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Tel: 0216 455 96 25 Faks: 0216 455 96 31 E-mail: info@brcsogutma.com.tr

www.brcsogutma.com

Su ve enerji tasarruflu sistemler

Uzman lokal servis ağı

Kolay kurulum ve bakım

• Uzaktan takip ve kontrol

• Tüm dünyada yaygın satış ve servis ağı
• En yüksek verim değerleri

• Yüzlerce seçkin referans
• CE sertifikalı ürünler

• Uzman yerel teknik servis ağı

• Açık Tip Soğutma Kuleleri

• Buz Tankları

• Kapalı Tip Soğutma Kuleleri
• Adyabatik ve Hibrit Soğutma Kuleleri

2010 - 201      AIRONN 8 YAŞINDA!∞

www.aironn.com.tr

İngiliz & Türk mühendis ve akademisyenleri 
iş birliği ile gerçekleşen Ar-Ge çalışması 
neticesinde; 2000-3000 mm çapında, 
550-630 kW kapasite aralığında fan kanat 
tasarımını yaptık.

Yangın Güvenlik sektörünün küresel liderlerinden 
NAFFCO ile; Dubai’de anahtar teslimi üretim tesisi 
kurma ve Aironn&Naffco markası ile üretime geçme 
anlaşmasını imzaladık.

“Sektörün Uzmanları Buluşuyor” 
Seminer Serisi ile bilgiyi yüzlerce 
sektör mensubu ile paylaştık.

Know-How İhracı ve Yurtdışı Üretim

…ve yüzlerce prestijli projeye imzamızı attık.

Uluslararası Ar-Ge Çalışmaları

“Sektörün Uzmanları 
Buluşuyor” Seminer Serisi

Onlarca bilimsel makale 
ürettik, basında paylaştık, 
sempozyumlarda sunumlarını 
gerçekleştirdik.

Bilimsel Makaleler

• Air Selection
• Air Selection Atrium
• Air Selection-T
• TAP Tünel Kazı Havalandırması
yazılımlarını geliştirdik.

Yazılımlar

8350 sektör profesyonelinin katılımıyla 
Harbiye Hilton Oteli’nde gerçekleşen 
lansman ile Aironn sektöre takdim 
edilmişti.

AIRONN              YAŞINDA!

8 Yıla Neler Sığdırdık?

EN 12101 CE
ISO 9001:2008 - Kalite Yönetim Sistemi
ISO 10002:2004 - Kalite Yönetimi - Müşteri Memnuniyeti
OHSAS 18001:2007 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 14001:2004 - Çevre Yönetim Sistemi
Sertifikasyon süreçleri tamamlandı.

Akıllı Jet Fan: 
J-Smart Uygulaması 
ile sektöre yaratıcı yenilikçi 
bir uygulama kazandırıldı.

Ar-Ge’mizce geliştirilen 
“Kendinden Susturuculu Aksiyel 
Fan”, faydalı ürün patenti aldı.

AMCA Standartlarına uygun 
Fan Test Laboratuvarı 
kuruldu, TÜV SÜD 
tarafından onaylandı.

J-Smart

Belgelendirme

Patent

Fan Test Laboratuvarı

8 8 8 
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TERTEMİZ HAVA 
MAKSİMUM KONFOR

Vortice'in Yeni Nesil Oda Tipi Isı 
Geri Kazanım Ünitesi VORT HRW 
MONO bulunduğunuz ortamdaki 
havayı konfor şartlarınızı boz-
madan sürekli taze tutuyor. VORT 
HRW MONO ısıyı geri kazanmanızı 
sağlayarak % 93'e varan enerji ver-
imliliği sayesinde maksimum 
tasarruf sağlıyor. 

Yeni Nesil Oda Tipi Isı Geri Kazanım Ünitesi

VORT HRW MONO  



  

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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Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100
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Editörden

  

Kılavuz’daki Genel Uygulama Esasları’na göre, gıdanın 
etiketlenmesi, gıdanın nitelikleri açısından yanıltıcı ol-
mamalı. Buna göre, etiketinde yer alan marka, isim, 
ifade, terim ve görsellerin, gıdanın özellikle doğası, 
kimliği, özellikleri, bileşimi, miktarı, dayanıklılığı, men-
şei ve üretim metodu açısından başka bir ürün grubu-
nu çağrıştırmaması gerekiyor. Örnekleyecek olursak 
margarinin üzerinde tereyağını çağrıştıracak yayık gibi 
görsellerin kullanılması yasak. Fakat aynı Kılavuz, “do-
ğal” kelimesinin kullanımında aynı oranda titiz sayıl-
maz. Çünkü “doğal” teriminin kullanımı ve “doğal” kav-
ramını çağrıştıran görsel unsurların kullanımı, başka 
bir ürün grubu olan “organik” ürünleri çağrıştırabiliyor.
Tüketiciyi yanıltabilecek bir diğer konu; çıkarılan çiğ 
süt tebliği de dikkate alındığında, herhangi bir pastö-
rizasyon veya UHT işlemine tabi tutulmayan çiğ süte, 
UHT süte ve pastörize süte “doğal” denebiliyor olma-
sı. Oysa çiğ süt, tüketici tarafından satın alındığı ana 
kadar herhangi bir işlemden geçmiyor. UHT sütlerin 
ise, üretimi sırasında yapılan ısıl işlemler sonucu do-
ğal bileşenleri değişime uğruyor. Ayrıca çiğ süt işlet-
melerinin hastalıktan ari işletme olması zorunlu iken 
diğerleri için bu bir zorunluluk değil. 

Yönetmeliğin amacına hizmet etmesi, haksız rekabe-
tin önüne geçilmesi ve tüketici haklarının korunması 
açısından ilgili Kılavuz’da ve gerekiyorsa Yönetmelik-
te bir an önce değişiklik yapılması gerekiyor. Buğday 
Derneği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile konuyla ilgili irti-
bata geçmiş. Dernek, ilgili makamlara iletilmek üzere 
www.change.org üzerinden “Doğal teriminin pazar-
lama malzemesi olarak kullanılması yasaklansın” imza 
kampanyası da başlatmış. Siz de www.change.org 
üzerinden Buğday Derneği’nin bu çabasına destek 
verebilirsiniz. 

ullandığımız bazı kelimeler, bazen gerçek an-
lamlarının dışında birer pazarlama argümanı 
niteliğine büründürülebiliyor. Son zamanlarda 

sıkça duyduğumuz, marketlerde neredeyse her ürü-
nün üzerinde yazılı “doğal” ifadesi, bu duruma veri-
lebilecek en iyi örneklerden biri. Türk Dil Kurumu’na 
göre “doğal”; doğada bulunan, doğaya uygun olan, 
doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel, ken-
diliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı 
anlamlarına geliyor. Tüketici algısına daha yakın olan 
bu tanıma göre endüstriyel koşullarda üretilmiş hiçbir 
gıdanın “doğal” olması mümkün değil ve bu şekilde 
etiketlenmiş gıdalar tüketicide sağlıklı, müdahale 
edilmemiş ürün, hatta organik ürün algısı yaratabili-
yor. Yayın kuruluşumuza Buğday Derneği tarafından 
ulaştırılan bülten, hepimizin dikkatini bu “minik” pa-
zarlama hilesine çekiyor… 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Türk Gıda 
Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme 
Yönetmeliği Hakkında Kılavuz”un içeriğindeki “do-
ğal” ve aynı anlama gelen “tabii”, “natürel” ve “natural” 
terimlerinin izin verilen kullanım esasları, tüketicide 
sağlıklı, müdahale edilmemiş ürün algısı yaratarak 
tüketiciyi yanıltabilecek ve organik tarım açısından 
haksız rekabete yol açabilecek koşullar içeriyor. Kıla-
vuz; pastörize süt, UHT süt, siyah çay, bitki çayları, yu-
murta, bal, kahve, taze ve kurutulmuş, dondurulmuş 
meyve-sebze, yoğurt gibi ürünlerde “doğal” ifadesinin 
kullanımına izin veriyor. 

