018
TÜYAP FUAR ve KONGRE MERKEZİ

Hall 14, E06 No’lu Stantdayız.
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SOSİAD VII. Dönem Yönetim Kurulu ilk  Toplantısını Yaptı

S oğutma Sanayii İş Adamları 
Derneği’nin (SOSİAD) VII. Ola-

ğan Genel Kurulu 16 Ocak 2018 günü 
İstanbul CVK Park Bosphorus Hotel’de 
yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı M. Metin 
Terzibaşıoğulları’nın açılış konuşmasından 
sonra Divan Kurulu oluşturularak, 1 dakika-
lık saygı duruşunda bulunuldu. 2016-2018 
dönemi Faaliyet Raporu ve Denetleme Kurulu 
Raporunun okunmasının ardından Yönetim 
Kurulu ve Denetleme Kurulu ayrı ayrı ibra 
edildi. Genel Kurulda yapılan tüzük değişik-
liği ile yeni dönemde SOSİAD Yönetim Kurulu 
8 asil 5 yedek üyeden oluşacak. 
2018-2019 yıllarında uygulanacak giriş ve 
yıllık aidat miktarının belirlenmesi, 2018 – 
2019 yılları tahmini bütçelerinin onaylan-
masından ve gündemdeki diğer konuların 
görüşülmesinden sonra seçimlere geçildi. 
Seçimler sonucunda Yönetim, Denetleme, 
Onur ve Danışma Kurulunun asil ve yedek 
üyeleri belirlendi. Toplantı, düzenlenen kok-
teyl ile sona erdi.
SOSİAD’ın yeni Yönetim Kurulu ilk toplan-
tısını ise 18 Ocak 2018 Perşembe günü 
yaptı. Yönetim Kurulu görev dağılımının 
belirlendiği, Başkanlığa Turgay Karakuş’un 
seçildiği ve Başkanlık devir tesliminin yapıldığı 
toplantı, yeni dönemde yapılacak çalışmalar 
hakkında görüşme ve kararlarla sürdü.
2018-2020 Dönemi SOSİAD Yönetim, 
Denetleme, Onur ve Danışma Kurulu şöyle: 

Yönetim Kurulu: 

Yönetim Kurulu Başkanı: Turgay KARAKUŞ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: M.Metin TERZİBAŞIOĞULLARI

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Barış UÇANER

Genel Sekreter: Vahe DAĞDEVİRENEL                                 

Sayman: Eyüp ÇİL                                                                                

Yönetim Kurulu Üyesi: Kıvanç ASLANTAŞ

Yönetim Kurulu Üyesi: Buğra Alp BULDUR

Yönetim Kurulu Üyesi: Şenol KAĞITÇI
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Üntes VRF, Yetkili Servislerine Uygulamalı Hisense VRF Teknik Servis 
Eğitimi Verdi

H isense’in Türkiye’deki tek yetkili dis- 
tribütörü olan Üntes VRF, satış sonra-

sında müşteri memnuniyetini sürekli kılmak 
için yetkili servislerine uygulamalı teknik 
eğitimler veriyor. Bu eğitimler neticesinde 
Üntes VRF ailesine katılan 20 servisle Üntes 
VRF Yetkili Servis sayısı 121’e çıkartılarak 
servis organizasyonu genişletildi. Üntes VRF 
Satış Sonrası Hizmetler birimi tarafından 
13 - 17 Kasım 2017 tarihleri arasında Üntes 
Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen 2 farklı 
oturumdan oluşan eğitime 50 servis per-
soneli katıldı. Eğitimlerde yetkili servisler 
bünyesinde çalışan teknisyenlerin, ürün ve 
teknik bilgi seviyelerinin artırılması hedef-
lendi. Ürün tanıtımlarının yanı sıra, cihaz 

kurulum, işletmeye alma, kumandaların 
tanıtımı, cihaz kontrolü, çalışma paramet-
relerini inceleme ve diğer elektromekanik 
ekipmanların çalışma fonksiyonları gibi 
konuların da yer aldığı eğitimde, katılım-
cılar ürünler üzerinde uygulamalı eğitim 
alma fırsatı elde etti. Eğitimlere, Üntes 
VRF Satış Sonrası Hizmetler personeli ile 
Hisense genel merkez satış sonrası hizmet-
lerinden Yang Renyuan da katıldı. Eğitim 
sonunda, teknisyenlerin servis faaliyetleri 
ve eğitim konusunda görüş önerileri alındı 
ve kendilerine katılım sertifikaları verildi.
Servislerin tam yetkili olarak Üntes VRF 
– Hisense’i temsil edebilmesinde verilen 
eğitimlerin önemini vurgulayan Üntes VRF 

Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Salih Çiçek 
“Servislerimize verdiğimiz teknik ve kişisel 
eğitimlerle, servislerimizin Türkiye genelinde 
standart kalitede hizmet vermesini sağlıyor, 
eğitimlerimizi sürekli kılarak her geçen gün 
karşılaşılan yeni teknik konular hakkında 
servislerimizi bilgilendiriyoruz” dedi

Mitsubishi Electric’ten Türkiye’ye Ev Tipi Klima Fabrikası Yatırımı

M itsubishi Electric Corporation, Mit-
subishi Electric Turkey Klima Sis-

temleri Üretim Anonim Şirketi tarafından 
ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi 
için Türkiye’de kurulan yeni fabrikanın 
12 Aralık’ta üretime başladığını açıkladı. 
Mitsubishi Electric, ev tipi klima talebinde 
artış beklenen Türkiye ve Avrupa’da iş 
hacmini büyütmeyi amaçlıyor. 
Mart 2021’de sona eren mali yıl itibarıyla 
yıllık üretim miktarının 500.000 sete (iç ve 
dış ünite) ulaşması hedefleniyor.

Yeni	fabrikanın	detayları

Konumu: Manisa Organize Sanayi Bölgesi, 
Tesis alanı: Yaklaşık 60.000 metrekare
Kat alanı: Yaklaşık 40.000 metrekare
Faaliyete geçme tarihi: 12 Aralık 2017
Ürün: Ev tipi klima

Üretim kapasitesi: Yılda 500.000 set (iç ve 
dış ünite)

Mitsubishi Electric’in Avrupa’daki klima 
ve soğutma sistemleri faaliyetleri, her 
geçen gün büyüyor ve Türkiye’deki tale-
bin de ülkenin ekonomik büyümesine 
ve nüfus artışına paralel olarak artması 

bekleniyor. Yeni fabrikanın, Türkiye’de ve 
Avrupa’daki talep dalgalanmalarına yanıt 
veren ve ayrıca yerel pazarlara yönelik 
özel tercihleri ve çevresel gereklilikleri 
karşılayan esnek bir tedarik zinciri sağ-
lamak üzere lokalizasyon çalışmalarının 
hızlandırılmasında kilit rol oynaması bek-
leniyor.
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Türk Sanayiciye Teknoloji Akademisi

BITZER ve Maersk Konteyner Endüstrisi, Yeni Bir On Yıllık Sözleşme 
İmzaladı 

M

S

akine sektörünün en önemli ticari 
partneri Almanya ile ilişkilerini güç-

lendiren Türkiye’nin Makinecileri, faali-
yetlerinin odak noktasını Teknolojik İşbir-
liği geliştirmek olarak belirledi. Bu alanda 
önemli işbirlikleri yapan makineciler, son 
olarak Deutsche Messe Technology’nin 
kurucusu olduğu Teknoloji Akademisi 
ile üyelik anlaşmasına imza attı. Yapılan 
anlaşmayla makineciler, Hannover’de 

oğutma kompresörleri uzmanı 
BITZER, Danimarkalı A.P. Moller-

Maersk’in soğutma ve taşıma ekip-
manlarının lider üreticisi, taşımacılık 
ve lojistik bölümünün bir parçası olan 
Maersk Container Industry (MCI) ile 
olan işbirliğini genişletmek için yeni bir 
10 yıllık sözleşme yapacağını duyurdu. 
BITZER, sözleşmenin bir parçası olarak, 
bozulabilir gıda nakliyatı için en uygun 
sıcaklıkları korumak için MCI’ye 2 kade-
meli OCTAGON alüminyum kompresörleri 
tedarik etmeye devam edecek. Müşteri-
lerinin artan ihtiyaçlarını optimum kargo 

tatmin etme tehlikesi var. Diğer yandan, 
kendilerini bir üst klasmana taşımayı 
başaran Tayvan ve Güney Kore gibi iyi 
örnekler ortada. Dünyada Sanayi Röne-
sansı yaşanırken, iyi modelleri yakından 
takip etmemiz gerekiyor. Teknoloji Aka-
demisi işbirliğimiz bu alanda önemli bir 
adım olacak.”

Makine İhracatçıları Birliği ve Deutsche 
Messe Technology arasında yapılan 
işbirliği anlaşmasına göre, Türkiye’de 
de Teknolojisi Akademisi kurulacak. 
Hannover’de geliştirilen model Kasım 
ayında Çin’in Foshan kentinde uygula-
maya alınmıştı. Akademi İstanbul’da faa-
liyete alındığı zaman Türkiye, Almanya ve 
Çin’den sonra Teknoloji Akademisi kuran 
üçüncü ülke olacak.

geliştirdi. Lodam, 2007 yılından beri 
BITZER Grubu'nun bir parçası ve kontrol 
sistemleri konusunda uzman konumda. 
MCI ve BITZER 15 yılı aşkın bir süredir 
beraber çalışıyor. Günümüzde Star Cool™ 
sistemi, 40’tan fazla uluslararası nakliye 
hattı ve çokuluslu meyve şirketi arasında 
küresel olarak işletilen 250.000'den fazla 
soğutucu konteyner üzerine kuruludur.  
BITZER Taşımacılık Satış Direktörü Oliver 
Rathfelder: “Star Cool™ soğutma sistemi 
ve güvenilir soğuk zincirler için OCTAGON 
pistonlu kompresörleri, MCI ve BITZER gibi 
mükemmel eşleşme. Taşımacılık sektörü, 
birlikte sunmaktan mutluluk duyduğumuz 
özenli çözümler gerektiriyor. Önümüzdeki 
on yılda Maersk Konteyner Endüstrisi ile 
yoğun bir şekilde çalışmaya devam etmek 
istiyoruz. Bu uzun vadeli sözleşme beyanı, 
iki şirket ortaklığının başarılı olduğunu 
ve harika şeyler başarabildiğimizi doğ-
ruladı” dedi. BITZER Satış ve Pazarlama 
Sorumlusu Gianni Parlanti ise “Ortaklığı-
mızla bozulabilir mallar için soğuk zincir-
lerin nakliye boyunca güvenilir bir şekilde 
korunmasını sağlıyoruz” dedi.

bulunan akademide Endüstri 4.0 uygu-
lamaları başta olmak üzere teknoloji 
alanındaki tüm eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerinden yararlanabilecek. 

Almanya	ve	Çin’den	sonra	
Türkiye’de	açılacak

Sanayinin nitelikli iş gücü bulmasını 
zorlaştıran orta gelir tuzağını aşmanın 
yolunun, teknolojik gelişim ve yatırımları 
sürekli kılacak sistemi oluşturmak oldu-
ğuna dikkat çeken Makine İhracatçıları 
Birliği Başkanı Adnan Dalgakıran şunları 
söyledi: “Orta gelir tuzağı dediğimiz ve 
10 bin dolar kişi başı düzeyinde seyreden 
gelirimizi, dünyada çok uzun süre aşa-
mayan ülkeler var. Bu seviyenin getirdiği 
göreli bir refah, bu refahın da insanları 

kalitesi ile karşılamak ve birincil hedef ola-
rak enerji verimliliğine odaklanmak için 
MCI tarafından tercih edilen Star Cool™ 
soğutma sisteminin kalbi, yarı hermetik 
pistonlu kompresörlerdir. BITZER tarafın-
dan geliştirilen spesifik kompresör tekno-
lojisi ve Lodam tarafından geliştirilen özel 
elektronik kontrol, Star Cool’un kanıt-
lanmış düşük enerji tüketimi ve yenilikçi 
kargo koruma özellikleri sayesinde geniş 
bir biçimde tanınması mümkün oldu. 
Danimarka BITZER’in yan kuruluşu olan 
Lodam, özellikle Star Cool™ soğutma 
ünitesi için elektronik kontrol ünitesini 
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Haberler

Ercan Teknik Ürün Tanıtım ve Teknik Eğitim Toplantısı 
Düzenlendi

E rcan Teknik İklimlendirme ve 
Soğutma A.Ş., ESSİAD ve Valf 

Sanayi A.Ş. desteğiyle İzmir My Plaza 
Kongre Merkezi’nde 21-22 Kasım tarih-
lerinde “Ürün Tanıtım ve Teknik Eğitim” 
toplantısı düzenledi. 
Toplantıda; GEA-Bock yarı hermetik komp-
resörler, Emerson-Dixell elektronik kont-
rolörler ve E.C.A. mekanik soğutma ekip-
manları ile ilgili yeni ürün ve teknolojiler, 
Türkiye’nin her tarafından gelen katılım-
cılara tanıtıldı. 21 Kasım’da Ercan Teknik 
A.Ş. Genel Müdürü Armen Hüsüman ve 
ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan 
Semerci’nin yaptığı açılış konuşmalarıyla 
başlayan eğitim programı, GEA-Bock 
kompresörler ve öğle yemeğinin ardın-
dan Emerson-Dixell Soğutma Sistemleri 
Kontrolörleriyle devam etti. İlk gün yapı-
lan sunumların ve soru cevap kısmının 
ardından, tüm katılımcılarla beraber kok-
teyl salonuna geçildi. Kokteyl esnasında 
katılımcılar hem kendi aralarında hem de 
yurt dışından gelen firma sorumluları ile 
tanışma ve sohbet etme şansı buldu. 22 
Kasım’da E.C.A. Soğutma Hat Ekipman-
ları eğitimiyle güne başlayan katılımcı-
lar, E.C.A.’nın tarihçesi, detaylandırılmış 

ürün bilgileri ve uzun süren Soru-Cevap 
bölümüyle halihazırda üretilen ve yakın 
gelecekte üretilmesi planlanan ürünler 
hakkında bilgilendirildi. Öğle yemeğinin 
ardından Emerson temsilcisi, Dixell’in 
geliştirdiği iklimlendirme çözümleri ve 
ürünleri hakkında dikkat çekici bilgilen-
dirmelerde bulundu. Soru-Cevap bölümü-
nün ardından düzenlenen gala yemeğinde 
TRT İzmir Radyosu Sanatçıları katılımcılara 
keyifli anlar yaşattı.

Flexiva Bayileri 2017’deki Başarılarını Dubai’de Kutladı

F lexiva bayileri, yoğun ve başarılı 
geçen 2017 yılının yorgunluğunu, 

Dubai gezisi ile attı. Flexiva’nın kurum 
kültürü, felsefesi ile geliştirdiği güçlü bayi 
ilişkileri, 2017’de de meyvelerini verdi. 
Flexiva Satış Müdürü Umut Uluçay, 
Flexiva’nın yükselen pazar hacmi ve bayi-
lerinin gösterdiği yüksek performansı için 
şu sözleri söyledi: “Biz, batı ve doğuyu; 
yaratıcı yenilikçi, bilgiye saygılı, teknoloji 
geliştirmeye odaklı, adil ve sürdürülebilir 
gelişmeye odaklı bir anlayışla harman-
ladık. Şuna inandık; başarı kolektiftir. 
Bu ruhu yaratabildik ve aile fertlerimiz 
gibi gördüğümüz bayilerimizle paylaştık. 
Başarımız, bunun sonucudur. Yeni ürün-
lerimizin bilinirliğini ve tabii ki ciromuzu 

artırdığımız 2017 yılını, başarımızın pay-
daşları bayilerimizle birlikte, bir anlamda 
kutlamak istedik. Biz, inandığımız şeyi 
yapıyoruz ve bize inananlara teşekkür 
ediyoruz.”
Flexiva Dubai bayi birlikteliği progra-
mında, ilk etapta panaromik şehir turu 
yer aldı. Turda Dubai’yi iki bölgeye ayıran 
Dubai Creek, altın ve baharat çarşıları, 
Emirates Towers, Sheikh Palace, Gökde-
lenler Caddesi, dünyanın tek yedi yıldızlı 
oteli Burj Al Arab, Jumeirah Palmiye Adası 
görüldü. Programda 4x4 jeep’lerle çöl 
safarisi, çölde kum dağlarının üzerin-
den jeep’lerle geçtikten sonra gerçek bir 
Bedevi kampında yemek gibi ilgi çekici 
aktiviteler yer aldı.
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Duyar Vana, Bayileriyle Bir Araya Geldi

D uyar Vana, 20 Aralık 2017 tari-
hinde Yıldız Teknik Üniversitesi Hisar 

Tesisleri’nde 2017 yılını değerlendirmek 
ve 2018 yılı hedeflerini belirlemek adına 
düzenlediği kahvaltılı toplantıda bayileriyle 
bir araya geldi. 100’ü aşkın Duyar Vana 
bayisinin katıldığı toplantıda firmanın 
tanıtım filminin gösterilmesinin ardından 
Duyar Vana İş Geliştirme Müdürü Mehmet 
Çim, yaptığı açılış konuşmasında vulkanize 
kelebek vana, izlenebilir kelebek vana, akış 
anahtarı gibi üretime geçilen yeni ürün-
ler hakkında detaylı teknik bilgiler verdi. 
2018 yılında alınması planlanan belgeler 
hakkında bayileri bilgilendiren Çim, “DN65-
80-100-150-200 Islak Alarm Vanası, 300 
PSI ürünlerimiz için DN150 UL testlerimiz 
tamamladı. Diğer çapları 2018 yılı sonuna 
kadar belgelendirmeyi planlıyoruz. DN50-
65-80-100-125-150-200 İzlenebilir Kelebek 
Vana, 300 PSI ürünlerimizin numunelerini 
FM ve UL’e test için gönderdik. 2018 yılı 
sonuna kadar projeyi tamamlamayı planlı-
yoruz. DN100-150-200 Kuru Alarm Vanası, 
300 PSI ürünlerimizin DN100-150 önseri 
üretimlerini tamamladık. DN200 prototip 
testleri devam ediyor. 2018 yılı sonuna 
kadar TSE belgesini almayı planlıyoruz. 1/2", 
K5.6, 68 C, hızlı tepkimeli, Pendent, Gizli 
Tip Sprinkler ürünümüzün TSE belgesi var. 
2018 yılı sonuna kadar, FM ve UL belgele-
rini almayı planlıyoruz” dedi. İş Geliştirme 
Müdürlüğü olarak Hidrolik Hesap Desteği, 
Keşif Listesi Desteği/Kompansatör Seçim 
Desteği ve Balans Vanası Seçim Desteği 
verdiklerini de sözlerine ekleyen Çim, servis 
konusuna da değinerek MDH Servis Talep 
Girişi hakkında bayileri bilgilendirdi. 

“2018	yılı	büyüme	hedefimiz	
yüzde	25”
Mehmet Çim’in ardından Duyar Vana 
Türkiye Ülke Müdürü Hüseyin Utku Aksoy 
taşınma sürecinden bahsederek, “2017 yılı 
başında Esenyurt’ta bulunan yeni fabrika-
mıza taşındık. Taşınmadan kaynaklanan 
Ocak-Şubat dönemi sipariş yığılmaları ve 
ciro kayıplarını yıl içerisinde kapatarak 2017 
ciro hedeflerimize ulaştık. 2016 yılına göre 
sizlerle birlikte yüzde 30 cirosal büyüme 
sağladık. 2017 yılında iki büyük yatırım ger-
çekleştirdik. Çerkezköy’de altyapı ürünle-
riyle ilgili, uluslararası standartlarda üretim 
yapan T.İ.S. Duyar Su Teknolojileri şirketini 
devreye aldık. Burada ilk etapta çift dirençli 
kelebek vanaların üretimine başladık, iler-
leyen dönemlerde ise farklı ürünlerin üre-
timini de yapacağız. Bu yatırıma ek olarak 
Gebze’de toplam 3 bin 500 m2 büyüklü-
ğünde yeni dökümhanemizi de devreye 
aldık. Bu dökümhanenin Gürpınar’daki 
dökümhaneden farkı, dikey kalıplamada 
dar ürünlerin seri üretimine yeni kabiliyetler 
kazandırması. Bu yatırımlarla birlikte Duyar 
Vana olarak 6 adet tesiste toplam 33 bin m2 
kapalı alanda sektöre hizmet etmeye devam 
ediyoruz” dedi. 2018 yılında yeni ürünlerle 
birlikte 2017 yılına göre yüzde 25 cirosal 
büyüme hedeflediklerini vurgulayan Aksoy, 
“Bu zamana kadar olduğu gibi yurtiçi tüm 
satışlarımızı siz iş ortaklarımız ile birlikte 

yapacağız. Bayi dışı satış yapılmaması konu-
sundaki hassasiyetimizi devam ettireceğiz. 
2017 yılında yaşanan stok sıkıntılarını yaşa-
mamak için ürün gamımızda bulunan 3 bin 
400 ürünün içinde cironun yüzde 80’ine 
sahip 200 kalem üründe belirlenen mini-
mum stokları bulundurarak hizmet kalite-
mizi daha üstlere taşıyacağız” diye konuştu. 
Daha müşteri odaklı bir Duyar Vana için 
Salesforce CRM platformuna geçtiklerini 
belirten Aksoy, “Salesforce sayesinde müş-
teri verilerini anlık olarak tüm ekip takip 
edebilecek, satış koordinasyonu artırılacak, 
proje haber desteği ile tüm projelerden 
haberdar olunacak” dedi. Aksoy ayrıca, 
yenilenen B2B sayfası hakkında da bayileri 
bilgilendirdi. 
Aksoy’un ardından Duyar Vana Genel 
Müdürü Faruk Çizmecioğlu ise yeni yıldaki 
büyüme hedeflerinden bahsetti. Çizmeci-
oğlu, “Duyar Vana olarak büyürken bayileri-
mizi de büyütmek istiyoruz. Bizim patronu-
muz sizsiniz” dedi. Toplantı 2017 yılında en 
yüksek ciroyu yapan üç bayiye ödüllerinin 
takdim edilmesi ile devam etti. 2017 yılının 
en yüksek cirosunu yapan Akabe Mühendis-
lik, Borsel Boru ve Çağdaş Isı firmaları, ödül-
lerini Genel Müdür Faruk Çizmecioğlu’nun 
elinden aldı. Duyar Vana ile 10, 20 ve 30 
yıldır çalışan bayilere de ödülleri takdim 
edildi. Toplantı plaketlerin taktimi ardından 
fotoğraf çekimi ile son buldu.
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Haberler

Warmhaus Genel Müdürü M. Kağan Turan: “Kombi tarafında yüzde 
150-200 arası büyüme hedefliyoruz”

B eyçelik Holding bünyesinde kurulan 
ve radyatör üretimindeki 21 yılık biri-

kimini kombi üretimine de aktaran Warm-
haus, ürünlerini 30’dan fazla ülkeye ihraç 
ediyor. 2017 yılında İngiltere’de ofis açarak 
kendi markasıyla faaliyet göstermeye başla-
yan Warmhaus, 2018 yılının ilk çeyreğinde 
Çin ofisini de faaliyete geçirecek. 2017 yılını 
yüzde 400’lük bir büyüme ile kapatacak 
olan marka, 2018 yılında yüzde 150-200 
arasında bir büyüme kaydetmeyi hedefliyor. 

Bir	yılda	2	milyon	700	bin	panel	
radyatör	ve	ayda	150	bin	adet	
kombi	üretimi
Üretimini Bursa Nilüfer Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 27 bin 500 metrekarelik rad-
yatör ve 8 bin metrekarelik kombi üretim 
tesisinde gerçekleştiren Warmhaus, ısıtma 
alanındaki tecrübe ve teknik bilgisini kombi 
alanına da aktardı. Yılda 2 milyon 700 bin 
panel radyatör ve ayda 150 bin adet kombi 

üretim kapasitesine sahip olan Warmhaus, 
üretimde çeviklik ilkesini temel alarak bir yıl 
içinde 13 farklı modeli kullanıcılarla buluş-
turdu. 2017 yılında ürün gamına 3 model 
daha ekleyen Warmhaus, ayrıca İngiltere 
pazarına girdiğinde pazarın ihtiyaçları doğ-
rultusunda 3 özel model daha üreterek hızlı 
ve dinamik yapısıyla bir kez daha farkını 
ortaya koydu. Warmhaus, ErP direktifleri 
kapsamında konvansiyonel kombi üretimi-
nin durdurulacağı 2018 yılının Nisan ayına, 
2016 yılından bu yana hazır durumda.

Yüzde	70’ten	fazla	ciro	artışı
2017 yılında gerçekleştirdikleri yatırımla-
rın meyvesinin topladıkları bir dönemde 
olduklarının altını çizen Warmhaus Genel 
Müdürü M. Kağan Turan, “Bursa Nilüfer 
Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimini yap-
tığımız ürünleri bugün dünyanın 30’dan 
fazla ülkesine ihraç ediyoruz. Radyatör 
üretimi konusundaki tecrübelerimizi kombi 
alanına aktardık ve kendi kombi marka-
mızı oluşturduk. 2017 yılında kombi bayi ve 
yetkili servis ağımız tüm Türkiye’ye yayıldı. 
Ayrıca İngiltere pazarına giriş yaptık. 2018 
yılının ikinci çeyreğinde Çin ofisimizi faali-
yete geçireceğiz. 2017 yılında beklediğimiz 
büyümeyi yakaladık” dedi.
Turan, “Cirosal anlamda bakıldığında kur-
daki dalgalanma ve hammadde fiyatla-

SFA Sanihydro, İstanbul’da Tesisat Ustalarıyla Bir Araya Geldi

S FA Sanihydro, Türkiye’nin farklı böl-
gelerinde eğitim seminerleri düzen-

liyor. SFA Sanihydro bu kez 25 Ekim 2017 
tarihinde Kaya Ramada Hotel Beylikdüzü 

İstanbul’da, tesisat ustalarıyla bir araya 
geldi. 40 kişinin katılımıyla gerçekleşen 
seminerde SFA Sanihydro Satış Sonrası Hiz-
metler Sorumlusu Erman Tümçelik öncelikle 
SFA Grubu’nun 60 yıllık tecrübesini ve WC 
öğütücü pompaların sağladığı çözümleri 
anlattı. Toplantıda WC öğütücü ve pompa-
ların doğal akışlı tahliyenin imkânsız olduğu 
durumlarda, evlerde ve iş yerlerinde her-
hangi bir yere, ekstra tuvalet veya yeni bir 
banyoyu kolayca monte etmeyi sağladığı 
anlatıldı. WC öğütücü ve pompaların çatı, 
bodrum katından ya da kanalizasyon boru-
sundan uzak veya kot farkı olan yerlerde 
dikey olarak 11 metreye, yatay olarak 110 

metreye kadar 32 veya 50 mm’lik bir boru 
çapı ile atıkları pompalayabildiği, müşte-
rilere hijyenik, ekonomik, pratik ve estetik 
bir çözüm sağladığı vurgulandı. Ürünleri iyi 
anlamanın doğru pompa seçiminde büyük 
önem taşıdığı vurgulanarak, WC öğütücü-
leri ve pompaları hakkında çalışma prensi-
binden montajına kadar detaylı teknik bilgi 
aktarıldı. Soru-cevap bölümünün ardından 
SFA Sanihydro düzenlediği akşam yeme-
ğinde ustalarla yakından tanışma fırsatı 
buldu. Müşteri memnuniyetini en iyi şekilde 
sağlamak ve üst seviyede tutmak için eğitim 
etkinliklerine önem verildiği ve çalışmaların 
devam edeceği belirtildi. 

rındaki artışa rağmen, 2017 yılını geçen 
yıla göre yüzde 70’ten fazla ciro artışı ile 
kapatacağız. Adetsel olarak bakıldığında 
ise radyatörde yüzde 18’lik kombide ise 
yüzde 400’lük bir büyüme gerçekleştirdik. 
Önümüzdeki sene de radyatörde yüzde 
20, kombi tarafında ise yüzde 150-200 
arası büyüme hedefliyoruz. Isıtma alanında 
Avrupa’nın en büyük pazarı olan İngiltere’de 
de faaliyet gösteriyoruz. İngiltere’de 3 bin 
metrekarelik bir depo alanında Türkiye’de 
ürettiğimiz kombileri pazara sunuyoruz. Üç 
yıl içerisinde kombi alanında İngiltere’de ilk 
10’a girmeyi, radyatörde ise yüzde 10’luk 
pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz” şek-
linde konuştu.
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• Klima Santrali
• DX Klima Santrali
• Hijyenik Tip Paket Klima Santrali
• Çatı Tipi Paket Klima Santrali (Rooftop)
• Fan Coil Ünitesi
• Havuz Nem Alma Santrali
• Isı Pompalı Isı Geri Kazanım Cihazı
• Isı Geri Kazanım Cihazı
• Sıcak Hava Apareyi
• Hücreli Fanlar
• Hücreli Vantilatör
• Sığınak Fanı
• Davlumbaz Santrali
• Şaft Damperi
• Yer Konvektörü
• Dikdörtgen Kanal Tipi Fan
• Kanal Tipi Isıtıcı
• Aksiyal Jet Fan
• HEPA Filtre Kutusu
• Otomasyon
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Haberler

Aironn “Sektörün Uzmanları Buluşuyor” Seminerlerine 
“Karayolu Tünelleri” ile Devam Etti

A ironn Fan Mühendisliği kuruluşu, 
“Sektörün Uzmanları Buluşuyor” 

seminer programını 22 Aralık 2017 tarihinde 
Ankara Latanya Otel’de düzenledi. Seminer 
programında “Karayolu Tünelleri” konusu 
yer aldı.
Kamu kesiminden konunun profesyonelleri-
nin yanı sıra çok sayıda tasarımcı, uygulayıcı, 
test ve işletmeye alma uzmanının katıldığı 
seminerin Oturum Başkanı Prof. Dr. Abdur-
rahman Kılıç, konuşmacıları; Dr. Gökhan 
Balık, Cihan Kayhan, Ceyhun İnsel ve Efe 
Ünal’dı.
Aironn adına Uğur Akgül’ün konuklara katı-
lımları için teşekkürünün ardından Prof. Dr. 
Birol Kılkış konuşmasında, yerli mühendis-
lik ve yerli teknoloji geliştirmenin önemine 
değindi, fan mühendisliğinin bir disiplin 
haline geldiğine ve bu doğrultuda Aironn 
Fan Mühendisliği vurgusunun yerindeliğine 
dikkat çekti.
Oturum Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, 
açılış konuşmasında kısaca tüneli tanımladı. 
İsveç’te, Avusturya’da, Bakü’de meydana 
gelen tünel kazaları ve can kayıpları örnek-
lerini vererek, bu kazalardaki can kayıpları-
nın en önemli nedeninin duman olduğunun 
açıklandığına dikkat çekti.
İngiltere’deki yönetmeliklere göre tünele, 
150 metre uzunluğunda yeraltında açılmış 
bir geçit ise tünel deniyor. NFPA’e göre 23 
metrenin üzerinde ve 1.80 metre genişli-
ğindeki yeraltı geçitlerine tünel deniyor. 
Karayolu, yaya yolu, sulama, hapishane, 
silah kaçakçılığı yapılan tüneller gibi çeşitleri 
bulunuyor. İlk tünel 1863 yılında Londra’da 
yapıldı. İkincisi ise 1875 yılında Fransızlar 
tarafından İstanbul’da yapıldı. Her geçen 
gün Türkiye’deki tünel sayısı, topografik ola-
rak engelli bir ülke olduğumuz ve trafik akı-
şını rahatlatma gereğimizden ötürü artacak. 
Dr. Gökhan Balık, "Karayolu Tünellerinde 
Yangın Güvenlik Önlemleri" başlıklı sunu-
munda şu başlıklar altında detaylı bilgiler 
verdi: Yönetmelik ve Standartlar, Karayolu 
Tünellerinde Yangın Güvenlik Önlemleri, 
Acil Durum Havalandırma Sistemleri Tasarım 
Esasları, Acil Durum Havalandırma Sistem 
Alternatifleri, Boylamasına Havalandırma Sis-

temlerinde Kritik Hız Hesabı, Yangında Çıkan 
Isıl Güç (heat release rate MW), Zaman-
Sıcaklık Eğrileri, Basınç Kaybı Hesapları, 
PIARC Örnek Hesaplamaları.
Dr. Gökhan Balık, sunumunun sonunda, 
tünellerde CFD analizlerinin yapılmasının 
önemine dikkat çekti.
“Karayolları Tünellerinde Havalandırma Sis-
temi, Test ve Devreye Alma Kriterleri” başlıklı 
sunumunda Cihan Kayhan; test ve işletmeye 
almada yaşanan sorunlar ve havalandırma 
sistemlerinde dikkat edilmesi gereken husus-
lar konusunda örnekleri ile birlikte bilgiler 
verdi, deneyimlerini paylaştı. Sunumda; ilgili 
dökümanlar, ekipman testleri, karakterizas-
yon testleri, senaryo-strateji testleri, karayolu 
tüneli hesaplama kriterleri başlıkları yer aldı. 
Cihan Kayhan, Türkiye’de test aşamalarıyla 
ilgili olarak; süre kısıtlılığı, politik, stratejik 
baskılar yüzünden test aşamalarının yüzeysel 
geçilebildiğini söyledi. 
“Fan Motorları Verimlilik Sınıfları” konu 
başlığında gerçekleştirdiği sunumunda Cey-
hun İnsel; elektrik motorlarında ErP Avrupa 
Direktifi’nden bahsederek, direktife göre 375 
kW kapasitenin üzerindeki motorların IE3 
veya hız kontrol cihazı ile birlikte çalışan IE2 
olması koşuluna dikkat çekti. İnsel, sanayide 
enerji tüketiminin %70’inden sorumlu olan 
elektrik motorlarının yaklaşık on yıllık ömür 
boyu maliyeti içinde cihaz bedelinin sadece 
%2’ye karşılık geldiğini, %95’in ise enerji 
tüketimi olduğunu vurgulayarak motor 
enerji veriminin önemini ortaya koydu.
Efe Ünal, TAP (Tunnel Analysis Program) 
yazılımını tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.
“İki yıldır üzerinde çalıştığımız Tünel Analiz 
Programının ilk versiyonunu sizlere sunmak-
tan mutluluk duyuyoruz” sözleri ile başla-
dığı sunumunda yazılımı şöyle tanımladı: 
“TAP, karayolları tünellerinde jet fan boyuna 

havalandırma hesaplarını yapan yazılımdır. 
Yapılan hesaplamalar hem günlük hem de 
acil durum havalandırma durumundaki 
hesapları içerir. Belirtilen lokasyonlara göre 
kullanılması gereken jet fan adedini belirler.” 
Efe Ünal yazılımın faydalarını “proje ile tüm 
detayları tek kayıt altında tutan kurumsal 
hafıza, parametre eklenmesine, değiştirilme-
sine izin veren esneklik, hassas hesaplama, 
kullandığı teorik altyapı hakkında yazılım 
içinde detaylı bilgi barındıran şeffaflık, hızlı, 
zaman kazandıran hesaplama olanağı, özel-
leştirilebilen raporlama” başlıkları altında 
detaylı olarak anlattı. Efe Ünal, konuşması-
nın sonunda 690 metre uzunluğundaki bir 
tünele ait verileri yazılıma girerek hesaplama-
ların yapılması ve raporunun hazırlanmasının 
yaklaşık 2.5 dakikada yapılabildiğini gösterdi. 
Yazılımın deneme sürümü konuklara tak-
dim edildi. Yazılım kartonetinin üzerinde; 
Aironn’un tünel kazı havalandırması ile ilgili 
bir yazılımının indirilme linkleri yer aldı.
Aironn, tünel hesaplamalarının yapılmasın-
dan fan imalatına kadar devam eden tüm 
sürece imzasını atıyor. Tünel Analiz Prog-
ramı (TAP) ile tünel hesaplamalarını hazırlar-
ken, tecrübeli Ar-Ge ekibi sayesinde yaptığı 
hesaplamaları CFD ile doğruluyor. Doğrula-
nan hesaplamalar sonucunda elde edilen jet 
fan sayılarına göre son teknoloji ekipmanlara 
sahip fabrikasında ürettikten sonra ürünleri 
müşterileriyle buluşturuyor.
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Haberler

Baymak Connect, İstanbul ve Ankara’da Bayilere Tanıtıldı

Trane, Yeni Sintesis™ Hava Soğutmalı Vidalı Soğutma Grubunu 
Piyasaya Sürüyor

B

B

aymak, yeni ürünü Connect oda ter-
mostatları ile eski yeni fark etmeksizin 

her kombinin istenen yerden akıllı cihazlar 
üzerinden yönetilmesine olanak veriyor. 
Baymak Connect’in tanıtımı için düzenlenen 
İstanbul ve Ankara bayi toplantılarında katı-
lımcılar; tüketiciler için enerji tüketiminde 
tasarruf sağlayan gereksiz doğalgaz harca-
malarının önüne geçen ürünü ve çalışma 
sistemini birebir inceleme fırsatı buldu. 
Baymak CEO’su Ender Çolak’ın sunumuyla 
gerçekleşen bayi toplantılarında ürün özel-
likleri, çalışma alanları ve ürünün uygula-
malı tanıtımı yapıldı. Cep telefonundan 
canlı bağlantı yapılarak ürünün çalışması 
ve program özellikleri Apple tv aracılığıyla 
tüm konuklara yansıtıldı ve yapılan işlemler 

ir Ingersoll Rand markası olan 
Trane®, Sintesis™ hava soğutmalı 

vidalı soğutma grubu portföyünün en yeni 
tasarımı olan RTAF G modelini piyasaya 
sunuyor. Bu yeni yüksek performanslı ve 
iklim dostu ısıtma, havalandırma ve iklim-
lendirme (HVAC) sistemi, Avrupa’daki ticari 
bina sahiplerine sürdürülebilirlik hedefle-
rine ulaşmalarına yardımcı olmak için 
yeni bir çözüm alternatifi sunuyor. RTAF 
G modeli, sınırlı kurulum alanında mak-
simum performansa ihtiyaç duyan birçok 
büyük çaplı ticari ve endüstriyel soğutma 
uygulaması için avantaj sağlayacak 1700 
kilovata (kW) varan kapasite sunuyor. Yeni 
model, neredeyse sıfır küresel ısınma potan-
siyeline (GWP) sahip bir soğutucu akışkan 
olan R-1234ze kullandığı için yeni nesil bir 
soğutucu akışkana geçerken sistemlerinin 

canlı olarak gösterildi. Ayrıca Connect’in 
bağlı olduğu kombiye erişim sağlanarak 
müdahale işlemleri yapıldı. Akıllı telefon 
üzerinden günlük ve haftalık program 
yapılarak Connect’in bulunduğu yerdeki 
dış hava sıcaklık değerleri hakkında bilgi 
verildi. Baymak Connect uygulamasının 
akıllı telefonlara veya tabletlere indirilerek 
kurulması ve yüklenmesi izah edildi. Toplan-
tılarda Baymak Connect hakkında katılım-
cılara özetle şu bilgiler verildi: “Evin sadece 
gerektiği ölçüde ısınmasını sağlayan enerji 
tüketimiyle, gereksiz doğalgaz harcamala-
rının önüne geçen Baymak Connect hayatı 
kolaylaştırıyor. Baymak Connect akıllı oda 
termostatı ile evin sıcaklığı istenilen yerden, 
akıllı telefon ya da tablet üzerinden ayarla-

kapasitesini, işlevselliğini ve verimliliğini 
korumak isteyen müşteriler için ideal bir 
seçenek. Trane Avrupa Başkan Yardımcısı ve 
Genel Müdürü Jose La Loggia konuya iliş-
kin şu açıklamayı yaptı: “Sintesis RTAF G’yi 
müşterilerimize sürdürülebilirlik odaklı bir-
çok seçenek sunan seçkin soğutma grubu 
portföyümüze eklemekten kıvanç duyuyo-
ruz. Trane’de, müşterilerimizin ihtiyaçlarını 

nabiliyor. Kullanıcılar bu sayede yüzde 30’a 
varan oranlarda tasarruf etme imkânına 
sahip olabiliyor. Baymak Connect oda ter-
mostatı kurulum aşamasında mekân içeri-
sinde kombi, modem ve yüklenen aplikas-
yon aracılığıyla akıllı cihazınızın birbirleriyle 
istenen yerden ve mesafeden bağlantı kur-
masını sağlıyor. Böylece kombinizi mekân 
içerisinde bir kumanda gibi kullanabilir veya 
dışardan bağlanarak mekân ısınızı istediği-
niz düzeye getirebilirsiniz. Sürekli güncel-
lenen hava durumu tahminlerine göre sizi 
bilgilendiren Baymak Connect ile her gün 
sıcaklık ayarlamak yerine, günlük ve haftalık 
programlama da yapabilirsiniz. Baymak’ın 
akıllı oda termostatına tüm bayilerinde ve 
Orange Store’lardan ulaşabilirsiniz.”

dinleyerek sürekli yenilik yapmaya devam 
ediyoruz. Müşterilerimiz kaliteden, güveni-
lirlikten veya performanstan taviz vermeden 
sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak istiyor. 
İşte bu yüzden amaçlarına ulaşmalarına 
yardımcı olacak bu yeni modelimiz gibi 
çözümler üretmeyi sürdürüyoruz.” 
Trane Kuzey Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve 
Afrika Ticari HVAC Başkanı Donny Simmons 
ise “Trane, müşterilerine kendi sürdürüle-
bilirlik hedeflerine nasıl ulaşacaklarına dair 
tercihlerinde yardımcı olan yeni sistemler 
ve hizmetler sunmaya kendini adamıştır. 
İnovasyonumuz, operasyonel verimliliğimizi 
iyileştirmenin yanı sıra müşterilerimizin de 
taahhütlerini yerine getirmesini ve bunların 
ötesine geçmesini mümkün kılan Ingersoll 
Rand iklimlendirme taahhüdüyle paraleldir” 
dedi.
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Haberler

LG Türkiye, Therma V Ailesinin En Yeni Üyesini İş Ortaklarına Tanıttı

L G Electronics Türkiye, klima ve iklim-
lendirme çözümleri alanındaki iş 

ortakları ile Hotel Wyndham Grand İzmir’de 
12 Aralık’ta gerçekleştirilen etkinlikte bir 
araya geldi. LG’nin Therma V yeni nesil ısı 
pompalarının tanıtıldığı toplantıda, ürünle 
ilgili detaylı bilgilerin yanı sıra pazara ilişkin 
analizler de iş ortaklarıyla paylaşıldı. LG’nin 
3. nesil AWHP ürünü olan Therma V ısı 
pompasının Türkiye tanıtım toplantısına 
100’e yakın iş ortağı katıldı. LG Electronics 
Türkiye Klima ve Enerji Çözümleri Bölüm 
Başkanı James Park’ın açılış konuşmasını 
gerçekleştirdiği etkinlikte, LG  Electronics  
Türkiye  Ticari Klimalar Satış Müdürü Vedat 
Şahin ısı pompası pazarına dair analiz ve 
beklentileri iş ortaklarıyla paylaşırken, LG 
Electronics Türkiye  Ticari Klima Teknik Des-
tek Müdürü Süleyman Çavuşoğlu da yeni 
ürüne özel detaylı ve karşılaştırmalı teknik 
bilgileri aktardı. LG Electronics Türkiye Klima 
ve Enerji Çözümleri Bölüm Başkanı James 
Park gerçekleştirdiği açılış konuşmasında 
şunları söyledi: “LG Electronics olarak son 
kullanıcı ya da kurumsal alan fark etmek-
sizin, iklimlendirme çözümlerimizle hem 
enerji tasarrufunu ön plana çıkarıyoruz 
hem de yüksek performansı hedefliyoruz. 
Sektördeki en yeni cihaz olan LG Therma 
V ısı pompası ile özellikle Türkiye’de reka-
bet yeteneğimizi daha da geliştireceğimize 

inanıyoruz. Bunu mümkün kılan iş ortakla-
rımız ile böyle güzel bir etkinlikte bir araya 
gelmekten çok mutluyuz.”