GDO içerikli ve/veya muhtemel kanserojen olduğu 
Dünya Sağlık Örgütü’nce rapor edilmiş glifosat içerikli 
ot ilacı kullanılarak üretilmiş yem ile beslenen hay-
vanlardan elde edilen sütün ve yoğurdun etiketinde 
“doğal” ibaresinin kullanımına Kılavuz’da izin veriliyor. 
Benzer durum, taze sebze ve meyveler için de geçerli. 
Her yıl birçok zirai ilaç etken maddesi, insan sağlığı 
açısından tehlikeli bulunduğu için yasaklanıyor veya 
ilgili kodekste kalıntı limitleri düşürülüyor. Oysa ilgili 
Kılavuz tüm sebze ve meyveyi “doğal” kabul ediyor.

K

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Doğal diye aldığımız ürünler gerçekten doğal mı?
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Haberler

Naci Şahin, Eurovent Derneği'nin Yeni Başkanı Seçildi

İ SKİD 2013-2014 Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Friterm Genel Müdürü 

Naci Şahin, Avrupa Eurovent Derneği 
Başkanı seçildi. 25 Mayıs 2018’de 
Oslo’da yapılan Eurovent Genel Kuru-
lunda üyeler, Naci Şahin’i yeni başkanları 
olarak seçtiler. İSKİD’in 1997 yılından 
beri üye olduğu Eurovent Derneği’nde 
Şahin, 2011 yılında yönetim kuruluna 
seçilmiş ve son 1 yıldır Eurovent birinci 
başkan yardımcılığını yürütüyordu. Baş-
kanlık görevini Naci Şahin’e devreden 
Eurovent Eski Başkanı Alex Rasmussen, 
Şahin’i kutladı ve şöyle dedi: “Eurovent 
olarak çalışmalarımızı küresel düzeyde 
sürdürüyoruz. Çalışmalarımızda, endüstri 
iş birliğini, ticaret engellerini azaltmayı 
ve sınırlar arası dostluğu teşvik ediyo-
ruz. EUROVENT’in yeni başkanı büyük bir 
endüstrinin lideri olmakla beraber aynı 
zamanda sözlerimizdeki ciddiyetimizi de 
sembolize ediyor. Üyelerimiz, son zaman-
lardaki korumacılık dalgasını destekle-
memekte; malların, insanların ve hizmet 
hareketlerinin mümkün olduğunca esnek 
ve açık tutulması anlayışını benimsemek-
tedir. Naci Şahin, bu anlamda Avrupa, 
Orta Asya ve Ortadoğu'daki faaliyetle-
rimiz arasında önemli bir köprü görevi 
görecek.” 
Naci Şahin, başkanlığı devralmasını taki-
ben yaptığı konuşmada, “Eurovent’in 
etkinliğini ve bilinirliğini Avrupa ve dün-
yada daha da artırmaya odaklanacağız” 
diyerek 2020 yılında Eurovent Summit’in 
Türkiye’de yapılabileceğinin sinyallerini 
verdi. Şahin, “Avrupa’nın lider HVACR 
sektör derneği başkanlığına seçilmem 
benim için büyük bir onur” diyerek şah-
sına, yaptığı çalışmaya ve İSKİD’e, yıllar 
boyunca duyulan güvene teşekkür etti. 
Şahin, “Eurovent, kuruluşundan itibaren 
Avrupa HVAC&R endüstrisini bir araya 
getirmiş, ticaret engellerini azaltmış, 
mevzuat ve standartların şekillenmesinde 
aktif rol oynamış, enerji verimliliği, ürün 
kalitesi, iç mekân hava kalitesi ve diğer 
pek çok konuyu daha ileri seviyeye taşı-
mak için endüstrimizi motive etmiştir. 
Eurovent ayrıca, Türkiye’de de geçerli 
olan EPBD ve Ecodesign mevzuatına 

geçişi desteklemiştir. Eurovent Sertifikas-
yon programları, endüstrimizde çıtanın 
daha yüksek seviyeye taşınmasına yol 
açmıştır. Başkanlığım boyunca, benden 
önceki başkanlarımız Christian Herten 
ve Alex Rasmussen tarafından başlatılan 
gelişim projelerini devam ettirecek ve 
aşağıdaki önemli bulduğum bazı konu-
lara odaklanacağım. 
• Eurovent’in Avrupa HVAC&R 

endüstrisindeki etkinliğini AB 
Kurumları nezdinde artırmak.

• Eurovent’in uluslararası ilişkilerini 
yoğunlaştırmak ve geliştirmek.

• Türkiye ve Avrupa HVAC&R 
endüstrileri arasındaki ilişkileri 
artırmak ve geliştirmek.

• Eurovent üye tabanını Merkez ve 
Doğu Avrupa’da özellikle Güney 
Doğu Avrupa’da geliştirmek.

• Yukardaki amaca paralel 
olarak 2020 Eurovent Summit 
organizasyonunun Türkiye ya 
da belirtilen alanlardan birinde 
örgütlenmesine destek sunmak.

• Eurovent için gerek Avrupa’da 
gerekse dünyada somut amaçları 
olan uzun dönemli bir vizyon 
geliştirmek.

• Belirtilen hedeflere ulaşmak 
için Eurovent’in mali altyapısını 
güçlendirmek.” 

diyerek üyelere teşekkür edip konuşma-
sını tamamladı.
Avrupa’nın her yerinden Avrupa Birliği 
üyesi olan veya olmayan dernekleri ve 
üreticileri temsil eden Eurovent Derne-

ğine ilk kez bir Türk başkanlık edecek. 
Dernek, AB mevzuatları ve standartları, 
enerji verimliliği, küresel ısınma ve çevre 
konularında Avrupalı üreticilerin gelişen 
teknoloji ve trendlere uyumluluğu konu-
larında çalışmalar yürütüyor. İSKİD Üyesi 
olan üretici firma temsilcileri de bu konu-
ların tartışıldığı gruplara katılıp Türkiye 
görüşlerini ileterek AB mevzuatlarının 
şekillenmesine katkı koyabiliyor. 

2018-2019 Eurovent Yönetim 
Kurulu Üyeleri:
Başkan Naci Şahin (Genel Müdür, Fri-
term, İSKİD-Türkiye), 
Birinci Başkan Yardımcısı Alex Rasmus-
sen (Kıdemli Danışman, Systemair, Dani-
marka), 
Luca Binaghi (Ticari Direktör, Sabiana, 
İtalya), 
Karsten Fuchs (Director Market Segment 
VAC, ebm- papst, Almanya),
Mika Halttunen, Başkan, Halton Group, 
Finlandiya), 
David Jacobs (VP ve Genel Müdür, Bal-
tomore Aircoil International, Belçika), 
Eric Jasikas (Pazarlama Direktörü, UTC 
Carrier, Fransa), 
Henk Kranenberg (Kıdemli Müdür, Daikin 
, Hollanda), 
Guillermo Rosenberg (Genel Müdür, 
Hitecsa, İspanya), 
Robin Vollert (VP Satış ve Pazarlama, 
Swegon, İsveç).
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Haberler

İSKİD İklimlendirme Sektöründe 2017 Yılını Değerlendirdi

K üresel ısınmanın etkisini daha 
güçlü hissettirdiği 2000’li yıllarda, 

iklimlendirme sektöründe büyük gelişme 
kaydeden Türkiye, üretim kapasitesi ve 
pazar büyüklüğünde Avrupa’nın klima 
lideri konumuna ulaştı. 
İSKİD iklimlendirme sektöründe 2017 
yılını değerlendirmek amacıyla 8 Mayıs 
2018 tarihinde The Marmara Taksim’de 
düzenlediği basın toplantısında, 2016 
yılında 797 bine yaklaşan split klima dış 
ünite satış adetlerinin, geçen yıl 968 bini 
aştığı açıkladı. İSKİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner Yönet, konutlarda klima 
kullanım oranının potansiyelin gerisinde 
olduğunu belirterek, “2017 yılında Eylül 
ayı sonuna kadar ÖTV’nin sıfırlanması, 
satışlarda yüzde 22 gibi önemli bir artışa 
yol açtı ve bu sayede, KDV, istihdam ve 
SGK priminde artış elde edildi. 1 mil-
yon adetlik satış 30-35 bin yetkili servis 
gerektiriyor ve istihdama katkı sağlıyor. 
Klimanın bir ihtiyaç olduğu gerçeğinden 
yola çıkarak, ÖTV gibi küçük bir vergiyi 
yeniden sıfırlayarak, çok daha önemli 
faydalar sağlanabileceğini belirtmek isti-
yoruz” dedi.