LG	Therma	V,	5	farklı	kapasite	
seçeneği	sunuyor
Isı pompaları hava, su ve toprak gibi doğal 
ortamlardaki ısıyı kullanarak çalışırken, 
doğadaki enerjiyi çok az enerji harcaya-
rak bina içine ısı olarak taşıyan bir sisteme 
sahip. LG’nin 3. nesil ısı pompası Therma V, 
inverter teknolojisiyle ısıtma sisteminde en 
iyi çözümleri sunmanın yanı sıra dış ortam-
daki enerjiyi absorbe ederek kazanlı sistem-
lere göre 4 kat daha fazla enerji tasarrufu 
sağlıyor. LG Therma V kullanıcılara, 7, 9, 12, 
14 ve 16 kW olmak üzere 5 farklı kapasite 
seçeneği sunuyor. Bu model için yeni geliş-
tirilen kumanda sayesinde kullanıcılar, ısı 
pompalarını daha tasarruflu kullanabiliyor.

24 TERMODİNAMİK • OCAK 2018



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Carrier_23_xrv_19,5x27ai.pdf   1   22.12.2017   15:43



Haberler

Armacell Akademi Uygulama 
Eğitimleri Yapıldı

HFC Fiyatlarının Yükselişi 
Sürüyor 

A

Ç

rmacell Yalıtım, Armacell 
Akademi bünyesinde eği-

timlerine yurt çapında devam 
ediyor. Armacell Akademi ekibi 
21 Kasım tarihinde Büyük Çam-
lıca Camii’nde Kevser Isı şan-
tiye ekibi ile AF/Amaflex Class 0 
Premium ve Armaflex Yapıştırıcı 
ürünlerinin doğru uygulanması 
konusunu ele aldı. Armacell 
EMEA Uygulama Uzmanı And-
reas Papaleontiou’nun ger-
çekleştirdiği eğitim sonrasında 
ustaların uygulamaları değerlendirildi, soruları yanıtlandı. 
Karşılıklı memnuniyet ile gerçekleşen eğitim etkinliğinin 
önemi bir kez daha vurgulandı. Büyük Çamlıca Camii’nde 
Kevser Isı şantiye ekibi ve Armacell EMEA Uygulama Uzmanı 
Andreas Papaleontiou’nun yanı sıra Armacell Yalıtım Teknik 
Pazarlama Müdürü Hakan Nayır ve satış ekibinden Barış 
Tolga Çoruh, H. Volkan Akduman, Yasa Kılınc da hazır 
bulundu. Armacell Akademi ekibi, gerçekleştirdiği eğitimlere 
yıl boyunca farklı şantiyelerde devam edeceklerini belirtti.

in’deki yüksek ulaşım maliyetleri ve çevresel yönet-
melikleri ile tetiklenen HFC fiyatları, 2017 yılı son 

çeyreğinde artışını sürdürdü. Çin’in web haber sitesi Sina’ya 
göre, HFC üretiminde hayati bir bileşen olan mineral fluors-
par (florit) fiyatı bu yıl altı yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 
yaklaşık yüzde 80’lik bir artış kaydetti. Çin’deki satış fiyatının, 
yıl başında 1433.75 RMB/ton’dan (220 $), 2555 RMB/ton’a 
(393 $) yükseldiği bildirildi. Çin, dünyadaki fluorspar üre-
timinin yarısından fazlasının kaynağıdır. Bu, HFC soğutucu 
akışkan üretiminin haricinde, ilaç endüstrisinde, teflon gibi 
ürünlerin üretiminde de yüksek talep gören fluorspar türevli 
hidroflorik asit fiyatı üzerinde de zincirleme reaksiyon etkisi 
yarattı. Bu durum, hidroflorik asit pazar fiyatını 2017’de altı 
yıllık dönemde yüzde 95’lik artışla en yüksek seviyeye ulaş-
tırdı. Sonuç olarak, Çin menşeli soğutucu akışkan fiyatlarında 
bu yıl çok yüksek artışlar görüldü. R32 fiyatında yüzde 120, 
R125 fiyatında yüzde 85’in üzerinde bir artış oldu. Bu iki 
soğutucu akışkan da klima sektöründe yoğun olarak kulla-
nılıyor. R32 ve R125’in 50/50 karışımından oluşan R410A 
ana soğutucu akışkanı fiyatları bu yıl yüzde 100’ün üzerinde 
arttı. Tek komponentli soğutucu R134a’da da yüzde 35’lik 
bir artış yaşandı.
Kaynak: www.coolingpost.com
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Radore, Free Cooling Teknolojisiyle Yüzde 70’e Varan Enerji Tasarrufu 
Sağlıyor

R adore Veri Merkezi, kış aylarında 
enerji tasarrufu sağlayarak hem mali-

yet avantajı hem de çevreye katkı sağlıyor. 
Radore’de, veri merkezinin iklimlendirme-
sinde suyun soğutulması için dış ortamdaki 
düşük hava sıcaklığından faydalanan çevre 
dostu iklimlendirme metodu ‘free cooling’ 
teknolojisi kullanılıyor. Bu yöntemle özel-
likle kış aylarında enerji tüketiminde yüzde 
70 oranında tasarruf sağlanıyor. Radore 
Veri Merkezi’ndeki sıcak hava koridorla-
rına hapsedilen 30-35°C’lik hava, hassas 
klima üniteleriyle emiliyor ve soğutucular-
dan (chiller) gelen soğuk su ile 16-23°C’ye 
kadar soğutuluyor. Soğutulan hava doğ-
rudan sunucuların soğuk hava girişlerine 
yönlendiriliyor. Bu işlem, kış aylarında dış 
ortamda bulunan soğutucu ünitelerinin 
kompresörlerini kullanmadan doğal soğuk 
hava ile gerçekleştiriliyor. Daha çevreci ola-
bilmek için her fırsatı değerlendirdiklerini 
belirten Radore Veri Merkezi Kurucusu ve 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kubilay Akyol, 
“Daha çevreci bir dijital endüstri için veri 
merkezlerine önemli bir iş düşüyor. Yapılan 

araştırmalara göre, yalnızca ABD’deki veri 
merkezleri tüm ülkenin elektrik tüketimi-
nin yaklaşık yüzde 4’ünden sorumlu. Bir 
veri merkezinin en önemli maliyetlerinin 
başında gelen enerji kullanımının azaltıl-
ması ise çevreye doğrudan katkı sağlıyor” 
dedi.

2018	PUE	hedefi	1,35
Veri merkezine giren toplam gücün BT 
ekipmanları tarafından tüketilen güce ora-
nını belirten PUE değerinin düşük olması, 
bir veri merkezinin ne kadar verimli çalış-
tığını gösteriyor. Amerika Birleşik Devlet-
leri’ndeki veri merkezlerinin ortalama PUE 

değeri 1,85 olarak belirlenirken, Radore’nin 
şu anda yıllık PUE oranı ortalaması ise 
1,43. Radore’nin 2018 yılı için hedefi ise 
bu değeri 1,35’e düşürmek. Ayrıca 2018 
döneminde altyapı tarafında da chiller 
borularında ısı yalıtımını amaçlayan yeni 
bir projeyi hayata geçirmesi planlanıyor. 
Kullanılan enerji tasarruflu teknolojiler saye-
sinde Radore’nin yıllık PUE oranı sektör 
ortalamalarının altında gerçekleşiyor. Yük-
sek karbondioksit salımının önüne geçe-
rek çevreye katkıda bulunuyor. Ayrıca bu 
enerji verimliliği sayesinde sunucu kiralama, 
barındırma maliyetleri düşüyor, böylece 
doğrudan avantajlı fiyatlara dönüşüyor.

Wilo 2017’de Yaklaşık Bin 400 Kişiye Eğitim Verdi

W ilo düzenlediği eğitim seminerleriyle, 
pompaların günlük hayatımızdaki 

önemini ve yeni nesil pompa teknolojileri-
nin faydalarını anlatıyor. Wilo 2017 yılında, 
aralarında teknik meslek lisesi öğrencileri, 
üniversite öğrencileri ve sektör profesyo-
nellerinin yer aldığı yaklaşık bin 400 kişiye 
eğitim verdi. Özyeğin Üniversitesi, Yıldız 
Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, 
Yeditepe Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, 
Okan Üniversitesi gibi önemli üniversitelerin 
mühendislik bölümleri ile meslek yükseko-
kulu öğrencileri de Wilo’nun Tuzla’daki mer-
kez binasında yapılan seminerlere katıldılar. 
Katılımcılar, Wilo’nun faaliyetlerinin yanı sıra 
temel pompa prensipleri, pompalarda kavi-
tasyon, yeni nesil enerji verimli pompaların 
sağladığı faydalar gibi konularda bilgi edin-
diler. Öğrenciler ayrıca Wilo'nun LEED Gold 
Sertifikasına sahip yeşil binasını ve laboratu-
varlarını inceleme fırsatı buldular.

Deney	seti	ile	uygulamalı	eğitim
Wilo’nun eğitmenleri üniversiteleri ve tek-
nik meslek lisesi öğrencilerini okullarında 
da ziyaret etti. Üniversitelerde mühendislik 
fakültelerinde teknik bilgi paylaşımı yapar-
ken, meslek liselerinde de temel pompa 
bilgileri, pompaların günlük hayatımızdaki 
önemi, sabit devirli pompalar ile frekans 
kontrollü yeni pompaların farkı ve sağladığı 

faydalar bir deney seti ile uygulamalı olarak 
gösterildi. Wilo sektör profesyonelleriyle de 
yıl boyunca birçok eğitim seminerinde bir 
araya geldi. Yeni nesil enerji verimli pompa-
ların getirdiği avantajlar ve Wilo ürünlerinin 
sağladığı faydalar bu etkinliklerin odaklan-
dığı konular arasında yer aldı. Wilo, 2018 
yılında vereceği eğitimlerde çok daha fazla 
sayıda kişiye ulaşmayı hedefliyor.

28 TERMODİNAMİK • OCAK 2018



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

Türkiye iklimlendirme sektörüne ağırlığımızı koyuyoruz.

iKLiMLENDiRMEYE AĞIRLIĞIMIZI 
KOYUYORUZ

VRF Klima Sistemleri
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Bosch 6. İnşaat ve Konut Konferansı Gerçekleştirildi

6. İnşaat ve Konut Konferansı, 9 Ocak 
2018 tarihinde Ataşehir Marriott 

Hotel Asia’da geniş bir katılımla ger-
çekleşti. 2012’den beri Eventuum’un 
organize ettiği konferans, bu yıl Bosch 
Ev Aletleri’nin Platin Sponsorluğunda 
düzenlendi. 
Konferans, Eventuum Genel Müdürü 
Pınar Kopuz, İstanbul İnşaatçılar Der-
neği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı 
Nazmi Durbakayım ve Bosch Ev Aletleri 
Proje Satışlar Direktörü Alper Şengül’ün  
açılış konuşmaları ile başladı. İNDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Dur-
bakayım konuşmasında, kentsel dönü-
şümün sadece konutların yenilenmesi 
olarak değerlendirilmemesi gerektiğini 
vurgulayarak insanların işlerine yürüye-
rek veya toplu taşıma ile kısa zamanda 
ulaşabildiği, sağlık, eğitim, kültür-sanat, 
eğlence hizmetlerinine de bedelsiz veya 
çok küçük bedeller ile sahip olabileceği 
‘Pilot Şehirler’ kurulması gerektiğini 
belirtti. Bosch Ev Aletleri Proje Satışlar 
Direktörü Alper Şengül ise, inşaat sektö-
rünün, beyaz eşya sektörü için yeni bir 
kanal oluşturduğunu, bu kanalın ihtiyaç 
ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını 
sürdürdüklerini dile getirdi. 
Konferansın konuk konuşmacılarından 
Sinpaş Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut 
Sefa Çelik konuşmasında “Teknolojinin 
gelişim hızına paralel olarak sürdürüle-
bilirlik konusunda da hızlanmalıyız. Plan-
lanacak şehirlerin mümkün olduğu kadar 
kendi kendine yetebilmesi, çevreye en az 
zarar verecek şekilde planlanması şart. 
Sinpaş olarak hayata geçirdiğimiz proje-
lerimizin gördüğü büyük ilgi, bizi insana, 
çevreye ve doğaya saygılı yeni konseptler 
geliştirme konusunda cesaretlendiriyor. 
Projelerimizin içeriği, lokasyonları, hedef 
kitleye uygun ürün geliştirme, piyasaya 
verdiğimiz güven ve yarattığımız marka 
değeriyle önümüzdeki dönem de emin 
adımlarla yürüyeceğiz" dedi.
İnvest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
Bahattin Uçar ise, “Kentsel Dönüşüm 
Rüzgarı ve Beraberinde Getirdikleri” 
konulu bir konuşma yaptı. Uçar, inşaat 
sektörünün yüzlerce alt sektörle bir-

likte ülkemizde katma değer oluşturan 
en önemli sektörlerden biri olduğunu, 
aynı zamanda ülkemizdeki çarpık kent-
leşme konusunda da ciddi bir sorum-
luluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. 
Uçar, “Yarınların Türkiye’sini planlarken 
sektörün temsilcileri olarak bizlere; akıllı 
kentler inşa etme, yatay mimariyi geliş-
tirme sorumluluğu düşüyor. Bu düşünce 
yapısıyla kentsel dönüşüm çalışmalarında 
başarıyı yakalayabiliriz. Çıkarılan kentsel 
dönüşüm yasasından sonra geçen 6 yıl-
lık süreçte 3 milyonun üzerinde nüfusa 
hitap eden kentsel dönüşüm projesi 
hayata geçirildi. Invest İnşaat olarak biz 
de bu sürece sanayi dönüşümlü pro-
jelerle destek verdik. Bugün geldiğimiz 
noktada Invest-Artaş Ortak Girişimi’yle 
İstanbul'un kuzeyindeki Cendere Vadisi 
ile bütünleşen Vadistanbul projemizde 
atıl sanayi alanlarının dönüşümünü 
sağlayarak bu alanı kentsel dokuya geri 
kazandırdık. Bunun yanında Ayazağa’da 
yapımına devam ettiğimiz Vadikoru pro-
jemizde 20 bin metrekarelik alanda ofis, 
konut ve ticari üniteler hayata geçiriyor 
ve bir sanayi dönüşümüne daha imza 
atıyoruz” dedi.
Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp 
Akbal, “2018 İnşaat Sektörünü Bekle-

yen Fırsatlar ve Tehditler”  başlıklı sunu-
munda, “Türkiye’de gayrimenkul sektö-
rünün ekonomik büyümesinde önemli bir 
paya sahip olduğunu söylemek mümkün. 
Sektörde ara ara yaşanan durgunluklara 
rağmen yatırımlarımıza devam ediyoruz. 
2018'in hem ekonomimiz hem de sektör 
için iyi bir yıl olacağına inanıyorum” dedi.
Cathay Group Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Alper Tuğsuz ise “Türk Proje 
Geliştiricilerinin Yurtdışı Yatırımları”  
konulu konuşmasında şunları söyledi: 
"Başarılarla yetinmeyerek orijinal, yeni-
likçi ve sürdürülebilir modeller üzerinde 
çalışmalıyız. Sadece bina yap-sat bakış 
açısından kurtulup gerçekleştirdiğimiz 
projelere daha fazla değer katmalıyız. 
Türkiye gayrimenkul sektörü önemli bir 
bilgi düzeyine erişti. Birikimimizi küresel 
piyasalara açabilecek kapasitelere ulaş-
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tık. 2018'de yabancı yatırımcıları ya da 
küresel fonları kendi projelerimizle arsa-
dan başlayarak ortak edeceğimiz aynı 
zamanda da kendimizin de yurtdışında 
kârlı gördüğümüz kentlerde proje geliş-
tirdiğimiz bir dönemi başlatmalıyız. Cat-
hay Group olarak bu yıl Londra'da pro-
jeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Londra, 
sürekli büyüyen bir ekonomiye sahip ve 
uluslararası öğrenciler için de önde gelen 
tercihlerden biri. Dünya üzerinde çalışma 
amacıyla en çok talep gören şehir. Artık 
sadece elimizi değil, gövdemizi de taşın 
altına koyarak, Türkiye'ye kazandırmak 
için çalışmanın vakti geldi."
Ceylan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
Muammer Ceylan ise inşaat sektörünün 
2016 yılından itibaren her yıl bir önceki 
yıla oranla çok daha iyiye gittiğini belirte-
rek, “Ekonominin lokomotifi olan inşaat 
sektöründeki kârlılık oranı diğer sektör-
lere oranla yüksek, ama iş adamlarımız 
kazancın düşük olduğundan şikâyet edi-
yorlar. Sanıyorum bu ülkemiz insanının 
genetik sorunu" dedi. CRM Medya Ajans 
Başkanı Ramazan Becer de konferansta  
“Satışın Altın Kuralı”  başlıklı bir konuşma 
yaptı. 
Konferansın Basın Sponsoru olan For-
tune dergisinin Genel Yayın Yönetmeni 
Cüneyt Toros moderatörlüğünde gerçek-

leştirilen panelde ise  “Sektörün Gelece-
ğine Dair Önemli Analizler” konuşuldu. 
Panelde, Mimar ve Mühendisler Grubu 
Genel Başkanı Osman Balta, By Oktayöz 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Öz, 
Seha Yapı Genel Müdürü İskender Uslu, 
Yiğit İDK Grup Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Önder Yiğit ve Gayrimenkul için 
Strateji Platformu Başkanı Hakan Gümüş 
yer aldı.
Mimar ve Mühendisler Grubu Genel 
Başkanı Osman Balta, İstanbul için en 
iyi çözümün İstanbul’a Anadolu’dan 
göçün önlenmesi olduğunu, bunun da 
Anadolu’ya yapılacak yatırımlarla müm-
kün olabileceğini dile getirdi. Balta, 
Türkiye’nin gelişen tarım ülkesi olması 
konusunda daha fazla teşvike ihtiyaç 
duyulduğun da altını çizdi. 
Yiğit İDK Group Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Önder Yiğit, inşaat sektöründeki 
maliyet artışlarının, satış fiyatlarına yan-
sıtılamadığına dikkat çekti. Yiğit: “2016 
yılına göre maliyetlerimiz ortalama yüzde 
30 civarında arttı. Ancak uzun süredir 
ekonominin dinamosu özelliğinde olan 
sektörümüz, biraz da ekonomiye güç 
vermek adına bu artışları fiyatlara yan-
sıtmadı” dedi.
Seha Yapı Genel Müdürü İskender Uslu ise 
“Başta Konya olmak üzere Anadolu’nun 

diğer büyük şehirlerinde markalı ve nite-
likli konut projelerinin sayısı artıyor. Seha 
Yapı olarak enerji tasarrufuna yönelik 
çalışmalar başta olmak üzere, daha çok 
bina yerine yaşam alanı vaat eden ino-
vatif projelerle pazarda fark yaratıyoruz. 
Sanayileşmenin ön plana çıktığı Konya 
gibi büyük şehirlerde, şehircilik bağ-
lamında ulaşım, altyapı, sosyal donatı 
alanları gibi şehrin imar anlamında temel 
sorunlarının çözüldüğü, yatay mimari-
nin ön plana çıktığı, rahat, konforlu ve 
planlı bir altyapıya sahibiz. Ancak bizim 
gibi markalı konut üreticileri için belirli 
ölçekteki arsaları şehir merkezinde bulma 
olanağı maalesef yok. İmarlı arsa arzında 
ciddi anlamda daralma var. Dolayısıyla 
bu durum arsa fiyatlarını oldukça yük-
seltiyor” dedi.
Gayrimenkul için Strateji Geliştirme Plat-
formu Başkanı Hakan Gümüş konuşma-
sında gayrimenkul sektörünün ihtiyacı 
olan, uluslararası kurumsal finansmanın 
sağlanabilmesi için uluslararası alanda 
çalışacak gayrimenkul lobi grubu oluş-
turulması gerekliliğine dikkat çekti. By 
Oktayöz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı 
Oktay Öz ise “Deprem Gerçeği ve Kent-
sel Dönüşümün Gerekliliği” konusuna 
değindi. Konferans, düzenlenen plaket 
töreninin ardından sona erdi.

Ecoflam Brülörleri, Optimum Isıtma Çözümleri ile Türkiye Pazarında

D ünyaca ünlü İtalyan Ecoflam brülör fir-
ması, gelişen Türkiye brülör pazarında 

etkinliğini artırmak amacıyla Optimum Isıtma 
Çözümleri firması ile yola devam etme kararı 
aldı. Ağustos 2017’den itibaren Ecoflam brü-
lörleri artık, Optimum Isıtma Çözümleri şir-
keti tarafından dağıtım kanalına sunulmaya 
başladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu 
ifadelere yer verildi: “Yaklaşık 50 yıllık brülör 
üretim ve dünya pazarı tecrübesine sahip 
olan Ecoflam, yenilenen ürün gamı ile Türkiye 
pazarındaki pazar payını artırmayı hedefle-
miştir. Bu süreçte Türkiye brülör pazarında 
25 yıllık tecrübeye sahip bir ekip tarafından 
yönetilen Optimum Isıtma Çözümleri firması 
ile güçlerini birleştirdi. Bu bağlamda, Ağustos 
2017’den itibaren Ecoflam brülörleri artık 

Optimum Isıtma Çözümleri şirketi tarafın-
dan dağıtım kanalına sunulmaya başladı. 
Ecoflam ürün gamında; 35 kW’dan 34.000 
kW’ya kadar gaz yakıtlı, sıvı yakıtlı ve çift 
yakıtlı brülörler ile duoblock gövdeli endüst-
riyel brülörler mevcut. Yanma verimliliği ve 
baca gazı emisyonlarına titizlikle yaklaşan 
Ecoflam dünyada 3. büyük brülör üreticisi-
dir. 2017 yılında İstanbul’da kurulan Opti-
mum Isıtma Çözümleri, Ecoflam brülörleri 
ile Türkiye’deki tüm illerde 75’i aşkın yetkili 
servis ağı ile hizmet veriyor. Bununla birlikte 
doğalgaz dönüşümü yapan proje taahhüt 
firmaları, inşaat firmaları, kalorifer ve endüst-
riyel kazan üreten firmalar, gıda-ekmek fırını 
üreten firmalar, boya ve endüstriyel fırın 
üreten firmalar Optimum Isıtma’nın müşteri 

portföyünde yer alıyor. Bu işbirliğinin yanı 
sıra, Optimum Isıtma Çözümleri şirketinin 
hedefleri arasında, öncelikle radyant ısıtma 
ürünleri olmak üzere profesyonel doğalgaz 
komponentleri ürün gruplarında da etkin bir 
oyuncu olmak da yer alıyor.”
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Haberler

İZELTAŞ, Gedore’nin Türkiye Distribütörü 
Oldu

T ürkiye’nin ilk el aletleri üreticisi olan ve 
2018 yılında 50. kuruluş yıldönümünü 

kutlamaya hazırlanan İZELTAŞ, 2017’nin son 
günlerinde dev bir atılım yaptı. Sektörde 
Avrupa’nın önemli aktörlerinden Alman 
firması Gedore ile distribütörlük anlaşması 
imzalandı. İZELTAŞ, Alman şirketin Türki-
ye’deki satış ağını yönetecek. Öte yandan 

Gedore bünyesinde Türkiye’deki tesislerde 
üretim yapan Altaş markası da İZELTAŞ 
A.Ş.’ye satıldı.

“İZELTAŞ	bir	dünya	markasıdır”

Gedore’nin Remscheid’deki merkezinde ger-
çekleşen imza törenine İZELTAŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Genel 
Müdür Haluk Akdemir, Gedore’nin Sahibi 
ve Grup Şirketleri Yöneticisi Karen Dowi-
dat ile Genel Müdür Chris Metzler katıldı. 
Şirket yetkilileri, süreçte birçok firmanın 
talepte bulunduğunu ancak bu konuda 
İZELTAŞ’ın kendileri için en uygun tercih 
olduğunu belirtti. İZELTAŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Ender Yorgancılar ise, “İZELTAŞ, 50 
yıldır ürün çeşitliliği ve kalitesiyle yalnızca 
Türkiye’de değil dünyada adını duyurmuş 
önemli bir markadır. Bu anlaşmanın her iki 
taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Laboratuvar	kuruldu

Yaklaşık 8 bin ürün çeşidi bulunan ve özel-
likle tork anahtarı çözümlerinde uzmanlaşan 
Gedore’nin ürünleri için İZELTAŞ’ta bir kalib-
rasyon laboratuvarı da kuruldu. Ürünlerin 
satışlarına ise kısa süre içerisinde başlanacak.

Caleffi Türkiye ve Res 
Enerji İşbirliği 
Yaptığını Duyurdu

C aleffi Türkiye ve Res Enerji 2018 
başında işbirliği yaptığını duyurdu. 

Konu ile ilgili yapılan ortak açıklamada şu 
bilgilere yer verildi:  
“Isıtma & Soğutma 
sektörüne mühendislik 
ve satış hizmeti vermek 
için 2010 yılında kuru-
lan Res Enerji; sahip 
olduğu değerler ve tek-
nik kuvveti ile zamanla 
sektörün aranan isimlerinden oldu. 1961 
yılında İtalya’da kurulup zamanla tüm dün-
yada faaliyet göstermeye başlayan Caleffi 
ise; 2016 yılının Temmuz ayında Türkiye’ye 
geldi. Türkiye’de sağlam bir mühendis eki-
biyle ve teknik kabiliyeti yüksek, kaliteli İtalyan 
üretimi ürünleri ile emin adımlarla ilerleyen 
Caleffi ve mekanik tesisat, ısıtma, soğutma ve 
iklimlendirme uygulamaları alanındaki tecrü-
besini, kaliteli ürün, doğru ve verimli sistem 
uygulaması ile müşteriyle buluşturmayı amaç 
edinen Res Enerji, iş ortaklığını imzaladığını 
duyurmaktan gurur duyuyor. Her iki firma 
çevreye duyarlı, teknik açıdan kuvvetli, kaliteli 
ürünler ve şeffaf bir iş ahlakına sahip olmak 
gibi birçok noktada buluşuyor. Bu ise birlik-
teliğe daha da güç katıyor.”

Vaillant Kullanıcıları Hayallerindeki Kombiyi Tasarlıyor

T akipçilerini hayatın renklerini fark 
etmeye ve yaratıcılıklarını kullanmaya 

davet eden Vaillant Türkiye, kullanıcılarının 
hayallerindeki kombiyi hayata geçirmek 
amacıyla sosyal medyada “Canım Kom-
bim” kampanyasını başlatıyor. Kampan-
yaya katılmak isteyen kullanıcılar, tasarım 
fikirlerini Vaillant’ın Facebook ve Instagram 
hesaplarında bulunan kampanya içerik-
lerinin altında #CanimKombim etiketiyle 
yorum olarak paylaşabilecek. 22 Ocak – 
22 Şubat tarihleri arasında devam edecek 
kampanyaya katılan tasarımlar özel bir jüri 
tarafından değerlendirilecek. Kazananın 9 
Mart 2018’de açıklanacağı kampanyada 
tasarımın sahibi, üzerinde çiziminin bulun-

duğu Vaillant ecoTEC Plus kombi kazana-
cak.  Kampanya ve kampanyaya ilişkin pay-

laşımlar Vaillant’ın Facebook ve Instagram 
hesaplarından takip edilebilecek.
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Mutfakta olan
mutfakta kalır.

Sektörün ilk yerli ürün seçim programı...
En uygun egzoz debisi için QR kodu
“okutmak” yeterli
www.davlumbazsecim.com

Baca problemi olan mutfaklar için tasarlanmıştır.

Yağı ve kokuyu %99 oranında temizler.

Hava kirliliğinin önüne geçer.

2.100 - 20.000 m3/h debi aralığında üretilmektedir.

50 mm kalınlığında, çift cidarlı, Eurovent onaylı 
panel yapısına sahiptir.

Cihazın tüm fonksiyonları otomasyon sistemi ile 
kontrol edilmektedir.
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Haberler

GF Hakan Plastik, 2017 Yılını Değerlendirdi ve 2018 Hedeflerini Paylaştı

G F Hakan Plastik, 20 Aralık’ta GF Hakan 
Plastik Eğitim ve Teknoloji Merkezi’nde 

yeni yıla merhaba kokteyli düzenledi. Kok-
teylde GF Hakan Plastik Türkiye ve Ortadoğu 
Bölge Başkanı Batuhan Besler, sektör yetkili-
lerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi 
ve 2018 yılı için planlarından söz etti. 
Konuşmasına 2017 yılı inşaat sektörünün 
kısa bir değerlendirmesini yaparak başlayan 
Besler, inşaat sektörünün ilk dokuz ayda 
yüzde 10,2 büyüme kaydettiğini ve bunun 
da Türkiye ekonomisinin büyümesinde pozi-
tif bir etki sağladığını belirtti. 
Bu pozitif gelişmenin diğer tarafında ise 
sektörün yaşadığı finans sorunlarının inşaat 
sektörü ile birlikte tüm paydaşlarını olumsuz 
etkilediğine değindi. Besler, “Döviz kurlarının 
ve enflasyonun artış trendinde olmasına rağ-
men, sağlanan destekler ve yapılan kampan-
yalar ile inşaat sektörü önemli bir büyüme 
kaydetti. Ancak bu büyümenin sürdürülebilir 
bir büyüme olup olmadığını önümüzdeki 
günler, bize daha net gösterecek” dedi. 
İnşaat ve buna bağlı olarak yapı malzemeleri 
sektöründe yaşanan bu gelişmelerle 2017 
yılının sonuna gelindiğinde GF Hakan Plastik 
için yine de başarılı bir yıl olduğunu söyleyen 
Besler, “GF Hakan Plastik olarak iyi bir yıl 
geçirdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. 2017 
başı itibarıyla organizasyonumuza yaptığımız 
yatırımlar, şirket içindeki değişim yönetimi ve 
güçlü finansal yapımız ile 2016 yılına göre 
yüzde 30 civarında bir büyüme kaydettik.  
Büyümemiz özellikle iç pazardaki etkinliğimi-
zin artmasına paralel olarak geldi. İhracatta 
henüz istediğimiz en üst performansa ula-
şamasak da hem yeni pazarlara girdik hem 
de bulunduğumuz pazarlarda konumumuzu 
güçlendirdik. Bu da önümüzdeki dönemde 
daha etkin ve sürdürülebilir bir ihracat büyü-
mesini beraberinde getirecektir” dedi.

Türkiye	önemli	bir	üretim	üssü

Georg Fisher için Türkiye’nin önemli bir 
üretim üssü olduğunu belirten Besler, hem 
Türkiye’deki hem de dünyadaki talebe karşılık 
verebilmek açısından yeni bir yatırım gerçek-
leştirmeleri gerektiğini, bu nedenle 2017 
yılında SİLENTA ürün grubu için üretim hattı 
ile ilgili yatırım yaptıklarını söyledi. Besler, 

“Bununla beraber GF birleşmesi ile birlikte 
hız verdiğimiz sistem altyapısı, endüstriyel 
uygulamalar, izleme araçları ve verimlilik 
artırmaya yönelik çalışmalarımız oldu ki yeni 
yılda da bu çalışmalarımız devam edecek. 
2016 itibarıyla Georg Fischer’in tüm dün-
yada, tüm şirketlerinde uygulanmak üzere 
anons ettiği Strateji 2020 hedefleri doğ-
rultusunda kendi önceliklerimizi belirledik. 
Bir taraftan organizasyonumuzu ve iş yapış 
süreçlerimizi geliştirirken diğer taraftan da 
hedeflerimizi yakalamaya çalıştık. GF Stra-
teji 2020’yi, GF Hakan Plastik süreçlerine 
çok başarılı bir şekilde entegre ettik.  Bunun 
karşılığında da bütün Georg Fischer firmaları 
içinde Strategy 2020’yi olağanüstü uygula-
yan firma unvanını aldık ve ‘Gold Award’ı 
kazandık” dedi. Besler, ayrıca 2017 yılında 
özellikle satış kanalı ve insan kaynağına yatı-
rımlarının öne çıktığını söyledi ve bu alanda 
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aktardı.

2018	için	hedef,	markaya	olduğu	
kadar	sektörün	gelişimine	de	
katkı	sağlamak

2018 yılına ülke olarak birçok belirsizlikle 
girildiğini belirten Besler, “Buna rağmen 
Georg Fischer olarak Türkiye’ye olan inan-
cımız tam ve bu ülkeden beklentilerimiz 
yüksek. Özellikle insan kaynağımıza, üre-
tim teknolojilerimize ve satış kanallarımıza 
kesintisiz yatırım yapmaya devam edeceğiz. 