R-32	Gazı,	yüksek	enerji	
verimliliğine	sahip	ve	çevre	
dostu

Dünya klima pazarının 70 milyar doları 
aştığını kaydeden İSKİD Yönetim Kurulu 
Üyesi Can Topakoğlu ise, Türkiye’de üre-
tim kapasitesi ile birlikte klima pazarının 

da hem nicelik, hem nitelik yönünden 
hızlı bir gelişim gösterdiğini ifade etti. 
2017’de klima satışlarındaki hızlı yük-
selişle birlikte, yüzde 40’a varan enerji 
tasarrufu sağlayan A++ enerji sınıfındaki 
ürünlere ve inverter kompresörlü ürünlere 
talebin arttığını anlatan Topakoğlu, AB’ye 
uyum sürecinin de özellikle çevre ve enerji 
verimliliği açısından sektördeki teknolojik 
gelişmeye ivme kazandırdığını belirtti.
İSKİD Split ve Değişken Soğutkan Debili 
Klimalar Komisyonu Başkanı Dr. Andaç 
Yakut da, sektör olarak çevreye özel 
önem verildiğini; AB enerji verimliliği ve 
çevre yönetmeliklerine uyum kapsamında 
yüksek enerji verimliliğine sahip, küresel 
ısınmaya olan etkisinin çok daha düşük 
olması sebebiyle R32 gazının Türkiye’de 
de kullanılmaya başlandığını belirtti. 
Yaşam kalitesi ve sağlık için konfor ara-
lığı, dış ortam sıcaklığına da bağlı olarak 
kış şartlarında 20-22 ̊ C – yaz şartlarında 
ise 24-27 ˚C ve %40 – 60 bağıl nem 
değerleri tercih edilmesi gerektiğini, iç 
ortam havası ile ilgili memnuniyetsizliğin 
%10 artmasının performansı %1 düşür-
düğünün bilimsel olarak kanıtlandığını 
anlatan Dr. Andaç Yakut, “İklimlendirme, 
klimalar yoluyla kapalı mekânlardaki hava 
kalitesini artırır” diye konuştu.
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Haberler

DOSİDER, İklimlendirme Sektörünün Temsilcileriyle Buluştu

D OSİDER, 30 Mayıs Çarşamba 
günü düzenlediği iftar yemeğinde 

iklimlendirme sektörünün temsilcileriyle 
buluştu. Etkinliğin açılış konuşmasını 
yapan DOSİDER Başkanı Ömer Cihad Var-
dan sektördeki önemli birkaç gelişmeyi 
katılımcılarla paylaştı. Vardan konuşma-
sında, “Hepinizin bildiği gibi, geçen yılın 
sonlarına doğru sektörümüzü de yakın-
dan ilgilendiren, ‘2017-2023 yılı Ulusal 
Enerji Verimliliği Eylem Planı’ yayımlandı. 
Ülkemizin cari açığını menfi yönde etki-
leyen enerji girdilerinin ve mevcut enerji 
kaynaklarının verimli kullanılmasını öngö-
ren ve ilgili tüm yaklaşımları destekleyen 
bu plan dahilinde imalatçıdan, ithalat-
çıdan son kullanıcıya kadar tüm alan-
larda topyekun bir bakış açısı gerektirdiği 
ortadadır. Bizler de DOSİDER mensup-
ları olarak, doğalgazla çalışan cihazları 
üreten, imal eden, ithal eden, satışlarını 
gerçekleştiren firmalar olarak, bu alanda 
sorumluluk almış durumdayız. Bu çerçe-
vede geçen günlerde hepimiz, bir yandan 
bahse konu bu Eylem Planına, diğer yan-
dan enerji verimli cihazlarla ilgili Avrupa 
Birliği ülkelerinde çevrenin daha fazla 
korunması ve emisyon değerlerinin azal-
tılması amacıyla uygulamaya alınan kısa 
adı ERP olan ‘Energy Related Products’ 

direktiflerine uyum sağlamak yönünde 
çalışmalarımızı geliştirdik. Tüm sektör 
olarak bir yandan devletimizin ilgili birim-
lerinin ERP yönetmeliğinin yeni fazlarının 
ne zaman başlatacağını merakla bekler-
ken, diğer yandan mevzuat düzenleme-
lerinde hataların oluşmaması ve olası 
eksikliklerin giderilmesi yönünde çaba 
sarf ettik” dedi. 
Sonuçta, bilhassa doğalgazlı cihazlarda 
bahse konu yönetmeliğin hazırlandığını 
ve 21 Nisan’dan itibaren yürürlüğe gir-
diğini belirten Vardan, “Bu yönetmelik 
gereği, artık Türkiye’de üretilen veya 
ülkemize ithal edilen 400 kW ısıtma 
gücüne kadar olan kombi ve kazanların, 
daha yüksek verimli, yoğuşma teknolo-
jisine sahip olmaları zorunluluğu geldi. 
Özetle bu ErP yönetmeliği ile amaçlanan, 
tüketicilere daha yüksek verimli ve çevre 
dostu ısıtma ürün alternatifleri sunabil-
mektir. Buna göre de tüketiciler, satın 
almak istedikleri ısıtma cihazının veya 
cihaz kombinasyonunun enerji tüketim 
sınıfı hakkında önceden bilgi sahibi ola-
caklardır. DOSİDER üyesi tüm firmaları-
mız da bu yeni yönetmeliğe uygun cihaz 
üretmeye veya ithal etmeye ve akabinde 
de piyasaya sunmaya başlamıştır. Bu 
noktada hatırlatmakta yarar görüyorum; 

Avrupa’nın en önemli ısıtma cihazları 
üretim merkezlerinden biri haline gelen 
ülkemizde üyelerimiz yeni teknolojiler ile 
yüksek verimli cihazlar üretmektedirler. 
Hatta bu kapsamda 9 üyemizin tesisleri 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından Ar-Ge Merkezi olarak tescillen-
miştir. Sadece kombiden örnek verecek 
olursak, ülkemizde bugün, yılda yaklaşık 
2 Milyon adet kombi üretilmekte ve bun-
ların yaklaşık yarısı Türkiye’de satılırken, 
diğer yarısı da ihraç edilmektedir. İhracat 
yapmakta olduğumuz ülkelerin çoğu da 
AB ülkeleridir. Dolayısıyla üretimlerimiz 
tamamen som teknolojik gereklere uygun 
olarak yapılmaktadır.   Bizler ayrıca, bu 
adetlere ulaşmış bir sektörde yerlileştirme 
çalışmaları için de çaba sarf etmekteyiz. 
Bu bağlamda üretimde yerlilik payını 
artırmaya yönelik İTÜ ile birlikte hayata 
geçirdiğimiz Gaz Yakan Cihazlar Proje 
Merkezi’ni etkinleştirme çalışmalarımız 
da devam etmektedir” diye konuştu.
Bu yeni yönetmeliğin daha verimli ve 
çevreci cihaz kullanımını teşvik ederken, 
beraberinde birtakım sorumluluklar getir-
diğini söyleyen Vardan, şunları söyledi: 
“Bizler, hepimiz, öncelikle ve özellikle 
uygulamalarda teknik ve idari bir aksama 
olmamasına özen göstermek durumun-
dayız. Ayrıca bu yeni ürünlerin ilk yatı-
rım maliyetlerinin konvansiyonel cihaz-
lardan daha yüksek olması sebebiyle, 
farkın neden oluştuğu ve yeni teknolojili 
cihazların neler getireceği konusunda 
bilgilendirme yapmak zorundayız. Tabii 
ki, geçiş döneminde konvansiyonel cihaz-
larla, yenilerinin en azından belirli bir 
süre zarfında birlikte satılacağı gerçe-
ğiyle, piyasada haksız rekabetin önüne 
geçmeliyiz. Bizler DOSİDER olarak bu 
dönemde bu çalışmalara ağırlık verece-
ğiz. Aynı zamanda, bazı dönüşüm kam-
panyaları ile konvansiyonel cihazların 
yeni yoğuşmalı cihazlarla değiştirilmesi 
yönünde de çaba sarf edeceğiz. Ayrıca 
başta İGDAŞ olmak üzere, GAZBİR bün-
yesindeki ilgili tüm gaz otoriterleriyle de 
birlikte çalışarak, yeni nesil cihazların 
kullanımını teşvik edeceğiz.”
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Haberler