Operasyonlarımızdaki iyileştirmeler ile üre-
tim verimliliğini artırırken, ürün kalitemizi 
de sektör beklentilerinin üzerine taşımayı 
hedefliyoruz. Bu doğrultuda 2018 için yüzde 
10 civarında bir büyüme öngörüyoruz” dedi. 
Bu büyümeye ana katkının ihracattan olma-
sını hedeflediklerini sözlerine ekledi. 2018 
yılından beklentilerinin yaptıkları yatırımla-
rın sektörün gelişimine de katkıda bulun-
ması olduğunu söyleyen Besler, özellikle 
eğitim ve teknik danışmanlık çalışmalarına 
ağırlık vereceklerini belirtti. 2017 yılı Mayıs 
sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından “Binaların Gürültüye Karşı Korunması 
Hakkında Yönetmelik”in yayımlanmasına da 
değinen Batuhan Besler, “Bu yönetmelikle 
her türlü yapı, bina, tesis ve işletmede yapım, 
kullanım, bakım ve işletim bakımından 
uyulacak kurallar detaylı olarak sıralandı. 
İnsan sağlığı açısından dikkat edilmesi 
gereken bir konu ve 2018’de bina inşa-
atlarının da önemli konularından biri-
nin sessiz binalar olacağı kanaatindeyim. 
Türkiye’nin ilk sessiz boru üreticisi olarak, 
bu konunun önemini çok iyi biliyor ve 
tüm paydaşlarımıza bu konudaki sistem 
önerimizi anlatıyoruz” dedi. Besler, 2017 
yılı değerlendirmesi ve 2018 yılı hedeflerini 
paylaşımının ardından “2018 yılının ülke-
mize huzur ve refah getirmesini diliyorum.  
Umuyorum ki 2018 yılında hepimizi mut-
luluk, başarı ve sevgi karşılar” diyerek iyi 
dileklerde bulundu.
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oreas, korozyona yüksek direnç 
gösteren yapısı, güçlü çelik iskeleti 

ile dayanımı üst seviyede yeni nesil bir 
klima santralı.

Eurovent onaylı TB1 sınıfı ısı köprüsüzlük 
düzeyi, hijyen ve konfor uygulamalarında 
Boreas’ı öne çıkarıyor.

www.boreasclima.com

Yüksek verimli 
ısı geri kazanımı 
ile üstün enerji 
verimliliği

Biçin tasarlandı

ısı köprüsüzlük
mükemmel

Konfor şartlarını
kontrol altında 
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sistemleri



Haberler

Condair Nemlendirme A.Ş. Kuruldu

Ayvaz, İklim 2017’de “Buharlı Nemlendiricilerde Alternatif 
Hijyenik Buhar Üretimi”ni Anlattı

C

A

ondair Group, Gökhan Yalınay ile 
ortak olarak Condair Nemlendirme  

A.Ş.’nin kurulduğunu duyurdu. Firma tara-
fından yapılan açıklamada şu ifadelere yer 
verildi: “Condair Türkiye’nin kurulması, 
Condair’in umut verici coğrafi pazarlardaki 
‘Nemlendirme ve Evaporatif Soğutma’ sek-
törünün ve bu ürünlerin servisinin küresel 
güçlendirilmesine istikrarlı bir şekilde enteg-
rasyonunu yansıtmaktadır. Condair çok uzun 
yıllardır Türkiye pazarında mevcuttur. Ventek 
Mühendislik Ticaret A.Ş. eski Genel Müdürü 
olan Gökhan Yalınay, beş yıldan fazla bir 
sürede Condair markalı ürünlerin satış temsil-
ciliğinin başarıyla yapılmasında büyük bir rol 
oynamıştır. Bu ortak girişim, Condair’in bu 
coğrafi bölgenin en büyük pazarlarından biri 
olan Türkiye’de güçlü bir adım attığına işa-
ret etmektedir. Bu ortak girişim, Condair’in 
Türkiye’deki hastane, sağlık, elektronik, 
otomotiv, havacılık, tarım ve gıda işleme 
(depolama), baskı ve paketleme gibi önemli 
pazarlara ve sanayilere en son teknoloji 
ürünü nemlendirme ve evaporatif soğutma 
çözümlerini sunmasını sağlayacaktır. Condair 

yvaz, 15-16 Aralık 2017 tarihleri ara-
sında TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası Antalya Şubesi tarafından düzenlenen 
Antalya İklimlendirme Sempozyumu 2017’de 
buharlı nemlendiricilerde alternatif hijyenik 
buhar üretimi alanındaki bilgi ve deneyim-
lerini paylaştı. Bu sene ilk kez düzenlenen 
ve iklimlendirme sistemleri konusunun tüm 
boyutlarıyla tartışıldığı sempozyum üniver-
siteden sanayiye, uygulayıcıdan yatırımcıya 
kadar pek çok kesimi Antalya’da bir araya 
getirdi. 16 Aralık Cumartesi günü iklimlen-
dirme alanındaki teknolojik yeniliklerin ve 
çağdaş uygulamaların gündeme getirildiği  
“Bilimsel/Teknolojik Bildiriler Oturumu”na 
konuşmacı olarak katılan Ayvaz Eğitim ve 
Proje Danışmanı H. Tarık Güner “Buharlı 
Nemlendiricilerde Alternatif Hijyenik Buhar 
Üretimi” başlıklı bir bildiri sundu. Gerek kon-

Nemlendirme A.Ş. Türkiye’deki tüm satış 
ve servisin sorumlusu olan ve yeni kurulan 
şirketin Genel Müdürü olarak görev yapan 
Gökhan Yalınay’ın önderliğinde çalışacaktır.  
1 Kasım 2017’den itibaren Türkiye’deki tüm 
Condair işlerini Condair Nemlendirme A.Ş. 
üstlenecektir.”
Condair Nemlendirme A.Ş. Genel Müdürü 
Gökhan Yalınay ise konuyla ilgili şunları 
söyledi: “Türkiye'de yerel bir satış ofisinin 
kurulması, Condair'in Türkiye pazarındaki 
stratejik büyümesini ve kültürel bir köprü 
kurarak Azerbaycan, Türkmenistan, Özbe-
kistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi Orta Asya 

for ortamlarında gerekse bazı endüstriyel 
proseslerde ihtiyaç duyulan nemlendirilmiş 
havaya değinen Güner, nemlendirme için 
kullanılan suyun kalitesine de dikkat çekti. 
Güner, nemlendirici çeşitlerinden de kısaca 
bahsettikten sonra özellikle hastane, ame-
liyathane, okul gibi nemlendirme istenilen 
ortamlarda hijyenik buharın önemini vur-
guladı. Nemlendirilmiş havanın sağlığa zarar 
vermemesi gerektiğini söyleyen Güner dola-
yısıyla kullanılan nemlendiricinin suyundaki 
bakteri konsantrasyonun sağlığa zarar ver-
meyecek oranda olması gerektiğinin altını 
çizdi. Tesislerde bulunan veya bütünleşik 
çözümleme dahilinde ısınma, proses yanında 
buhardan hijyenik buhar üretimi yani kazan 
kimyasalları içermeyen temiz nemlendirme 
buharının elde edilmesi konusunu ayrıntılı 
şekilde açıklayarak sunumunu tamamladı.

pazarlarının bazılarında daha iyi iş fırsatlarını 
keşfetmesini sağlayacak. Yeni Condair Tür-
kiye ofisi, yeni ekiple güçlendirilecek ve Con-
dair Grup tarafından desteklenecektir”  dedi.

Condair Nemlendirme  A.Ş. iletişim bilgileri 
şöyle:

Ağaoğlu My Office 212
Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. No:3 
D: 32 34218 Güneşli, Bağcılar-İstanbul
Tel: +90  212 803 34 25
Fax: +90 212 803 34 08
Web: www.condair.com.tr
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Haberler

E.C.A., Bataryalarındaki Garanti Süresini 20 Yıla Çıkardı

E. C.A., “Yıllarca Beraberlik” ilkesinin 
verdiği amaç doğrultusunda E.C.A. 

markalı krom kaplı tek kumandalı-çift 
kumandalı batarya ve musluk gurubu 
ürünlerinde garanti süresini 20 yıla çıkardı. 
E.C.A. markalı ürünlerin yurt içi satış ve 
pazarlamasından sorumlu Elmor A.Ş.’nin 
Genel Müdürü Enver Öz temsilcisi olduk-
ları markanın ürünlerinin garanti süresinin 
20 yıla çıkarılmasıyla ilgili düşüncelerini 
şu şekilde ifade etti: “Sektöründe daima 
ilkleri gerçekleştiren E.C.A., Türkiye’de 
yine bir ilkle E.C.A. markalı krom kaplı 

tek kumandalı-çift kumandalı batarya ve 
musluk grubu ürünlerinde Türkiye’de ilk 
defa garanti süresini 20 yıla çıkarttı. ‘Yıl-
larca Beraber Olmak Garanti’ mottosuyla 
çıktığımız bu yolda kalitemize, teknoloji-
mize ve tasarımlarımıza olan güvenimiz 
tam. Armatür pazarında ilk defa nano 
teknoloji ile üretilen özel hygiene plus 
kaplama E.C.A.’nın teknoloji olarak önde 
olduğunun göstergesi. Hygiene Plus Tek-
nolojisi; tüm kullanım alanlarında hijyen 
problemini ortadan kaldırdı. Teknoloji 
konusunda olduğu kadar tasarımda da 
iddialı olan E.C.A., Icon ve Purity serile-
rimizle aldığı ödüllerle de adından bolca 
söz ettirdi. Uluslararası tasarım yarışmala-
rının en prestijlilerinden İtalyan A Design 
Award, Iconic Awards ve German Design 
tasarım yarışmalarından ödülle dönen 
E.C.A.; tüketicilerine tasarım, kalite ve 
fonksiyonelliğin bir arada olabileceğini de 
bir kez daha gösterdi. A Design Awards’ta 
Icon serisi lavabo, banyo, eviye armatür-
leri Gold seviyesinde; Purity serisi, lavabo, 
banyo, eviye armatürleri Silver seviyesinde 
ödüle layık görülürken; Iconic Award tasa-

U
E.C.A.’nın Yeni Serileri Avrupa’dan Ödüllerle Döndü

luslararası tasarım yarışmalarının 
en prestijlilerinden İtalyan A Design 

Award ve Alman Iconic Awards tasarım 
yarışmalarında E.C.A., Icon ve Purity seri-
lerindeki ürünleriyle ödül aldı. A Design 
Awards’ta Icon serisi lavabo, banyo, eviye 
armatürleri Gold seviyesinde; Purity serisi, 
lavabo, banyo, eviye armatürleri Silver 
seviyesinde ödüle layık görülürken; Ico-
nic Award tasarım yarışması ürün kate-
gorisinde Purity lavabo bataryası ve Icon 
banyo bataryası ödül aldı. Avrupa’nın 
en prestijli tasarım yarışmalarından biri 
olarak görülen German Design Awards’a 
özel olarak davet edilen markalar arasında 
yer alan E.C.A.; Purity lavabo bataryası ve 
Icon banyo bataryasına “Special Mention” 
ödülü alırken; Icon lavabo bataryasıyla 
da “Winner” ödülüne layık görüldü. E.C.A. 
armatürlerinin yurt içi satış ve pazarlama-
sından sorumlu Elmor’un Genel Müdürü 
Enver Öz, temsilcisi oldukları markanın 

ödüllendirilmesinden duydukları mutlu-
luğu şu şekilde ifade etti: “E.C.A.’nın este-
tik ve fonksiyon çözümlerinin uluslararası 
arena tarafından da takdir edilmesi mem-
nuniyet verici. Bu ödüller bizim sektördeki 
motivasyonumuzu artıran ve adımlarımızın 
doğruluğunu kanıtlayan göstergeler bizce. 
E.C.A. her şeyden önce ‘yıllarca beraberlik' 
ilkesi gereği kullanıcılarına sağlamlık ve 
dayanıklılık vaat ediyor. Bununla beraber 
tasarımın ve uygulamadaki kolaylığın öne-
minin farkında ürünler geliştiriyor. Sanırım 
bu çok yönlü düşüncenin ürünü olan bu 
armatürlerin tasarım ödülüne layık görül-
melerinin bir sebebi de bu. Sürdürülebilirlik 
ilkesi kapsamında üretimden son kullanı-
cıya kadar doğaya ve insana saygılı ürünler 
geliştiren E.C.A. mimar ve iç mimarların 
ihtiyaçlarına yönelik ürünler geliştiriyor. Bu 
sebepledir ki E.C.A.; farklı renk ve boyut 
çeşitlerindeki armatürleriyle, her banyo ve 
mutfak tipine uygun, her segmente ve ihti-

yaca çözüm üreten yüzde yüz yerli marka 
olarak sektör liderliğini sürdürüyor.”

rım yarışması ürün kategorisinde Purity 
Lavabo Bataryası ve Icon Banyo bataryası 
ödülü sahibi oldu. Avrupa’nın en pres-
tijli tasarım yarışmalarından biri olarak 
görülen German Design Awards’a ise 
özel olarak davet edildik. German Design 
Awards’ta Purity lavabo bataryası ve Icon 
banyo bataryasıyla ‘Special Mention’ ödü-
lünü alırken; Icon lavabo bataryasıyla da 
‘Winner” ödülüne layık görüldük. Yaptı-
ğımız tüm çalışmalarda yanımızda olan 
tüketicilerimize zaten bildiğimiz E.C.A. 
kalitesini 20 yılla birleştirerek teşekkürle-
rimizi iletmek istedik.”
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Haberler

İklimlendirme Sektörünün Sene Sonu Finansal Sonuçları ve 2018 
Hedefleri Açıklandı

İ hracatta 2017 yılında büyük bir atı-
lım gerçekleştiren iklimlendirme sek-

törünün sene sonu finansal sonuçları ve 
2018 hedefleri, ISK-SODEX fuarı öncesinde 
16 Ocak 2018 tarihinde Marriott Otel Şişli 
düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı. ISK-
SODEX fuarında sektör büyümesi ışığında 
yapılan yenilenmelerin de aktarıldığı toplan-
tıda, ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Metin 
Duruk, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel 
Müdürü Alexander Kühnel ve Sodex Fuarları 
Direktörü Toros Utku konuşmacı olarak yer 
aldı.
Geçen yıl yüzde 11,8 ihracat artışı gerçek-
leştiren iklimlendirme sanayi sektörünün 
toplam ihracatı 3,9 milyar dolar olarak açık-
landı. 2023 yılında 12 milyar dolar ihracat 
hedefiyle çalışmalarını sürdüren sektör, yeni 
yıl hedeflerini büyüttü. Hannover Fairs Turkey 
Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, 
Avrasya bölgesindeki en büyük iklimlendirme 
fuarı olan ISK-SODEX’i sektörün büyüme 
hızına göre yeniden yapılandırdıklarını söy-
ledi. Yeni yıla büyük hedeflerle başladıklarını 
ifade eden ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Duruk, sektöre yön veren firmaların 
7-10 Şubat tarihleri arasında TÜYAP fuar 
alanında düzenlenecek ISK SODEX fuarında 
buluşacağını belirtti. 
Isıtma, soğutma, havalandırma, hava şart-
landırma sistem ve ekipmanları ile tesisattan 

oluşan iklimlendirme sektöründe 2017 yılı 
ihracat artışı yüzde 11,8 olarak gerçekleşti. 
Tesisat sistem ve elemanlarının toplam ihra-
catta ilk sırada geldiği sektörün Almanya’ya 
gerçekleştirdiği ihracat 455 milyon dolara 
ulaştı. Sektörün ihracat artışında nitelikli ve 
genç iş gücü ve ar-ge çalışmalarının yanı 
sıra, ihracatçı firmaların uluslararası fuar-
lardaki etkinliğinin önemli rol oynadığına 
dikkat çeken Hannover Fairs Turkey Fuarcı-
lık Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları 
söyledi: “Dünya genelinde 200 ülkeye ihracat 
gerçekleştiren Türkiye iklimlendirme sektörü 

2017 yılında büyük bir atılım gerçekleştirdi. 
Almanya, İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş 
ülkelerde önemli bir ihracat artışı sağlandı. 
Sektörün gelecek hedeflerine ulaşabilmesi-
nin yolu uluslararası rekabet gücünü artıra-
bilmesinden geçiyor. Türkiye iklimlendirme 
sektöründe güçlü ve önemli markalar var. 
Avrasya’nın en önemli iklimlendirme fuarı 
ISK-SODEX bu markaların dünyaya açılabil-
mesi yönünde önemli bir fırsat. Bu yıl ilk defa 
Enerji Verimliliği ve Bina Otomasyon sistem-
lerini de dahil ettiğimiz fuarda sektörün yeni 
trendleri sergilenecek. ISK-SODEX’te hava-
landırma, klima, ısıtma, soğutma, yalıtım, 
pompa, vana, tesisat, su arıtma ve güneş 
enerjisi sistemleri gibi oldukça geniş bir yel-
pazeden katılımcılarımız olacak.”  

ISK-SODEX	programı	yine	dolu	
dolu

2018 yılında yenilenen yüzüyle ISK -SODEX’in 
iklimlendirme sektörünün tüm ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek düzeyde yeniden yapılan-
dırılarak 20’nin üzerinde ülkeden katılımcı 
ile 80 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlamaya 
hazırlandığını belirten Kühnel şunları ifade 
etti: “Uluslararası niteliği ile Ekonomik 
Bakanlığı tarafından fuar teşvikleri kapsa-
mına alınan ISK-SODEX yerli katılımcı fir-
malarına yüzde 50’ye varan oranlarda teşvik 
sağlıyor. ISK-SODEX’te ikili iş görüşmeleri ile 
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Haberler

Termik Santrallerde Yerlileşme Platformu Çalıştaylar Sonuç Bildirgesi 
Açıklandı

T ermik Santrallerde Yerlileşme 
Platformu, üç yıldır sürdürdüğü 

çalıştayların sonuç bildirgesini 29 Kasım 
2017’de T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nda Müsteşar Fatih Dönmez, 
Müsteşar Yardımcıları, EÜAŞ ve Enerji 
İşleri Genel Müdürleri ve Bakan Müşaviri-
nin katılımıyla düzenlenen toplantıda bir 
sunumla açıkladı. Toplantıda Müsteşar 
Fatih Dönmez, Bakanlık olarak yerlileş-
meye çok önem verdiklerini, her türlü 
desteğe hazır olduklarını, bu toplantının 
bir ilk olduğunu ve devam etmesi gerek-
tiğini, Ekonomi Bakanlığını ilgilendiren 
konuları görüşmek için bir sonraki top-
lantıya onların da davet edileceğini söy-
leyerek duyduğu memnuniyeti ifade etti. 
Dönmez, “Firmalarımız belli bir seviyeye 

zaten gelmiş, bundan sonra yapacakları 
atılımlarda desteğimizi veririz, önümüz-
deki yıllarda tamamen yerli bir termik 
santral yapabileceğinize inanıyorum” 
diye konuştu. Toplantıya Ziraat Bankası 
Genel Müdürü ve Bankalar Birliği Baş-
kanı Hüseyin Aydın da katıldı. Aydın “Biz 
Ziraat Bankası olarak döviz kazandırıcı her 

türlü faaliyete büyük destek veriyoruz. 
Projenizi alıp gelin” dedi. Toplantıda, yerli 
firmaların oluşturacağı bir konsorsiyuma 
EÜAŞ’ın bir termik santral kurdurabileceği 
dile getirildi. EÜAŞ Genel Müdürü Nev-
zat Şatıroğlu da 150 MW gücünde bir  
santrali bu şekilde yaptırabileceklerini 
ifade etti.

firmalar arası yeni anlaşmaların yapılabile-
ceği alanlar hayata geçirdik. Bu kapsamda 
hedef pazarların tamamından satın alma 
heyetleri ve alanında uzman katılımcıları bir 
araya getiriyoruz. Fuar sürecinde destekleyici 
programlar ile katılımcı ve ziyaretçilerimize 
yeni iş bağlantıları kurma ve bilgi paylaşımı 
konusunda yeni imkânlar sunacağız. Katılım-
cılarımızın yeni ürün ve çözümlerini anlata-
bilecekleri Forum Alanları da oluşturuyoruz. 
2018’de yeni fuar alanımızda, zenginleştiril-
miş ürün yelpazesiyle hem sektöre yakışan 
bir etkinliğe imza atacak hem de ziyaret-
çilerimize güçlü bir deneyim yaşatacağız.”  
ISK-SODEX 2018’de sektörün tüm başlıkla-
rının tartışılacağı Forum Alanları programı 
hakkında bilgi veren Kühnel şunları söyledi: 
“Bu yıl içeriğini daha da genişlettiğimiz 
Forum Alanlarıyla sektörün önemli konu-
larını, alanında uzman konuşmacılarla bir-
likte ele alacağız. İş ortaklarımızın sektörel 
deneyimlerini paylaşacakları bu seminerler-
den önemli sonuçlar çıkacağına inanıyoruz. 
Fuar alanlarımızda, Rüzgarsız teknolojilerden 
Enerji verimliliğine, İleri Teknolojili ürünler-
den Endüstri 4.0’a kadar birçok konu başlı-
ğımız var. Yenilikçi vizyonumuzla programı-
mızı her yıl geliştirmeye devam edeceğiz.”
Bu yıl ilk kez oluşturulan Forum Alanı’nda 

katılımcılar yeni ürün, hizmet ve teknoloji-
lerini ziyaretçilere tanıtma imkânı elde ede-
cekler. 11 Hol’de oluşturulan alanda 4 gün 
boyunca gerçekleştirilecek firma sunumla-
rında iklimlendirme sistemlerinin geleceğini 
etkileyen dijitalleşme, verimlilik gibi konular 
da masaya yatırılacak.

İklimlendirme	sektörünün	gözü	
bu	fuarda

İklimlendirme sanayi sektörünün 2017 
yılında toplam ihracatının 3,9 milyar dolara 
ulaştığına dikkat çeken ISKAV Yönetim 
Kurulu Başkanı Metin Duruk, ISK-SODEX 
fuarının sektörün buluşma noktası olduğunu 
belirterek şunları söyledi: “Son yıllarda artan 
yeni yatırımlarımız ve Ar-Ge çalışmalarımızla 
sektörümüz adeta atağa geçti. 2017 yılında 
3,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek 
yüzde 11,8 büyüme başarısı gösterdik. Tabii 
bu başarıda başta Bakanlıklarımız olmak 
üzere bizi destekleyen kurum ve kuruluşla-
rın desteği ve gayreti çok önemliydi. Bunun 
en güzel örneklerinden biri ISK-SODEX fuarı. 
İklimlendirme sektörümüzün gelecek hedef-
leri açısından ISK-SODEX buluşmasının çok 
önemli olduğuna inanıyoruz. Sektörümüz 
açısından çok önemsediğimiz alım heyetle-

rini, önemli pazarlardan kanaat önderlerini 
ve VIP heyetlerini yine Hannover Fairs Turkey 
desteği ile ülkemize getirerek üreticilerimiz 
ile buluşturarak ürünlerimizi tanıtma fırsatı 
buluyoruz. Özellikle uluslararası tasarımcıla-
rın ve uygulamacıların bizi tanıması yönün-
den ISK-SODEX’i çok önemsiyoruz.”

Türkiye’nin	en	iyi	ustaları	ISK-
SODEX’te	yarışacak

ISK-SODEX İstanbul 2018 Fuarı bu yıl ilk 
defa düzenlenen “ISK-SODEX Ustalar Ligi 
2018” yarışması ile tarihinde bir ilke imza 
atarak Türkiye’nin en iyi kombi ustasını arı-
yor. Web sitesinde yer alan testi en doğru ve 
en hızlı şekilde bitiren 16 usta, finalist olarak 
ISK-SODEX İstanbul 2018 Fuarı sırasında 
gerçekleştirilecek pratik uygulama etabına 
katılmaya hak kazandı. 16 finalist onlara 
sağlanan ekipmanlarla zamanlama, doğru 
montaj, projeye uygunluk ve estetik kriter-
leri kapsamında kombi ve radyatör montajı 
uygulaması gerçekleştirecek. Yarışmanın 
sonunda jüri üyelerinin yaptıkları oylama 
ile yarışmanın ilk üç kazananı belirlenecek. 
Yarışmanın birincisi 5 bin TL, ikincisi 3 bin 
TL, üçüncüsü ise 2 bin TL değerinde ödül 
kazanacak.
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Haberler

Systemair HSK’dan Geleceğin Mühendis Adaylarına Destek

D ilovası Makine Organize Sanayi 
Bölgesinde 2008 yılından beri eği-

tim öğretim veren Enka Anadolu Teknik 
Lisesi, First Vakfı tarafından her yıl bir tema 
çerçevesinde düzenlenen FIRST Robotics 
Competition’a (FRC) katıldı. 
FRC’ye katılan ENKA Robotics Team kulübü 
öğrencileri ülkemizi Los Angeles’da temsil 
etti. ENKA Robotics Team bu yarışmada 
Orange Regional kategorisinde “2017 
Judges Award” ödülünü aldı. Systemair 
HSK tarafından yapılan açıklamada “Syste-

mair HSK olarak FRC yarışmasına katılan 
ENKA Tech Robot Team öğrencilerimize 

D

M

Makine İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti Systemair’in Yeni Fabrikasını 
Ziyaret Etti

Systemair HSK’ya MTMD’den Ödül

ilovası’nda faaliyete geçen  
Systemair HSK fabrikasında, 7 Ara-

lık Perşembe günü Makine İhtisas OSB 
Müteşebbis Heyeti ve çevre fabrikalardan 
katılımcılar ile birlikte ziyaret gerçekleşti. 
Ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşen 
programda Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Vural Eroğlu fabrikayı gezdirerek 
ziyaretçilere tanıttı. Yarım gün düzenlenen 
gezi öğlen yemeği ile başladı ve üretim 
katından başlanarak elektrik odası, yan-
gın odası, oditoryum, ofis katları ve tüm 
fabrika gezildi. Vural Eroğlu gezi süre-
since fabrikanın inşaatıyla ve fabrikayla 
ilgili bilgiler verdi. Eroğlu, “Fabrika inşaatı 

ekanik Tesisat Müteahhitleri Der-
neği (MTMD) kuruluşunun 10. 

yılını iklimlendirme sektörünün önde 
gelen temsilcileriyle birlikte kutladı. Orga-
nizasyon 22 Kasım 2017 Çarşamba günü, 
Moda Deniz Kulübü’nde yoğun katılım 
ile gerçekleşti. İklimlendirme sektörünün 
yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte MTMD, 
Systemair HSK’ya derneğe desteklerinden 
ötürü ödül verdi. MTMD ödül törenine 
katılan Systemair HSK Genel Müdürü Ayça 
Eroğlu ve Satış ve Pazarlama Müdürü Ser-
kan Gündüz, ödülü birlikte aldılar.

süresince 3.000.000 kg yapısal demir ve 
20.000 m3 beton kullandık. Bunların hari-
cinde 540 m3 yangın su depomuz ve 1.600 
kVA kurulu güç bulunmaktadır. Ofislerde 
tam havalı ısıtma-soğutma, imalat katla-
rında radyant ısıtıcı ve indirekt adyobatik 
soğutucu kullandık” dedi.

destek olurken, onların bilimsel yakla-
şabilen, sorgulayan, fikir veren ve top-
lumsal açıdan özgüveni ve farkındalığı 
yüksek bir birey olmalarını destekleyerek 
aynı zamanda yeni ve geleceğin tekno-
lojilerini konusunda uzmanlaşmaya çalı-
şan gençlerimizin kariyerlerine bir katkıda  
bulunuyoruz. Systemair HSK olarak genç-
lerin kariyer hedeflerini desteklemekten 
mutluluk ve kıvanç duyuyor, her zaman 
yanlarında olmaya çalışıyoruz” ifadelerine 
yer verildi.
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Haberler

TLC Klima-Gree İş Ortakları Kiev’de Buluştu

G ree Electric App. Inc’ın Türkiye dis-
tribütörü olan TLC Klima, 22-25 Ara-

lık 2017 tarihleri arasında iş ortaklarına 
Kiev gezisi düzenledi. 86 kişinin katılımı 
ile gerçekleşen gezide Fairmont Otel’de 
konaklayan misafirler, Kiev’in önemli nok-
talarından, Aya Sofya Meydanı’nı, Dostluk 
Heykeli’nin bulunduğu Dostluk Tepesi’ni, 
Başbakanlık, Parlamento Binası ve Kiev’deki 
240 yıllık silah fabrikasını, Mihaylovski 
Kilisesi, Knyagine Olga Heykelini görme 
fırsatı yakaladı. Gezinin ikinci gününde 2. 
Dünya Savaşı Müzesi turu gerçekleştirildi. 
TLC Klima iş ortakları, 2. Dünya Savaşına 

ait belgeler, resimler ve katliamlarda kul-
lanılan araçların sergilendiği müzede yakın 
geçmişin izlerinden oldukça etkilendiklerini 
belirtti. Son gün düzenlenen toplantıda 
TLC Klima Yönetim Kurulu Başkanı Akın 
Telci ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Sema Tunar, 2017 değerlendirmesi yaptı 
ve TLC Klima’nın 2018 hedef ve politika-
larını aktardı. Toplantıda TLC Klima’nın 
genişleyen ürün gamı ile birlikte 2018’de 
piyasaya sürülecek yeni modeller ve Gree ısı 
pompası sistemleri tanıtıldı. Gezi, Buddha 
Bar’da gerçekleştirilen gala yemeğiyle 
sona erdi.

G

TLC Klima İç Anadolu 
ve Karadeniz Bölge 
Müdürlüğü Açıldı

ree Electric Appliances Inc.’in 
Türkiye distribütörü olan TLC 

Klima San. ve Tic. A.Ş. büyümesine 
devam ediyor. 2017 Nisan ayı itibarıyla 
Ege Bölge Müdürlüğünü açan firma 2 
Ocak 2018 tarihi itibarıyla da Ankara’da 
İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Müdür-
lüğünü açtı. 
TLC Klima İç Anadolu ve Karadeniz Bölge 
Müdürlüğü iletişim bilgileri şöyle:
Adres: Next Level, Kızılırmak Mh. 
Dumlupınar Bulvarı 
Next Level No:3 A Kat:16 D:80 
06520 Çankaya/Ankara
Telefon: +90 312 970 19 90
Faks: +90 850 220 04 51
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Haberler

Alarko Carrier, Oyak Renault Fabrikasında Eğitim Verdi

A larko Carrier, Türkiye’nin önde 
gelen otomobil üreticilerinden Oyak 

Renault’nun Bursa fabrikasında, yeni pro-
jeler departmanına eğitim verdi. 
Alarko Carrier Hassas Kontrollü Klimalar 
Ürün Yöneticisi Merve Nama Ünsaç tara-
fından gerçekleştirilen eğitimde, sistem 
odalarındaki cihaz değişimiyle ilgili karşı-
laştırmalar, ürün seçim kriterleri ve “indi-
rect free cooling” çözümleri anlatılarak 

A

A

Alarko Carrier, Bitlis Eren Üniversitesi’nde Eğitim Verdi

Alarko Carrier, Pakistanlı İşadamlarını İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği’nin Etkinliği Kapsamında Türkiye’ye Davet Etti

larko Carrier, kamu kurumlarını 
bilgilendirmek ve bilinçlendirmek 

amacıyla, Bitlis Eren Üniversitesi’nde doğal-
gaz sistemleriyle ilgili eğitim verdi. Alarko 
Carrier Bölge Sorumlusu Özgür Çeker 
tarafından organize edilen eğitimin ilk 
bölümünde, doğalgazlı sistemler ile diğer-
leri arasındaki farklar, ikinci bölümünde 
ise konvansiyonel kazanlar ile yoğuşmalı 
kazanlar arasındaki farklar katılımcılarla 
paylaşıldı. İş Geliştirme Departmanı Şefi 
Kenan Sayılgan’ın bir sunum yaptığı etkin-
likte, Wolf sistemleri hakkındaki uygulama-
lar, referans çalışmalar, projelerin ilk yatırım 

larko Carrier, Pakistan’da faaliyet 
gösteren Reckon Consulting Engi-

neers firmasından Sarfraz Ahmad ve Catkin 
Engineering firmasından Naseer Ahmad’ı, 
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği 
(İSİB) tarafından Türkiye’nin imajının güç-
lendirilmesi ve ülke ilişkilerinin geliştirilmesi 
amacıyla gerçekleştirilen organizasyona 
davet etti. 
Programda, bütün davetlilerin katılımıyla 
gerçekleşen bir tanıtım toplantısı düzen-
lendi. Katılımcılar, öğle yemeğinin ardından 
İstanbul şehir turuyla devam eden etkinlik 
sırasında Alarko Carrier tesislerinde ağır-
landı. Tesislerin tanıtılmasının ardından 
ısıtma ürünleri hakkında teknik bilgi alan 
ziyaretçiler, programdan çok memnun kal-
dıklarını, Türkiye hakkında çok şey öğrendik-
lerini ve Alarko Carrier hakkında daha fazla 

ve işletme maliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler 
verildi. Doğalgaz dönüşüm süreci kapsa-
mında gerçekleştirilen eğitime, Bitlis Eren 
Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanı İsmail 
Kızıltaş, Kontrol Mühendisi Erkan Kasaba 
ve Bitlis Eren Üniversitesi Genel Sekreteri 
Muhammed Zahid Kuldaş katıldı. Bitlis’teki 
dönüşüm süreci hakkında bilgi veren Özgür 
Çeker, “Bitlis Belediyesi tarafından 2015 
yılında başlatılan altyapı çalışmaları, başa-
rılı bir şekilde sürdürülüyor. Alarko Carrier 
olarak kamu kurumlarında gerçekleştirdi-
ğimiz eğitimlerde deneyimlerimizi paylaşı-
yor ve dönüşüm sürecine destek oluyoruz. 

bilgi sahibi olduklarını dile getirdi. Göster-
dikleri yakın ilgi ve konukseverlikleri için İSİB 
yetkililerine teşekkür eden Alarko Carrier 
İhracat Lojistik Müdürü Bircan Mete, “Hem 
ziyaretçiler hem de firmamız açısından çok 
faydalı olan bu organizasyonda, Alarko Car-
rier olarak uluslararası alanda Türkiye’nin 
sektördeki potansiyelini tanıtmanın ve yeni 

firma yetkililerine detaylı bilgi verildi. Bursa 
Oyak Renault fabrikasında aktif çalışmakta 
olan sulu kondenserli DX tip free coo-
lingli hassas kontrollü klimaların çalışma 
mantığı ve yeni mahaller için uygunluğu 
irdelendi. Alarko Carrier Bölge Sorumlusu 
Koray Kekeç tarafından organize edilen 
toplantıda, mevcut ihtiyaca yönelik en 
doğru çözümler ve son teknoloji ürünler 
tanıtıldı.

Bu kapsamda daha önce İl Özel İdaresi, 
Kamu Hastaneleri Birliği ve Çevre Şehirci-
lik İl Müdürlüğü’nde de çeşitli sunumlar 
yaptık. Bitlis’in dönüşüm sürecine katkıda 
bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

ilişkiler geliştirmenin çok önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Bu konu hakkında gelecek 
dönemde yapılacak çalışmalarla birlikte, 
Türkiye’nin iklimlendirme sektöründe yurt 
dışında yeni işbirlikleri geliştirmesini hedef-
liyoruz. Davetimizi kabul ederek Türkiye’ye 
gelen Sarfraz Ahmad ve Naseer Ahmad’a 
katılımları için çok teşekkür ederiz” dedi.
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Aya ayak basan ikinci kişiyi
biliyor musunuz?

Muhtemelen bilmiyorsunuz. 
Çünkü hayatta ilk’ler önemlidir...

Hayata gözlerimizi açtığımız ilk gün, ilk öğretmenimiz, ilk aşklar, ilk dostluklar...

Sinemaya gittiğimiz ilk film, çıktığımız ilk tatil, ilk başarılarımız... Hiç unutulmaz.

Biz Ayvaz olarak insanların zihninde ve kalbinde kalıcı bir yer edinmek için
her zaman ilk’lerin peşinden koşuyoruz. 
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Haberler

ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: “ODE 2017 yılında 
yüzde 30 büyüdü”

G

O

lobal bir marka olma yolunda yatı-
rımlarına hız veren ODE, istikrarlı 

büyümesini 2017 yılında da sürdürdü. 
ODE Yalıtım ve sektör açısından 2017 yılını 
değerlendiren, 2018 yılı hedeflerini açıkla-
yan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Turan, global marka olma hedef-
lerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini 
söyledi. Bu kapsamda dünya ve Türkiye 
ekonomisinde yaşanan tüm olumsuzluk-
lara rağmen yatırımlarına devam ettiklerini 
anlatan Turan, son 5 yılda 55 milyon dolar-
lık yatırım yaptıklarını açıkladı.

“Son	5	yılda	55	milyon	dolarlık	
yatırım	yaptık”	
2017 yılının ODE Yalıtım için çok iyi bir 
yıl olduğunu anlatan Turan, “2017 yılını 
yüzde 30 büyüyerek, 250 milyon TL ciro ile 
kapattık. Bu büyüme oranı hem sektörü-
müzün büyüme oranının hem de ODE’nin 
son 10 yıllık büyüme ortalamasının üze-

rinde. Büyümemizde yılın ilk yarısında 
üretime başladığımız Eskişehir tesisimizde 
yeni üretim ile gelen kapasite artışımızın 
büyük etkisi var. Çorlu fabrikamızda ger-
çekleştirdiğimiz modernizasyon yatırımı ve 
bunun sonucunda bir kapasite artışı söz 
konusu. Tüm bu yatırımlara baktığımızda 
son 5 yılda 55 milyon dolarlık yatırım yaptı-
ğımızı görüyoruz. 2018 yılında yatırımları-
mıza devam edeceğiz. Bu kapsamda 2018 
yılında yüzde 20 büyüyerek, ciromuzu 
300 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. 
Amacımız büyümeyi sürdürülebilir kılarak, 
2021 yılına kadar 500 milyon TL ciroya 
ulaşmak. Bu da şu anki hacmimizin iki katı 
anlamına geliyor” dedi.

“2018	ihracatta	da	atılım	yılımız	
olacak”	
ODE Yalıtım olarak dünyanın değişik coğ-
rafyalarına ihracat yaptıklarını ve teknik 
yalıtımda bazı ülkelerde pazar lideri olduk-

ODE Yalıtım Paydaş Paylaşım Platformu Kuruldu
DE Yalıtım, paydaşlarıyla birlikte 
büyüme hedefi doğrultusunda 

‘Paydaş Paylaşım Platformu’ adlı yeni bir 
oluşumu hayata geçirdi. Tüm eğitim ve 
seminerlerini bu platform çatısı altında 
toplayan ODE, bu sayede yalıtım sek-
töründeki son gelişmelerle ilgili bilgi ve 
uygulamaları paydaşlarıyla buluşturacak 
ve onları geleceğin rekabetine hazırla-
yacak. ODE’nin kurulduğu günden bu 
yana önceliklerinden birinin paydaş eği-
timi olduğunu vurgulayan ODE Yalıtım 
Pazarlama Direktörü Ceylin Akdemir, 

“Geçen yıl tüm paydaşlarımıza toplam 6 
bin adamxsaat eğitim ver-
dik. Bu yıl ise bu süreyi 10 
bin adamxsaate çıkarmayı 
hedefliyoruz. Bu nedenle 
tüm bu eğitim ve seminer-
lerimizi bir çatı altında top-
lamaya karar verdik. Paydaş 
Paylaşım Platformu adını 
verdiğimiz bu platformla; iç 
paydaşlarımız, bayilerimiz, 
tedarikçilerimiz ve uygula-

macılarımızı tek çatı altında buluşturarak, 
onları geleceğe hazırlamayı, rekabette bir 
adım öne geçebilmelerine olanak sağla-
mayı hedefliyoruz” dedi. Bu yıl gerçek-
leştirecekleri seminer ve eğitimlerde, su 
yalıtımını merkezlerine alacaklarının altını 
çizen Akdemir, su yalıtımının zorunlu hale 
gelmesiyle, su yalıtımı ürünleri konusunda 
bilincin artacağına ve bunun da yalıtım 
pazarına olumlu yansıyacağına inandık-
larını söyledi. Akdemir, “Özellikle deprem 
bölgelerinde koruyucu etkisi olan su yalı-
tımı, yüzölçümü olarak yüzde 92’si, nüfus 
yoğunluğu olarak ise yüzde 95’i deprem 

kuşağında bulunan Türkiye için 
hayati önem taşıyor” şeklinde 
konuştu.
ODE, 2017’de de paydaşlarını 
unutmadı ve birçok farklı eğitim 
ve seminer gerçekleştirdi. ODE 
Yalıtım, Paydaş Toplantıları 
kapsamında 210 paydaş ile 
bir araya geldi. Diğer yandan, 
ODE’nin iç paydaşlarına 
yönelik düzenlediği II. Eğitim 

larını anlatan Turan şunları söyledi: “İlk 
fazında üretime başladığımız Eskişehir fab-
rikamızın tamamlanmasıyla birlikte, kapa-
site ve ciro açısından Türkiye’nin en büyük 
yalıtım firması olacağız. Bu kapsamda ihra-
catta da 2018 yılından başlayarak bir atılım 
sürecine girmeyi planlıyoruz. Hedefimiz 1 
milyon USD üzerinde ihracat yaptığımız 
ülke sayısını her yıl bir ülke artırarak, ihra-
catın toplam ciromuzdaki payını yüzde 
35’e çıkarmak. Bu kapsamda ihracatımızı 4 
yıl içinde yüzde 100 artırmayı planlıyoruz.”

ve Gelişim Programı’na katılan satış ve 
pazarlama ekipleri, konusunda uzman 
eğitmenlerden, satış becerilerini farklı 
pazarlama teknikleri ile geliştirecek 
yenilikçi uygulamaları ve pazarlama 
süreçlerini iyileştiren yöntemleri dinledi. 
Su yalıtımı uygulamacılarına özel olarak 
düzenlenen ve su yalıtımı ürünlerinin 
özellikleri ile kullanım detayları hakkında 
teknik ve uygulamalı bilgilerin payla-
şıldığı Uygulamacı Seminerleri kapsa-
mında ise; İç Anadolu, Akdeniz, Ege ve 
Marmara bölgelerinden 200 su yalıtımı 
uygulamacısı ile bir araya gelindi. Ayrıca, 
Cam Yünü Seminerleri’ne katılan 200 
mimar ve mühendise cam yünü ile ilgili 
son trendler anlatıldı. Yurtdışı yetkili satı-
cıları ve tedarikçilerine yönelik düzenle-
nen Yurtdışı Yetkili Satıcı Toplantıları’na 
katılan 30 iş ortağına ise ODE’nin 2025 
vizyonu ve ihracat hedefleri aktarıldı. 
ODE’nin yurtiçi bayileri ile birlikte top-
lam 300 kişi de Eskişehir’de bulunan dev 
üretim üssünü ziyaret ederek, fabrikanın 
faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.
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Haberler

Bosch Condens 7000i W Modeli Reddot Tasarım Ödülü Kazandı

A lmanya’nın Essen kentinde bulunan 
Design Zentrum Nordrhein Westfalen 

tarafından her yıl en iyi tasarımlara verilen 
Reddot ödülü 2016 yılında Bosch Condens 
7000i W’ya verildi. 
Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk 
seçeneği bulunan Condens 7000i W uygun 
boyutları sayesinde de çok az yer kaplıyor. 
Ön kapağı tamamen dayanıklı ve kırılmaz 
camdan yapılan Condens 7000i yoğuşmalı 
kombi modern ve şık tasarımı ile dikkat çeki-
yor. Condens 7000i W yoğuşmalı kombiler, 
hem oda sıcaklığı hem de dış hava sıcaklığına 

göre ayarlanabilen CT100 akıllı oda kuman-
dası ile kullanılabiliyor. Bu kumandanın en 
dikkat çekici özelliği, mobil telefona ya da 
tablete yüklenen bir uygulama ile kombiyi, 
istenilen yerden istenilen anda açıp kapa-
tabilmesi. Bu uygulama sayesinde ev ya da 
işyerlerindeki Condens 7000i W, kilometre-
lerce uzaktan bile istenilen ortam sıcaklığına 
ayarlanabiliyor. 
Böylece, ısıtma sezonu boyunca gerekli olan 
ısıtma ihtiyacı kadar ısı üretilirken, hem yakıt 
tasarrufu hem de ısınma konforu bir arada 
sağlanıyor.

Ferroli Türkiye’nin 11. Bölgesel Toplantısı Sakarya’da Yapıldı

18. İzocam Öğrenci Yarışması Başladı

F

İ

erroli, Türkiye’ deki yeniden yapı-
lanma çalışmalarını tamamlamak 

üzere. Ülke genelinde “Sizi Önemsiyo-
ruz” sloganı ile başlayan bölgesel bayi 
toplantılarının dokuzuncusunu geçen ay 
İstanbul’da tamamlayan Ferroli Türkiye’nin 
11. Bölgesel Toplantısı Sakarya’da yapıldı. 
Bu toplantılarla yetkili satıcıları ve tek-
nik servisleri sürekli geliştirmeyi amaç-
ladıklarını belirten Ferroli Türkiye Genel 
Müdürü Elçin Tunçer, Ferroli Grubu’nun 
en hızlı büyüyen ve en büyük pazar payına 
sahip şirketinin Ferroli Türkiye olduğuna 
dikkat çekerek “Önceliğimiz yüzde 100 

zocam, sosyal sorumluluk bilinciyle 
her yıl farklı bir konuyla hayata geçir-

diği Öğrenci Yarışması’nın bu yıl 18.’sini 
düzenliyor. Yarışmaya konu olacak şehir 
ise Dubai. ‘Fikirden Projeye’ formatıyla ger-
çekleşecek olan yarışma, tüm fakülte ve 
bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin 
katılımına açık olacak. İki aşamadan olu-
şan yarışmanın ilk adımında öğrencilerden 
“Dubai Kültür Köyü” başlığı altında, bölge-
sel şartları hesaba katarak, sürdürülebilir ve 
iklimle dengeli bir mimari tasarım fikri geliş-
tirmeleri ve bu fikirleri somutlaştırarak avan 
projeye dönüştürmeleri beklenecek. Öğren-
ciler yarışma için 26 Şubat 2018 tarihine 

içerisinde servis hizmeti garantisi sunu-
yor. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan 
Bölgesel Ferroli Buluşmaları ise Trabzon, 
Rize, Edirne, Bolu, Ankara, Antalya ve 
Adana’da gerçekleştirilecek.

müşteri memnuniyeti ve dünya çapın-
daki saygın marka değerimizi korumaktır” 
diye konuştu. 150 yetkili satıcı, 190 satış 
noktası ve 191 yetkili servisi ile Türkiye 
genelinde hizmet veren Ferroli, 24 saat 

kadar www.izocamogrenciyarismasi.com  
adresi üzerinden başvuru yapabilecekler. 
Gelen projeler arasından başarılı bulunanlar 
ikinci aşamaya geçebilecek ve jüriden pro-

jelerini geliştirmeye katkı sağlayacak yorum 
alacaklar. 19 Nisan 2018’de düzenlenecek 
açık jüri buluşmasında ise başarılı projeler 
dereceye girmek için yarışacaklar.
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Meyve Olgunlaştırma Odaları için eksiksiz kontrol;
  - Isıtma - Soğutma

  - Nemlendirme,

  - CO2 Kontrolü,

  - C2H4 Kontrolü,

  - Hava ve Gaz Homojenizasyonu,

    - Tablet, PC, Telefon ile izleme ve kontrol,

  - Olgunlaşma durumunu canlı izleme,

  - 5 adet standart 3 adet özel olgunlaştırma programı,

  - Gıda Kalite Raporu (HACCP) oluşturma,

  - Alarm yönetimi ve bildirimi (email veya SMS),

  - 3 evaporatöre kadar yönetme imkanı...

RIPEN-IT 
MEYVE OLGUNLAŞTIRMA SİSTEMİ



Haberler

DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna: “2018 
DemirDöküm’ün yılı olacak”

Luftsis A.Ş., ACTIONClima SRL ile OEM Üretim Anlaşması Yaptı

D

B

emirDöküm, yetkili satıcılarının 
motivasyonunu artırmak, satışlarını 

desteklemek için düzenlediği ödüllü kam-
panyasında kazanan 100 yetkili satıcısını 
Phuket’te ağırladı. DemirDöküm Yönetim 
Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, yüksek teknolo-
jiye sahip ürünleri, hizmet kalitesi ile kusursuz 
bir müşteri deneyimi yaşatmak için düzenli 
olarak yatırıma devam ettiklerini belirterek 
“Kurulduğu ilk günden itibaren sektöründe 
öncülüğü göğüsleyen DemirDöküm ailesi 
her geçen gün güçlenmeye ve büyümeye 
devam ediyor. Kalite ve yenilikçilik kriterle-
rinden ödün vermeden Bozüyük'te ürettiği 
ürünleriyle dünyada birçok başarı öyküsüne 
imza atan DemirDöküm, 2017'de başta yet-
kili satıcılarının özverili çalışmaları ile sektör-
deki başarılarını pekiştirdi. 2018 yılında da 
tek yürek halinde yeni bir başarı hikâyesine 

andırma Tesislerinde klima santrali ve 
cihazları imalatı yapan Luftsis A.Ş., 

İtalyan ACTİONClima S.r.l. ile OEM anlaşması 
yaptı. Bu anlaşma ile ActionClima S.r.l. kendi 
üretim fancoil ve diğer HVAC ürünleri, Luft 
markası ile OEM olarak üretecek. Bu ürün-
lerin Türkiye içi pazarlama, dağıtım, satış 
ve satış sonrası hizmetleri de Luftsis A.Ş.’ye 
ait olacak. Luftsis A.Ş. Genel Müdürü Uğur 
Darcan konuya ilişkin yaptığı açıklamada: 
“ACTİONClima özellikle yüksek kaliteli fan 
coiller, standart ve EC motorlu ürünler, 
yüksek basınçlı terminal üniteler, aksiyel ve 
radyal fanlı ısıtıcı / soğutucu apareyler konu-
sunda uzman, ürün ve aksesuar çeşitliliği 
olan, deneyimli ve uzman bir imalatçıdır. 
Özellikle kontrol ve otomasyon konusunda 
(merkezi kontrollü FCU, Modbus/Bacnet 
uyumlu modeller) çok gelişmiş ürünleri mev-
cuttur. Deneyimli İtalyan kalitesini Luft mar-
kamız ile birleştirdik. Stok cihaz siparişlerimizi 
verdik. İlk tanıtımlarını ISK-SODEX 2018’de 
Luftsis standımızda gerçekleştireceğiz. Aynı 
zamanda ürün detay katalogları ve Luftware 
FCU seçim programımız web sitemizde yer 

imza atacağız. 2018, DemirDöküm'ün yılı 
olacak” açıklamasını yaptı. Organizasyona 
Türkiye’nin dört bir yanından katılan Demir-
Döküm yetkili satıcıları değerlendirmeleriyle 
2018 yılı için öngörülerini paylaşırken, doğa 
harikası Phuket’in egzotik ve kültürel güzel-
liklerinin keyfini çıkardı.

almıştır. Seçim programı detaylı ürün ve 
aksesuar seçimine imkân vermektedir” dedi. 
ActionCLIMA S.r.l. Genel Müdürü Adriano 
Castellani ise “Türkiye bizim için önemli ve 
yüksek potansiyel vadeden bir pazardır. Luft-
sis A.Ş. ile yaptığımız OEM anlaşmasından 

memnunuz. Yüksek teknolojili ve İtalyan 
estetik anlayış geleneği ve uzmanlığını yan-
sıtan tasarım ve ürünlerimizin Luft markası 
ile Türkiye’de potansiyel yaratacağından ve 
Luftsis uzmanlığı ile son kullanıcılara ulaşa-
cağından eminiz” diye konuştu.
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Haberler

Konuk Isı 2018 Yatırım Hedeflerini Açıkladı

S piral sarımlı kanatlı borular (serpantin) 
üretmek üzere 1987 yılında kurulan 

Konuk Isı 2018 yatırım hedeflerini açıkladı. 
ACC üretimi için G-Fin kanat yapısını elde 
edebilecek makine/kalıp yatırımını 2018 yılı 
başında geliştireceklerini belirten Konuk Isı 
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Konuk, “2018 
yılında hava soğutmalı ısı değiştiricilerini 
(ACC) ürün gamımıza katacağız. ACC’lerde 
en uygun malzeme ve tasarıma sahip yüksek 
performanslı kanatlı borular ile daha verimli 
ısı değişimi sağlıyoruz. Bu sayede ilk yatırım 
maliyetleri düşüyor ve işletme maliyetleri 
azalıyor. Zorlayıcı koşullar altında dahi üst 
düzey ürün güvenilirliğini sağlarken her iki 
avantaj da elde edilebilir. Alüminyum kanatlı 
borulu serpantinler dikkate değer ölçüde 
hafif, kirlenmeye karşı duyarsız ve kolay 
temizlenirler. Diğer yandan galvanizli çelik 
borular sayesinde 30 yıla kadar ürün ömrü 
uzatılır. Dolu fırtınası gibi şiddetli mekaniksel 
etkilere karşı oldukça dirençlidir. Alüminyum 
kullanımı sayesinde korozyona karşı en iyi 
koruma sağlanır. Hava soğutmalı kanatlı 
borulu serpantinler temel olarak farklı ve 
bazen de son derece zor ortam koşullarında 
kullanılır. Bu zorlu şartlar ve müşteri istekleri 
dikkate alınarak ürünlerin tasarımları yapılır. 
Bu amaçla ACC üretimi için G-Fin kanat yapı-
sını elde edebilecek makine/kalıp yatırımını 
2018 yılı başında gerçekleştireceğiz” dedi. 
Konuk Isı’nın, kısa zamanda üretim çeşitli-
liğini artırarak ısı değiştiricileri konusunda 
sayılı firmaların arasına girmeyi başardığını 
söyleyen Mustafa Konuk, “2006 Nisan ayın-
dan itibaren Bakır Boru-Alüminyum Kanatlı 
Kondenser-Evaporatör üretim bölümünü de 

kurarak sektördeki yerimizi daha da sağ-
lamlaştırdık. Bugün kendi yatırımımız olan 
28.000 m2 açık alan üzerinde 10.000 m2 
kapalı alanda 120 kişilik fabrika elemanı 
ve değişik şantiyelerde görevli 150 kişilik 
taahhüt grubu elemanı ile faaliyetlerimize 
devam ediyoruz. Konuk Isı olarak bugün, 
demir-çelik, petro-kimya, petrol ve doğalgaz, 
gıda, ilaç, deri, tekstil, iklimlendirme, gemi 
ve denizcilik gibi tüm sektörlerden gelen her 
türlü ısı değiştiricisi talebine cevap verilebili-
yoruz. Başlıca ürünlerimiz; gövde borulu ısı 
değiştiriciler, hava soğutmalı ısı değiştiriciler, 
serpantinler, soğutma kuleleri, ekonomizer-
ler, radyatörler, gövde borulu evapartör ve 
kondenserler, ısıtma apareyleri, basınçlı kap-
lar, kazan spir boruları, dikişli paslanmaz 
borular, plakalı eşanjörler, kondenser ve 
evaparatörlerdir” diye konuştu.

“CTI	ve	Eurovent	sertifikalarını	
firmamıza	katacağız”
2017 yılında, daha önceleri müşterilerinin 
özel talepleri üzerine ürettikleri soğutma 
kulelerini standart hale getirerek, soğutma 
kulesinin bütün çeşitlerini tasarlamaya ve 
üretmeye başladıklarını vurgulayan Mustafa 
Konuk sözlerine şöyle devam etti: “Üretti-
ğimiz soğutma kulesi çeşitleri inşai, hibrit, 
kapalı ve açık tiptir. 2018 yılı içinde CTI ve 
Eurovent sertifikalarını firmamıza katmayı 
planlıyoruz. Yine müşterilerimizin özel 
talepleri üzerine ürettiğimiz ekonomizerleri 
standart hale getirerek yeni basılan katalo-
ğumuza ve web sitemize ekledik. Koneko 
Ekonomizer baca gazlarının atık ısısından 
yararlanarak buhar kazanları, kızgın yağ 

kazanları, sıcak ve kızgın su kazanlarında 
sistem geri dönüş akışkanının ısıtılmasında 
kullanılarak yakıt tasarrufu sağlayan ve kazan 
verimliliğini artıran sistemlerdir. Ekonomizer-
lerde baca gazı sıcaklığının işletme şartlarına 
düşürülmesi halinde verimliliğinin yüzde 5 ilâ 
yüzde 10 arasında verim artması mümkün-
dür. Ar-ge departmanımızın çalışmalarıyla 
geliştirilen Turbofin borular, iyileştirilmiş ısı 
transfer özelliklerine sahip kendinden tür-
bülatörlü ve kendinden finli (kanatlı) alü-
minyum çekme borudur. Geliştirilmiş ısı 
transferi boyunca helisel bir akış oluşturan 
boru içindeki türbülatör ve bir burkulma açısı 
ile boru çevresinde oluşturulan dalgalı kanat 
yapısı sayesinde elde edilir. Bu ürün özellikle, 
atık baca gazı reküperatörlerinde (hava-baca 
gazı) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kap-
samlı bir çalışmanın sonucunda geliştirdiği-
miz yüksek performansa sahip kendinden 
kanatlı ve türbülatörlü serpantin tasarımımız 
CFD ortamında ve fabrikamızda bulunan 
test düzeneğinde testleri yapılarak kalitesini 
ispatlamıştır.  Türk Patent Enstitüsü tarafın-
dan tescili yapılan TURBOFIN, ‘2017/00428’ 
Tescil Numarası ile tescil edilmiştir. 2017 
yılında, üretimimizdeki kaliteyi, ASME U&S 
STAMP belgesini de alarak dünya standart-
larına taşımış olduk. 2018 yılında da yeni 
ürünler geliştirerek, teknolojik liderliğimizi 
sürdürmeyi hedefliyoruz.”
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

ISIDEM YALITIM

E

Kayseri Mobilyakent
snaf ve Sanatkârlar 
Değişim, Dönü-

şüm ve Destek (3D) Stra-
teji Belgesi ve Eylem Planı 
(ESDEP) kapsamında in-
şasına başlanan Kayseri 
Mobilyakent’in ısıtma-
soğutma-havalandırma 
sistemlerinde ISIDEM Yalıtım’ın LEED sertifikalı tesislerinde 
ürettiği Coolflex elastomerik kauçuk köpüğü ve Flexiduct 
esnek hava kanalı ürünleri kullanıldı. Coolflex elastomerik 
kauçuk köpüğü Yüksek Su Buharı Difüzyon Direnci Katsayısı 
ile korozyon riskini minimuma indirmek adına µ ≥ 10.000 
değeri ile üretiliyor. Kapalı 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 levha-
larda B,s3-d0, borularda BL,s2-d0 yangın performansıyla 
uluslararası standartlara uygunluğuyla öne çıkıyor. Flexiduct 
esnek hava kanalları ise orta ve düşük basınçlı ortamlarda 
ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme ve atık gaz 
geçiş hatlarında kullanılmak üzere dizayn ediliyor. Flexiduct 
esnek hava kanalları, kullanım alanlarına göre çeşitlilik gös-
teriyor. Alüminyum, PVC ve Polyester malzemelerden izoleli 
ve izolesiz olarak üretiliyor. 3 ayaktan oluşan Mobilyakent 
projesi Kayseri Şeker Fabrikası’nın arkası ile Kuzey Çevreyolu 
arasında kalan 1 milyon 350 bin metrekare arazide haya-
ta geçiriliyor. 114 milyon 938 bin TL ihale bedeli bulunan 
projenin 1. ayağında kent merkezindeki Doğu Sanayi, Eski 
Sanayi ve Ağaç İşleri Sanayi Sitesi’ndeki mobilya üreticileri 
için 200 metrekare ile 1000 metrekare büyüklükteki 700 iş 
yeri yapılıyor.

HTK KLİMA

Adıyaman Park AVM
afoğulları Grup, Özdicle Grup ve Vetal Grup ortaklığı 
ile kurulan İpekyolu Tur Turizm İnş. Lojistik Enerji Ma-

dencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından yatırımı yapılan Adıyaman 
Park’ta HTK Klima’nın duman damperi, yangın damperi, hava 
damperi, kare tavan anemostadı, swirl difüzör, toplayıcı men-
fez, dağıtıcı menfez, slot difüzör, dış hava panjuru, gemici ane-
mostadı ve tüm menfezler için plenum kutu ürünleri kullanıldı. 
Mimari tasarımı Cem Mimarlık tarafından yapılan Adıyaman 
Park’ta 4 katta toplam 125 mağazanın yanında 2 bin 500 
metrekarelik eğlence alanı, 7 salonlu sinema ve 1000 araçlık 
otopark bulunuyor.

S

AİRONN

A

Vecdi Diker Tüneli
ironn Fan Mühendisliği, tünel havalandırmasındaki 
uzmanlığını; Ordu Çevre Yolları Boztepe ve Öceli Tü-

nelleri, Türkiye'nin en uzun tüneli Ovit gibi şehirlerarası tü-
neller, 3. Havalimanı, Sabiha Gökçen Tem gibi şehir içi tü-
nellerden sonra bir kez daha Vecdi Diker Tüneli ile kanıtladı. 
Bu tüneller inşa edilirken olduğu kadar, güvenli bir şekilde 
kullanılabilmeleri için gereken bakım ve onarım projelerin-
de de uluslararası standartlarda elektromekanik tasarımlar, 
sistem tasarımı ve projelendirilmesi gerekiyor. Altunizade-
Ümraniye Otoyolu’nda bulunan 747 metre uzunluğundaki 
Vecdi Diker Tüneli, İstanbul’un en önemli tünellerinden biri 
olarak kabul ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tünelin 
lokal kontrol merkezlerinden ve ana kontrol merkezlerin-
den kesintisiz izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlıyor, alt 
geçitlerin bakımı, onarımı ve imalatlarının yapımını gerçek-
leştiriyor, afet senaryoları ve yazılımlarla tam kontrol altında 
tutuyor. Bu alanda yapılan ilk Vecdi Diker Tüneli Onarım 
çalışmasında tünel projelendirilmesi Aironn Ar-Ge grubu-
nun iki yıllık çalışması sonucunda, uluslararası standartlar 
ve teorik altyapılar temel alınarak geliştirilen TAP (Tünel 
Analiz Programı) kullanılarak yapıldı. Tünelin mevcut fan-
ları Aironn jetfanları ile değiştirilerek yenilendi. İki tüpten 
oluşan tünelde 14 adet Aironn jetfanı kullanıldı.
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FORM A.Ş.

İ

Hugo Boss İzmir Fabrikası
zmir’de Ege Serbest Bölge A.Ş. (ESBAŞ)’de 120 bin 
metrekarelik tesis ve 4 bin kişilik çalışanla Alman 

Hugo Boss’un global yapılanması içindeki en büyük üretim 
üssü ve serbest bölgenin en büyük kullanıcısı olan Hugo 
Boss’un iklimlendirme ihtiyacı için Form'un yüksek verimle 
çalışan, toplam soğutma kapasitesi 1.423 kW olan 2 adet 
hava soğutmalı CLIVET marka soğutma grubu kullanılıyor. 
Üretim alanı içinde kullanılan cihazlar, EUROVENT A sınıfı 
enerji verimliliği ile LEED sertifikası için puan kazandırıyor. 
Fabrika içerisinde bahçe alanı içinde konumlandırılan ci-
hazlar, enerji verimliliği konusunda yatırımcıdan tam not 
alarak projenin taahhüdünü gerçekleştiren Omektron Mü-
hendislik firmasına “2017 Yılı’nın En İyi Tedarikçi Ödülü”nü 
kazandırdı.

SYSTEMAIR

İ

Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi Kütüphane 
Binası ve Sergi Salonu

FRÄNKISCHE

Ç

Robert Kolej Murat 
Karamancı Öğrenci Merkezi

eliğin mimari alanda 
yaratıcı ve üstün per-

formanslı kullanımını teşvik 
etmek amacıyla Avrupa Yapı-
sal Çelik Birliği (ECCS) tarafın-
dan iki yılda bir düzenlenen 
Avrupa Çelik Yapı Tasarımı 
Ödülleri’nde (European Steel 
Design Awards) bu yıl Türkiye’den, Ahmet Alataş Mimarlık 
tasarımı Robert Kolej Murat Karamancı Öğrenci Merkezi 
projesi, büyük ödüle layık görüldü. İstanbul’da Robert Kolej 
Arnavutköy kampüsü içerisinde yer alan Murat Karamancı 
Öğrenci Merkezi, günün çeşitli saatlerinde öğrencilerin ve 
eğitmenlerin farklı amaçlar ile bir araya geldikleri; kampüs 
içerisindeki yaşantıyı yeniden şekillendiren bir buluşma nok-
tası olarak 16 Nisan 2016 tarihinde açılmıştı. Mekanik proje 
tasarımı Akım Mühendislik tarafından gerçekleştirilen pro-
jede mahalin ısıtmasını sağlayan yerden ısıtma sistemi için 
Fränkische ürünleri tercih edildi. Toplam 825 metrekarelik 
bir alana sahip projede 5.600 m ff-therm multi difustop 
PE-Xa 20 x 2,0 mm borusu, kolektörleri ve ekipmanları 
kullanıldı.

lk aşamada yak-
laş ık 5 milyon 

cilt kitabın bulunacağı 
Cumhurbaşkanlığı Külli-
yesi Kütüphane Binası ve 
Sergi Salonu projesinde 
Systemair markalı 96 adet 
otomasyonlu klima san-
trali ve Multibox fanlar kullanıldı. Kütüphanenin Mayıs 
2018 itibarıyla faaliyete geçmesi planlanıyor. İlk aşamada 
sadece Cumhurbaşkanlığı personeli ve yakınlarının kullana-
bildiği Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nde 20 binin üzerin-
de yayın, 352 nadir yazma eser bulunacak. Yeni kütüphane 
Millet Camisi, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nin ar-
dından külliyenin halka açık üçüncü binası olacak. 24 saat 
halkın kullanımına açık olacak kütüphanenin tam anlamıyla 
bir yaşam merkezi olması da planlanıyor. Kütüphanenin 
sergiler ve farklı programlarla ilim ve tarih merkezi olacağı 
belirtiliyor. Kütüphanede çocuk, öğrenci ve araştırmacılar 
için ayrı ayrı yerler bulunacak. Kütüphanede bugüne kadar 
birçok kişi ve kurumdan bağışlanan özel koleksiyonlar, na-
dir eserler, elyazmaları, fermanlar, haritalar, fotoğraflar, 
pullar ve gravürler de kullanıcılara sunulacak. Kütüphanede 
bir de eski ve yeni ciltleme işlerinin yapılacağı mücellithane 
bulunacak.

BAYMAK

H astane,  oku l , 
otel, endüstriyel 

tesisler, yüksek katlı ko-
nut ve bina projelerinde 
kullanılan Baymak yo-
ğuşmalı kazan Magnus, 
Sinop Üniversitesi’nin 
de tercihi oldu. 3 ana 
binadan oluşan Sinop 
Üniversitesi’ne kaskad sistemde kurulan 7 adet Magnus 
650, premix teknolojisiyle yüzde 30’a varan verim farkı 
sağlıyor. Magnus’un dijital kontrol panosu sayesinde ça-
lışma/arıza ve kazan set değerlerine kolayca ulaşılabiliyor. 
7 adet kendinden brülörlü premix yoğuşmalı her biri 650 
kW Magnus’un kaskad yapıda bir araya getirildiği sistemde 
tüm ısıtma zonları tam otomasyonlu çalışıyor. Modülas-
yonlu çalışma özelliğine sahip Magnus yer tipi kazanlar 
dış hava ve mekân içi sıcaklığı referans alarak ve ideal ısı 
dengesi yaratarak tasarruflu enerji kullanımı sağlıyor. Kas-
kad sistemde web server aracılığıyla; kazana uzaktan eri-
şilip değerleri okunarak kolayca değiştirilebiliyor. Böylece 
haftalık programla yapılarak değişen ısı seviyelerine göre 
kullanım sağlanabiliyor. Bölgede kullanılan LNG (Liquefied 
Natural Gas / Sıvılaştırılmış Doğalgaz) uyumlu olan premix 
yoğuşmalı kazan Magnus, sağladığı yüksek teknoloji ve 
yakıt tasarrufu sayesinde kurulumdan kullanıma avantaj 
sağlıyor.

Sinop Üniversitesi
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MAS GRUP

İ

Çamlıca Kulesi
stanbul’un ikonik yapılarından biri olmaya aday yeni 
Çamlıca Kulesi’nde Mas Grup’un yüksek verimli pom-

pa ve hidrofor sistemleri kullanılacak. Mas Grup iş ortağı 
Enyap ile projenin mekanik taahhüt işlerini yürüten Demir 
Mühendislik arasında yapılan anlaşma ile yeni Çamlıca 
Kulesi’nde Mas Grup’un yüksek verimli sirkülasyon pompala-
rı, GENiO frekans kontrollü hidrofor sistemleri, Enduro serisi 
atıksu pompaları, INM serisi in-line sirkülasyon pompaları, 
kapalı genleşme tankları ve tüm bu gelişmiş pompa sistem-
lerinin elektronik kontrol üniteleri kullanılacak. Yeni Çamlıca 
Kulesi 365 m yüksekliği ile İstanbul’un hemen hemen her 
yerinden görülebilecek. Temel kazısı 60 m çapında ve 24 m 
derinlikte yapılan ve 100.000 m3 çimento kullanılan kulenin 
en üstünde manzara terası ve iki adet restoran bulunacak. 
Kule aynı zamanda birçok TV ve 80’e yakın radyo kanalı için 
onlarca alıcı, verici anten ve yayın sistemlerine ev sahipliği 
yapacak.

DEMİRDÖKÜM

A 
Pasif Ev

nkara Etimesgut’ta 250 metrekare büyüklüğünde inşa edilen Sıfır Enerji ve 
Pasif Ev Derneği SEPEV’in Pasif Ev sertifikalı örnek projesinde DemirDöküm’ün 

Termal Güneş Enerjisi Sistemi kullanıldı. Isı pompası ile beraber hibrit olarak çalışa-
cak şekilde özel olarak tasarlanan sistem sayesinde Pasif Ev’de kullanılacak sıcak su, 
yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneşten sağlanacak. Alanında uzman mimar 
ve mühendisler tarafından inşa edilen Pasif Ev, yüksek yalıtım ve çevreci teknolojiler 
ile donatıldı. Doğalgazdan bağımsız olarak evin ısıtma ve soğutulmasında güneş ve 
hava kaynaklı çevreci sistemlere yer verilen Pasif Ev, 7 gün 24 saat kontrol edilen enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji üretimi sayesinde 
aynı zamanda bir eğitim merkezi olarak konumlanacak. Projenin, Türkiye’ye önemli kazanımlar sağlayacağını belirten DemirDöküm 
Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, “Bugün ülkeler iklim değişikliğine dur demek, kentlerde insanların daha sağlıklı, iyi ve güvenle 
yaşayabilmeleri için cesur projeler geliştiriyor. Yakın zamanda Almanya’nın elektrik üretiminin yüzde 60’ı, Danimarka’nın ise elektrik 
tüketiminin tamamı rüzgârdan karşılandığı açıklandı. Ekvator’un güneşi, Himalayalar’ın suyu ve Kuzey Kutbu’nun rüzgârı ile üretilecek 
elektriğin tüm dünyayı aydınlatabileceği belirtiliyor. Bölge ülkelerde hayata geçirilmeyi bekleyen projeleri göz önünde bulundurursak 
Pasif Ev, Türkiye için önemli bir kazanım. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla sonsuz, sınırsız, yenilenebilir, temiz ve aynı zamanda ücretsiz 
bir enerji kaynağı olan güneşten, hedeflenen ısıl konforu şartlarının oluşturulması için Termal Solar Kolektör üretimine başladık. Türk 
mühendislerimizce geliştirilen solar kolektörlerimiz sıcak suyun dışında; biyogaz tesislerinde, şişe, yün, iplik yıkama prosesleri için sıcak 
suyu ihtiyaç duyan fabrikalarda da kullanabiliyor. Çevresel sürdürülebilirlik anlamında sadece ürünlerimizi geliştirmiyor; enerji kullanım 
verimlilikleriyle ilgili düzenlemeler yapmıyoruz, aynı zamanda kullanım alanlarını da küçültüyoruz. Kullandığımız malzemeleri çevreye 
duyarlı olarak seçip atıkların azaltılması için çaba harcıyoruz. Çünkü sürdürülebilirlik, geleceğimiz için en önemli konulardan biri. Enerji 
verimliliği bizim için ne kadar önemliyse bunu sürdürülebilir kılmak da bir o kadar önemli. Bu doğrultuda binalardaki enerji verimliliğini 
artırmak için teknolojinin el verdiği üst düzey verimli cihazları her zaman ön plana çıkarmaya devam ediyoruz.”

Ü

TEKNOGEN

lkemiz bankacılık sektörünün önemli isimlerinden 
Vakıfbank’ın Ümraniye’de inşa edilen yeni genel mer-

kez binası projesi kapsamında kullanılacak klima santralleri 
Teknogen mar-
kası seçildi. İki 
kuleden oluşan 
proje kapsa-
mında rotorlu 
tip Teknogen 
klima santral-
leri kullanıldı. 
Teknogen ça-
tısı altında, kli-
ma santralleri, 
hijyenik klima santralleri, havuz nem alma santralleri, fan-
coiller, soğutma grupları, ısı geri kazanım cihazları, rooftop 
cihazları ve hava apereyleri ile birlikte ısıtma soğutma ve 
havalandırma sektörünün ihtiyaçlarına yönelik birçok cihaz 
yer alıyor. Konu ile ilgili olarak firmanın Genel Müdürü Bü-
lent Yavuzcan, “Hızla büyümeye devam ediyoruz. 2017 yılı 
çok başarılı bir yıl oldu. Ürün kalitemiz ve hizmet anlayı-
şımızın sektör tarafından takdirle karşılanması bizi ayrıca 
mutlu ediyor. Yurtiçinde birçok projede Teknogen imzasını 
görmekteyiz. Vakıfbank Genel Merkezi Projesi bizim için de 
çok önemli bir proje. Proje kapsamında klima santrallerini 
sağlıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” diyerek görüşlerini 
ifade etti.

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

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

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

We set standards. www.belimo.com.tr 



E

DAIKIN

skiz Gayrimenkul ve Yatırım A.Ş. tarafından, her biri 
Yalıkavak Tilkicik Koyu manzarasına hâkim birbirin-

den farklı 23 blok ve 25 bağımsız bölüm olarak tasarlanan 
Elements Yalıkavak, iklimlendirme tercihini Daikin’den yana 
yaptı. Dünyaca ünlü mimarımız Emre Arolat imzasını taşı-
yan Elements Yalıkavak’ta yıl boyunca konforu üst seviyede 
tutabilmeyi sağlayan Daikin Mini VRV merkezi klima ve VRV 
IV üniteler ile tek sistemle ısıtma, soğutma ve sıcak su ihti-
yacını karşılayan Daikin Altherma ısı pompası kullanıldı. Her 
dairenin büyüklüğüne uygun kapasitede seçilen, kullanıcı ve 
enerji dostu yeni nesil VRT (Değişken Soğutucu Akışkan Sı-
caklığı) teknolojisine sahip ısı pompası (Heat Pump) tipi VRV 
dış üniteler ile de her dairenin birbirinden bağımsız şekil-
de soğutulması sağlanıyor. Projenin yerden ısıtma ve sıcak 
su ihtiyacı ise Daikin Altherma Isı Pompası ile karşılanıyor. 
Daikin’in Bodrum bayisi Duru Mekanik tarafından gerçek-
leştirilen mekanik proje tasarımı sayesinde Elements Yalı-
kavak, ulaştığı yüksek verimlilik ve enerji tasarrufu değerleri 
ile dört mevsim süren ısıtma, soğutma ve sıcak kullanım 
suyu konforu sunarken, çevrenin korunmasına da katkıda 
bulunuyor. Eskiz Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Proje Müdürü 
Mert Güney, Elements Yalıkavak projesinin yüksek stan-
dartlarını ve yaz kış yaşam konforunu sağlayabilmek için 
Daikin’i tercih ettiklerini belirtirken, güçlü bölgesel bayi ya-
pısı, tecrübeli mühendis kadrosu, servis yapılanması ve saha 
ekibi ile Elements 
Yalıkavak’a sunu-
lan çözümlerin 
yatırım aşama-
sında ve sonra-
sında avantajlar 
sağladığını dile 
getirdi.

Elements Yalıkavak

BOREAS

K

Kayseri Entegre 
Sağlık Kampüsü

ayseri’de 1584 yatak kapasitesine, yaklaşık 385.000 
m2 kapalı alana ve 800.000 m2 açık alana sahip 

olan Kayseri En-
tegre Sağlık Kam-
püsü projesinde 
hijyen kritik önce-
liği, seçimi Boreas 
Klima Santrallerine 
yöneltti. Kayse-
ri Entegre Sağlık 
Kampüsünün ame-
liyathaneler, doğum kliniği yoğun bakım gibi yüksek hijye-
nik özellik gerektiren 77 adet klima santrali, Boreas’ın üstün 
hijyen nitelikleri ve TÜV-SÜD’ün DIN 1946-4 ve VDI 6022 
koşullarını sağlayan hijyen sertifikası nedeniyle tercih edildi. 
Yuvarlatılmış iç kenar ve köşeleri ile temizliği kolay yapılan, 
kir birikimine izin vermeyen yapısı ile hijyen özelliklerini 
konfor klima santraline taşıyor. Boreas Klima Santralleri, 
Klima Santrali EN 1886’ya göre yapılan test sonuçlarında 
Mekanik Dayanım D1, Gövde Hava Kaçağı L1, Isıl Geçir-
genlik T2, Isı Köprüleme TB1, Filtre By-Pass Kaçağı Sınıfı 
F9 değerlerini alarak Eurovent Sertifikası ile belgelenmiştir.