M
MCE Mostra Convegno Expocomfort Fuarı Kapanış Raporu Açıklandı

ilano’da 13-16 Mart 2018 tarih-
leri arasında küresel iklimlendirme 

endüstrisini bir araya getiren 41. MCE Fua-
rına 54 ülkeden 2 bin 400 kuruluş katıldı. 
Katılımcı kuruluşların yüzde 51’i İtalya dışın-
dan geldi, 162 binin üzerinde ziyaretçi kay-
dedildi. İtalyan ziyaretçiler, bir önceki fuara 
kıyasla yüzde 4 artış gösterirken, uluslara-
rası ziyaretçi sayısı yüzde 5.6 arttı. 
ANIMA’nın raporuna göre yatırımlar, 2017 
yılına göre 2018’de de yüzde 2.8 oranı ile 
artmaya devam edecek ve 11 milyar euro 
hacmine ulaşacak. MCE Fuarının verileri 
de bu tespiti destekler nitelikte. 41 bin 
351 yurtdışı ziyaretçinin geldiği ülkeler ara-
sında; bu yılın konuk ülkesi Hindistan başta 
olmak üzere; Çin, Türkiye, Güney Kore ile 
Ürdün, Suudi Arabistan, Suriye ve Filistin 
gibi Ortadoğu ülkeleri öne çıktı. Amerika 
da katılımını artıran bölgeler arasında yer 
aldı. Sadece ABD ve Kanada değil, bu yılki 
fuara Arjantin ve Uruguay’dan da katılım 

gerçekleşti. Avrupa ülkeleri arasında ise 
Polonya, Romanya, Rusya ve Hırvatistan 
öne çıktı.
MCE bünyesinde ilk kez düzenlenen BIE 

- BIOMASS INNOVATION EXPO sergisine 
70 civarında firma katıldı. Bu katılımcıların 
yüzde 28’ini, bugünün pazarında mevcut 
olan en iyi biyokütle sistemleri ve çözüm-
lerine sahip olan Türkiye, Yunanistan ve 
Polonya oluşturdu.
Online platformlar www.mcexpocomfort.
it ve www.bie-expo.it MCE 2020 fuarına 
yönlendirilecek. Fuarın resmi sitesinin ziya-
retçi sayısı, MCE 2016 için 651 bin 213 
iken Mart 2016’dan Nisan 2018’e kadar 
yüzde 28 oranında artış gösterdi, site ruti-
nine ilave 185 ülkeden 279 bin 900 kişi 
tarafından ziyaret edildi.
MCE 2020 fuarı için organizatör firma 
çalışmalarına başladı. MCE ASIA fuarı ise 5 - 

7 Eylül tarihleri arasında BEX ve Uluslararası 
Yeşil Bina Konferansı ile birlikte Singapur’da 
düzenlenecek.

Konut ve İş Yeri Otoparklarında Isı Yalıtımı Zorunlu Hale Geliyor

Ç evre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan hazırlanarak 22 Şubat 2018 

tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 
‘Yeni Otopark Yönetmeliği’ 1 Haziran 
2018’de yürürlüğe giriyor. Yeni yönetme-
lik ile bodrum kat tavanlarına ısı yalıtımı 
yapılması zorunlu hale geliyor. Bu uygu-

lama ile binalarda yetersiz yalıtılmış ya da 
hiç yalıtılmamış otopark ve bodrum kat 
tavanlarından kaynaklanan ısı kayıplarının 
önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Şehirlerde otopark kapasitesinin artırılma-
sını ve yerleşim yerlerinde araçların sebep 
olduğu trafiği önlenmesini hedefleyen 

Bakanlık, binalarda her daire için en az 1 
araçlık otopark inşasını zorunlu hale geti-
recek. Otopark ve bodrum katların üstünde 
bulunan daire ve iş yerlerinin döşemele-
rinden kaybolan ısı enerjisini önlemek ve 
verimli ısınmayı sağlamak üzere, otopark 
tavanlarının ısı yalıtımı önem kazanacak.
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Haberler

BUSİAD’da Enerji Verimliliği Tartışıldı

B USİAD Enerji Uzmanlık Grubu tara-
fından organize edilen “Soğutma 

Suyu Sistemlerinde Enerji Verimliliği 
Uygulamaları” konulu seminer, 17 Nisan 
2018’de BUSİAD Evinde gerçekleştirildi. 
Akademisyenlerin, firma yöneticilerinin ve 
işletmelerin enerji - bakım sorumlularının 
katıldığı programda; soğutma tesislerinde 
enerji bakışı, yüksek enerji performansı için 
sistem önerileri, mali ve teknik kıyaslama ile 
açık - kapalı çevrim soğutma kulelerinde 
enerji verimliliği gibi konular ele alındı.
Seminer programının açılışında söz alan 
BUSİAD Enerji Uzmanlık Grubu Başkanı 
İsmail Önol, bugüne kadar gerçekleştir-
dikleri etkinliklerde sanayinin ihtiyaç duy-
duğu spesifik konulara odaklandıklarını 
ifade ederek, söz konusu bu seminerin 
de bu alandaki ihtiyacı karşılayacağını ve 
konunun öneminin daha iyi anlaşılmasını 
sağlayacağını belirtti. Önol’un konuşması-
nın ardından İTÜ Makine Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. 

Murat Çakan, Alarko Carrier - Sistem Satış-
ları Müdürü Ali Fuat Kolaçan, Escon Enerji 
A.Ş.Yetkilisi Onur Ünlü ve Yolyapı firması 
adına makina mühendisi Okan Özgür’ün 
konuşmacı olduğu seminer programına 
geçildi.

“Verimlilik	artırıcı	projeler	
ötelenirse,	para	israfı	ve	çevre	
kirliliği	devam	eder”