ATC

B

Avrasya Tüneli
aşta “Dünyanın En İyi 
Tünel Projesi” ve “Dün-

ya Çapında Yılın En İyi Projesi” 
olmak üzere, çok sayıda ulus-
lararası ödüle sahip, Avrasya 
Tüneli Projesi (İstanbul Boğazı 
Karayolu Tüp Geçişi Projesi), Asya ve Avrupa yakalarını, de-
niz tabanının altından geçen bir karayolu tüneli ile birbirine 
bağlıyor. İstanbul’da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeş-
me-Göztepe hattında hizmet veren Avrasya Tüneli, toplam 
14,6 kilometrelik bir güzergâhı kapsıyor. ATC’nin ‘Witt and 
Sohn’ marka jet fanlarının kullanıldığı Avrasya Tüneli, 47 ay 3 
günde (3 yıl 11 ay 3 gün) tamamlandı. Witt and Sohn, 70 yılı 
aşkın süredir endüstriyel fanlar, gürültü ve titreşim kontrolü 
konusunda dünyanın lider üreticileri arasında yer alıyor.

ETNA

E

Aktowers
senyur t ’un  en 
önemli projelerin-

den biri olarak inşa edilen 
Aktowers, şehrin içinde 
modern ve özgün mima-
risiyle yükseliyor. Toplam 
1218 adet dairenin yer 
aldığı Aktowers projesi, 
şehrin içinde ama şehrin gürültü ve stresinden uzak bir 
yaşam sunuyor. Çevresinde İstanbul’un önemli marka de-
ğerlerinden alışveriş merkezleri, hastaneleri, okulları, sosyal 
faaliyet alanları, kültür ve spor merkezleri bulunuyor. Proje 
kapsamında; ETN YE serisi TSEN12845+A2 normuna sa-
hip yangın pompası, 1 adet 5PFKO serisi frekans kontrollü 
hidrofor sistemi, 102 adet EILR serisi inline kuru rotorlu 
frekans kontrollü sirkülasyon pompası kullanılıyor. Projede 
kullanılan EILR4 serisi inline kuru rotorlu sirkülasyon pom-
palarında; pompa giriş-çıkış, pompa gövdesi, fan (çark) 
döküm malzemeden olup, sızdırmazlık ise mekanik keçe 
(karbon-seramik) ile sağlanıyor. Estetik, ergonomik tasarı-
ma sahip EILR4 serisi yeni nesil sirkülasyon pompalarında 
IE2 tercihen de IE3 motor kullanılmakta olup, talep edil-
mesi durumunda motor üzerine entegre frekans kontrol 
sürücülü versiyonu da mevcuttur.

60 TERMODİNAMİK • OCAK 2018



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

?klimlendirme_Termodinamik_ilan_195x270mm.pdf   6   3/27/17   1:45 PM



Güncel

T ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 
(TTMD), kuruluşunun 25. yılını 
İstanbul, İzmir ve Ankara’da 

düzenlenen üç ayrı etkinlikle kutladı. 19 
Aralık 2017 tarihinde İstanbul Kozya-
tağı Hilton’da, 26 Aralık 2017 tarihinde 
İzmir Hilton Garden Inn’de birer kok-
teyl düzenleyen dernek, 25. Yıl Kuruluş 
Balosu’nu ise 23 Aralık 2017 tarihinde 
Ankara Latanya Otel’de gerçekleştirdi. 
İstanbul’da gerçekleştirilen kokteyl, 
TTMD İstanbul İl Temsilciliği Üye 

İlişkileri ve Sosyal Organizasyonlar 
Komisyonu tarafından düzenlendi. 
İstanbul’daki geleneksel Yılbaşı Kok-
teyli, TTMD Yönetim Kurulu Üyele-
rini, tesisat sektöründen temsilcileri, 
TTMD Üyelerini ve duayenlerini 
bir araya getirdi. Kokteylde konuşan 
TTMD Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış, 
yeni yılın tüm tesisat sektörü için başa-
rılı geçmesini dileyerek yılbaşı kokteyli-
nin düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür etti. 

TTMD, 25. Yılını Kutladı
TTMD Kurucu Üyeleri, TTMD Geç-
miş Dönem Yönetim Kurulu Başkan-
ları ve Üyelerinin katıldığı Ankara’daki 
geceye TTMD 13. Dönem Başkanı 
Prof. Dr. Birol Kılkış ev sahipliği 
yaparken; gecede MMO, DOSİDER, 
ISKAV, İSİB, İSKİD, MTMD tem-
silcileri, TTMD Komisyon Üyeleri, 
akademisyenler ve TTMD üyeleri 
yer aldı. Gecenin açılış konuşmasını 
yapan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Birol Kılkış, TTMD’nin kurulu-
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Güncel

şundan bugüne gelmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ettikten sonra şunları 
söyledi: “Amacımız ülkemizi, diğer der-
nekler, diğer meslektaşlar, bütün disip-
linlerle birlikte teknik ve ekonomik 
olarak ileriye taşımaktır. Biz burada bir 
söz vereceksek,   ileriye dönük olarak 
yapabileceğimizin en iyisini yapmak 
zorundayız. Aramızda fark yok, benim 
vereceğim tek mesaj, el ele en iyi şekilde 

TTMD, 25. Yılını Kutladı

ikinci 25. yıl için çalışmaktır.”
Açılış konuşmasının ardından İSKİD 
adına Ozan Atasoy, MTMD adına İrfan 
Çelimli, ISKAV adına Vural Eroğlu, 
İSİB adına Zeki Poyraz ve MMO 
adına Yunus Yener birer konuşma 
yaparak TTMD’nin 25.yılını kutladılar.   
Konuşmalardan sonra geçilen plaket 
töreninde TTMD’de 25. yılını dolduran 
üyelere ve geçmiş dönem TTMD Baş-
kanlığı yapanlara birer plaket takdim 
edildi.  
Geniş bir katılımın sağlandığı baloda 
plaket töreninin ardından konuklar 
TRT Sanatçısı Mine Geçili’nin sahne 
performansı eşliğinde eğlenirken, gece 
TTMD 25.yıl pastasının kesilmesiyle 
sonlandı. İzmir’de düzenlenen kok-
teylde ise TTMD geçmiş dönem baş-
kanları, TTMD Yönetim Kurulu Üye-
leri, Komisyon Üyeleri, sponsor firma-
lar, akademisyenler ve TTMD üyeleri 
yer aldı. Kokteylin açılış konuşmasını 
TTMD İzmir İl Temsilcisi Ahmet 
Demir yaptı. Daha sonra konuşan 
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Birol 

Kılkış, yılbaşı kokteyline sponsor olan 
Aldağ A.Ş. firmasına teşekkür etti, fir-
manın sahibi Rebii Dağoğlu’na teşekkür 
plaketi takdim etti. Geniş bir katılımın 
sağlandığı gece, TTMD eğitim semi-
nerlerine sponsor olan diğer firmalara 
teşekkür belgelerinin takdim edilmesi-
nin ardından TTMD 25. Yıl pastasının 
kesilmesiyle son buldu.
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Özel Haber

ALDAĞ A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kan Vekili Rebii Dağoğlu, 2018 
yılı iklimlendirme sektörü öngö-

rülerini ve ALDAĞ A.Ş.’nin hedeflerini 
anlattı…

2018	Yılı	Türkiye	İklimlendirme	
Sektörü	Bakış	Açısı;

Verilere göre 2017’de Türkiye %7.5 
büyüme kaydederken iklimlendirme sek-

törü %11 oranında büyüdü. Burada dikkat 
edilmesi gereken husus makro düzeyde 
kredi seviyelerinde bir artış var, bunun 
ana sebebi genel olarak devlet tarafından 
sağlanan hazine garantili KGF kredileri 
oluşturuyor. Bir kere belirtmek lazım ki 
KGF'nin istihdam üzerinde son derece 
olumlu katkıları oldu. Ancak piyasada 
aşırı bir likidite bolluğu oluşur ise bu hem 
Dolar/TL kurunda yukarı yönünde baskı 
yapar, hem de enflasyonist bir ortam olu-

şur. Bunun da dikkat edilmesi gereken bir 
husus olduğunu düşünüyorum. Ancak 
bütçe açığının milli gelire oranı %1,5 
seviyesinde gerçekleşti ki sene başında 
bu, % 2,5 olarak hedeflenmişti. Dolayı-
sıyla bu durum kamuda mali disiplinin 
korunduğunu  gösteriyor. İklimlendirme 
sektörüne baktığımızda tabii ÖTV indi-
rimleri, bu büyüme oranının yakalanma-
sında oldukça etkili oldu. Bununla birlikte 
son dönemdeki kamu- özel sektör ortak 

“Başarı emek ister”
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Özel Haber

yatırımlarının da bu pozitif ivmede kat-
kısı var. Ayrıca iklimlendirme sektörü 
nezdinde yabancı yatımcılarda da ciddi 
bir artış gördük ve bunun da umut verici 
bir gelişme olduğunu düşünüyorum.

2018 yılı için de çok umutluyum. Önce-
likle küresel büyüme oranı %3,5 seviye-
sinde ve öncelikli ihracat pazarlarımızda 
da alım gücü sürekli yükseliyor. Bunların 
hepsi olumlu gelişmeler, ancak özel sek-
tör için kur riski taşıyan bir yıl olaca-
ğını düşünüyorum. Firmalar geçtiğimiz 
yıl başlayan kredi genişleme trendine 
kendilerini kaptırmasınlar, özkaynakları 
güçlü olan firmalar böyle dönemlerde 
diğerlerinden pozitif ayrışır. Öte yandan 
uluslararası siyasi riskler gündemdeki 
ağırlığını muhafaza ediyor. Bu da haliyle 
ekonominin tüm faktörleri üzerinde 
tedirginlik yaratıyor. Ancak yatırımlar-
daki artış trendinin devam edeceğini 
düşünüyorum. Hükümet son bütçede 
KGF kredileri için geçen yılın benzeri 
bir kaynak ayırdı, ancak  tekrar ediyorum 
firmalar öncelikli olarak özkaynaklarına 
güvenerek hareket etmeli.

Performans	Kriterleri	Hassas	
Olunması	Gereken	Bir	Konu

Sektörün sağlıklı gelişimi için duyarlı 
olmamız gereken konular var; klima sant-
rali üreticilerinin bir kısmı, Eurovent gibi 
testlerde, ısıl ve mekanik performansının 
bir üst sınıfta belirlenebilmesi için, teste 
gönderdiği “model box”larda, ısı köprü-
süz profillere poliüretan köpük enjekte 
ediliyor. Yani, teste gönderdiği “model 
box” ile gerçek üretimi tutarlı değil, bir 
aldatmaca söz konusu. Bizim de elimizde 
bu konuda somut göstergeler bulunuyor, 
ama sorun; ısıl ve mekanik performans 
sınıflarının güvenilmezliği konusunda 
farkındalığı yaratmak. Örneğin bir diğer 
konu da panellerin içerisine poliüretan 
plakalar yerleştiriliyor, bunun da ayrı bir 
sakıncası var: Her ne kadar ısıl değerler 
açısından olumlu olsa da, olası bir yan-
gın durumu esnasında ölümcül sonuçlara 
neden olabiliyor. Bu sebeple biz ALDAĞ 
A.Ş. olarak santrallerimizde A1 Class taş 
yünü haricinde başka bir yalıtım malze-

mesi kullanmıyor ve ısıl mekanik perfor-
mansı yüksek gösterecek hilelere tenezzül 
etmiyoruz.  

2018	Yılı	ALDAĞ	A.Ş.	
Hedeflerimiz

2018 yılı için gündemimizde atılacak yeni 
adımlarımız kadar mevcut adımlarımı-
zın sıklaştırılması da bulunuyor. Sosyal 
sorumluluk projelerimiz artarak devam 
edecek. Ar-Ge merkezi olma hazırlığı-
mız bulunuyor. Almanya menşeili ihtisas 
grubu ile birlikte yürüteceğimiz iddialı 
bir Ar-Ge projesi çalışmamız başlayacak, 
proje süresi olarak öngörülen 1-1.5 yıl 
sonunda neticelerini almış olacağız. Bir 
teknokent içerisinde yer alma projemiz 
bulunuyor.

Bu yıl, Almanya ve İtalya’dan Türki 
Cumhuriyetler ve Ortadoğu ülkelerine, 
Rusya’dan Körfez ülkelerine kadar farklı 
coğrafyalarda, en az 12 uluslararası fuara 
katılacağız. CIS ülkelerinde (BDT) 
bölge ofisleri açma planımız var. 2018, bu 
hamleleri de içeren ihracat atağı yılımız 
olacak. Organizasyon şemamızın yeni-
lenmesine devam edilecek, yeni insan 
değerleri ALDAĞ A.Ş. ailesine katılacak. 
Bu noktada gururla şunu söylemeliyim ki; 
şirketimize talep büyük. Pek çok değerli 
profesyonel, grubumuza katılmak, bu 
dinamizmin içinde olmak istiyor.

Eski değerlerimize sahip çıkarak, koru-
yarak, üzerine yeni değerler inşa etme 
çabası içindeyiz. Bu süreçte ALDAĞ 

A.Ş.’nin gündemine aldığı, rakip gördüğü 
bir kuruluş bulunmamaktadır. ALDAĞ 
A.Ş., geride bıraktığı 50 yılı ile rekabet 
etmekte, daha başarılı bir 50 yılı kur-
gulama peşindedir. Yeni sloganımız da 
bu düşüncemizin ürünüdür: “Geçmişten 
Gelen Tecrübe, Geleceğe Yürüyen Güç”

Başarı’yı	Sürdürülebilir	Kılmak	
için…

Biz hiçbir zaman  kısa  maraton koşucusu 
olmadık, ALDAĞ için hedefler gerçekçi 
unsurlar üzerine  kurgulanır ve her ula-
şılan hedefi bir diğer hedef takip eder. 
Profesyonel kadrolardaki arkadaşlarım 
bu hedeflere ulaşmak adına verilen müca-
delenin bir bayrak yarışı olduğunu bilir 
ve gerektiğinde şirket yönetiminin aldığı 
karar neticesinde hiçbir alınganlık göster-
meden  diğer arkadaşından aldığı bayrağı 
bir diğerine teslim eder. Ana felsemiz ben 
yok biz varız, biz yerine ben diyenlerle 
beraber aynı yolda yürümedik, yürümeyiz.
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Hükümet son bütçede 
KGF kredileri için 

geçen yılın benzeri 
bir kaynak ayırdı, 

ancak  tekrar ediyorum 
firmalar öncelikli 

olarak özkaynaklarına 
güvenerek hareket 

etmeli.



  

1.	İklim	değişikliği	gittikçe	
kötüleşecek

"2017 Ulusal İklim Değerlen-
dirmesi”, “Birleşik Devletler 
Küresel Değişim Araştırma 

Programı” (USGRCP) tarafından yakın 
zamanda yayımlanmıştır. Beklendiği gibi 
rapor, iklim değişikliğinin birinci dere-
cede sorumluluğunun insanlar tarafından 
yapılanlar olduğu teorisini destekleyen 
geniş çaplı kanıtların olduğu sonucuna 
varmaktadır.  Bir sürdürebilirlik uzmanı 
ve 10 yıldır Güney Florida’daki bir bari-

Yazan: Larry Clark, HPAC Engineering
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Yılın son günleri, gelecek yıl için yapılan tahminler açısından oldukça popülerdir. Biz de 
bu sayımızda 2018’de HVAC-R endüstrisini nelerin beklediğini inceledik. Florida’daki 
uzman Larry Clark, bu konudaki görüşlerini şöyle aktarıyor:

Çeviri

Bu sonbahar, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde,  Karayip Adaları’nı, Florida’yı ve Meksika 
körfezini üç ardışık kasırga vurdu

2018’de Beklenen 
5 HVAC-R Eğilimi
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yer ada yaşayanı olarak, artan deniz suyu 
sıcaklıkları ve deniz suyu seviyeleri beni 
ziyadesi ile endişelendirmektedir. Geçen 
Eylül ayında hayatımda karşılaştığım 
ilk büyük kasırga olan Irma Kasırgası 
hakkında ismi “Değişim Rüzgarları: 
Daha kuvvetli fırtınalar şimdi normal 
olarak mı görülüyor?” olan bir köşe 
yazısı kaleme aldım. 2018 yılında, gel-
git kökenli sellerin, özellikle Doğu ve 
Körfez kıyılarında, frekansının artacağı 
yönünde bir beklentim var. USGCRP 
raporu, geçen yılın kaydedilen en sıcak 
yıl olduğunun altını çizmektedir. Ben 
de bu trendin 2018 yılında da devam 
edeceğini düşünüyorum. 

2.	Suyun	korunmasına	daha	çok	
odaklanılacak

Her ne kadar Texas ve Florida ciddi sel-
lere sebep olan aşırı yağmur alan eyalet-
ler olsa da, diğer eyaletler (özellikle Cali-
fornia) uzun süren kuraklıklar yaşamış-
lardır. 2018 yılında, su verimli armatürler 
ve cihazların kullanımı için daha sıkı 
yaptırımlar, geri dönüştürülmüş suyun 
kullanımının daha fazla artması, yağmur 
suyu hasatı ve akıllı sulama kontrolleri ve 
yer altı suyu yönetimi için yeni/geliştiril-
miş teknolojiler gibi su koruma girişim-
lerinde gözle görülür bir artış olmasını 
beklemekteyim. 

3.	Daha	yüksek	verimlilikli	
HVAC-R	ürünleri	kullanılacak

2015 yılında, Finansal İstikrar Heyeti 
(FSB – 20’den fazla ülkeyi ve Avrupa 
Birliği’ni temsil eden ve global finans 
sistemini takip edip tavsiyelerde bulu-
nan uluslararası bir kuruluş) İklim 

Bağlantılı Finansal Beyanlar (TCFD) 
konusunda bir çalışma kolu kurmuştur. 
TCFD, daha bilinçli yatırım, kredi ve 
sigortasal yükümlülük kararlarını teşvik 
eden iklimle alakalı açıklamalara dair 
geliştirici tavsiyeler vermekle görev-
lendirilmiştir. İklim ile alakalı risklerin 
tanımlanmasına ek olarak, 2016 yılında 
yayımladıkları rapor, belli bir sayıdaki 
endüstri kolundaki bazı fırsatları da 
özetlemiştir. Bu endüstrileri, taşımacılık, 
inşaat, enerji üretimi ve tüketim malla-
rıdır. 2018 yılında, iklim ile alakalı risk-
lerin azaltılması için finansal topluluk 
tarafından yeni enerji verimli teknolo-
jilerin geliştirilmesinin ivme kazanması 
gerekliliğinin yaygın olarak farkına varıl-
ması ile birlikte; düşük karbon salımlı 
teknolojilere yapılan yatırımın artaca-
ğını ve daha yüksek verimliliğe sahip 
HVAC-R ürünlerinin geliştirilmesine 
odaklanmak için daha fazla kaynak yara-
tılacağını bekliyorum. 

4.	Konstrüksyonda	(ve	diğer	
her	yerde)	daha	fazla	3D	Baskı	
teknolojisi	kullanılacak	

Birçoğumuz insan hücreleri ve doku-
larına biyo-baskı yapan 3D yazıcıları 
okumuş veya haberlerde (veya TV’deki 
doktor programlarında) duymuşuzdur. 
Yeterince haber değeri taşımayan ise 
(belki “Birleşik Arap Emirlikleri” hari-
cinde) 3D yazıcıların inşaat sektöründe 
kullanılmasıydı. Geçen yıl Dubai’de, ilk 
tam fonksiyonelli ofis binası 3D baskı 
kullanılarak sadece 17 günde inşa edildi. 
Yine Dubai’de aynı teknik kullanılarak 
bir gökdelen inşa edilmesi planlanıyor. 
Ayrıca geçen yıl, Birleşik Devletlerde, 
MIT araştırmacıları çapı 48ft (32,7m) 
ve yüksekliği 12ft (14,6m) olan  kub-
beli bir yapıyı 3D baskı teknolojisini 
kullanan robotik sistem ile (13,5 saat-
ten kısa bir sürede) inşa edebilen Dijital 
İnşaat Platform’larının (DCP) detayla-

İKLİM	İLE	ALAKALI	ÖNERİLEN	
FİNANSAL	BEYANLARIN	ANA	UNSURLARI

Denetim: Organizasyonun iklim 
ile alakalı riskleri ve fırsatları 
denetlemesi

Strateji: İklim ile alakalı riskler 
ve fırsatların organizasyonun 
işletmeleri, stratejisi ve finansal 
planlaması üzerindeki fiili ve 
potansiyel etkileri.

Risk	Yönetimi: Organizasyon 
tarafından iklim ile alakalı riskleri 
tanımlamak, değerlendirmek 
ve yönetmek için kullanılan 
proseslerin tamamıdır. 

Ölçüler	ve	Hedefler: İlgili iklim 
ile alakalı risklerin ve fırsatların 
değerlendirilmesi ve yönetilmesi 
için kullanılan ölçüler ve 
hedeflerin hepsi. 

Denetim

Strateji

Risk	
Yönetimi

Ölçüler	ve	
Hedefler
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rını yayımladılar. DCP’nin araçlarından 
biri bina malzemesini (burada bir köpük) 
geleneksel bir 3D yazıcı gibi püskür-
tür. Diğer yandan, serbestçe hareket 
edebildiği için inşa edebileceği yapının 
taban alanı ile sınırlı kalmaz. Takım 
ayrıca solar-fotovoltaik enerjiyi kulla-
nan sistemler için kapıları açık bırak-
mıştır. Bu sayede şebeke elektriğinin 
henüz ulaşamadığı yerlerde veya arızalı 
olduğu (örneğin doğal afetten sonra) 
durumlarda da kullanılabilirler. Diğer 
kaydadeğer 3D-baskı inşaat projeleri, 
bu yılın ilk aylarında Rusya’da 3D yazıcı 
ile inşa edilen ve malzeme maliyeti yak-
laşık olarak $10.000 (USD) tutan 400 
ft2’lik ev ile, 2015’te Oak Ridge Ulu-
sal Laboratuvarı’nın 3D yazım çaba-
ları ile (her ne kadar proje ilk olarak 
katkı maddesi üretimi olsa da) ortaya 
çıkan 200 ft2’lik ev ile yine 3D yazım 
teknolojisi ile üretilmiş ev ile kablosuz 
iletişim kuran bir araba’yı içermektedir. 
Eğer Shorewood’da kale inşa etmek için 
inşaat malzemesi olarak kum ve çimento 
kullanan, (inşa etmeyi istediği kale için 
yeterli büyüklükte ağaç bulamayınca) 
kendi 3D yazıcısını inşa eden yükle-
nici firmadan bahsetmezsem haksızlık 
etmiş olurum. McLaren Racing’in 3D 
baskı teknolojisi ile ürettiği yarış arabası 
kanadı, sadece çok şanslı koşucuların 
Noel hediyesi olarak alabileceği (çünkü 
seri üretim önümüzdeki yıl başlayacak) 
Adidas tarafından üretilen Futurcraft 

4D model ayakkabı, 3D yazıcıların diğer 
yaratıcı kullanım alanları olarak sıralana-
bilir. Bu yüzden 2018 yılında 3D baskı-
nın yeni uygulama alanlarıyla büyük bir 
trend artışı yakalamasını bekliyorum. 

5.	Temiz	enerji	finansmanı	
artacak

PACE, Mülk-Bazlı Temiz Enerji, her 
zaman benim kişisel ve profesyonel ilgi 
alanım olmuştur. Program 2008’de Ber-
keley CA’da ilk başladığından beri piya-
sadadır ve şu anda 30’dan fazla eyalette 
mevcuttur. Scientific American dergi-
sinin (Amerika’nın en eski sürekli aylık 
dergisi)  ‘dünyayı en fazla değiştiren’ 20 
fikir listesinin başına koymasına rağ-
men, geleneksel kredi veren mercilerin 
geri itmesi yüzünden daha yeni yeni 
ilgi görmeye başlamıştır. PACE hem 
ticari hem ikame konutların özellikli 
gelişimi için finansman sağlamakta-
dır. Özellikli iyileştirmeler bir mülkün 
enerji verimliliğini artıran, yenilene-
bilir enerji sağlayan (solar termal veya 
fotovoltaik, rüzgar türbini vb.) ve bazı 

eyaletler için su tüketimi azaltan kalıcı 
iyileştirmelerdir. Florida’nın PACE’e 
fırsat veren mevzuatı, aynı zamanda 
PACE’in fırtınaya (kasırgaya) karşı 
direnç geliştirme faaliyetlerini (çatılar, 
darbeye dayanıklı olmayan pencere ve 
kapılar vb.) finanse etmesine de izin 
vermekte ve California’nın programları 
sismik-güçlendirme geliştirmelerine 
yatırım yapmaktadır. PACE’i bu kadar 
farklı kılan, kredinin mülk sahibine değil 
mülke bağlanmasıdır. Kredi, mülk sahi-
binin krediye uygunluğu yerine mülkün 
değerine ve geliştirmelerin maliyetine 
bağlıdır ve özel, kıymet üzerinden olma-
yan vergi değerlendirmesine tabi olarak 
geri ödenmektedir. Ticari mülk sahipleri 
için kişisel teminat koşulu olmayan ger-
çekten ‘kitap dışı’ bir finansmandır. Bu 
da bu zamana kadar ticari PACE kredi-
lerine toplam 340 milyon dolardan daha 
fazla bir yatırım olarak yansımıştır ve bu 
rakam hızlı bir şekilde yukarıya doğru 
çıkmaktadır. 2018’de haber yayıldıkça 
hem ticari hem konut için çok daha fazla 
PACE projesi arayışınız olmasını tavsiye 
ederim.

•	Şehirlerden	/	kasabalardan	veya	özel	yatırımcılardan	
alınan	ve	mülk	sahibine	giden	krediler	aşağıdakileri	
finanse	etmektedir:

..Enerji tüketimini azaltmak için yenileme / iyileştirmeleri,

..Yenilenebilen enerji sistemlerinin kurulumunu

•	Uygun	mülkler:

..Tek veya çok çocuklu aileler için konutlar

..Ticari ve endüstriyel binalar

•	Kredi,	mülkün	vergi	makbuzu	üzerinden	yapılacak	bir	
fayda	değerlendirmesi	ile	geri	ödenir

•	Kredi,	asıl	kredi	için	teminat	veren	mülk	sahibiyle	değil	
arsa/mülk	ile	işlemektedir.

Mülk-Bazlı	Temiz	Enerji	(PACE)

2016 yılında Dubai ilk 3D-baskı ile inşa edilmiş 
ofis binasının açılışını yaptı. Şimdi ise BAE 
öğrencileri 3D-baskı yöntemiyle inşa edilecek bir 
ev üzerine çalışıyorlar.
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Veda

Vural Eroğlu’na Veda…
Türkiye iklimlendirme sektörünün köklü 

çınarlarından, duayen isim Vural Eroğlu’nu 

28 Aralık 2017 tarihinde kaybettik. 

Bu kayıp, tüm iklimlendirme sektörü 

için yeri doldurulamaz bir boşluk yarattı. 

Gençlerin daha iyi tanıması, mesleklerine 

ve hayata bakış açılarında görüşlerinden 

yararlanabilmesi için dergi sayfalarını 

geçmişe doğru çevirdik…

72 TERMODİNAMİK • OCAK 2018



Veda

S ektörün atağa kalktığı dönem 
olarak bahsedilen 90’lı yılların 
başları… ISKİD (o zamanki 

adı Isıtma Soğutma Klima İmalatçı-
ları Derneği) kurulmuş, ISKİD Genel 
Sekreterlik görevini yürütmekte olan 
Eroğlu, sektörün birlikteliği ile sağlana-
cak güce dikkat çekiyor ve “Yapmamız 
gereken; kaliteli ürünlerle sektöre inancı 
artırmaktır” diyor. 
ISKAV’ın kuruluş çalışmaları devam 
ederken, 1996 yılında, ISKİD Genel 
Sekreteri Vural Eroğlu, o zamanlar 
sektörün yaygın katılım gösterilen 
fuarı ISOHA’nın ardından, sektö-
rün bugünkü fuar yapısının çekirdeği 
sayılabilecek şu sözleri söylüyor: “Az 
sayıda ve büyük etki gücüne sahip 
bir fuarcılık yapımız olmalı. Çok sık 
denebilecek bir periyotta olmamalı. Bu 
konuda ISKİD'in önerisi iki yılda bir 
yapılmasıdır. Isıtma, Soğutma, Tesisat 
Ekipmanları kapsamı bölünmüş değil, 
birleşik tek bir fuar çatısında yapılmalı. 
Tek çatı altında toplanacak bu fuar, dış 
ülkelerle güçlü kontak sağlayan bir fuar 
firması tarafından gerçekleştirilmeli”. 
Aynı konuşmasında; her kademede eği-
timli, iyi donanımlı eleman yetiştirmek 
ve istihdam olanaklarını genişletmenin 
ve klima yan sanayisinin gelişmesini 
sağlamanın önemini vurguluyor.
Vural Eroğlu, 1997 yılı başında ISKİD 
Yönetim Kurulu Başkanı oluyor. Yaptığı 
konuşmalarda; kojenerasyon sistemi, 
atık enerjinin absorbsiyonlu chiller’lerle 
soğutmada kullanımı, enerjinin depo-
lanması (Dünya için de çok yeni sayı-
lacak thermal ice storage-buz depolama 

sistemleri) konularının sektörün sağlıklı 
gelişimi, enerjinin etkin kullanımı açı-
sından önemine dikkat çekiyor; “Enerji 
tasarrufu teknolojilerini mutlaka uygu-
lamalıyız, enerji yatırımını artırmadan 
mevcut enerjiyi verimli kullanmak da 
bir anlamda enerji yatırımıdır ve en 
ekonomik olanıdır” diyor.
1998 yılında TTMD İstanbul toplan-
tılarından birinde; imalatçılar grubu 
adına konuşan Vural Eroğlu, şunları 
söylüyor: “Dogmatik olarak yerleşmiş 
olan ‘ithal mal yerliden iyidir’ anlayı-
şının yıkılması gerekmektedir. Yerli 
üreticilerimiz ne yapmalıdır? Belirlen-
miş kaliteye uygun cihazlar üretmeli-
dir. Test ve laboratuvar eksikliklerinin 
telafisine çalışmalıdır. Özgün dizayn ve 
Ar-Ge yatırımı yapmalıdır. Dünyadaki 
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gelişmelere ayak uydurmalı ve bilimsel 
çalışmalara katılmalıdır. Teknoloji alış-
verişi içeren dış ortaklıklar yapmalıdır 
ve Türkiye'de cihaz üretimi yaparak 
ihracata yönelmelidir”.
2000’li yıllara gelindiğinde Vural 
Eroğlu küresel pazarlardaki hızlı deği-
şimi izliyor, iklimlendirme sektörü için 
yorumluyor: “Gelişme, değiştirebilme 
yeteneğine paralel bir süreçtir… Sadece 
üreten ülkeler ayakta kalacak… Artık 
bilgi yoğun ekonomilere geçiş süre-
cinde, ekonominin çarklarının artık 
bilgi ile döndüğü yeniçağda var olabil-
menin, var kalabilmenin yolu, bilginin 
tüketicisi değil, üreticisi de olmaktan 
geçiyor”.
2014’te, meslekte 40. yılını dolduran 
Vural Eroğlu, bölünerek çoğalmak ama 
zayıflamak yerine güçlenmeye götüren 
birleşmelerin yeğlenmesi gerektiğini 
söylüyor. İşte bu röportajda öne çıkan 
konular: 
“…Türkiye artık 80’lerin 90’ların 
Türkiye’si değil. Bu kadar çok sayıdaki 
küçük işletmenin mücadele edebilmesi 
için teknoloji olarak finansal olarak, 
yönetim, işletme olarak kendilerini 
çok iyi noktalara çekebilmeleri gerekir. 
Kırılganlığı yüksek işletmelerin insan 

kaynaklarına, Ar-Ge’ye, bilgiye yatı-
rım yapabilme kabiliyetleri düşüktür. 
Çalışan yetenekli personellerini bün-
yelerinde koruyabilmeleri güç olabil-
mektedir. Y kuşağının tatminini, şirket 
bağlılığını sağlamak zaten çok güç. Bu 
durum, firmaların firmalara bölünmesi 
sonucunu doğuruyor. Bölünerek zayıflı-
yoruz. Oysa firmaların bölünerek çoğal-
maları değil, firmaların bütünleşerek 
daha güçlü hale gelmeleri lazım….”
“…Üretim dediğiniz zaman, artık 
sadece makine mühendisliğinden iba-
ret bir alan değil, bilgisayar mühendis-
liği, elektronik mühendisliği, endüstri 
mühendisliği, önemli rol oynuyor. 
Bunlar, bütünleşik, multi-disipliner bir 
yapıda örgütlenmiş olmalı…”
“…Fiyat baskısı, bugün için de, ama 
özellikle sektörümüzün geleceği için 
en büyük tehlike. Sadece fiyata odaklı 

pazarda, bırakın gelişmeyi, varlığınızı 
koruyabilmeniz güçtür. Eğer iyi bir 
Ar-Ge yapılmış, işletim ve süreç plan-
ları yapılmış, ölçek ekonomisi sağlan-
mış, segmenti belirlenmiş, segmentin 
taleplerine göre optimizasyon sağlanmış 
ve böylelikle fiyat aşağı çekilebilmişse, 
işte bu saygı duyulacak bir şeydir. Ama 
müşteriye “ne isterseniz yaparız, fiyatı 
nereye isterseniz oraya çekeriz” dedi-
ğinizde bu işin kazananı olmaz, uzun 
vadede herkes kaybeder…”
“…Bence meslek örgütlerimiz, “iklim-
lendirme alanındaki teknolojik malze-
melerin satın alma metodolojisi” konulu 
bir eğitim açmalı. Müşterimizin satın 
alma personelini eğitebileceğimiz, risk-
lerle, ömür boyu maliyet kavramıyla 
ilgili farkındalığı artırabileceğimiz bir 
kurs programı organize edebiliriz…”
“…Doğrular değişiyor, her gün bazı 
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doğrular yanlışa çıkıyor, yeni doğrularla 
yer değiştiriyor. Varlığımızı sürdürebil-
mek, yenilenebilme yeteneğimize bağlı. 
Bu ise öğrenmeye açık oluşumuza…”
2006 yılından itibaren ISKAV’da 
Yönetim Kurulu Üyesi, İSKİD Onur-
sal Üyesi, İSİB Kurucu Üyesi ve 2012 
yılından itibaren TOBB İklimlendirme 
Meclisi Üyesi olan Vural Eroğlu, 2015 
yılı sonunda ISKAV Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak yine hummalı çalışma-
larına devam ediyor. 2016 yılı başlarında 
Vural Eroğlu: “Her ne kadar şu anda 
bulunduğumuz coğrafya sıkıntılı günler 
geçiriyor olsa da, Türkiye’nin enerjisini 
kimsenin tutamayacağına inanıyorum. 
Optimist bir insanım. Cumhuriyetin 
kuruluşundan itibaren baktığımızda 
ülkemizin her sene ileri doğru gittiğini 
görüyoruz. Türkiye klima sektörü ina-
nıyorum ki Y kuşağının katılımıyla çok 
daha ileri gidecek” sözleri ile gelecekte 
de güçlü bir iklimlendirme sektörü-
nün varlığına ve bu süreçte gençliğin 
ivmelendirici misyonuna inancını dile 
getiriyor. Onu daha iyi tanıyabilmek 
için röportajın “Çok Özel” bölümünü 
yeniden yayınlıyoruz…

“İTÜ Makine Fakültesi 1974 mezunu-
yum, 1981’de bir KOBİ kurdum. 1993’te 
sektör örgütleri ile karşılaştım. Öğren-
mekten en çok mutlu olduğum konu, 
şirket yönetimi oldu. Sorunların çözül-
mesindeki isabet ve başarı katsayısının 
çok yüksek olduğu bir alan. Bir kuru-
mun veya bir örgütün prosedürlerinin 
ve süreç planlarının çok doğru yazılması 
ve buna uygun girişimlerin yapılmasıyla 
örgütün çok büyük bir ihtimalle başa-
rılı olacağına inanıyorum. Örgütlerde 
prensibim, kurulları çalıştırmadan karar 
almamak. Örgütlerde açıklık politika-
sıyla örgütün yetkili kurullarının, aşa-
ğıdan yukarı doğru kendi hiyerarşisi 
içerisinde bütün süreçleri tamamlayarak 
karar vermesinin doğru olduğuna inanı-

yorum. Bindiğim geminin komutasında 
bulunmak hoşuma gidiyor ama sorun-
ları çoğulcu ve katılımcı metotlarla 
çözmeyi doğru buluyorum. T2 modeli 
ile çalışmayı seviyorum. Yani yapılması 
gereken işler hem acil hem de önemli 
olmamalı. Çünkü bu sizin düzenli çalış-
madığınızı gösterir. Ama hep acil ve 
önemli modelle çalışıyorsanız ki buna 
tedbir modeli diyoruz, tedbir modeli 
bir örgütün iyi çalışmadığını gösterir. 
İşler önemli olabilir, ama eğer sistema-
tik çalışma modeliniz oturmuşsa ‘acil’ 
olamaz. Bir de dediğim gibi çoğulcu 
bakış açısı çok önemli. Değerli fikirle-
rin karışımından o kadar güzel sonuç-
lar ortaya çıkıyor ki… Demokrasinin 
erdemi buradan geliyor.”