İlk sözü alan İTÜ Makine Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. 
Murat Çakan, “Soğutma Suyu Sistemle-
rinde Enerji Verimliliği” isimli bir sunum 
yaparak, bina soğutma yüklerinin azaltıl-
ması, mimarı tasarım önerileri, havalan-
dırma kaynaklı kazançların azaltılması, 
soğutma çevrimi, fanlarda ve pompalarda 
enerji tasarrufu ile hava kanalları, boru ve 
cihazlarda ısı yalıtımı gibi konu başlıkları 
üzerinde durdu. Dr. Murat Çakan’ın ardın-
dan söz alan Alarko Carrier - Sistem Satış-
ları Müdürü Ali Fuat Kolaçan da soğutma 
tesislerinde yüksek enerji performansı 
için gerekli sistem önerileri hakkında bilgi 
verdi. Escon Enerji A.Ş. adına söz alan Onur 
Ünlü de sunumunda soğutma sistemle-
rinde verimlilik artırıcı proje kıyaslamaları 
üzerinde durdu. 2015 yılı verilerine göre 
Türkiye’nin nihai enerji tüketiminde sana-
yinin payının yüzde 32,5 olarak kayda 

geçtiğini hatırlatan Ünlü, ülke sanayisinin 
enerji tasarruf potansiyelinin sektörlere 
göre yüzde 8 ile yüzde 44 arasında değiş-
tiğini, yıllık ortalama kazancın da 7 milyar 
dolar olarak hesaplandığını kaydetti. Enerji 
verimliliği potansiyeli taşıyan alanlara bakıl-
dığında otellerin, hastanelerin, AVM ve iş 
merkezlerinin, çimento sanayisinin, demir-
çelik, petrokimya, seramik, cam, otomotiv, 
tekstil gibi sektörlerdeki tesislerin öne çıktı-
ğına vurgu yapan Ünlü, “Verimlilik artırıcı 
projeler sayesinde mikro ölçekte işletmeler 
giderlerinin azaltılması ile rekabet avan-
tajı elde edebilir. İşletmelerde uygulana-
cak enerji verimliliği çalışmaları ile makro 
ölçekte ise enerjide dışa bağımlılığı yüksek 
olan ülkemizin enerji ithalatını azaltabilir 
ve buna bağlı olarak cari açık düşebilir. 
Küresel ölçekte ise karbon salımının azal-
tılması ile daha yaşanılabilir bir dünyaya 
katkı sağlanmış olur. Verimlilik artırıcı pro-
jelerin ötelenmesi, para israf etmeye ve 
çevreyi kirletmeye devam etme kararıdır” 
diye konuştu. Etkinliğin son konuşmacısı 
olan Yolyapı firması yetkilisi Okan Özgür de 
firmalarının su soğutma kuleleri üretiminde 
dikkat ettiği esaslar hakkında bilgi vererek, 
kalite, verimlilik ve bakım gibi konular üze-
rinde durdu. Özgür, yürüttükleri çalışmalar 
ve ortaya koydukları projelerden bahsede-
rek, açık kule ve kapalı kule sistemlerle ilgili 
olarak katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye Enerji Sektörü, 24. Uluslararası “ICCI” 2018’de Bir Araya Geldi

D ünyanın en hızlı gelişen enerji piyasa-
larından biri olan Türkiye bu gücünü 

Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ICCI 
2018 ile uluslararası alana taşıdı. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle Sek-
törel Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar, 
sektörün önde gelen ulusal ve uluslararası 

firmalarını İstanbul’da bir araya getirdi. 
Fuarda bu yıl bir ilke imza atılarak yabancı 
konsoloslukların katılımıyla kurulan “Dip-
lomatik Alan”da Türkiye enerji endüstrisine 
yönelik anlaşmalara imza atıldı. Türkiye’de 
enerji sektörüne yönelik atılan adımların 
sektör açısından büyük fırsatlar sundu-
ğuna ve bu adımların “ICCI 2018”de en iyi 
şekilde karşılık bulduğuna dikkat çeken ICCI 
Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Kühnel 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Glenn Ensor şun-
ları belirtti: “Türkiye’deki enerji politikaları, 
küresel anlamda Türkiye’yi yatırım açısın-
dan en cazip ülkelerden biri haline getirdi. 
Her fırsatta dile getirdiğimiz gibi Türkiye, 

dünyanın en hızlı gelişen enerji piyasala-
rından biri. ICCI 2018, Türkiye’nin enerji 
alanında attığı adımlarla geldiği yeri ve 
elde ettiği başarıları göstermesi açısından 
önemli bir uluslararası buluşma oldu. Yerli 
ve yabancı üreticilere, yatırımcılara ve satın 
almacılara birçok fırsatı sunduğumuz fuara 
bu yıl önemli ilgi söz konusu oldu. 225 
ulusal ve uluslararası katılımcı firmanın yer 
aldığı fuarı 14 binin üzerinde sektör pro-
fesyoneli ziyaret etti. Gelecek vaat eden iş 
bağlantıları ve yeni ithalat-ihracat fırsatları 
yaratan fuar, konferans ve ikili iş görüşme-
lerinin bir arada olduğu Avrasya'nın tek 
enerji etkinliği olarak öne çıktı.”

Masgrup_A4_ads_Bina_Teknolojileri_19.5x27.pdf   1   16.06.2017   14:15
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Baymak Akademi Açıldı

B aymak, sahada ihtiyaç duyulan önemli 
eğitim eksikliklerini tamamlayabilmek 

hedefiyle Baymak Akademi’yi hayata geçirdi. 
Baymak Akademi’nin 8 Mayıs’ta düzenlenen 
açılış töreninde konuşan Baymak Satış Son-
rası Hizmetler Müdürü Betül Başkır, amaç-
larının Baymak’ı müşterisini anlayan, ona 
uygun çözümler sunan, huzurla güvenilecek, 
ailenin bir parçası haline getirmek olduğunu 
söyledi. Başkır, bu hedefler doğrultusunda 
Baymak’ın müşteri deneyimlerini yeniden 
tasarladıklarını ifade etti.

Baymak CEO’su Ender Çolak ise, “Akademi 
ile hedefimiz sadece Baymak Ailesinin değil, 
tüm sektör çalışanlarının ve gelecek nesil-
lerin, insana değer veren, konusunda en 
üst donanıma sahip şekilde ülkemizi ileri 
taşımasına katkı sağlamak. Bu beklenti ve 
hedefler doğrultusunda kurulan Baymak 
Akademi’de ısıtma grubu içerisinde kombi 
ve kazandan doğalgaz sobasına, su grubu 
içerisinde yangın hidroforlarından sirkülas-
yon pompalarına kadar, sıcak su hazırlayıcı 
grubu, soğutma cihazları, sistem yardımcı 
ekipmanları, otomasyon üniteleri ve gelece-
ğin ürünleri yenilenebilir enerjiyi kapsayan 
54 adet ürün, 9 adet otomasyon ve 5 tesi-
sat bağlantı ünitesiyle birlikte 68 parçalık 
bir otomasyon sistemi mevcut” dedi. Çolak, 
konuşmasının devamında, “Baymak Aka-
demi’deki eğitimlerin hedefi sahada ihtiyaç 
duyulan en önemli eğitim eksiklerini tamam-
layabilmek. Bu nedenle buraya gelenler eği-
timlerini sözlü, ekrana yansıyan görüntülerle 
değil, bizzat cihazlara dokunarak, sistemler 
üzerinde işlemleri görerek eğitim alacaklar” 

ifadelerine yer verdi. Tüm katılımcılar için 
eğitimlerin ücretsiz olacağının da altını 
çizen Çolak, “Artık bu tesiste genç üniversite 
öğrencilerini, teknik meslek lise öğrencilerini 
ve bu sektörde daha iyi olabilmek için çalışan 
herkesi bir arada göreceğiz” dedi. 

“İşimizin	merkezinde	insana	
verdiğimiz	değer	var”
Çolak, konuşmasına şu sözlerle devam etti: 
“Baymak olarak her noktada insana verdi-
ğimiz değerin liderliğimizin en önemli des-

tekçisi olduğunu biliyoruz. Müşterilerimiz 
satın alacağı markalara karar verirken ürü-
nün özellikleri ve fiyat dengesi kadar aldıkları 
hizmetin özenine de dikkat ediyorlar. Bu 
nedenle, Baymak Akademi’nin hedefi de 
teknik donanım kadar hizmet sürecinde en 
yüksek memnuniyeti sağlayacak eğitimler ile 
müşterisini anlayan sektör insanları yetiştir-
mek olacak.”