Vural	Eroğlu	ile	“Çok	Özel”



Veda

Asla evet demeyeceğiniz şey: “Çocuk 
ölümleri”

Asla hayır diyemeyeceğiniz şey: 
“Kazan-kazan metodu ile iş yapılması”

Asla hoş görmeyeceğiniz şey: “Yalan 
söylemek”

Asla affetmeyeceğiniz şey: “Aldatmak”

En sevdiğiniz seyahat destinasyonu: 
“Seyahate çıktığım an, seyahatin ken-
disi”

Boş zamanlarda en çok yapmak iste-
diğiniz şey: “Kendine kalmak, yürü-
yüş yaparken kendimle konuşmak ve 
hesaplaşmak”

Fırsat bulsanız en çok yapmaktan hoş-
landığınız şey: “Torun sevmek”

En çok tercih ettiğiniz film: “İçinde iş 
modelleri olan filmler”

En sevdiğiniz kitap türü: “Biyografi”

En sevdiğiniz sosyal-kültürel etkinlik: 
“Tiyatro oyunu müzikalleri çok sevi-
yorum, içinde dans, dekor, kostüm olan 
şeyleri seviyorum”

En sevdiğiniz müzik türü: “Detaylı 
bilgim olmamakla birlikte klasik sen-
fonileri çok seviyorum”

Yeni bir hayat söz konusu olsa en çok 

yapmak isteyeceği meslek: “Gazetecilik, 
araştırmacı gazetecilik yapmak, dosya 
hazırlamak, onun dinamiklerini araş-
tırmak, analiz etmek”

Yeniden seçebilseniz yaşamak isteye-
ceğiniz yer: “Ailemin olduğu her yer”

2016 için sadece tek dilek hakkı olsa en 
çok neyin olmasını istersiniz: “Demok-
rasi baharı!” yaşamayalım.

Son	söz…
Mücadeleci, atak, gözü pek kişiliği 
bilinir de ya bir o kadar naif, çocuksu 
ve kırılgan duygusallığı… Kızdıkların-
dan çok gücendikleri vardır… Güce-
nir, çünkü insanlara güvenir, güven-
mek ister… Güveni örselendiğinde ise 
kırılır, kırgınlığını kolay kolay payla-
şamaz… Biz böyle tanıdık bu değerli 
büyüğümüzü. Bu yönü ile hep bir şiiri 
çağrıştırdı bize Murathan Mungan’ın 
yazdığı…

KIRILGAN
Kırılgan bir çocuğum ben 
Yüreğim cam kırığı 
Bütün duygulardan önce 
Öğrendim ayrılığı 
Saldırgan diyorlar bana 
Oysa kırılganım ben 
Gözyaşlarım mücevher 
Saklıyorum herkesten 
Ürküyorlar gözümdeki ateşten 
Ürküyorlar dilimdeki zehirden 
Ürküyorlar o dur durak bilmeyen 
gözü kara cesaretimden 
Diyorlar: Bir yanı sarp bir uçurum, 
Bir yanı çılgın dağ doruğu. 
Oysa böyle yapmasam ben 
Nasıl korurum içimdeki çocuğu? 
Bir yanım çılgın nar ağacı 
Bir yanım buz sarayı.

Türkiye iklimlendirme sektörü seni 
unutmayacak…
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katılan Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı 
Vahap Munyar, Sabah Gazetesi Köşe 
Yazarı-Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz ve 
Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Hakan Güldağ ekonomi-iş dünyası ile 
ilgili değerlendirmelerini ve öngörülerini 
katılımcılarla paylaştı. 

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından düzenlenen 2017 yılının 
dördüncü ‘Gündem Buluşmaları’ bu kez farklı bir formatta gerçekleştirildi. ‘Ekonomide Ufuk 
Turu ve 2018 Beklentileri’ konu başlıklı toplantıda açılış konuşması gerçekleştiren Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, talep artışına karşın finansman sorunlarının 
en önemli engel haline geldiğini vurguladı ve “İşlerimiz şu anda iyi ama geleceğimizi açık 
ve net göremiyoruz. Her şeye kısa vadede bakmak mecburiyetinde kalıyoruz. Uzun vadeli 
bakışın ülke ekonomisine yerleşmesi gerekiyor” dedi.

Gündem

Türkiye İMSAD Ekonomideki Gelişmeleri, 
Sorunları ve İş Dünyasının Beklentilerini 
Değerlendirdi

14 Aralık Perşembe günü Ortaköy’deki 
Feriye Lokantası’nda iş dünyasının önde 
gelen isimlerini bir araya getirdi. 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan’ın açılış konuşmasını ve 
moderatörlüğünü yaptığı ‘Gündem Buluş-
maları-Özel’ toplantısına panelist olarak 

Türkiye İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye 
İMSAD) yılda dört kez çeyrek 

periyotlarda düzenlediği ‘Gündem 
Buluşmaları’ kapsamında planlanan 2017 
yılının dördüncü toplantısı, ‘Ekonomide 
Ufuk Turu ve 2018 Beklentileri’ başlığıyla 
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Gündem

Ferdi	Erdoğan:	“İnşaat	sektörü	
her	zaman	ülke	büyümesinin	
üzerinde	bir	performans	
gösteriyor”

Açılış konuşmasında, inşaat sektörünün 
sadece ekonominin lokomotifi, istihda-
mın sünger sektörü değil, dış ticarette de 
ciddi bir iş hacmine sahip, katma değeri 
yüksek bir sektör olduğunu vurgulayan 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ferdi Erdoğan, “Büyüme oranlarına 
baktığımızda inşaat sektörü her zaman 
ülke büyümesinin üzerinde bir perfor-
mans gösteriyor” dedi. 2017 yılında işle-
rin tekrar düzeldiğini, bu açıdan sektörün 
yüzünün güldüğünü belirten Erdoğan, 
“Büyüme rakamları oldukça umut verici. 
2016 verileriyle, Türkiye’nin ihracatı 142,0 
milyar dolar. 104 milyon ton mal yurt-
dışına taşınmış. Bu ihracatın 30 milyon 
tonu inşaat malzemelerine ait. Yani 3’te 
1’i” diye konuştu. 
Dış ticarette kalıcı stratejiler oluşturul-
ması gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Tür-
kiye markasına yatırım yaparak bunu öne 
çıkarmamız gerekiyor. İnşaat malzemeleri 
gibi katma değeri yüksek olan ürünlerin 
ortalama ihracat fiyatı sadece 10 sent/kg 
artarsa gelirimiz ihracat gelirine etkisi 3 
milyar dolar artış olacaktır” dedi.  

Finansman	sıkıntısı	son	3	ayda	
arttı

Sektördeki talep artışına karşın finans-
man sorunlarının, faaliyetleri kısıtlayan en 
önemli engel haline geldiğinin altını çizen 
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Yaz 
aylarında göreceli olarak hafifleyen finans-
man sorunları son üç ayda arttı. İnşaat 
sektöründeki finansman sorunları, tüm 

iş ortaklarını etkileyebileceği gibi inşaat 
malzemesi sanayisi için de yakından izlen-
mesi gereken bir risk haline geldi. Tahsilat 
konusu sektörümüzün en önemli sıkıntısı. 
Konutlar satılamıyor, müteahhitler para-
sını alamıyor, bu da doğal olarak malzeme-
cileri etkiliyor. Dolayısıyla Güven Endeksi 
de 100 üzerinden 60’lı rakamlarda dola-
nıyor. Ekonomik beklenti konusunda ne 
yazık ki herkes kaygılı. İşlerimiz iyi ama 
geleceği açık ve net göremiyoruz. Arada bir 
çelişki söz konusu. Her şeye kısa vadede 
bakmak mecburiyetinde kalıyoruz. Uzun 
vadeli bakışın ülke ekonomisine yerleşmesi 
gerekiyor. Tahsilat tarafındaki sıkıntının da 
bir an önce çözülmesi gerekiyor.”

Hakan	Güldağ:	“2018’de	bu	
rakamları	yakalamamız	mümkün	
değil”

‘Ekonomide Ufuk Turu ve 2018 Bek-
lentileri’ başlıklı oturumda, iş dünyası-
nın performansını değerlendiren Dünya 
gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan 
Güldağ, “3. çeyrekte büyümede şampiyon 
olduk ama unutmayalım ki geçen sene 
de en küçük büyümelerden birini yaşa-
mıştık. 2018’de bu rakamları yakalamak 
mümkün değil” dedi. Avrupa Birliği ile 
ilişkileri değerlendiren Güldağ, “Özel-
likle Almanya ile ilişkilerimizde sıkıntı-
lar yaşıyoruz. Türkiye’yi finanse edenler 
eline bir koz geçirdi. Finansman biçimini 
değiştirdiler. 2016’dan 2017’ye Türkiye’nin 
yurtdışından sağladığı kaynaklar daha 

istikrarlı olan krediden portföy yatırı-
mına döndü. Bugün Türkiye’ye gelen her 
100 doların yaklaşık 70 doları portföy 
yatırımı. Yeniden sıcak paranın oynaklık 
yaratan etkisini  ekonomide ciddi biçimde 
hissediyoruz. Bu, dış politikada da daha 
dikkatli olmamızı gerektiriyor. Bunun 
yanında ilişkilerin daha kötüye gitmeye-
ceğini düşünüyorum. Türkiye ekonomisi, 
finansmanının yüzde 80’ini Avrupa’dan 
sağlıyor. Bu finansman yapısına dikkat 
ederek adım atmamız gerekiyor. Önü-
müzdeki dönemde Almanya’yla ilişkiler 
düzelmeye devam edecektir” diye konuştu. 

Vahap	Munyar:	“İnşaatın	
arkasında	ciddi	bir	sanayi	var”	

İnşaatın, sanayinin önüne geçtiği eleş-
tirilerini değerlendiren Munyar, “Para-
nın inşaata, betona, toprağa gömüldüğü 
yönünde eleştiriler var. Ama inşaatın arka-
sında da ciddi bir sanayi olduğunun, yani 
inşaat sanayicilerinin, sizlerin olduğunun 
iyi anlatılması gerekiyor” diye konuştu. 
2018 yılında Türkiye ekonomisinin ancak 
yüzde 5 büyüyeceğini öngördüklerini 
belirten Munyar, marka olma kültürünün 
Türkiye’de yavaş yavaş oturmaya başla-
dığını, marka olmak yerine marka satın 
almanın da ciddi bir strateji olduğunu 
aktardı. 

Şeref	Oğuz:	“Büyük	kırılmalarla	
büyük	fırsatlar	ortaya	çıkacak”	

Sabah gazetesi Köşe Yazarı ve Ekonomi 
Müdürü Şeref Oğuz, “2018’in zor geçeceği 
konuşuluyor, 2017 için de aynı şey söylen-
mişti, 2020 için de söylenecek. Geçmişe 
bakmak lazım ama geleceği de görmek 
lazım” dedi. Türkiye İMSAD üyelerine 
seslenen Oğuz şöyle devam etti: “Param 
olsa sizin şirketlerinize yatırırım. Barış 
ekonomisi yaklaşmaya başladı. Özellikle 
güneyimizdeki ülkeler yeniden inşa edi-
lecek. Bu gerçekleştiği zaman büyük kırıl-
malarla büyük fırsatlar ortaya çıkacaktır. 
En büyük pastayı da sizin içinde bulun-
duğunuz grup alacaktır. Ben gelecek yıla 
bakarken büyük bir patlamanın yaşanacağı 
kanaatindeyim."
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Özel Haber

A larko Carrier’ın Bayilik Satışla-
rından Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Haluk Ferizoğlu, 

2018 yılında iklimlendirme alanında 
yaşanacak gelişmeleri değerlendirerek 
sektörün 2017 performansı hakkında 
bilgi verdi. 
2017 sonunda, merkezi iklimlendirme 
pazarında önceki yıla oranla yüzde 3 
ilâ 5 arasında daralma öngörüldüğünü 
belirten Ferizoğlu, “Yapımı devam eden 

kamu özel ortaklığı hastanelerinin etki-
siyle, klima santrali ve soğutma kulesi 
pazarında biraz artış, fancoil pazarında 
hafif düşüş, soğutma grubu ve çatı tipi 
klima pazarında ise yüzde 10 civarında 
daralma bekleniyor. Alarko Carrier ola-
rak, merkezi iklimlendirme alanındaki 
satışlarda 2017 sonu itibarıyla pazara 
paralel oranda bir seyir tahmin ediyo-
ruz. TL olarak önceki yıla göre artış 
meydana gelse de, yüksek kur sebebiyle 

dolar bazında merkezi iklimlendirme 
açısından yüzde 5 oranında gerileme 
olacağı öngörülüyor. 2017 yılında bina 
otomasyon sistemleri ve soğutma kule-
leri, merkezi iklimlendirme cirosunda 
önceki yıla göre yüzdesel olarak en 
çok artış gösteren ürünler. 2018’de de, 
bu yıla benzer biçimde, ürün bazında 
değişmekle birlikte merkezi iklim-
lendirme pazarında yüzde 5 oranında 
daralma öngörülüyor” dedi. 

“İklimlendirme sektöründe   
 2018 yılına dair beklentiler   
 olumlu”

Alarko Carrier Genel Müdür Yardımcısı Haluk Ferizoğlu:

80 TERMODİNAMİK • OCAK 2018

Alarko Carrier Genel Müdür Yardımcısı Haluk Ferizoğlu:



Özel Haber

“Bireysel	klima	pazarında,	
bilinçlenmesi	artan	tüketici	seçici	
davranıyor”

2014’te hayata geçirilen sezonsal verim-
lilik uygulamasıyla, 12 kW altı cihaz-
larda inverter olma zorunluluğu geti-
rildiğini hatırlatan Ferizoğlu, bu sayede 
enerji verimli ürünlere talep artarken, 
sabit hızlı split klimaların yerini inver-
ter modellere bırakmasının sağlandığını 
belirtti. Tüketicilerin enerji verimliliği 
konusunda daha da bilinçlendiğini 
vurgulayan Ferizoğlu, “Tüketici artık 
sadece fiyat kriteriyle değerlendirme 
yapmak yerine, daha yüksek enerji 
verimliliği değerlerine sahip klima 
seçimlerine önem veriyor. Bu durum, 
günümüzde iklimlendirme sektöründe 
trend haline gelmiş durumda. Yüksek 
ESEER ve SCOP değerleri, klima seçi-
minde en çok dikkat edilen kriterler. 
Bu hem bireysel anlamda hane halkı 
ekonomisine hem de ülke ekonomisine 
ciddi katkı yapan bir gelişme. Klimalara 
günümüzde lüks olarak değil ihtiyaç 
olarak bakılması, sektörü olumlu etki-
leyen bir diğer parametre. Birçok inşaat 
şirketi ev teslimini klima dahil olarak 
yapıyor, bu da klima kullanımının yay-
gınlaşmasına sebep oluyor” dedi.
Ferizoğlu, 2017’de uygulanan ÖTV 
indiriminin, yıl sonunda evsel split 
klima satışlarında yaklaşık yüzde 15’lik 
büyümeye neden olacağını öngördükle-
rine değinerek şunları söyledi: “İklim-
lendirme sektörü, genel olarak zor bir 
yılı geride bıraktı. 2017 Nisan ayın-
daki referandum süreci, özellikle ticari 
klima pazarının gerilmesine sebep oldu. 
Sonraki aylarda bir miktar toparlanma 
görülse de, ticari klimalarda (VRF –LC) 
pazarın 2017’de yatay seyrettiğini söyle-
mek mümkün. Ek olarak, AB’de 2014’te 
F-Gaz regülasyonunun yayımlanma-
sıyla, alternatif akışkanlar, tüm dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de konuşulmaya 
başladı. Regülasyonun amacı küresel 
ısınmayı sınırlamak. Bu kapsamda daha 
düşük küresel ısınma potansiyeline 
(GWP) sahip R32 soğutucu akışkan 

kullanan split klimalar, Japon üreticile-
rin ürün gamında yer alıyor. Piyasada en 
çok kullanılan R410 soğutucu akışkan 
2088 GWP’ye sahipken, R32 soğutucu 
akışkan 675 GWP’ye sahip. Bu 1/3’lük 
oran R32’nin R410A’ya göre yaklaşık 
3 kat daha çevreci olduğu anlamına 
geliyor. 2018 yılında klima sektöründe 
görülecek bir diğer değişiklik, firmaların 
ürün gamındaki yeni nesil R32’li cihaz-
ların artışı olacak. İç ortam hava kalitesi, 
klima seçiminde dikkat edilen bir diğer 
önemli nokta. Günümüzde klimalarda 
toz, kir, sigara dumanı gibi küçük par-
tikülleri tutabilen yüksek yoğunluklu 
filtrasyon sistemleri kullanılıyor.” 
Ferizoğlu, 2017’de ticari klima ve VRF 
(değişken debili soğutucu akışkan sis-
temi) piyasasının kısmen daha durgun 
seyrettiğini söyleyerek “Dengesiz kur 
oranı yatırımcıların alımlarını erteleme-
lerinde en büyük etken oldu. Hem ticari 
klima hem de VRF alanında yapılan 
seçimin en önemli kriteri, enerji verim-
liliği olarak kabul ediliyor. Çünkü enerji 
verimliliği işletme maliyetini doğru-
dan etkiliyor ve bina giderleri arasında 
büyük paya sahip. Ticari klimalarda ve 
VRF sistemlerinde piyasanın en önemli 
ihtiyaçlarından bir diğeri, gelişmiş kon-
trol sistemleri. Merkezi kumandalar 
üzerinden ana sistem parametrelerinin 

kontrolü, bina yönetim sistemlerine 
entegrasyon, daireler için enerji payla-
şımı sistemleri ve kablosuz kontrol, yeni 
tasarlanan projelerde öne çıkıyor” dedi. 

“Avrupa’da	devlet	tarafından	
teşvik	edilen	ısı	pompaları,	
Türkiye	pazarı	için	henüz	yeni	ve	
gelişmeye	açık	bir	alan	yaratıyor”

Isı pompaları hakkında bilgi veren 
Ferizoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Isı 
pompası henüz Türkiye’de yeni keşfe-
dilmeye başlayan bir ürün. Hem fosil 
yakıtlara bağlı olmaması hem de yüksek 
enerji verimlilikleri sayesinde, özellikle 
Avrupa’da ısı pompası satış rakamları 
gün geçtikçe artıyor. AB ülkeleri ısı 
pompalarını çeşitli teşviklerle destek-
liyor. Örneğin, Fransa’da ısı pompası 
yatırım maliyetinin yüzde 30’u devlet 
tarafından karşılanıyor. Türkiye’de de 
ilgili bakanlıklar; ısı pompasının çev-
reci ve enerji verimli bir sistem olması, 
apartman dairesinden büyük ticari 
binalara kadar geniş bir alanda kurulu-
munun mümkün olması nedeniyle, ısı 
pompasının nasıl yaygınlaştırılabilece-
ğine dair çalışmalar yapıyor. Bu yüzden 
önümüzdeki dönemde ısı pompaları-
nın konvansiyonel ısıtma sistemlerinin 
yerini alması bekleniyor.”
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Özel Haber

“Yeni	ErP	yönetmeliğiyle,	
sirkülasyon	pompalarının,	az	
enerji	tüketen	yüksek	verimli	
pompalar	olması	zorunlu	hale	
gelecek”

2018 yılında yayımlanacak ErP 
Yönetmeliği’nin (Energy Related Pro-
ducts / Enerjiyle İlgili Ürünler), ısıtma 
sektöründe birçok olumlu değişikliğe 
yol açacağını söyleyen Ferizoğlu, yönet-
melikle enerji kullanan tüm ürünlerin 
ekolojik gereksinimlerinin belirlen-
diğini vurgulayarak “Tasarım, üretim, 
ambalajlama, nakliye, kullanım ve ürün 
bertarafı dahil olmak üzere, bir ürünün 
tüm yaşam döngüsünü kapsayan gerek-
sinimler sayesinde, kaynak tüketimi-
nin ve zararlı emisyonların azaltılması 
hedefleniyor. Avrupa Birliği ülkelerinde 
halen uygulanan ısıtma ürünleriyle ilgili 
ErP Yönetmeliği, bir hazırlık ve geçiş 
dönemini takiben ülkemizde de 21 
Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe gire-
cek. Bu doğrultuda, Türkiye’de üretilen 

ve ülkemize ithal edilen 400 kW ısıtma 
gücüne kadar kombi ve kazanların, 
daha yüksek verimli bir teknoloji olan 
yoğuşma teknolojisine sahip olmaları 
gerekecek. 400 kW ısıtma gücüne kadar 
konvansiyonel (yoğuşmasız) kombi ve 
kazanların üretimi ve ithalatı ise bu 
tarihten itibaren yasaklanacak” dedi.
Ferizoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Yönetmelik kapsamında kombilerin 
içinde yer alan ve ısıtma sistemindeki 
sıcak su sirkülasyonunu sağlayan dev-
ridaim pompalarının, daha az elektrik 
tüketen yüksek verimli pompa olma-
ları zorunluluğu da getirilecek. Ayrıca, 
70 kW ısıtma gücüne kadar kombi, 
kazan gibi ısı üreticileri ve 500 litre 
hacme kadar su ısıtıcıları ve boylerler 
için üreticilerin enerji verimliliği etiketi 
düzenlemesi zorunlu olacak. Bununla 
birlikte, kombi, kazan, ısı pompası veya 
güneş enerjisi sistemi gibi çeşitli ısı üre-
ticilerinin birlikte kullanıldığı ısıtma 
sistemlerinde, sistem enerji etiketlemesi 
yapılacak. ErP Yönetmeliği sayesinde 

tüketicilere, daha yüksek verimli ve 
çevre dostu ısıtma ürünü seçenekleri 
sunulacak. Tüketiciler de satın almak 
istedikleri ısıtma cihazının veya cihaz 
kombinasyonunun enerji tüketim sınıfı 
hakkında önceden bilgi sahibi olacak.”
Türkiye’deki kombi pazarı hakkında 
da bilgi veren Ferizoğlu, “Ülkemizde 
kombi pazarı yıllık ortalama 1 milyon 
adet seviyesinde. Bunun halen yüzde 
35’i, ErP Yönetmeliği’ne uygun yoğuş-
malı cihazlardan oluşuyor. Yönetmeliğin 
Lot 1 ve Lot 2 fazlarının devreye gir-
mesiyle birlikte, pazarın yüzde 65’lik 
kısmı da yoğuşmalı cihazlara dönecek. 
Yoğuşmalı cihazların konvansiyonel 
cihazlara göre yüzde 15-30 aralığında 
daha verimli olması, dış kaynaklara 
bağlı olduğumuz doğalgazda ülke 
ekonomisine büyük katkı sağlayacak. 
Tüketicilerden gelen geribildirimler 
ve pazar araştırma sonuçları doğrultu-
sunda, firmamızda ısıtma cihazlarının 
geliştirilme çalışmaları son hızla sür-
dürülüyor” diye ekledi.
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Her yıl sektöre kattığı artı değerlerle yükselen Samsung İklimlendirme Sistemleri, 
2018 yılının inovatif ürünlerini ilk kez Sodex Fuarı’nda sergiliyor. 

Yenilikçi Samsung teknolojileriyle tanışmak isteyenler, Sodex’te buluşuyor.

Samsung İklimlendirme Sistemleri
yenilikçi teknolojileriyle

Sodex Fuarı’nda

Sodex Fuarı: 7-10 Şubat 2018
Salon No: 2

Stand No: C02
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1492'de BBC'ye göre, Leonardo da 
Vinci’nin tasarımı olan soğutma maki-
nesi prototipi, bilinen en eski soğutma 
girişimidir.  

1758'de Benjamin Franklin ve Camb-
ridge Üniversitesi'nden Profesör John 
Hadley, sudan daha hızlı buharlaşan 
alkol ve diğer uçucu sıvıların buharlaş-
masının, suyu dondurmak için yeterince 
soğutma sağlayabildiğini keşfetti.

1820’de, İngiliz bilim adamı ve mucit 
Michael Faraday sıkıştırılan ve sıvılaş-
tırılan amonyağın, buharlaşabildiğinde, 
havayı soğuttuğunu keşfetti.

1842'de John Gorrie tarafından komp-
resör teknolojisi kullanarak buz üretildi.
Florida’da John Gorrie, buz makine-
sini 1848 yılında başarıyla sergiledi ve 
1851'de ABD patentini aldı.

1902'de Willis Carrier ilk modern so-
ğutma ünitesini; klimayı tasarladı.

1904'te halk soğutma ile tanıştı. Louis 
Dünya Fuarı'nda organizatörler, Ame-
rikan kamuoyunun konfor soğutma 
konsepti ile ilk tanışması olarak Misso-
uri Eyalet Binası'nı soğutmak için me-
kanik soğutma kullandı.

1906'da ilk kez "Klima" sözcüğü kul-

1492

1906

1902

1820

1842

1904

1758

İklimlendirmenin   
         BakışTarihçesine

Bilgi
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1987'de ozon tabakasını korumak için 
Montreal Protokolü imzalandı. Pro-
tokol, HVAC ekipmanında kullanılan 
klorofluorokarbon (CFC) soğutucu 
akışkanları da dahil olmak üzere, ozon 
tabakasını delici maddelerin fazlalığına 
ilişkin uluslararası işbirliğini belirledi.

1990'da mikroişlemci kontrol sistemle-
ri, hazır yarı iletken teknolojisi sayesin-
de soğutma ve iklimlendirme alanında 
kullanılmaya başladı.

1992'de R-22 Alternatif Soğutkan De-
ğerlendirme Programı (AREP), R-502 
ve R-22'ye alternatif soğutucu akışkan-
lar bulmaya başladı.

1997'de iklim değişikliğine neden olan 
sera gazlarını azaltarak yeryüzünün ik-
limini korumak için Kyoto Protokolü 
imzalandı.

1998'de üniter klimalar ve ısı pompaları, 
6 milyondan fazla satılarak satış rekorunu 
kırdı.

lanıldı. North Carolina'nın tekstil fab-
rikası sahibi Stuart W. Cramer, nem 
kontrolü ve tekstil fabrikalarının hava-
sını değiştirme tekniğini açıklamak için 
başvurduğu bir patent talebinde "klima" 
terimini kullandı. 1908 yılında, G.B. 
Wilson ise, bu terimi bir ders kitabında 
kullanan ilk kişidir.

1922'de Carrier, santrifüjlü soğutucu 
geliştirdi.

1928'de kloroflorokarbon soğutucu 
akışkanlar geliştirildi.

1929'da Oda soğutma sistemleri  
piyasaya çıktı. Frigidaire, soğutma tek-
nolojisini kullanarak 1929 yılında piya-
saya yeni bir split-system oda soğutucu-
su sundu. General Electric, 1930-1931 
yılları arasında 32 benzer prototip  
üretti.

1931'de pencere tipi klima ünitesi icat 
edildi. Buluş sahipleri H.H. Schultz ve 
J.Q. Sherman, bir pencere çıkıntısı üze-
rine yerleştirilebilen bir klima ünitesi 
için bir patent başvurusunda bulundu. 
Cihazlar 1932'de piyasaya çıktı, ancak 
yüksek maliyet nedeniyle yaygın olarak 
satın alınmadı. 

1947'de klimanın maliyeti düşerek 
yaygın olarak kullanılabilir hale geldi. 
1947'de ABD’de bu cihazlardan 43.000 
adet satıldı.

1953'te Oda kliması satışları 1 milyon 
adedin üzerine çıktı. 

1957'de ilk rotary kompresör üretildi, 
böylelikle kompresörler pistonlu tiplere 
nazaran daha küçük, daha sessiz, daha 
hafif ve daha verimli hale geldi. 

1977'de yazın soğutma ve kışın ısıtmayı 
aynı makineyi kullanarak yapabilen ısı 
pompaları geliştirildi.
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Size ŞEFFAFLIK, BÜTÜNLÜK, BAĞIMSIZLIK ve TARAFSIZLIK 
vadediyoruz. Sağlam sertifikalandırma işlemlerimiz sürekli doğrulama, 
ürün numuneleri alma, akredite laboratuar ve kurumlar tarafından yapılan 
bağımsız testler, seçilmiş yazılım kontrolleri ve bağımsız değerlendirmeyi 
içerir.

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION 1994 yılından beri konutlar ve 
endüstriyel tesisler için HVAC-R ürünlerinin performans derecelendirme 
sertifikalarını onaylamaktadır.

Size özel sertifika çözümünü indirmek için:
www.eurovent-certification.com

ÜÇÜNCÜ TARAF SERTİFİKASYONU OLMAYAN 
BİR DÜNYADA YAŞAMAK İSTEMİYO MUSUNUZ?

KAFANIZ RAHAT OLSUN. ÜRÜNLERİ KOLAYCA VE GÜVENLE SEÇİN.
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Teknoloji, son yıllarda ayak uydurulması zor bir hızla gelişiyor. Arkasındaki yoğun ar-ge çalışmalarıyla 

farklı buluşlar, yeni ürünler, tüm dünyada heyecan yaratıyor. Bu ürünler içinden sektörümüzü de 

yakından ilgilendiren yenilikleri okurlarımız için derledik.  

Dünyada 
Heyecan Yaratan 
 Yepyeni Teknolojiler
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arıyorlar. Bu paneller kağıtlar halinde 
hava kalitesini ölçen çevre sensörleri ya 
da kandaki şekeri ölçen diyabet cihaz-
larında kullanılabilir. Yapılan deneyler 
siyano bakterilerden oluşan biyo güneş 
pillerinin işe yaradığını gösteriyor. Son-
raki zorluk ise daha güçlü ve uzun süre 
dayanan piller üretmek olacak. Üretilen 
prototip avuç içi kadar olsa da araştır-
macılar, prototipi A4 kağıdı boyutuna 
büyütebileceklerini düşünüyorlar. Sa-
dece bakteriler kullanılarak üretilen bu 
teknoloji gerçekten pek çok yeni olanağı 
da beraberinde getirebilecek çevreci bir 
teknoloji olarak ön plana çıkıyor. 
Kaynak: http://www.gercekbilim.com/
siyano-bakterilerden-kagit-gunes-pili-
yapildi/  

Siyano bakteriler milyarlarca yıl-
dır dünyada yaşıyor. Aynı bit-
kiler gibi fotosentez yaparak 

atmosfere oksijen veriyorlar. Artık si-
yano bakteriler biyo güneş panellerinde 
kullanılarak, elektrik üretmek için kulla-
nılabiliyor. Bu küçük bakteriler kullanı-
larak bir çeşit yaşayan mürekkep yapıldı 
ve bu mürekkep kağıda basılarak biyo-
solar paneller oluşturuldu. Cambridge 
Üniversitesi, Londra Kraliyet Koleji ve 
Central Saint Martins’den araştırmacı-
lar inkjet yazıcı yardımıyla elektriksel 
olarak basılı iletken karbon nanotüpler 
üzerine düzgün şablonlar çizdi. Bu yü-
zeye basılı bakteriler yaşamaya devam 
etti ve 100 saatlik fotosentez sonunda 
küçük miktarda elektrik üretebildi. Tabii 

Harvard Üniversitesi'nden araş-
tırmacılar 2013'te başlatılan 
RoboBee (Robot Arı) projesi 

kapsamında üretilen yeni prototipi, Sci-
ence Robotics dergisinde yayımlanan 
makaleyle kamuoyuna duyurdu. 
Yeni robot arı, yüzeylere yapışabiliyor, 
suya dalıp çıkabiliyor. Yalnızca 175 
gram ağırlığındaki robot arı, hafifliğin-
den ötürü suyun yüzey direncine daha 
fazla maruz kaldığı için arının sudan çı-
kışı üzerine yerleştirilen küçük bir pat-
layıcı roket düzeneğiyle sağlanıyor. 
Robota, sudaki yanıcı oksi-hidrojen 
gazını açığa çıkarabilen iki elektroli-
tik plaka yerleştiren araştırmacılar, bu 
sayede robotun suyu kullanarak kendi 
gücünün ötesinde itiş kuvveti uygulaya-
bilmesini sağladı. 
Araştırmacılar bunun için robotun ya-
pısına bir gaz haznesinin yanı sıra, suda 
yüzebilen dört dirsekli aparat eklemek 
zorunda kaldı. Ancak bu durum uzak-
tan kontrol sistemlerine yer bulmayı 

bu, evlerde kullanılan güneş panellerine 
göre çok daha kısa ömürlü bir teknolo-
ji. Fakat yine de bu sayede belli enerji 
gerektiren küçük cihazlar  ve giyilebilir 
sensörler için gereken enerji, bu biyo 
güneş pillerinden sağlanabilir. Ayrıca 
ürün biyo bozunur ve bertaraf edilebilir 
olduğundan doğada ayrışabilir. Araş-
tırmacılar şimdi geceleri salınan mole-
küllerden elektrik üretmenin yollarını 

zorlaştırdığı için robot arılar henüz 
uzaktan kumanda edilemiyor. Araştır-
macılar projenin ilerleyen safhalarında, 
tarım alanlarına uzaktan kumandayla 
polen yayabilecek robot arılar geliştir-
meyi hedefliyor. 
Proje kapsamında üretilen ilk prototip 

Siyano Bakterilerinden Güneş Pili: Biyopanel

Suya Dalıp Çıkabilen Robot Arılar

yalnızca basit uçma ve konma görevleri-
ni yerine getirebiliyordu.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/ 
teknoloji/suya-dalip-cikabilen-robot-
ari-uretildi,A6QyBMeHmEWqxTb 
SxFVA5g
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bulmayı sağlayan "makinayla öğrenme" 
adını verdikleri bir tür yapay zeka yardı-
mıyla yaptılar.
 
Kaynak:http://www.bbc.com/turkce/
haberler-42366381

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay 
Dairesi (NASA), aynı Güneş 
Sistemi gibi içinde sekiz geze-

gen barındıran yeni bir sistem buldu. 
Kepler-90 adı verilen yıldızın yörünge-
sindeki sistem, Güneş Sistemi dışında, 
şu ana kadar keşfedilen en çok gezegenli 
sistem. Kepler-90, Güneş'ten biraz daha 
sıcak ve biraz daha büyük. Çevresinde-
ki gezegenlerin yedisi ise gökbilimciler 
tarafından daha önce keşfedilmişti. Se-
kizinci bir gezegenin keşfedilmesiyle 
Kepler-90 güneş sisteminin aynı dün-
yamızın bulunduğu sistem gibi sekiz 
gezegenli olduğu anlaşıldı. Uzmanlar 
yeni bulunan gezegenin küçük ve ka-
yalık olduğunu söylüyor. Google'da 
yazılım uzmanı olarak çalışan ve keşfe 

katkıda bulunan Christopher Shallue, 
"Bu keşifle birlikte Kepler-90 Güneş 
Sistemimiz ile aynı sayıda gezegene sa-
hip ilk yıldız olmuş oldu" diyor. Google 
yazılım uzmanları, bu keşfi, daha önceki 
taramalarda gözden kaçan gezegenleri 

Yapay zekayla keşfedilen  “Kepler-90”





Dosya

  

  

92 TERMODİNAMİK • OCAK 2018

herhangi bir sızıntı oluşursa, alarm 
çalarak, kontrol istasyonundaki tek-
nisyeni uyaracak. Ayrıca kağıt sadece 
suya tepki veriyor, diğer sıvılara tepki 
vermediğinden yakıtlarda istenmeyen 
suyu tespitte kullanabilir. İletken ka-
ğıdın sıradışı uygulamaları da olabilir, 
incecik OLED ekranlara enerji verebi-
lecek elektronik gazeteler için kullanı-
labilir. Araştırma Journal of Materials 
Chemistry A dergisinde yayımlandı.
Kaynak:http://www.gercekbi l im.
com/su-kacak-iletken-kagit-karbon-
nanotup/

bu şekilde elektrik üretirse ürünler çok 
daha başarılı olacaktır. Seralar ürettik-
leri elektriği kullanarak, sıcaklığı kon-
trol ederek, fanlara güç veriyor, ışıkları 
yakıyor ve görüntüleme sistemlerini 
çalıştırıyor. Güneş panelleri klasik pa-
nellerden % 40 daha ucuza geliyor. Bu 
sayede elektrikten tasarruf edilerek, 
gaz emisyonları daha da azaltılabiliyor. 
Kaynak:http://www.gercekbi l im.
com/hem-elektrik-mahsul-verimini-
arttiran-sera/

Washington Üniversitesi’nden 
bilim insanlarının geliştirdiği 
elektrik ileten kağıt su sızın-

tılarını tespit edebiliyor. Prof. Anthony 
Dichiara liderliğindeki öğrencilerden 
oluşan bir ekip, geleneksel kağıt üretim 
tekniklerini kullanarak ağaç fiberleriy-
le yüksek iletken karbon nanotüpleri 
karıştırdılar. En başta amaçları elektrik 
ileten bir kağıt üretmekti. Fakat   kağıda 
yanlışlıkla su damlası gelince, kağıttaki 
ipsi hücreler hızla şişerek, normal bo-
yun 3 katına ulaştılar. Nanotüplerdeki 
bu değişiklik kağıdın iletkenliği boza-

Yeni nesil güneşten elektrik üre-
ten seraların ilk mahsulleri 
alındı. Elektrik üreten kırmızı 

renkli seralarda üretilen salatalık ve do-
matesler daha hızlı büyüyebiliyor ve % 
5 daha az su kullanıyor. "Yeni geliştir-
diğimiz akıllı seralar sayesinde, mahsul-
lerin büyümesini engellemeden güneş 
enerjisinden elektrik elde edebiliyor, 
bu gerçekten heyecan verici" diyor Ka-
liforniya Üniversitesi’nden çevre bilim-
lerinden Prof. Michael Loik. Araştırma  
American Geophysical Union dergisi 
Earth’s Future’da yayımlandı. Elektrik 
üreten güneş enerjili seralar dalgaboyu 
seçici fotovoltaik sistemlerle donatıldı. 
Bu eşsiz teknoloji sayesinde daha ve-

rak, kağıttan led lambaya aktarılan gücü 
kesti. Fakat sonrasında kağıt kuruyun-
ca, iletken ağ yeniden oluştu ve tekrar 
devreye girdi. Ekip şimdi endüstriyel 
hatlara üzerine bu kağıtları sararak, sı-
zıntıları tespit etmeyi hedefliyor. Eğer 

rimli ve mevcut fotovoltaik sistemlerden 
daha az maliyetli sistemler kurulabiliyor. 
Yeni seralar şeffaf ve parlak macenta 
(morumsu kırmızı) boya sayesinde ışı-
ğı absorblayarak şerit fotovoltaiklere 
yansıtarak elektrik üretiyor. Dalgaboyu 
seçici fotovoltaik sistemler mavi ve ye-
şil ışığın dalga boylarını absorbe ederek, 
geri kalanı bitkilerin büyümesi için bıra-
kıyor. Bu teknoloji UC Santa Cruz’dan 
Prof. Sue Carter ve Glenn Alers 2012’de 
Soliculture’ı kurarak teknoloji pazara 
taşıdı. Ekip domates, salatalık, limon, 
biber, çilek, ıhlamur, fesleğen gibi 20 
çeşit bitkinin fotosentez ve meyve üre-
timini görüntüledi. “Ürünlerin % 80’i 
etkilenmezken, % 20’si macenta pen-

cereler ardında çok daha iyi 
büyüdü” diyor Loik. Yapılan 
ilave deneylerle domates 
fotosentezine ilişkin küçük 
tasarruflar da yapıldı. Bu 
sayede bitkiler diğer sera-
lara kıyasla % 5 daha az su 
istiyor. Seralar sayesinde   
son 20 yılda 6 katına çıkan 
sera kullanımı, tüm dün-
yada 9 milyon hektar alan 
gerektiriyor. Eğer seralar 

Boru Hatlarındaki Su Kaçaklarını Gösteren İletken Kağıt

Kendi Elektriğini Üreten Solar Seralar
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inşasını yaklaşık 60 günde tamamladı. 
Musk inşa ettikleri pilin, en yakın ra-
kibinden üç kat daha güçlü olduğunu 
belirtti. Güney Avustralya elektriği-
ni rüzgar enerjisi ve kömürle çalışan 
santrallerden sağlıyor. Mevcut elektrik 
şebekesi, özellikle çok sıcak geçen yaz 
aylarında talebi karşılamakta zorlanıyor. 
Elektrikli araba üreticisi Tesla, pil üreti-
minde de ciddi yatırımlar yapıyor.