“Ailemizi	büyüterek	gücümüze	
güç	katıyoruz”
2018’de Baymak Ailesi’nin güçlenerek büyü-
yeceğini dile getiren Çolak, yaklaşık 5 milyon 
TL yatırım ile 100 yeni bayiyi daha Baymak’ın 
bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini 
belirtti. Çolak, “Bunların 25 tanesinin de 
özellikle yeni nesil enerji verimli ürünlerin 
satışını yapan Orange Store’lardan olma-
sını arzu ediyoruz. Geride bıraktığımız 4 
aya baktığımızda bayi ailemizin yüzde 7 
artış göstermesi markamıza olan güvenin 
yansımasıdır. Hali hazırda İstanbul, Erzurum 
ve Düzce’de Orange Store bayi yapılanması 

için adaylarımız ile anlaştık. Bu gelişmeler yıl 
sonunda belirlediğimiz hedefe hızla ulaşaca-
ğımızın sinyallerini veriyor” dedi.

“Baymak’ı	dünyaya	taşımak	için	
hazırlanıyoruz”
Çolak sözlerine şöyle devam etti: “Baymak, 
BDR Thermea bünyesinde 5 yılı geride 
bıraktı. Yaptığımız bu teknoloji transferi 
markamızı ve ailemizi büyüttü. 5 yılda 16 
Milyon Euro’luk yatırımla Baymak üretim 
bantlarından, ürünlerine, servislerine kadar 
her alanda yenilendi. Son 5 yılda toplam 
kombi satışlarında %48,5 oranında büyü-
dük. Şimdi artık Baymak’ı dünyaya taşımak 
için hazırlanıyoruz. Bu yıl tasarımı ve tekno-
lojisi tamamen Baymak’a ait olan yeni bir 
yoğuşmalı kombi üzerinde çalışıyoruz. Proje 
kapsamında 12’si Türk toplam 30 mühendis 
çalışıyor. 2019’un ilk aylarında yeni ürünü-
müz tamamlandığında ülkemiz yanında pek 
çok ihraç pazarında da bu ürünümüzle de 
yer alacağız.” 

“2018’in	ilk	çeyreğinde	çift	haneli	
büyüme	gerçekleşti”
Çolak “2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki 
yılın aynı dönemine göre, tüm kategorilerde 
adetsel olarak çift haneli büyüme sağladık. 
İlk çeyrekte cirosal büyüme bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 74’lük artış elde 
etti. Bu dönemde kombide toplam yüzde 
111 büyüdük. Yoğuşmalı kazanda yüzde 55, 
panel radyatörde yüzde 82, ısı pompasında 
ise yüzde 30 büyüme elde ettik” diyerek 
sözlerini tamamladı.
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- Galvaniz - Paslanmaz çelik kasa
- 304 AISI ısıtıcı elemanlar
- 0,5-1200Kw güç aralığı (Dikdörtgen + Santral)
 0,5-20Kw güç aralığı (Yuvarlak)
- İstenilen model - ölçü ve güçte özel üretim
- 2 kademeli sıcaklık emniyeti
- Otomasyon uyumlu modeller
 Kademe kontrolü. 0-10V kontrol
 Modbus RTU - Bacnet MS/TP Entegrasyon
- Kolay montaj, IP43 koruma
- CE onaylı ürünler

KANAL TİP &
SANTRAL TİP
ELEKTRİKLİ

ISITICILAR
• 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

Johnson Controls Hitachi 
Çözüm Ortakları Toplantısı 
Gerçekleştirildi

K lima sektörünün önde gelen markalarından 
Hitachi, 7 Mayıs 2018 Pazartesi günü Hilton Otel 

İstanbul Kozyatağı’nda “Geleceği Hisset” temalı lansman 
toplantısı ve gala yemeği gerçekleştirdi. Dubai’deki ve 
Japonya’daki üst düzey yöneticilerin, Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen bayilerin ve son kullanıcıların katılımıyla 
toplantı yoğun ilgi gördü. 250’nin üzerinde davetlinin 
katılım sağladığı Johnson Controls çözüm ortakları top-
lantısının açılış konuşmasını Türkiye ve Hazar Bölgesi 
DX Sistemler Genel Müdürü Bahadır Taşkonak yaptı. 
“Bugün Türkiye’yi stratejik bir pazar olarak değerlen-
dirdiğimizde Johnson Controls ve Hitachi’nin birleşme 
güçlerini göstermek için çeşitli hedefler belirliyoruz ve 
geleceği değiştirip şekillendiriyoruz. Aynı zamanda yeni 
Hitachi ürünlerini tüm Türkiye’ye sergilemeyi ve tanıtmayı 
hedefliyoruz. Bizlerin tek amacı son kullanıcı ve yatırım-
cıya en üst seviyede ürün ve hizmet desteği sağlayacak 
partnerlerimiz ile uzun yıllar boyu sürecek birlikteliğin 
devamını sağlamak, bayi kanalıyla direkt çalışıyor olmak 
ve ana firma olarak, tüm gücümüzü bayilerimize direkt 
olarak aktarabiliyor olmak” şeklinde konuşan Taşkonak, 
bayilerle bir aile olmanın önemini de vurguladı. Johnson 
Controls Ortadoğu ve Balkanların Başkanı Claude Allain, 
Johnson Controls’un geçmişinden, iş alanlarından bah-
sederek Johnson Controls Hitachi çözüm ortaklığını esas 
alan bir konuşma yaptı. Sunumların son bölümünde ise, 
lansmanı yapılan ve fuaye alanında sergilenen Hitachi 
VRF Gen 2 serisi ile Hitachi Shirokuma ve Summit RAC 
ürünleri detaylı teknik sunumları ile ürün yöneticileri tara-
fından gelen katılımcılara tanıtıldı. Katılımcılar ürünleri 
detaylı bir şekilde inceleme fırsatı buldular. Toplantı neti-
cesinde JCI geleceğe dair ürün, kanal yatırımlarının dünya 
genelinde devam edeceğini ancak Türkiye özelinde ise 
bunun çok daha yüksek oranda olduğunun ve olacağının 
mesajını verdi. Toplantı gala yemeği ile son buldu.
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DAF Enerji ve Danfoss Ailesi İşbirliğini Kıbrıs’ta Pekiştirdi

LUFT Bilgisayar Destekli Ar-Ge/Simülasyon Departmanı Kurdu

D

İ

AF Enerji ve Danfoss, 5-7 Mayıs 
2018 tarihlerinde Kıbrıs Kaya Arte-

mis Hotel’de iş ortakları ile buluştu. 6 
Mayıs’ta düzenlenen toplantının açılış 
konuşmasını Danfoss Türkiye Isıtma Seg-
menti Satış Direktörü Serhan Günel yaptı. 
Danfoss’un faaliyet gösterdiği depart-
manlar ve Danfoss’un Türkiye’deki çalış-
maları hakkında katılımcıları bilgilendiren 
Günel, “Danfoss olarak ısıtma, soğutma, 
motor kontrol sistemleri ve güç çözüm-
leri alanlarında faaliyet gösteriyoruz. 
Türkiye’de ısıtma segmenti özelinde, kat 
istasyonu piyasasında yüzde 70’lere yakın 
bir pazar payı olan DAF Enerji firmasını 
bünyemize katmak üzere çalışmalarımıza 
2015 yılında başlamıştık. Bugün, DAF 
Enerji’yi bünyemize tamamen katmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu satın alma, 
Türkiye’nin bölgesel ısıtma dönüşümünü 
desteklemek için üretim ve tasarım alt-
yapımızı geliştirmemize katkı sağlaya-
cak” dedi. Günel’in ardından, DAF Enerji 
Fabrika Müdürü Emir Çeltek, DAF Enerji 
fabrikası ve üretim süreçleri hakkında 

novatif yeni versiyon klima cihazları 
üretimi yapan LUFT Klima Sistem-

leri,  kendi bünyesinde bilgisayar destekli 
tasarım ve simülasyon departmanı kurdu. 
Firmanın Genel Müdürü Uğur Darcan 
konuyla ilgili olarak “Yeni departmanı-
mız 5 kişilik profesyonel  kadrodan ve 
yeni nesil bilgisayar destekli simülasyon 
programlarından oluşuyor. Bu kapsamda 

bilgi verdi. DAF Enerji fabrikasının video 
gösteriminin ardından, ürün ve tesisat 
ömrü için üretimde dikkat edilmesi gere-
ken hususları anlatan Çeltek, “Danfoss ile 
birleştikten sonra fabrikamızda da enteg-
rasyon süreci başladı. Hedefimiz, kalite 
ve izlenebilirliği artırmak” diye konuştu. 
Çeltek’in ardından Danfoss Türkiye İş 
Geliştirme Grup Yöneticisi, İran-Azer-
baycan Satış Müdürü Murat Erdoğan, 
bölgesel enerji, bölgesel enerjide trendler 
ve ana zorluklardan bahsetti. Erdoğan, 