Kaynak:http://www.bbc.com/turkce/
haberler-42191072

Dünyanın en büyük lityum-iyon 
pili, Güney Avustralya'daki 
şebekeye elektrik dağıtmaya 

başladı. Tesla'nın inşa ettiği 100 me-
gavatlık pil, resmi olarak aktive edildi. 
Fransız enerji şirketi Neoen'in işlettiği 
bir rüzgar enerji santraline bağlı olan pil, 
Jamestown'da bulunuyor. Pil olası bir 
elektrik kesintisi durumunda tek başına 
30 bin hanenin bir saatlik elektrik ih-
tiyacını karşılayabiliyor, ancak daha çok 
mevcut elektrik kaynaklarını destekle-
mek ve dengelemek için kullanılacak. 
Güney Avustralya eyaleti Başbakanı Jay 
Weatherill, 2017 yılının Temmuz ayın-
da yaptığı açıklamada "Bu pil yenilene-
bilir enerjinin depolanma şeklini tama-
men değiştirecek. Aynı zamanda Güney 
Avustralya'daki elektrik şebekesini den-
geleyerek fiyatları düşürecek" demişti. 
Tesla'nın inşa ettiği dev pilin hikâyesi, 

Avustralyalı teknoloji girişimcisi Mike 
Cannon-Brookes'un Twitter üzerinden 
Tesla'nın kurucularından Elon Musk'a 
meydan okumasıyla başlamıştı. Can-
non-Brookes, Mart ayında Musk'a Gü-
ney Avustralya'nın elektrik sorununu 
gerçekten çözmeyi isteyip istemediğini 
sordu. Musk ise projenin onaylanma 
tarihinden itibaren 100 gün içinde pili 
inşa edip, yaz başlamadan çalışır hale 
getirme sözü verdi. Hatta Musk, pil, 
bu süre içinde bitmezse Avustralya'dan 
para almayacaklarını söyledi. Projeye 
onay 30 Eylül 2017’de çıktı. Tesla pilin 

Tesla'nın Avustralya'daki 'mega pili'

Daha önce bu konu üzerinde yapılan 
araştırmalar kısıtlı imkânlar sebebiyle 
sonuç vermezken MIT ekibinin keşfi 
şimdiden lahana, ıspanak ve su teresi 
gibi birçok bitki üzerinde sonuç veriyor.
Kaynak:http://www.hurriyet.com.tr/
abdli-bilim-insanlari-isik-sacan-bitki-
yaratti-40680286

ABD’nin Massachusetts eyaletin-
de bulunan Massachusetts Tek-
noloji Üniversitesi’nde (MIT) 

bir grup bilim insanı, bir bitkinin yap-
raklarına nano parçacık yerleştirerek ışık 
saçan bitki yarattı. Bilim insanları yeni 
keşiflerinin sürdürülebilir bir alternatif 
olması sebebiyle geleneksel ışık kaynak-
larının yerini alabileceğini düşünüyor.
Nano Letters ismindeki bir dergide 
yayımlanan araştırma sonuçlarına göre 
bilim insanları, bitkinin ışık saçmasını 
sağlamak için ateş böceklerinin parla-
masını sağlayan bir partikül kullandı. 
Işık maya ismi verilen bu partiküllerden 
yarattıkları nano parçacıkları bitkinin 
yaprağına yerleştiren ve bitkiyi yüksek 
basınca maruz bırakan araştırmacılar 
böylece bitkinin dört saat boyunca ışık 
saçmasını sağladı. Keşfin halen erken 
aşamalarından olduklarını belirten araş-
tırma başyazarı Profesör Michael Stra-

no, "Bu keşfin amacı prize takılmasına 
ihtiyaç duyulmayan bir masa lambası 
yaratmak. Böylece ışık bitkinin ken-
di enerji metabolizmasından oluşacak. 
Hedefimiz bitki hâlâ fide halindeyken, 
oluşturduğumuz nano parçacıkları bir 
kez enjekte etmek ve bitkinin ömrü 
boyunca ışık saçmasını sağlamak" dedi. 

Işık saçan bitkiler
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yerine getirdiğini belgelemeli ve ürünle-
rinin neden iyi olduğunu kanıtlamalıdır.
İyi bir iklimlendirme sisteminin, kulla-
nıcıya konforu, olabilecek en az enerji 
tüketimi ile sunması gerekir. Bu bağ-
lamda kullanıcının beklentisi; konfor 
ve tüketim analizlerinin etkin, doğru 
ve en önemlisi sürdürülebilir bir şekilde 
güvence altına alınmasıdır. Bunu sağla-
mak adına uygulayıcı tarafların, kulla-
nıcı beklentisini karşılamak için, tercih 
edilen iklimlendirme sisteminin “ömür-
boyu maliyetine” dair raporlarını suna-
bilmesi önemlidir. Bu, iyi olmayı, yani 

moda tabir ile “mor inek” olmayı tesis 
edebilir. Bunu sağlamak için ise karma-
şık ölçüm gereksinimleri vardır. En yalın 
hali ile bu ölçüm gereksinimleri aşağıdaki 
gibidir:
•	 Bağıl nem ve sıcaklık ölçümü
•	 Hava hızı ve hava debisi ölçümü
•	 İç hava kalitesi ölçümü (bağıl 

nem/sıcaklık/ortamda CO2/ortam 
basıncı)

•	 Gürültü seviyesi
•	 Ortamda türbülans seviyesi ölçümü
Bununla birlikte kullanıcı, iklimlendirme 
tertibatının ürünü olan şartlandırılmış 

Günümüzde enerji fiyatları yükselir-
ken rekabet koşulları zorlaşmakta, 
yasal düzenlemeler ile zorunlu-

luklar daha da sıkılaşmaktadır. Bu şartlar 
altında iklimlendirme sistemi, kullanıcı 
beklentilerini karşılamalı, yasal zorunlu-
luklar ile uyumlu olmalı, sosyal sorumlu-
luklar çerçevesinde, enerji verimliliğini ve 
bununla ilintili bir şekilde çevreye olabilen 
en az zararı verecek şekilde tasarlanmalıdır. 
Diğer taraftan, üretici ve uygulayıcı firma-
lar kendi ürünlerinin yukarıdaki şartları 
sağladığını, ürünlerinin tüm bu unsurları 
yerine getirme konusundaki taahhütlerini 

Yazan: Özgür Küçükhüseyin, Testo Türkiye Satış Direktörü

Teknik

İklimlendirme Sistemlerinde 
Önemli Hususlar
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havanın durumuna göre değerlendirme 
yapar. Yani değerlendirmeleri çok soğuk 
ile çok sıcak aralığında, algısal olarak 
değişmekte ve bu algılarına havanın kali-
tesi ile ilgili değerlendirmeler de eklenmiş 
durumdadır.
Enerji verimini sağlamak, optimum 
“ömür boyu maliyetler” sunabilmek, kul-
lanıcıda olabildiğince konforlu bir algı 
yaratabilmek için gerekli ölçüm değiş-
kenlerinin doğru, etkin ve raporlanabilir 
bir şekilde gerçekleştirilmesi uygulayıcılar 
için son derece zorlayıcıdır. Bu noktada; 
1. İklimlendirme sisteminde kapasite 
ayarı talep tarafı yönetimi ile mümkündür. 
a. Uygulama noktasında kullanım modeli 
doğru belirlenmeli ve kapasite buna göre 
kurgulanmalıdır.
b. Kullanım modeline göre, değişken taze 
besleme kurgusu yapılmalı ve iklimlen-
dirme sistemine bu şartlar öğretilmelidir. 
2. Kullanıcı algısı tarafında ise, “Termal 
Konfor” şartlarına uyulmaya özen gös-
terilmelidir.
a. Ofis ortamı veya evdeki oturma odası 
gibi, uygulama noktasında ne yapıldığı 
belirlenmelidir.
b. Kullanıcının uygulama noktasındaki 
kıyafet biçimi mevsimsel olarak tespit 
edilmelidir.

Ölçüm yapılırken kullanılacak ölçüm 
cihazının ise olabildiğince yukarıdaki 
değişkenleri ölçebilecek altyapıya sahip 
olması, bu ölçümleri istenen sürelerde 
kayıt altına alabilmesi ve alınan ölçüm 
verilerinin esnek bir şekilde raporlana-
bilme opsiyonları olması önemlidir. Zira 
ölçmek bilmek, bilmek, yönetmektir. 
Doğru ölçümü, doğru şekilde, doğru 
ekipman ile almazsanız bilemez, bilmez-
seniz yönetemezsiniz.
Ölçüm değişkeninden bağımsız, ölçüm 
yaparken, uygulama tipine uygun ölçüm 
cihazları kullanılmalıdır. Örneğin, hacim-
sel debi için hava hızı ölçümü yapıla-
cak ve ölçüm, kanal içinde yapılacak ise 
kanal içi ölçümler için tasarlanmış hava 
hızı ölçüm probları kullanılmalıdır. Aynı 
şekilde, ölçüm alınacak noktadaki ortam 
şartları, sıcaklık, basınç, toz yükü gibi 

ölçüm probunu zorlayacak, ölçüm sonu-
cunu etkileyebilecek şartları göz önünde 
bulundurarak, uygulamaya uygun, ortam 
şartlarına dayanıklı tipte bir seçim yapıl-
malıdır. Aksi takdirde en yüksek doğru-
lukta, en pahalı sistemler tercih edilse 
dahi ölçümü yapan probun uygulamaya 
uygun olmaması sebebiyle yanlış ölçümler 
ve belirli bir süre sonra arızalar ile karşıla-
şılması kaçınılmazdır. Bu kritik noktada, 
ölçüm alırken dikkate alınması gereken 
hususları değişken bazında değerlendir-
mek gerekirse:

Temaslı	sıcaklık	ölçümü	
Ölçüm noktasında ihtiyaç duyulan şart-
lara uygun sensörler ile donatılmış problar 
seçilmelidir. Burada, ölçüm yapan uzman 
aşağıdaki şartlara göre uygulamanın 
gerektirdiği doğru probu belirlemelidir:
•	 Ölçüm aralığı
•	 Ölçüm doğruluğu
•	 Ölçüm hızı
Sağdaki grafikte ölçümlerde yaygın olarak 
kullanılan sıcaklık sensörlerinin ölçüm 
aralıkları vardır:

En geniş aralığa sahip olan sensörler pek 
çok uygulamada kullanılabilme kolaylığı 
sağlar. Ne var ki bu aşamada sensörlerin 
ölçüm doğruluk değerleri devreye girer. 
Tablo 1, EN60584-1 ve EN60751 norm-

larına göre düzenlenmiştir.

Yalın bir örnekle, N.Ş.A. saf su deniz sevi-
yesinde 100°C’de kaynamaya başlar. Eğer 
sensörünüz K-tipi, sınıf-2 bir ısılçift ise, 
sıcaklık ölçer ekranındaki değer 96,75 
°C ile 103,25°C arasında kaldığı sürece 
teknik olarak ölçüm hatası yoktur. Aynı 
şekilde sensörünüz, PT100, sınıf A ise 
sıcaklık ölçer ekranındaki değer 99,65°C 
ile 100,35°C arasında kaldığı sürece 
teknik olarak ölçüm hatası yoktur. Yani 
6,5°C’lik bir hata aralığı ile 0,7°C’lik bir 
hata aralığı arasında tercih yapılmalıdır.
Son olarak da ölçüm hızlarına dikkat 
edilmelidir. Bu bilgi tüm üretici kata-
loglarında, problara ait t90 veya t99 bil-
gisi süresi ile ilgili ifade teknik bölümde 
yer alır ve probların tepki süresini ifade 
eder. Prob tipine bağlı olarak 20°C’lik 
ortam sıcaklığında, daldırma problarda 
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2m/s hızda akan 60°C’lik suyun sıcak-
lığını t90’da %90, t99’da ise %99 doğ-
rulukta okuma süresini işaret eder. Aynı 
şekilde diğer prob tipleri için yüzey prob-
larında 20°C’den, 60°C’lik yüzey sıcaklığı 
okuma süresi, ortam sıcaklığı problarında 
ise 2m/s hızda akan 60°C’lik havanın 
sıcaklığını okuma süresi ifade edilir.  
Genel bir ifade ile ısılçiftler geniş aralıkta, 
hızlı ancak kaba ölçüm yaparlar. Pt100'ler 
oldukça geniş aralıkta, yüksek doğrulukta 
ve yavaş ölçüm yaparken, NTC'ler dar ara-
lıkta ısılçiftler kadar hızlı, Pt100'ler kadar 
hassas ölçüm yapma yeteneğine sahiptirler.

Temassız	sıcaklık	ölçümü

Temassız sıcaklık ölçümü yaparken, 
bu cihazların yüzey ölçümü yaptıkla-
rını unutmamak gerekir. Genellikle bu 
cihazlarda bulunan lazer işaretleyicinin, 
kullanıcıya ölçüm yeri ile bilgi verdiği 
ve ölçüme herhangi bir etkisi olmadığı 
akılda tutulmalıdır. Bu cihazlar, yüzey-
den yayılan kızılötesi aralıkta bulunan ısı 
kaynaklı enerjiyi görür ve bunu sıcaklığa 
Bolzmann formülü aracılığıyla çevirir. 
Yani, her gözün görüş açısı olduğu gibi 
bu cihazlar da optik oran olarak ifade 

edilen ve yüzeye olan mesafenin, ciha-
zın taradığı daire çapına oranına karşılık 
gelen bölge sıcaklığını verir. Ayrıca her 
yüzey malzemesinin ısı yayınım oranı 
malzeme tipine göre değişkendir. Kul-
lanıcı, cihazın teknik özelliklerine göre 
en doğru sıcaklık değerini alabilmek için 
cihaza, ölçüm yaptığı yüzey malzemesinin 
yayınım katsayısını girmelidir. Yayınım 
katsayısı 0 ile 1 arasında değişir. Teknik 
olarak ε ile işaret edilen “emisivite” katsa-
yısının cihaza girilmesi gereklidir.

Bağıl	nem	ölçümü

Bağıl nem ölçümü, kapalı hacim-
lerde sıcaklığa göre değişkenlik gös-
terebilir. Kapalı mekânlarda doğru 
bağıl nem ölçümü için bina dış kabuk 
yüzeyinin iç tarafı ile ortam sıcak-
lığı dikkate alınarak değerlendirilmeli 
ve doğru noktada ölçüm alınmalıdır.  
Aşağıdaki bağıntı koşullarına riayet edil-
melidir.

Buna göre, bina kabuğu iç yüzey sıcaklığı 
ile ortam sıcaklığı arasında en az 4°C’lik 
farkın olduğu noktada yapılan bağıl nem 
ölçümü doğru sonuçları verecektir. Bazı 
durumlarda bina kabuğu izolasyonunun 
iyi olması halinde yüzey sıcaklığı ile 
ortam sıcaklığı arasında 4°C’lik bir fark 
oluşamayabilir. Bu durumda oluşan en 
yüksek farkın olduğu yerde bağıl nem 
ölçümü yapılabilir. Ayrıca en düşük far-
kın oluşmaması, ölçüm yapan kişiye bina 
izolasyonunun iyi olduğuna dair işaret 
de verir.

Doğruluk 

Sensör Sıcaklık aralığı Sınıf

Maksimum toleranslar

Sabit değer Referans 
sıcaklık

Termokupl

K Tipi (NiCr-Ni)

-40 … +1200 °C 2 ±2.5 °C ±0.0075 ∙ |t|

-40 … +1000 °C 1 ±1.5 °C ±0.004 ∙ |t|

T Tipi -40 … +350 °C 1 ±0.5 °C ±0.001 ∙ |t|

J Tipi -40 … +750 °C 1 ±1.5 °C ±0.004 ∙ |t|

PT100

-100 … +200 °C B ±(0.3 + 0.006 ∙ |t|)

-200 … +600 °C A ±(0.15 + 0.002 ∙ |t|)

NTC (Standart)
-50 … -25.1 °C
-25 … +74.9 °C
+75 … +150 °C

-
±0.4 °C
±0.2 °C

±0.5 %okuma

NTC (Yüksek 
sıcaklık)

-30 … -20.1 °C
-20 … 0 °C

+0.1 …+75 °C
+75.1 …+275 °C

-

-°C

±1 °C
±0.6 °C
±0.5 °C

±0.5 °C ±0.5 
%okuma

t = ölçülen sıcaklık

Tablo 1.
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Kanal	için	hız	ölçümleri

Kanal için hız ölçümleri, ölçüm uzma-
nını en çok zorlayan değişkenlerdendir. 
Bunun için tüm EN 12599 / VDI 2080 
/ ASHRAE gibi standartlarının belirttiği 
üzere, iki engel arasında aşağıdaki gör-
selde belirtildiği gibi laminar akışın tesis 
edildiği hesaplanmış, belirli bir mesafede 
ölçüm alınması gereklidir.

Bunun dışında, ölçüm uzmanı doğru 
noktada ölçüm alırken, probu akış 
yönüne dik, sensörü ise akışla aynı yönde 
konumlandırmak zorundadır. Probun 
kendi ekseni etrafında dönüşü ile ilgili 
sapmaları aşağıdaki görsel betimler:

Buna göre, örneğin, 30°lik açısal bir 
konumlandırma hatası, gerçek hız değe-
rinin ancak %20’sinin alınmasına, hatta 
probu ters (yani 180°de) konumlandır-
mada bile gerçek değerin ~%65’inin 
alınmasına sebep olur, ki bu da hacim-

sel debi kapasite hesabını doğru orantılı 
olarak etkiler. Basınç ölçümlerinde ise, 
özellikle hat/kanal/oda basıncı ölçümle-
rinde prob uçlarının doğru şekilde ilgili 
konuma yerleştirilmesi gereklidir. Bunu 
açıklayan görsel aşağıdadır:

Gürültü ölçümü yaparken ise ölçüm 
yapan ölçüm uzmanının, ölçüm ciha-
zını bedeninden en az 50 cm uzakta ve 
probunu gürültü kaynağına doğrultmuş 
şekilde tutması gereklidir. Zira insan 
bedeninin kendisinin bir ses seviyesi 
vardır ve bu ölçüm sonucunu olumsuz 
etkileyecektir. 
Aynı şekilde ölçü-
mün, gürültü kay-
nağından çıkan 
sesin, yansıma 
alanı olan 2 metre 
mesafeden uzakta 
tutulması gerekli-
dir. 

İklimlendirme sistemleri birtakım değiş-
kenlere göre iklimlendirme görevlerini 
yerine getirirken ve bu değişkenlere göre 
teknik uzmanlar, ilgili sistemleri teknik 
olarak verimli şekilde çalıştırmaya çalı-
şırken, kullanıcıların algısal koşullarını 

dikkate almak gerek-
lidir. “Termal konfor” 
olarak adlandırabile-
ceğimiz kullanıcı algı 
değerlendirmesi bu 
açıdan önemlidir.

Termal	konfor

Termal konfor, “Bek-
lenen Ortalama Karar 
(PMV)”, “Öngörülen 
Memnuniyets iz l ik 
Oranı (PPD)” değiş-
kenlerine göre hesap-
lanır. Bu konu ile ilgili 
standart ISO7730’dur. 

Beklenen Ortalama Karar (PMV değeri 
ile insan bedeninin ısıl dengesini temel 
alan, geniş bir denek insan grubunun 
7-seviyeli bir termal duyarlılık skalasına 
göre değerlendirdiği, ortalama bir karar 
değerini öngören indekstir. 

Buna göre yapılan işlem, kıyafet etkisi, 
iklimlendirme kaynağının sağladığı temel 
fiziksel değişkenler ile birlikte değerlen-
dirilebilir. Bu da iklimlendirme sistemi-
nin salt şartları, sağlayabildiği koşullara 
göre değil kullanıcının o ortamdaki 
aktivite tipine, kıyafet etkenini de göz 
önünde bulundurarak, bileşik bir değer-
lendirme yapılabilmesini mümkün kılar.
Öngörülen Memnuniyetsizlik Oranı 
(PPD) ise aşağıdaki formüle göre hesap-
lanır:

PPD	=	100	–	95	∙	exp(-0,033	53	∙	
PMV4	–	0,217	9	∙	PMV2)

Bu hesaplamalar sonucunda ilgili ortam 
için aşağıdaki eğrideki konumumuzu 
öğrenmiş oluruz.

100 TERMODİNAMİK • OCAK 2018





Teknik

Grafiğin y-ekseni, “Öngörülen Memnu-
niyetsizlik Oranı (PPD)”nu işaret eder-
ken, x-ekseni “Beklenen Ortalama Karar 
(PMV)”ı işaret eder.
Hesaplama sonucunda grafikteki mavi 
nokta gibi bir konum belirlenmiş olur, 
buna göre:
X-ekseni “çok soğuk-çok sıcak” aralı-
ğındaki değerlendirme noktasını ifade 
ederken, y-ekseni de o ortamda bulu-
nan kişilerin tahmini memnuniyetsizlik 
oranı hakkında bilgi verir. Buna göre, 

ISO7730 ile uyumlu, algısal olarak yuka-
rıdaki grafikteki gibi “ne sıcak-ne soğuk” 
algısının olması beklenen yerde, uç algılar 
ile memnuniyetsiz olan kişilerin kıyafet 
biçimi veya yaptıkları iş sorgulanarak 
memnuniyet koşulları sorgulanabilir.

Tüm bu bilgiler ışığında, kullanılması 
düşünülen ölçüm cihazının yukarıdaki 
iklimlendirme kaynağının performans 
ve uyumluluk şartlarını, günümüz dijital 
altyapısının gerekliliklerini sağlayacak 
şekilde donatılmış olması (kayıt/rapor-
lama/kablosuz arayüzler gibi), zaten zorlu 
ve kapsamlı olan ölçüm işlerinin daha 
etkin değerlendirilmesi için giderek artan 
bir öneme sahiptir.

Aynı şekilde, ilgili ölçüm cihazı tedarik-
çilerinin bilgi birikimi ile teknik destek 
hususunda organizasyonel tecrübe ve 
birikime sahip olması sürdürülebilirlik 
açısından son derece mühimdir.

Sonuç itibarıyla konusunda uzman, tek-
nik ve teknolojik bilgi birikimine sahip, 
varlığını uzun yıllardan beri sürdüren, 
kalite algısı içerisinde, PUKÖ döngüsünü 
benimsemiş çözüm ortakları ile kullanıcı 
memnuiyetinin en üst düzeye çıkartıl-
ması, kullanıcı tercihlerinde, taahhüt 
edilen değerlerin, doğru, etkin, rapor-
lanabilir ve sorgulanabilir bir şekilde 
gerçekleştirilmesi iyinin belgelenmesi 
ve sektörde “mor inek” konumunda olu-
nabilmesi için gereklidir.
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Orta ve düşük basınçlı ısıtma, 
soğutma, havalandırma ve atık gaz 
geçiş hatlarında kullanılmak üzere 
geliştirilmiş kendinden yalıtımlı tek 
parça esnek hava kanallarıdır. 
Hava sızdırmaz. Çekme ve darbe 
dayanımı yüksektir.

Yeni tam 
laminasyonlu 
esnek hava kanalı:

Çap Aralığı 
Ø 102 mm - Ø 610 mm 

Artist Serisindeki (tam laminasyonlu esnek hava kanalları) kanallar:

sızdırmaz

yenİlİkçİ ÜRÜN

PRATİK MONTAJ

ESTETİK GÖRÜNÜM

PATENTLİ
YENİ ÜRÜN

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

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

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

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

www.flexiva.com.tr
Diğer Flexiva ürünleri için:
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girişinde ve çıkışında CFD yazılımı ile 
incelenmiş, akışın düzelmesi için üni-
tenin yapısal unsurlarında yapılabile-
cek değişiklikler gösterilmiştir. Çıkan 
sonuçlar lamel bloğu girişindeki hava 
hızı dağılımı düzgünlüğü kıstas alınarak 
incelenmiş, alınan sonuçlar kıyaslan-
mıştır.

1.	Giriş

Kuru soğutucular içerisindeki hava, 
fan ile bir kanal kesitine sahip alanın 
içinden geçmektedir. Bu nedenle kanal 
kesitinin geometrisi, akışı etkileyecek 
unsurları barındıracağından önem arz 
eder. Kanal içerisinde akan havanın akış 
karakteri, havanın hızına, kanalın kesit 
geometrisine, büyüklüğüne ve havanın 
lamel bloğu girişinden çıkışına kadar 
kat ettiği toplam mesafeye bağlıdır [1]. 

Fanın verimi, fanın hava emiş tarafındaki 
akışın düzgünlüğünden etkilenir. Eğer 
kesit boyunca ilerleyen hava fana girme-
den döngü oluşturuyorsa, fan bu döngü-
den dolayı oluşan ilave basınç kaybını 
yenmek için de enerji harcayacağından, 
fan verimi olumsuz etkilenir. Akış kesiti 
içerisine sac aksamda bulunan bükümler, 
keskin köşeler ya da akışın içine dolduğu 
cepler bu döngü akımlarına sebep olan 
unsurlardır. Bununla birlikte yapının 
temel bileşenlerine ait ölçüler (ayak yük-
sekliği, davlumbaz boşluğu) akışın geliş-
mesinde doğrudan etkilidir. 
Havanın lameller arasındaki akışının 
düzgün dağılımının, ısı değiştiricisinin 
verimi ve istenen ısı iletiminin sağlanabil-
mesi üzerinde ciddi etkisi vardır [2]. İdeal 
olan kanatlı borulu ısı değiştiricisinde, 
lamel bloğuna giren hava, lamel bloğu 
girişindeki her noktada aynı karakterde 

Özet	

Kanatlı borulu ısı değiştiricilerinde 
lamel bloğu içinden geçen hava, 
lamel bloğunun girişindeki her 

noktada aynı hızla geçmeyebilir. Bu hız 
farkı lamel bloğuna gelen havanın karşılaş-
tığı çeşitli üniteye ait olmayan engellerden, 
çalışma alanındaki rüzgârdan, fan ile lamel 
bloğu arasında kalan davlumbaz boşlu-
ğuna ait büyüklük ve bu boşluktaki yapısal 
unsurlara ait şekil ve çıkıntılardan kay-
naklı olabilir. Lamel bloğuna giren havanın 
bölgesel olarak farklı hızlarda olması, ısı 
transferi ve basınç kayıplarında bölgesel 
farklılıklara sebep olduğundan verimliliği 
etkileyebilir. Bu sebeple söz konusu hız 
farklılıklarının mümkün olan en düşük 
değerde olması gerekmektedir.
Bu çalışmada yatık tip kuru soğutucu-
larda hava akışının durumu lamel bloğu 

Yazan: Feridun Yavaş, Ar-Ge Mühendisi, Friterm Termik Cihazlar A.Ş.
Hüseyin Onbaşıoğlu, Ar-Ge Bölüm Müdürü, Friterm Termik Cihazlar A.Ş.

Makale

Kuru Soğutucularda Lamel 
Giriş Tarafı Hava Hızı 
Profilinin CFD Yazılımı ile 
Analiz Edilerek İyileştirilmesi
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olmalıdır. Pratikte ünitenin yapısı, yer-
leştirileceği konum, ünite tasarımında ve 
üretiminde var olan kısıtlamalar ya da 
maliyetteki ekonomiklik gibi sebeplerden, 
seçilen yapı ve yapıyı oluşturan ölçüler, 
hava hızlarındaki bu istenen dengeli 
dağılımın oluşturulmasını etkiler. Bunun 
yanında basınç kayıpları hıza bağlı ola-
rak doğrusal olmayan bir artış gösterir. 
Lamel kesiti boyunca fanın daha yüksek 
hızla çektiği hava, bölgesel olarak nispe-
ten daha yüksek basınç kaybı doğurur. 
Bu durum da, hava hızlarının birbirine 
yakın değerlere sahip olması konusunun 
önemini açıklamaktadır. 
Isı değiştiriciler içinde akan havanın 
gözlenmesi gerçek hayatta zordur. Her 
ne kadar geleneksel yöntemlerle görsel-
leştirme yapılabilse de, gerçek bir model 
üzerinde çalışmak maliyetlidir. Akışa ait 
sayısal değerleri elde etmek için ölçüm 
ekipmanları ya da PIV (Particle Image 
Velocimetry) sistemlerle hava akışı gör-
selleştirmesi üzerinden veri elde edilebilir. 
Ancak bu test ekipmanları da oldukça 
maliyetlidir. Bilgisayar destekli analiz 
sistemleri bir prototip ve test düzeneği 
ihtiyacı duymadığından, incelediğimiz 
modeli test etme maliyetleri düşmüştür. 
Yine de üzerinde analiz yapılan bilgi-
sayara ait kaynaklar kullanıldığından 
oluşacak maliyet, analizlerin yoğunluğu 
ve kabul kıstaslarının belirlenmesi bu 
konuda bir strateji oluşturur [3].

Bu çalışmada seçilen bir ünitenin mev-
cut akış karakteristikleri bilinen bir CFD 
uygulaması olan Fluent® ile yapılan 
çözümle belirlenmiş ve ortaya çıkan akış 
bozuklukları tespit edilerek düzeltilmiştir. 
Analiz 2 boyutta çözüldüğünden optimi-
zasyon 2 farklı kesitte gerçekleştirilmiştir. 
Optimizasyon adım adım her iki kesitte 
yapılan denemelerle tamamlanmıştır. 
Boruları kesen kesit incelenerek lamel 
girişindeki akış mümkün olan en iyi hale 
getirilmeye çalışılmıştır, benzer yakla-
şımla lamelleri kesen kesit incelenerek 
lamel girişindeki hız profili iyileştiril-
miştir. Bu kesitte yapısal bir değişiklik 
olması halinde birinci kesitte tekrar analiz 

yapılmış ve eğer değişim gözlenirse bu 
yeni duruma göre yeniden analiz edil-
miştir. Sonuçlar karşılaştırmalı olarak 
irdelenmiştir.

2.	Analizi	Yapılacak	Kuru	
Soğutucu	Ünitesinin	İncelenmesi

Üniteye ait kapasite bilgilerinin hesap-
lanabilmesi için güvenilirliği Eurovent 
tarafından sertifikalandırılmış bir yazılım 
olan FRTCoils yazılımı kullanıldı. Bu 
çalışma için seçilen ünitenin özellikleri 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1. Analizi yapılacak üniteye ait 
özellikler

Ünite Tipi Kuru 
Soğutucu

Kapasite (kW) 97,4

Hava Giriş Sıcaklığı (°C) 25

Hava Çıkış Sıcaklığı (°C) 36,2

Hava Tarafı Basınç 
Kaybı (Pa) 187,18

3.	Analiz

3.1.	Analizi	Yapılacak	Kesitin	
Belirlenmesi

CFD yazılımında akış modellemesi 
yapabilmek için üniteye ait katı tasarım 
programlarında hazırlanmış 3 boyutlu 
modele ihtiyaç vardır. Analiz 3 boyutlu 
modelin tamamını içerecek şekilde veya 
modele ait bir kesitte yapılabilir. 3 boyutlu 
bir analizde kullanılacak eleman sayısı 
çok olduğundan ve her bir eleman için 
çözüm yapılıyor olduğundan, bu durum 
çözüm süresini dramatik bir şekilde uza-
tacaktır. Buna karşın model üzerindeki 
bir kesit akışa ait karakteristik yapıyı gör-
memize yardımcı olabilir. Bu durumda 
modelin tamamını çözdürmeye gerek 
kalmaz. Çözümü yapılacak ünitenin fan  
merkezinden geçen kesit çözüm için 
uygundur ve bu kesit üzerinden analiz 
yapılacaktır [4]. 

Şekil 1. Seçilen ünitede analizi yapılacak 
kesit

Ünite içindeki akışa davlumbaz yüksekliği 
etki edebilmektedir. Bir kaynaktan belirli 
bir hızla çıkan akışkanın homojen bir 
akış profiline ulaşabilmesi için kaynak-
tan çıktıktan sonra belirli bir mesafe yol 
alması gereklidir. Kuru soğutucu ünite-
sinde fanın lamel bloğuna olan mesafesi, 
akışın fana kadar ilerlediği mesafenin, 
kesitin her noktasında hava hızlarının eşit 
değerde veya eşit değere yakın oluncaya 
kadar değiştirilmesi gereklidir. Yapılan 
analizde hazırlanan çözüm alanı borulara 
paralel yönde, lamelleri kesecek bir kesitte 
oluşturulmuştur. Bu kesit için sadece hava 
akışı düzeltilmeye çalışılacağından ısı 
transferi hesaba eklenmemiştir.

3.2.	Ağ	Yapısı	(Mesh)	ve	Sayısal	
Modelleme

Akışın gerçekleşeceği hacmin, akışı can-
landıracak sonlu elemanlara bölünme 
işlemine “mesh oluşturma” adı verilir. Bu 
işlemde kritik olan eleman adedi ve ele-
manın bulunduğu konuma göre eleman 
yoğunluğunun, akışı en uygun seviyede 
canlandıracak şekilde seçilmesidir. Ele-
man sayısı ve yoğunluğunun az seçilmesi, 
çözüm alanında (domain) çözümün 
yeterli hassasiyetle gerçekleştirilememe-
sine sebep olurken, çok seçilmesi zaman 
ve kaynak kullanımını artıracaktır. Bu 
bilgiler ışığında elemanlara ayırma işlemi 
gerçekleştirilmiştir [5]. Ağ yapısından 
bağımsız çözüm elde etmek için 476809, 
702679 ve 1033804 elemanla çözümler 
yapılmış ve incelenmiş, sonuçlar birbi-
rine yakın bulunmuştur. Analiz 476809 
elemanlı ağ yapısı üzerinden yapılmıştır. 
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Şekil 2. Analizi yapılacak kesite ait oluşturulan ağ yapısı

Tablo 3. Çözüm alanına ait sınır koşulları

Model 
unsuru Numara Sınır Koşul Tipi ve 

İşlemler
Sınır Koşullarına 

Ait Skaler 
Değerler

Sac 
aksam 1 Duvar, Isı Transferi yok -

Fan giriş 2 İçeri yönlü hız profili 
tanımlı 25°C

Fan çıkış 3 Dışarı yönlü hız profili 
tanımlı -

Borular 4 Duvar, Isı akısı 
tanımlandı 7689 W/m2 

Zemin 5 Duvar, Isı Transferi yok -

Atmosfer 
sınırları 6 Sabit Basınç 25°C, 101325 PaŞekil 5. Mevcut ünitedeki akış kesitinde oluşan akış yörüngeleri 

(Renk paleti hıza göre düzenlenmiştir.)

Şekil 6. (A Detayı) Lamel girişinde oluşan döngü (Renk paleti 
hıza göre düzenlenmiştir.)

Şekil 7. (B Detayı) Fan girişine yakın, akışın olmadığı bölge 
(Renk paleti hıza göre düzenlenmiştir.)

Şekil 4. Fanın merkez kesitindeki hız profili

A

B

C

Şekil 3. Analizi yapılacak kesite ait sınır koşullar

6

2 2

3 3

4 1

5

Tablo 2. Ağ yapısına ait değerler

Node Sayısı 307169

Eleman Sayısı 476809
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Çözüm için k-ε Türbülans modeli seçil-
miştir. k-ε Türbülans modeli, yüksek Re 
sayılı akışlar için tanımlanan bir model 
olduğundan burada tercih edilmiştir. 
Ayrıca hesaplama zamanı açısından da 
en uygun modellerden biridir.

Ünite modelinin çözümünde sınır koşulu 
atamaları Tablo 3'teki gibi yapılmıştır. Bu 
sınır değerler, modelin yüzeylerine verilen 
değerlerdir.

Hacim içerisinde tanımlamalar, hacmi 
oluşturan ortamın tipi ve işlevi tanımla-
narak yapılmıştır. Ünitenin lamelleri tek 
tek modellendiğinde çözüm süresini ciddi 
seviyede olumsuz etkileyecek kadar çok 
fazla eleman kullanılacaktır. Bu durum, 
lameli içerecek hacmi gözenekli ortam 
olarak kabul ederek kolaylaştırılmış-
tır. Fluent® yazılımında bu tanımlama 
“Porous Media” olarak yapılmıştır [1]. 
Gözenekli ortam yaklaşımı ile gözenekli 
yapıdan geçen havanın, gözenekli hacim 
içinde havanın ilerlediği birim uzunluk 
için oluşan basınç kaybı hesaplanmalı-
dır. Basınç kaybını veren ifade aşağıdaki 
gibidir. [6]

Şekil 8. (C Detayı) Fan girişine yakın, akışın döngü oluşturduğu bölge (Renk paleti hıza 
göre düzenlenmiştir.)

Şekil 9. Mevcut ünitede lamel giriş hızı dağılımı

Şekil 10. Mevcut ünitede lamel çıkış hızı dağılımı

Bu denklemde 1.terim gözenekli ortam-
daki viskoz direnci, 2.terim ise atalet 
direncini tanımlar. Fluent® yazılımına 
denklemdeki   ve C2 katsayıları giril-
melidir. Bu katsayılar, FRTCoils yazı-
lımı kullanılarak, girilen hız değerleri için 
elde edilen basınç kaybı sonuçlarına göre 
belirlenmiştir. [7].

Tablo 4. Gözenekli ortam kabulünde 
kullanılacak değerler

1
α 2948751

C2 67
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Şekil 11. Mevcut ünitede lamel çıkış sıcaklığı dağılımı

Şekil 12. Akış yörüngelerinde sıcaklık dağılımı (°C)

Şekil 13. Verilen ölçülere göre sonuçlanan CFD analizi sonucunda 
oluşan hız dağılımı

Şekil 14. Verilen başlangıç davlumbaz yüksekliğine göre oluşan 
kesitteki hız dağılımı

Fan giriş ve çıkışlarına ait sınır koşul-
ları “hız girişi” olarak yapılmıştır. Ancak 
fanların akış kesitinde hız dağılımı sabit 
olmadığından, fan üzerinden ölçülen 
değerlerle oluşan hız eğrisine ait tanım, 
bir kullanıcı tanımlı fonksiyon (UDF-
User Defined Function) aracılığıyla 

Fluent®’e tanımlanmıştır [7].