Solidworks 2018 Simulation Professio-
nal, Visualize Professional ve Mentor 
Grafics FLOEFD CFD analiz programla-
rının siparişini verdik. Programlar yardı-
mıyla termal ve dinamik yüklerin, basınç, 
hız ve ses analizleri simülasyonlarla des-
tekli olarak yapılabilecek. Bu 45.000 
USD bütçeli bir program ve Nisan 2018 
itibarıyla hayata geçirilecek. Amacımız 

“Bölgesel enerjinin hem talep hem de 
arz tarafı için optimizasyon çözümleri 
ve optimum sıcaklık kontrolü sağlayarak 
iklim değişikliklerinin azaltılması ve enerji 
verimliliğinin artırılması için en sürdürüle-
bilir yaklaşım olduğuna inanıyoruz” dedi. 
Öğle yemeğinin ardından “Novocon 
Balanslamada Dijital Çözümler”, “Dan-
foss DEVI Kar, Buz Engelleme ve İç 
Mekân Uygulamalarında Isıtma”, “Dan-
foss Link Daire İçi Akıllı Isıtma Sistemleri” 
konularında üç ayrı salonda seminerler 
düzenlendi. 7 Mayıs sabahı gerçekle-
şen Girne şehir turunda ise Girne Kalesi, 
Girne Limanı, sokaklar ve mağazalar ziya-
ret edildi.

LUFT’un yüksek teknolojili inovatif ürün 
ve hizmetler üretmesine teknoloji desteği 
temin etmektir. Vizyonumuz standart 
klima cihazları imalatçısı olmanın çok 
ötesinde, yüksek mühendisliğe dayalı 
araştırmacı, yeni teknolojiler geliştiren 
ve bunları imalat, pazarlama ve servis 
hizmetlerine aktarabilen uluslararası bir 
üretim firması olmaktır” dedi.
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BOREAS, Marmara Üniversitesi Öğrencilerine İklimlendirme Sektörünü 
Anlattı

B OREAS, 10 Mayıs’ta Marmara 
Üniversitesi’nde düzenlenen “Bir 

Klima Santrali Tasarlamak” etkinliğinde 
makine mühendisliği öğrencilerine iklim-
lendirme sektörünü, BOREAS’ı ve kari-
yer olanaklarını anlattı. Doç. Dr. Ayhan 
Onat’ın katkılarıyla düzenlenen seminerin 
açılış konuşmasını Teknik Eğitim Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. M. Osman Isıkan 
yaptı. Isıkan konuşmasında, 2017 yılında 
Marmara Üniversitesi Makine Mühen-
disliği bölümünden mezun olan Jeyhun 
Shapyyev’in, BOREAS A.Ş.’de göreve baş-
lamasından duydukları memnuniyeti dile 
getirdi ve üniversite sanayi işbirliğinin 
gelişmesine yönelik her türlü etkinliğe 
destek olmaya hazır olduklarını belirtti. 
BOREAS Genel Müdürü Serdar Lüleci-
oğlu konuşmasında, “Sağlıklı yaşam için 
önce temiz hava” mesajı verdi ve kapalı 
mekânlardaki havalandırmanın hayati 
önem taşıdığını vurguladı. Lülecioğlu, 

“Türkiye iklimlendirme sektörü, yapılan 
ar-ge çalışmalarıyla gün geçtikçe tekno-
loji merkezi haline geliyor. Türkiye’nin 
jeopolitik konumu ve iç pazar büyüklüğü 
konusundaki avantajlarından dolayı glo-
bal markalar Türkiye’de yatırım yapıyor. 
Türkiye iklimlendirme sektörü bugün  
350 bin kişiye istihdam sağlıyor” dedi.
BOREAS A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 
İzzet Tanyol ise klima santralleri ve uygu-
lama alanları hakkında detaylı bilgi verdi. 
Tanyol, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-

lığı 2014 yılı verilerine göre; enerjinin 
yüzde 34’ü binalarda tüketiliyor, bunun 
yüzde 40’ı iklimlendirme sistemlerinde 
kullanılıyor. Ülkemizde enerjinin yüzde 
13.6’sı ise iklimlendirme için tüketiliyor. 
Bu nedenle iklimlendirme sektöründe 
faaliyet gösteren üretici firmaların, enerji 
verimli cihaz üretmeleri büyük önem taşı-
yor. Ayrıca cihazların enerji tüketiminin 
ölçülebilir, izlenebilir ve otomasyon sis-
temleri ile kontrol edilebilir olması da 
gerekiyor” dedi. 

B

BOREAS’ın “Psikometride Nem Kavramı Semineri” Büyük İlgi Gördü

OREAS Klima ve MMO (Makine 
Mühendisleri Odası) Gaziantep 

Şubesi işbirliği ile 25 Mayıs 2018 tarihinde 
Gaziantep MMO Şube Merkezi’nde “Psi-
kometride Nem Kavramı Semineri” düzen-
lendi. Seminer, Boreas A.Ş. Genel Müdür 
Yardımcısı İzzet Tanyol tarafından verildi. 
Tanyol, nemi “havanın içerdiği su buharının 
bir ölçüsü” olarak tanımladıktan sonra, altı 
farklı nem ölçüsünden; mutlak nem-özgül 
nem, gerçek buhar basıncı, doyma buharı 

basıncı, bağıl nem, çiğlenme noktası ve 
yaş termometre sıcaklığı hakkında bilgiler 
aktardı. 
İzzet Tanyol; “Bu büyüklükler arasındaki 
benzerlikler ve ilişkileri anlamak, iklimlen-
dirme alanında yapılan projelerin anlaşıl-
ması, ürünlerin ve komponentlerin doğru 
boyutlandırılması için çok önemlidir” diye-
rek konuşmasını tamamladı. 
Seminer katılımcılar tarafından büyük ilgi 
ile izlendi.
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Haberler

ISIDEM İtalya 1 Yaşında

I SIDEM Yalıtım’ın uluslararası faa-
liyetlerini genişletme çalışmaları 

çerçevesinde faaliyete geçirdiği ISIDEM 
İtalya 2017 yılının ilk çeyreğinden itiba-
ren faaliyet gösteriyor. Global bir marka 
olma hedefiyle yola çıktıklarını belirten 
ISIDEM Yalıtım Genel 
Müdürü Murat Ere-
noğlu “2015 yılının ilk 
çeyreğinde faaliyete 
aldığımız LEED ser-
tifikalı tesislerimizde 
HVAC sektörüne 
ürettiğimiz Coolflex, 
Flexiduct ve Duct 
Connect markalı ürünlerimizle hem yur-
tiçinde hem de yurtdışında büyüyerek 
başarımızı pekiştiriyoruz. 2017 yılında bir 
önceki yıla oranla ihracatta 2 kat büyüme 
sağladık. 2018 hedeflerimizi de yine 
%50 büyüme olarak belirledik. Avrupa 
pazarındaki varlığımızı güçlendirerek 

paydaşlarımıza daha hızlı ve kusursuz 
hizmet verebilmek adına yurtdışındaki ilk 
yapılanmamızı İtalya’da gerçekleştirdik” 
dedi. Erenoğlu İtalya iştirakini, “Geçen 
yılda başlayan yerel pazardaki faaliyetle-
rimiz doğrultusunda Coolflex elastomerik 
kauçuk köpüğümüzün; Generali Sigorta 

Genel Merkezi Veneto, NH Hotel Venedik 
ve Carabinieri Casermo Montebello askeri 
yerleşkesi gibi ülkenin birçok nitelikli pro-
jelerinde tercih edilerek kullanılması biz-
lere ekstra motivasyon sağladı ve gelecek 
planlarımız için itici güç oldu” sözleriyle 
değerlendirdi.