Jianying’in çalışmalarında adı geçen 
hava akış dengesizliği tanımı (AMD - 
air flow maldistribution) bu çalışmada 
kıyas kriteri olarak kullanılmıştır. Buna 
göre, kesit üzerinde lamel girişinde oku-

nan hız değerlerinin standart sapmasının 
ortalama hıza oranı bize hava dağılımı 
dengesizlik oranını verecektir. Formül 
aşağıdaki gibidir:

Formülde νi ağ yapısı üzerinde lamel giri-
şindeki noktalardan okunan hız değeri, 
okunan hız değerlerinin ortalamasından 
alınan ortalama hız, n ise verinin okun-
duğu nokta sayısıdır. 
Jianying, hava dengesizliğinin sistem 
dinamiğine etkilerini incelediği çalış-
masında, üç farklı hız profilinde test 
işlemlerini gerçekleştirmiş ve sonuçta 

Şekil 15. İyileştirilen kesit geometrisine ait çözüm alanı ve 
ağ yapısı
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Makale

%18 oranında hava dağılımı dengesiz-
liğinin uniform, %49 oranında denge-
sizliğin non-uniform, %93 seviyesinde 
dengesizliğin ağır non-uniform olduğunu 
belirtmiştir.

3.3.	Bulgular	ve	Değerlendirme

Akış kesitindeki akış yörüngeleri incelen-
diğinde ilk göze çarpan sac aksamın lamel 
girişinden önce oluşturduğu köşede akışın 
ayrılmasıdır. Bu ayrılmaya hava hızının 
bölgesel olarak artışı sebep olmaktadır. 
Havanın aktığı açıklığın ünite ile zemin 
arasındaki boşluk kadar olduğu göz 
önünde bulundurularak, fanların sağla-

Ortalama Sıcaklık Farkı 
∆T (°C) 11,16

Ortalama Basınç Kaybı 
(Pa) 200,8

Lamel Girişindeki Akış 
Düzgünsüzlük Oranı %29,5

2. kesitte yapılan analizde kullanılan 
çözüm alanında davlumbaz yüksekliği 
kısa tutulmuştur. Şekil 13’ten görüldüğü 
gibi, lamel bloğu kesitinde fana yakın 
bölgelerde hızlar daha yüksektir. İstenen 
homojen dağılımın gerçekleşmesi için 
akışın gelişebilmesine olanak sağlayacak 
mesafe bulunmuyor. Şekil 13’te gözlenen 
bir diğer durum da, fana yakın bölgelerde 

Şekil 16. Geliştirilen ünitedeki akış kesitinde oluşan akış yörüngeleri 
(Renk paleti hıza göre düzenlenmiştir.)

dığı debi sabit olduğundan, döngünün 
oluştuğu bölgede ünitenin zemine olan 
uzaklığının büyüklüğü hava hızlarını etki-
leyecektir. Fan emişinden önceki sorunlu 
akış bölgeleri Şekil 7 ve Şekil 8’de göste-
rilmiştir. Bu dağılımda hava dağılımı den-
gesizliği oranı % 29,5 olarak bulunmuştur. 
Bu sonuç hava dağılımının non-uniform 
olduğunu gösteriyor. Analiz sonucu elde 
edilen değerler aşağıdaki gibidir.

Tablo 5. Analiz sonucu elde edilen 
değerler

Lamel Giriş Ortalama 
Sıcaklık (°C) 25

Lamel Çıkış Ortalama 
Sıcaklık (°C) 36.81

Şekil 17. (A Detayı) Lamel girişinde oluşan döngü (Renk paleti hıza 
göre düzenlenmiştir.)

Şekil 18. (B Detayı) Fan girişinden önce hava akışı 
(Renk paleti hıza göre düzenlenmiştir.)

Şekil 19. (C Detayı) Fan girişinden önce hava 
akışı (Renk paleti hıza göre düzenlenmiştir.)

A

B
C
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bulunan sac unsurlarına ait çıkıntıların 
ürettiği döngülerdir.  

Şekil 14’te lamel dizili uzunluk boyunca 
oluşan hız dağılımı gösterilmiştir. Fanın 
altında kalan bölgede hız ortalamanın 
oldukça üzerindedir. Hava dağılımındaki 
dengesizlik oranı %35,9 olarak hesap-
lanmıştır.

3.4.	Geliştirmeler

Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’de görüldüğü 
gibi, akışta döngü görülen bölgelerin gide-
rilmesi gerekmektedir. Havanın lamelden 
sonra fana kadar olan kanal kesitinde, bu 
bölgeler kapatılarak ya da sac aksamın 
kesitinde yapılacak modifikasyonlarla 
akışı düzeltmek mümkündür. Giriş böl-
gesinde oluşan döngüyü gidermek için 
havanın hızını etkileyeceğinden ünitenin 
yerden olan uzaklığı artırıldı. Bu değişik-
liklerle hedeflenen, davlumbaz boşluğu 

içerisindeki döngülerin giderilmesi, akışın 
daha düzgün gelişmesi ve lamel girişi ve 
çıkışına ait hız ve sıcaklık profillerinin 
eşit dağılım göstermesinin sağlanmasıdır.

Tablo 6. Geliştirilen ünite kesitinde ağ 
yapısına ait değerler

Node Sayısı 289420
Eleman Sayısı 449731

3.5.	Geliştirilen	Üniteye	Ait	
Sonuçlar

Analiz sonucu elde edilen skaler değerler 
aşağıdaki gibidir.

Tablo 7. Geliştirilen ünitede analiz 
sonucu elde edilen değerler

Lamel Giriş Ortalama 
Sıcaklık (°C) 25

Lamel Çıkış Ortalama 
Sıcaklık (°C) 36.85

Ortalama Sıcaklık Farkı 
∆T (°C) 11,85

Ortalama Basınç Kaybı 
(Pa) 200,7

Lamel Girişindeki Akış 
Düzgünsüzlük Oranı 
(Maldistrubition Ratio)

% 19,5

Akış kesitindeki akış yörüngeleri incelen-
diğinde, lamelden önce gelişen döngünün 
giderilemediği gözlendi. Ancak lamel 
giriş hızı profilinin sanılanın aksine daha 
düzgün olduğu gözlendi. (Akış Düzgün-
süzlük Oranı % 19,5) Bununla birlikte 
davlumbaz boşluğu içerisinde oluşan 
döngülerin azaldığı, bazı bölgelerde 
tamamına yakınının giderildiği görüldü 
(Şekil 18 ve Şekil 19).
Şekil 24’te ise davlumbaz yüksekliği 
optimize edildikten sonraki hız dağı-
lımı görülmektedir. Her ne kadar akışın 
dengelenmesi için davlumbaz yüksekliği 

Şekil 23. Akış yörüngelerinde sıcaklık dağılımı (°C)

Şekil 20. Geliştirilen ünitede lamel giriş hızı dağılımı

Şekil 21. Geliştirilen ünitede lamel çıkış hızı dağılımı

Şekil 22. Geliştirilen ünitede lamel çıkış sıcaklığı dağılımı
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etkili rol alsa da, hız profilinin dengeli 
dağılması için lamel dizili uzunluk ölçü-
sünde de bazı kısıtlamalar yapılmalıdır. 
Hesaplanan hava dağılımındaki den-
gesizlik oranı %16,3 seviyelerine kadar 
düşmüştür. Şekil 25’te bu değişim açıkça 
görülmektedir.

4.	Sonuç

Yapılan analizlerin sonucuna göre, 
1. kesitte ve 2. kesitte özellikle davlumbaz 
boşluğunda yapılan geliştirmeler lamel 
bloğunun girişindeki hız profilinde 
%34 iyileşme sağlamıştır. Davlumbaz 
boşluğunda akışın yumuşak geçişlerle 
yer değiştirmesi, akışın olduğu boşlukta 
sac aksama dair çıkıntıların olmaması 
ve fanın lamele olan uzaklığının doğru 
seçilmesi, hava akışının düzgünlüğünü 
etkilemektedir. Özellikle davlumbaz yük-
sekliği, lamel çıkışındaki akışın gelişme-
sini olumlu etkileyerek, lamel girişindeki 
hava akışının düzgün bir profil elde etme-
sine yardımcı olur. Öte yandan ünitenin 
içine çekilen havanın girişte döngü oluş-
turmasının giderilmesi çok önemli bir 
geliştirme konusu olacaktır. Şekil 20’de 
Yatay Konum’da 0-2 ve 8-10 değerleri 
arasında kalan bölgelerde oluşan düzgün-
süzlükler, bu döngü akışlarının etkisi ile 
oluşmaktadır. Giderilmesi, akış düzgün-
süzlük oranını düşürecektir. 
Grafiklerden ve tablodan okunan verilere 

göre akışta elde edilen iyileştirmenin ısı 
transferine ve basınç kaybına çok büyük 
etkisi olmamıştır. Hesaplama programı 
ve sonlu elemanlar programı ile elde edi-
len sonuçlar arasındaki farkların, analitik 
hesaplama için yapılan kabullerdeki hata 
paylarından kaynaklı olduğu düşünül-
mektedir. Ayrıca sonlu elemanlar prog-
ramı ile yapılan çözümde geometrinin 2 
boyutlu seçilmesi de ünitenin tamamını 
inceleme fırsatı tanımadığından, kıyas-
lama için yeterli değildir.
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Bu makale,19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında 
İzmir’de düzenlenen 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi’nde Soğutma Teknolojileri Sempozyumu’nda 
bildiri olarak sunulmuştur.

Şekil 25. Optimizasyon öncesi ve sonrasında oluşan kesitteki hız 
dağılım profillerinin mukayesesi

Şekil 24. Optimizasyon sonucunda oluşan hız dağılımı

Tablo 8. Analiz sonucu elde edilen değerlerin mukayesesi

FRTCoils Mevcut 
Ünite

Geliştirilen 
Ünite

Lamel Giriş Ortalama Sıcaklık (°C) 25 25 25

Lamel Çıkış Ortalama Sıcaklık (°C) 36,2 36.81 36.85

Ortalama Sıcaklık Farkı ∆T (°C) 11,2 11,16 11,85

Ortalama Basınç Kaybı (Pa) 187,18 200,8 200,7

Lamel Girişindeki Akış Düzgünsüzlük Oranı 
(Maldistrubition Ratio) % 0 % 29,5 % 19,5
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Doğu İklimlendirme’den 
FOUR HOME Ev Tipi 
Isı Geri Kazanım Cihazı

Ürün Tanıtımı

mekânlarda konumlandırılabiliyor. 
Cihaz üzerinde ısı transfer verimi yüzde 
94’lere varan karşıt akışlı ısı değiştiriciler 
ve sessiz plug fanlar bulunuyor. Ayrıca 
taze hava tarafında G4 sınıfı panel filtre 
ve opsiyonel olarak sunulan F7 sınıfı 
torba filtre kullanılıyor. Free cooling 

özelliği de bulunan cihaz 4 mevsim 
kullanım özelliğine sahip. 

Tak çalıştır mantığı ile geliştirilen ürün 
ile dijital kontrol paneli standart olarak, 
donma koruması ve kablosuz kontrol ise 
opsiyonel olarak sunuluyor. 

Doğu İklimlendirme tarafından 
konutlar için geliştirilen ev tipi 
ısı geri kazanım cihazı FOUR 

HOME, 2017 yılı içinde TÜV-SÜD 
tarafından yapılan testleri de geçerek 
Avrupa pazarına sunuldu. 
2018 yılı itibarıyla Türkiye pazarına 
da sunulacak ürünün ilk kez 2018  
ISK-SODEX İstanbul fuarında lans-
manı yapıldı. 

FOUR HOME Ev Tipi Isı Geri Kaza-
nım Cihazı, konutlarda havalandırma-
dan kaynaklanan enerji kayıplarının 
önüne geçmek amacıyla geliştirilmiş-
tir. İçerisinde bulunan yüksek verimli 
ısı eşanjörü sayesinde mahalden dışarı 
atılan hava ile mahale girecek taze hava 
arasında ısı transferi gerçekleşerek 
enerji kayıpları minimize ediliyor. Stan-
dart bir evde kullanılabilecek boyut-
larda üretilen cihaz, depo veya kiler gibi 
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Systemair EC Basic Kontrol 
Sistemleri

Ürün Tanıtımı

modellerde, set point değeri aygıt üze-
rinden ayarlanıyor, aygıt da buna karşılık 
olarak set point değerini yakalayacak 
şekilde fana 0-10V sinyal gönderiyor. 
EC-Basic Universal modelinde ise, dışa-
rıdan herhangi bir sensör bağlanmasına 
izin veriliyor. Bu modelde, farklı uygula-
malar için çok farklı parametreler basit 
bir aygıt ile kontrol edilebiliyor.

EC-Basic’in	avantajları

•	 Basit bağlantı, kurulum ve ayarlama
•	 Enerji verimli

•	 EC fanlar için en ekonomik akıllı 
kontrol sistemi

•	 Tüm EC fanlar ile uyumlu
•	 Fan kontrol parametrelerinin 

çoğunu karşılayabilir
•	 Sık karşılaşılan birçok havalandırma 

problemini çözer
•	 CE standart uyumluluğu EN 

60730-1, EN 61000-6-3, EN 
61000-6-1

•	 Koruma Sınıfı: IP30
•	 50Hz veya 60Hz besleme ile 

uyumlu

EC fanlar ve 0-10V ile oransal 
kontrol edilen tüm aygıtlar için 
Systemair yeni ve basit bir kont-

rol sistemini pazara sundu. EC-Basic 
adı verilen kontrol ürünleri serisi; nem, 
sıcaklık ve CO2’in yanında Universal ile 
farklı sensörler bağlanabilen bir modeli 
de içerisinde bulunduran ekonomik bir 
çözüm olarak geliştirildi.

EC-Basic kontrol sistemi, mevcutta 
çalışan EC fanlar da dahil olmak üzere 
birçok sisteme adapte edilebilir. Kon-
trol aygıtları basittir ve bağlantısı, kuru-
lumu ve ayarlanması son derece kolaydır. 
EC-Basic, enerji verimli bir kontrol sis-
temidir, sadece gerekli çalışma koşulunu 
sağlayacak kadar enerji tüketilir. Entegre 
sensörler sürekli olarak ayarlanan değer-
leri ölçer, fanlar ise ihtiyaç azaldığında 
devirlerini düşürürler.

EC-Basic’in T, H ve CO2 olmak üzere 
3 adet dahili sensörlü modeli var. Bu 
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Ercan Teknik’ten Soğuk Zincirde 
Sıcaklık ve Enerji Tüketimi Takibi

Ürün Tanıtımı

rilmiş, web tabanlı uzaktan izleme ve 
süpervizyon platformudur. 2015 yılı 
sonunda geliştirilen EVO sürümüyle, 
modern, kolay kullanılabilen, tüm web 
tarayıcılarıyla uyumlu güçlü bir platform 
haline gelmiştir. 
XWEB EVO üzerinde Ethernet, USB, 
RS485, RS232 portları bulunur. MOD-
BUS over RS485 haberleşme sistemiyle 
kendisine bağlı kontrolörlerle bir alt ağ 
kurarak sürekli bağlı kalır. Sistem, bağlı 
olan cihazları hem online kontrol eder, 
hem kullanıcıya izletir, hem de veri kaydı 
yapar. Kayıt periyodu kullanıcı tarafın-
dan belirlenebilir. 
Alarm	Senaryoları: XWEB EVO 
üzerinde alarm senaryoları oluşturu-
labilir ve bu senaryolar doğrultusunda 
bildirim alınabilir. Bildirimler E-posta, 
SMS, fax olarak alınabilir. Bunlardan 
ayrı olarak da XWEB EVO üzerindeki 
röleler alarm senaryoları için program-
lanabilir ve herhangi harici bir cihaza 

sinyal gönderilebilir. Alarm bildirimleri, 
alarm türüne ve cihaza göre farklı kişi-
lere yönlendirilebilir, böylelikle doğru 
kişilerin bilgilendirilmesi sağlanır. 
Raporlama: Sistem, periyodik olarak 
HACCP raporu oluşturabilir. Takvim 
özelliği ile HACCP raporu otomatik 
olarak alınabilir. Bunun yanı sıra iste-
nildiği an istenilen sistemin son 1 yıl 
içindeki tüm çalışma verilerine ulaş-
mak, verileri tablo formatında kaydet-
mek, grafik almak, bu verileri yazdırmak, 
farklı periyotlardaki verilerle kıyaslamak 
yapılabilecek işlemler arasındadır. 
Güvenlik: Sisteme giriş, kullanıcı adı 
ve şifre ile güvenlik altına alınmıştır. 
Tüm kullanıcılara farklı kullanıcı ismi 
ve şifre tanımlanabilir ve farklı yetkiler 
verilebilir. Ayrıca sisteme yapılan tüm 
girişler ve kullanıcıların yaptığı tüm 
işlemler günlük dosyalarına kaydedilir 
ve depolanır. Yapılan bir işlemin kim 
tarafından yapıldığını geriye dönük ola-

Bilindiği gibi soğuk zincir, ürün 
imalattan çıkıp muhafaza sıcaklı-
ğına ulaştıktan sonra, tüketicinin 

satın alma anına kadar ürünün bu sıcak-
lıkta muhafaza edilmesi anlamına gelir. 
Bu bağlamda ürün, izlediği tüm lojistik 
aşamalarda yeterli kapasitede ve güçte 
soğutma sistemleriyle donanmış nak-
liye araçlarıyla taşınmalı ve/veya muha-
faza depolarında muhafaza edilmelidir. 
Böylelikle ürünün tazeliği ve güvenilir-
liği garanti altına alınabilir. Ülkemizde 
soğuk zincirin muhafazası gıda yönet-
melikleri ve ilgili kanunlarla da güvence 
altına alınmıştır. İmalatçılar, lojistik fir-
maları, soğuk depolama tesisleri, toptan-
cılar, ara toptancılar ve perakende satış 
mağazaları; ürünü soğuk zincir kırılma-
dan tüketiciye kadar götürmekle yüküm-
lüdür. Her yükümlülükte olduğu gibi, 
hem sistemin doğru işlediğinden emin 
olmak hem de raporlama yapabilmek 
amacıyla yukarıda bahsi geçen işletme-
lerin bir kontrol mekanizmasına sahip 
olmaları gerekir. Ercan Teknik’in tem-
silcisi olduğu Emerson-Dixell’in soğuk 
zincirde sıcaklık ve enerji tüketimi takibi 
konusunda sunduğu çözümler şöyle:

1.	DIXELL	-	XWEB	EVO:			

XWEB Dixell Srl. tarafından gelişti-
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Potansiyel	Kullanıcılar:

XWEB	EVO: Gıda üretim tesisleri, gıda 
üretim firmaları bölge depoları, akıllı 
binalar, bölge lojistik depoları, catering 
firmaları, soğuk depolama tesisleri, otel-
ler, endüstriyel tesisler, süpermarketler, 
ucuzluk marketleri, restoranlar, bünyele-
rinde yemek üretimi olan tüm işletmeler 
(fabrikalar vs.), ilaç depoları, ilaç üretim 
tesisleri, benzin istasyonları…

EMERSON	 –	 PROACT: Zincir 
süpermarketler, zincir ucuzluk market-
leri, lojistik firmaları, zincir restoranlar, 
otel zincirleri, gıda üretim firmaları, gıda 
dağıtım firmaları, ilaç üretim firmaları, 
ilaç dağıtım firmaları…

EMERSON	–	CONNECTED: Lojis-
tik firmaları, buzdolabı üreticileri, pro-
mosyon buzdolabı üreticileri, küçük 
marketler, benzin istasyonları, meşrubat 
üretim firmaları, bünyesinde 1-5 arası 
soğuk oda bulunduran firmalar…

3.	EMERSON	-	CONNECTED:

Emerson – Connected, 2016 yılında 
geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuş yeni 
bir hizmettir. Bu hizmet lojistik hiz-
metleri ve konsinye buzdolabı (promos-
yon buzdolabı) hizmetleri düşünülerek 
geliştirilmiştir. Emerson – Connected, 
soğutma sisteminde kullanılan Dixell 
kontrolörün internete açılması, bilgi 
gönderimi yapması ve dolayısıyla soğuk 
zincir takibinin kolaylıkla yapılmasını 
sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Sistem Dixell kontrolöre takılan bir 
mobil ağ geçidi ile çalışır. Ağ geçidinin 
içinde bir global sim kart bulunur ve 
sistem bu sayede internet ortamına açı-
labilir. Sim kartın global olması özellikle 
uluslararası nakliye konusunda faaliyet 
gösteren lojistik firma araçlarının, ülke-
ler arası geçişte farklı ücret politikaları 
ile karşılaşmamasını sağlar.
Sistem	Kurulumu: Sistem, herhangi 
bir Dixell kontrolöre bağlantısının yapı-
lıp enerji verildikten sonra üzerinde 
bulunan QR kodun cep telefonu vb. bir 
cihazdan taratılması ile devreye alınır. 
QR kodu taranınca sistem tüm bilgi-
lerle Emerson sunucusuna bağlanır ve 
otomatik olarak kurulumu tamamlar.
Erişim:	Sistem tüm kayıt ve bilgileri 
Bulut Teknolojisi üzerinde tutar. İlk 
kullanım için oluşturulan kullanıcı adı 
ve şifre ile Bulut üzerinde müşteri için 
ayrılan alana oturum açılabilir. Tüm 
mobil cihazlar ve bilgisayarlar bu alana 
ulaşmak için kullanılabilir.
İşleyiş: Sistem Bulut üzerinde oku-
duğu verileri kaydetmektedir. Bu kayıt 
kullanıcının belirlediği periyotlarda 
olur. Bu kayıt üzerinden rapor, grafik ve 
tablo formatlarında veri almak, alarm-
ları görüntülemek, alarm bildirimlerini 
almak sistemin ana özellikleridir. Tüm 
bunların yanı sıra, sistem konum bilgi-
sini de saklayabilir ve konum takibi de 
yapabilir. Sistem normalde tek bir kon-
trolörün bağlantısı için geliştirilmiş olsa 
da küçük tesislerin de kullanımını sağ-
lamak için 5 kontrolöre kadar bağlantıyı 
destekleyebilecek niteliğe yükseltilmiştir.

rak görmek mümkündür.
İzleme: Sistem üzerinden bağlı olan 
tüm cihazlara ulaşmak ve canlı durum 
takibi yapmak mümkündür. Ayrıca 
yine sistem üzerinden bağlı olan cihaz-
ların ayarlarına girerek parametreleri 
değiştirmek, cihazı programlamak ve 
uzaktan komut göndermek de kullanı-
cının yapabilecekleri arasındadır. Sistem 
üzerinde bulunan yardımcı uygulamalar 
sistem optimizasyonu yaparak tesisin 
daha verimli, soğutmanın daha güvenli 
ve enerji tüketiminin asgari düzeyde 
olmasını sağlar.
Erişebilirlik: Sistemin çalışması için 
herhangi bir PC, sunucu ya da başka bir 
cihaza gerek yoktur. Sistem kendisi bir 
web sunucusu olarak çalışır ve sisteme 
erişim web tarayıcıları ile olur. Dolayı-
sıyla sisteme akıllı telefon, PDA, Tab-
let, PC ya da web tarayıcı destekleyen 
herhangi bir cihaz ile ulaşmak müm-
kündür. Basitçe; evde otururken bile sis-
temi takip edebilir, alarmları görebilir ve 
müdahale edebilirsiniz. 

2.	EMERSON	-	PROACT:

ProAct; EMERSON Climate Techno-
logies tarafından geliştirilen, XWEB 
EVO’nun bir üst seviye hizmetidir. Pro-
Act, süpermarket zincirleri, ilaç depoları 
gibi çoklu şube yapısına sahip işletme-
ler için hazırlanmıştır. ProAct, her bir 
şubede bulunan XWEB EVO’lar ile 
bağlantı kurarak orada biriken tüm bil-
gileri tek bir ekranda birleştiren, alarm 
takibi ve yönlendirmesi yapabilen bir 
programdır. EMERSON sunucuları 
üzerinde çalışır. ProAct, hem tesis yöne-
timi hem de enerji yönetimi yapabilir. 
Tesis yönetimini ProAct - Site Manager, 
enerji yönetimini de ProAct – Energy 
Manager uygulamaları ile yapar. Kendi-
sine bağlı olan sistemlerin ve onlara bağlı 
olan tüm cihazların enerji performans-
larını inceleyerek günlük-haftalık-aylık 
bazda inceleme yaparak kıyas tabloları 
oluşturabilir, grafik gösterimi ve kayıt 
yapabilir. ProAct Avrupa ve Amerika’da 
çok yaygın bir kullanıma sahiptir.

Ürün Tanıtımı
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Testo’dan Yeni Hava Hızı ve İç 
Hava Kalitesi Ölçüm Cihazı: 
Testo 440

Ürün Tanıtımı

Akıllı	ölçüm	menüleri

Hava hızı, iç hava kalitesi ve konfor 
parametrelerinin ölçümü, sıklıkla stan-
dart prosedürlere ve normlara göre yapı-
lıyor. Kullanıcının işini kolaylaştırmak 
adına testo 440’ta, aşağıdaki ölçümler 
için açıkça yapılandırılmış menüler 
önceden ayarlanmıştır: Kanallar ve 
çıkışlarda hacimsel debinin ölçümü, 
k-faktörü, EN ISO 7730/ASHREA 
55’e göre türbülans derecesi, soğutma/
ısıtma yükü, küf gösterimi ve uzun süreli 
ölçüm (ölçüm değerlerinin belirli aralık-
larla kaydedilmesi).

Daha az cihaz ile daha fazla uygulama 
testo 440’ın hava hızı, sıcaklık, nem, 
türbülans derecesi, CO2, CO ve ışık 
şiddeti için probları mevcut. Müşterile-
rin kablosuz ve sabit kablolu modeller 
arasından seçim yapma şansı bulunuyor. 
Kablosuz Bluetooth® problar, ölçümde 
daha fazla hareket özgürlüğü ve ölçüm 
durumunda yerden tasarruf sağlıyor. 
Buna ek olarak, bir prob tutacağı, ilgili 
tüm problar ve prob aksesuarları ile 
birleştirilebiliyor. Bu, iç hava kalitesi 
ölçümünden bir menfezdeki hacimsel 
debinin belirlenmesine birkaç saniyede 
geçiş yapılmasına olanak tanıyor.

Kolay	anlaşılır,	güvenilir	ve	
güvenli

testo 440’ın geniş ekranı 3 ölçüm 
değerini aynı anda gösteriyor. Ayrıca 
ölçümlerin kolay yapılandırılmasını ve 
sonuçların bir bakışta görüntülenmesini 
sağlıyor. Cihazın hafızası 7500 ölçüm 
protokolünü kaydedebiliyor ve bir USB 

arayüzü üzerinden Excel dosyası olarak 
dışa aktarılabiliyor. Sahada doküman-
tasyon için yazıcı da opsiyonel aksesuar 
olarak mevcut.

Setler	ve	modeller

testo 440 çok fonksiyonlu ölçüm ciha-
zının iki farklı versiyonu bulunuyor. 
testo 440 dP modeli teknik olarak aynı 
olmakla birlikte, ek olarak entegre bir 
fark basınç sensörüne sahip olması ile 
farklılaşıyor. Bu sensör, filtrelerde ölçüm 
yapılmasını sağlarken, Pitot tüp ve 
k-faktörü ölçümlerini de mümkün kılı-
yor. Ölçüm cihazları, problar ve aksesu-
arları içeren önceden konfigüre edilmiş 
setler, en önemli uygulama alanları için 
mevcut (borular, havalandırma kanal-
ları, iç hava kalitesi ve laboratuvarlarda 
havalandırma/ iklimlendirme ölçümleri 
dahil).

Testo, ileri teknoloji ürünlerin 
geliştirilmesinde yılların verdiği 
tecrübe ile inovasyonu birleşti-

riyor. Testo’nun havalandırma ve klima 
çözümleri, tüm dünyada kaliteli bir iç 
ortam iklimlendirmesi ve en iyi derecede 
ayarlanmış havalandırma sistemlerinin 
önemli olduğu her yerde kullanılıyor: 
Ofislerde, konutlarda, laboratuvarlarda 
ve endüstriyel üretim alanlarında. 60. 
yıldönümünü kutlayan Testo, yeni hava 
hızı ve iç hava kalitesi ölçüm cihazı testo 
440 ile bu sektördeki ürün yelpazesini 
genişletiyor. 
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

diğiniz sıcaklığa getirene kadar kullanmadığınız 
bir su sarfi yatı yapıyorsunuz. 
Evet, bir yandan gelecekteki su savaşları kâbusunu 
konuşuyor, öte yandan yılda milyonlarca ton suyu 
kullanmadan kanalizasyon sistemine gönderiyo-
ruz. Sıcak su hazırlayıcı cihaz ile duş arasındaki 
mesafe arttıkça israf da artıyor. Çare olarak en 
çok önerilen şey ise plastik kova. Sosyal medyada 
pek çokları tasarruf tedbirlerini gururla paylaşıyor 
ve plastik kovaların faziletlerini sayıp döküyor. 
Birkaç dakikalığına boşa akıtılan suyu bu kova-
larda toplayıp sebze yıkamada, çiçek sulamada 
kullandıklarını, değerlendirdiklerini anlatıyor. 
Hatta bu konuda bir İspanyol fi rması çıkmış, 
sırf bu iş için bir ürün geliştirmiş: “WaterDrop 
torbaları”. Firma, her bireyin banyo esnasında 
ortalama 4.5 litre su heba ettiğinden ve her gün 
banyo yapması halinde yılda 1000 litre su israf 
ettiğinden yola çıkarak taşıması, doldurması ve 
boşaltması kolay bu su torbalarını geliştirmiş. 
Torbalar  banyo musluğuna asılarak ya da direkt 

Su israfının dostu banyolar, her yıl milyonlarca 
ton suyu heba ediyor

Mutlu yıllar...

içine duş başlığı daldırılarak kullanılabiliyor. Son-
rasında bu torbaları zamanı geldiğinde boşaltmak  
üzere bir yere asabiliyor, bir yerde bekletebili-
yorsunuz. İhtiyacınız olduğunda sifonu çekmek 
yerine klozete dökebiliyor, çiçeklerinizi sulaya-
biliyor; temizlik için, evcil hayvanınızı beslemek 
için kullanabiliyorsunuz. 
Kimisi de elektrikle şok ısıtma sağlayan musluk 
geliştirmiş, elektriğin olduğu her yerde suyu israf 
etmeyin diyor. Buna karşın farklı yerlerde ve 
tarihlerde, öğrenciler arası yarışmalarda şaşırtıcı 
sayılabilecek buluşlar yapılmış: Trabzon’da 3 lise 
öğrencisi, şofben ve diğer ısıtıcılardan sıcak su 
elde edilinceye kadar geçen sürede boşuna akan 
soğuk sudan tasarruf edilmesi için proje hazırla-
mış. Projenin danışman öğretmeni Ahmet Kılıç, 
projeyi şöyle anlatmış: “Bekleme süresinde en 
az 3-4 litre su boşa akıyor. 4 kişilik bir ailenin 
haftada bir banyo yaptığını düşünürsek her hafta 
30 litre su boşa gidiyor. Bu, yılda yaklaşık bin 
600 litreye ulaşmaktadır. Bunu ülkemize oran-
ladığımızda, 27 milyon ton su boşa akıyor. Biz 
de boşa akan suyu değerlendirmek için öğren-
cilerimizle kafa yorup böyle bir proje geliştirdik. 

Mutfakta musluk açıldığında su tesisatındaki soğuk 
suyun dışarı akması yerine, tekrar geri dönmesini sağ-
ladık. Bunun için musluğun üzerine termostat koyduk. 
Termostattaki sıcaklık istenilen dereceye ulaşıncaya 
kadar sistem suyu dışarıya değil, tesisata geri veriyor. 
İstediğimiz sıcaklığa gelindiğinde termostat devreye 
giriyor ve musluktan sıcak su akıyor. Bu sayede soğuk su 
israfı önlenmiş oluyor.” Bu da üniversite öğrencisinden 
gelen bir diğer fayda üretimi: Kütahya’da bir üniversite 
öğrencisi, soğuk suyun ısınmasına kadar geçen sürede 
israf edilen suyu depolayarak Türkiye’deki tüm binalarda 
kullanılması halinde her yıl 431 milyon metreküplük 
Porsuk Barajı’nın kapasitesi kadar su tasarrufu sağlayan 
sistem geliştirmiş. “İsraf Edilen Suları Geri Kazanım 
Sistemi” projesinde Mehmet Demir, geliştirdiği sis-
temin üç yollu vana, su deposu ve depoda otomatik 
çalışan şamandıradan oluştuğunu söylemiş. Deponun 
hem şebekeye hem de israf edilen suyun geldiği sisteme 
bağlı olduğuna dikkat çeken Demir: “Depoyu normalde 
israf edilen temiz su beslemekte, depodaki su mik-
tarı belli seviyenin altına düşerse doğrudan şebekeden 
gelen su depoyu beslemektedir. Bu sayede su kesintisi 
olmamaktadır. Depodaki su, klozetin rezervuar suyunu 
beslemektedir” demiş. Sistem 150 TL’ye mal olmuş ama 
üzerinde çalışılırsa düşermiş.
Lastik contası eskimiş ve su damlatan musluklar-
dan kaçan su miktarı da yılda 24 tona kadar çıka-
biliyor. Suyun debisinin de ihtiyacın üzerinde ayarlı 
olması da başka bir israf konusu. Building Research 
Establishment kuruluşunca yapılan bir araştırmaya 
göre, insanlar su akışının dakikada 3-10 litre asında 
olmasından rahatsızlık duymuyormuş. Yani ana su vana-
sından, her musluğa bağlı ara vanadan suyun debisini 
tasarruf sağlayacak şekilde düzenlemek mümkün. Tabii 
su tasarrufl u muslukların kullanımını yaygınlaştırmak 
için devletin bazı teşvikleri, vergi indirimleri de işe 
yarayacak gibi. Bu tür destekler sadece musluklar için 
değil, klozet, pisuarlar, duş başlıkları için de geçerli. 
Çünkü bu ürünler de diğerleri gibi ne kadar enerji, su 
verimli çevre dostu ise o denli pahalı. Öyle olunca da 
tasarruf yine zengin işi olmaktan öteye gidemiyor. TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

Basılı Dergi / 160 TL
Dijital Dergi / 80 TL
Basılı + Dijital Dergi / 200 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 150 TL
Dijital Dergi / 75 TL
Basılı + Dijital Dergi / 185 TL

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

Basılı Dergi / 90 TL
Dijital Dergi / 45 TL
Basılı + Dijital Dergi / 120 TL

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

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

Basılı Dergi / 70 TL
Dijital Dergi / 35 TL
Basılı + Dijital Dergi / 85 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 90 TL
Dijital Dergi / 45 TL
Basılı + Dijital Dergi / 120 TL







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

Bülbül Mah. Irmak Cad. No: 40 Beyoğlu / Dolapdere / İstanbul  Tel: (0212) 250 15 00 - 237 19 29 Faks: (0212) 255 01 14 E-mail: satis@frigoterm.com.tr
www.frigoterm.com.tr

Masterflux DC 
30/15000 W

THB
40/500 W

AG
1200/9000 W

FH
900/4500 W

AE2

100/900 W

AJ2

200/2400 W

TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 305 - IC

kolaylaştıran
yazılımlar

FAN SEÇİM YAZILIMLARI AKILLI JETFAN OTOMASYONU

tanıklı test süreci
ve sertifikasyon

altyapısı
güçlü üretimgüçlü

Ar-Ge

www.aironn.com.tr

4/4’lük bir seçim



Yerli üretim özgürleştirir!

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

... ve bu seçimi yapan mega projeler:

Dünyanın en uzun 
3. karayolu tüneli -

Türkiye’nin en uzun tüneli
(14,3 km)

OVİT 
TÜNELİ

Dünyanın en büyük 
hastane yatırımlarından
(3566 yatak kapasitesi)

ANKARA ETLİK
ŞEHİR HASTANESİ

Dünyanın en büyük 
havalimanı projesi

İSTANBUL
3. HAVALİMANI

Avrupa’nın en hızlı 
büyüyen havalimanı

SABİHA GÖKÇEN
HAVALİMANI

TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 305 - DIS

TERM
O

DİNAM
İK DERG

İSİ
www.term

odinam
ik.info

OCAK 2018  SAYI 305

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik

Dünyada Heyecan Yaratan
Yepyeni 

Teknolojiler
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Vural Eroğlu’na 
Veda

İklimlendirmenin
Tarihçesi

2018’de Beklenen
5 HVAC-R Eğilimi

TTMD 25. Yıl

Kuru Soğutucularda Lamel 
Giriş Tarafı Hava Hızı Profilinin 
CFD Yazılımı ile İncelenmesi

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

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

www.ebitteurope.com  •  www.ebitt.com.tr

• Dalgıç Pompalar
• Atık Su Pompaları
• Drenaj Pompaları
• Mikserler
• Kontrol Panoları
• Aksesuarlar

• Hidroforlar
• Transfer Pompaları
• Temiz Su Dalgıç Pompaları
• Genleşme Depoları
• Emniyet Ventilleri
• Aksesuarlar

• Santrifüj Pompalar
• Kelebek Vanalar
• Sürgülü Vanalar
• Küresel Vanalar
• Çek Valfl er
• Sökme Aparatları
• Kontrol Panoları

• Yangın Pompa İstasyonları
• Yangın Pompası Kontrol Panoları
• Jokey Pompa Sistemleri
• Köpük Sistemleri
• Yangın Vanaları
• Alarm Vanaları
• Sprinkler, Akış Sensörleri,
  Akış Ölçerler

• Kimyasal Proses Pompaları
• API 610’a Uygun Pompalar
• Acil Durum Pompaları
• Dizel Motorlu Pompalar
• Yüksek Sıcaklık ve Basınç Pompaları
• Ters Ozmoz Cihazları
• Su Arıtma Sistemleri

• Sirkülasyon Pompaları
• Santrifüj Pompalar
• Kontrol Panoları
• Vanalar ve Bağlantı Elemanları
• Genleşme Depoları
• Sıcak Su Depolama Tankları
• Plakalı Eşanjörler
• Aksesuarlar

ENDÜSTRİ

HVAC

ALT YAPI

YANGINLA MÜCADELE

SU TEMİNİ

DALGIÇ POMPALAR

• yüksek kalite

• yüksek verimlilik

• hızlı servis garantisi

G R O U P  O F  C O M P A N I E S