Haberler

COPA Bayi ve Servis Toplantıları Hız Kesmeden Devam Ediyor

C

C

OPA, iş ortaklarıyla bir araya gelmek 
amacıyla bayi ve servis toplantıları 

düzenliyor. COPA, yeni sezon ile birlikte 
Antalya’da başladığı bayi ve servis top-
lantılarını, 27-28 Nisan tarihlerinde de 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sür-
dürdü. İlk gün Gaziantep Grand Hotel’de, 
ikinci gün Kahramanmaraş Ramada 
Plaza’da düzenlenen toplantıya, yaklaşık 
200 iş ortağı katılım gösterdi. Satış ve 
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ersin 
Kantar, Yurtiçi Satış ve Pazarlama Kısım 
Müdürü Mehmet Pehlivan ve Satış Sonrası 
Hizmetler Yetkilisi Ali Erdemir tarafından 
gerçekleştirilen sunumlarda; COPA’nın 

güçlü yönleri, hedefleri, ürünleri ve satış 
sonrası hizmetler süreçleri anlatıldı. 
2017’de satışa sunulan duvar ve salon 
tipi klima modelleriyle ilgili geri dönüşler 

COPA’ya Ukrayna’dan Fabrika Ziyareti
OPA, 17-18 Nisan 2018 tarihlerinde 
Ukrayna’dan gelen bayi ve satış tem-

silcilerini ağırladı. COPA’nın Ukrayna dağı-
tıcı bayisi ve alt bayileri, Bursa Nilüfer Orga-
nize Sanayi Bölgesi’ndeki COPA fabrikasını 
ziyaret ederek üretim proseslerini yerinde 
izledi. 15 kişilik grup, ziyarette COPA ürün-
lerinin Ar-Ge, üretim, boya, ambalajlama ve 
kalite kontrol proseslerini yerinde görme 
fırsatı yakaladı. Fabrika gezisi öncesinde 
yapılan sunumda, ziyaretçilere Coşkunöz 
Holding ve COPA’daki güncel gelişme-
ler, 2017 yılı değerlendirmesi ve gelecek 

dönem hedefleri tartışıldı. Ziyaretçilerini 
2 gün boyunca Bursa’da ağırlayan COPA; 
verimli toplantıları ve keyifli Bursa turu ile 
misafirlerinden tam not aldı.

alındı. Yemek organizasyonuyla sona eren 
toplantılarda, ürün portföyünün artırılma-
sına ve satış sonrası hizmetlerde yeni bir 
döneme geçilmesine dikkat çekildi.  

DemirDöküm Eğitim Alanında Sektöre Destek Veriyor

D emirDöküm, Sabancı Üniversitesi 
EDU Yönetici Geliştirme Birimi işbir-

liği ile iş ortakları için fark yaratan değer 
odaklı satış eğitiminin verildiği DemirDö-
küm Akademi’yi hayata geçirdi. DemirDö-

küm Akademi eğitimlerinden bugüne dek 
İstanbul, Düzce, Bursa, Ankara, Samsun, 
Adana, İskenderun, Diyarbakır, İzmir ve 
Antalya olmak üzere 10 farklı şehirde 
düzenlendi. Düzenlenen 16 eğitimden 
toplamda 354 kişi faydalandı. 

Erdem	Ertuna:	“Artık	ürün	bilgisi	
ve	satış	teknikleri	eğitimleri	tek	
başına	yeterli	değil”

Günümüzün değişen trendleri doğrultu-
sunda müşteri memnuniyetinin sadece 
ürün bilgisi ve satış teknikleriyle mümkün 
olmadığını belirten DemirDöküm Yönetim 
Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, “Tüketicimize 

sağladığımız avantajları iş ortaklarımız ve 
satış noktalarımız aracılığıyla artırmayı 
hedefliyoruz. DemirDöküm Akademi kap-
samında iş ortaklarımıza; güçlü markaya 
giden yol, tüketici beklentilerini anlama, 
ihtiyaçlara uygun doğru çözümler sunma, 
ürün ve marka faydalarını marka hizmet 
kalitesi standartlarında aktarma gibi 
konu başlıkları altında değer odaklı satış 
eğitimleri verdik. Bu eğitimler sayesinde 
müşterilerimize mağazadan içeri girdikleri 
andan, çıktığı ana kadar, hatta evlerinde 
ürünlerini kullanmaya başladıkları zamana 
kadar uzanan yolculuğunda sorunsuz bir 
deneyim ve memnuniyet sunmayı hedef-
liyoruz” dedi.
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Haberler

Real Alternatives 4 LIFE, Düşük GWP’li Alternatif Soğutucu Akışkanların 
Kullanımı ile İlgili Avrupa Çapında Eğitimler Düzenleyecek

A B’nin çevre ve iklim alanlarına 
yönelik finansman birimi tarafın-

dan ortaklaşa fonlanan REAL Alternatives 
4 LIFE projesi, düşük GWP’li alternatif 
soğutucu akışkanlar konusunda yüksek 
düzeyde bir eğitim standardı oluşturmak 
üzere birkaç Avrupa ülkesinde dört “Eği-
tim Günü” etkinliği düzenleyecek.
Proje ortakları olan Almanya (IKKE), 
İtalya (ATF), Polonya (Prozon) ve Belçika 
(UCLL)’da gerçekleştirilecek etkinliklerin 
odak noktaları, 8-12 arasında değişen 
katılımcı sayısı ile tutuşucu soğutucu 

akışkanlar ve karbondioksit olacak. Bu 
programın katılımcıları arasında Türkiye 
(SOSİAD), Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, 
Slovakya, Romanya ve İspanya yer alacak.
“Eğitim Günleri”nde, düşük GWP’li alter-
natif soğutucu akışkanlara servis konu-
sundaki eğitimlerin nasıl düzenlenmesi 
gerektiği konusunda bilgi ve uzmanlık 
paylaşımında bulunulacak. Böylece, 
bu etkinliğe katılan eğitmenlerin REAL 
Alternatives 4 LIFE eğitim dokümanlarını 
kullanarak (SOSİAD tarafından Türkçe’ye 
tercümeleri tamamlanmıştır) kendi ülke-
lerinde benzer eğitimler düzenlemeleri 
teşvik edilecek.
Etkinlikler, yarım günlük teorik ve test 
ekipmanı üzerinde yarım günlük uygu-
lamalı eğitim olarak düzenlenecek. Gün 
sonunda, yazılı bir değerlendirme sınavı 
sonunda başarılı olan eğitmenlere serti-
fika verilecek.
Eğitim Günleri ve Eğiticinin Eğitimi hak-

kında güncel bilgiler almak için www.
realalternatives4life.eu linkinden kayıt 
olabilirsiniz.

REAL	Alternatives	Projesi	
hakkında

REAL Alternatives 4 LIFE, Avrupa çapında 
düşük GWP’li alternatiflerden HFO'lar, 
R32, hidrokarbon, karbondioksit ve 
amonyak için eğitimde iyi uygulamalar 
ile emniyetli, verimli, güvenilir ve uygun 
maliyetle kullanılmasını teşvik etmekte-
dir. Farkındalık, deneyim ve bilgi sevi-
yesini artırarak, yaygın şekilde kullanıl-
masının önündeki engelleri kaldırmayı 
hedeflemektedir. Proje ayrıca, önemli 
ulusal, AB ve küresel çevre zirvelerinde, 
konferanslarda ve etkinliklerde yer alarak 
düşük GWP’li soğutucu akışkanlar için 
eğitimin yaygınlaştırılması konusunda 
faaliyet göstermektedir.

“FM EXPO İstanbul Bina ve Tesis Yönetim Fuarı ve TRFMA Türkiye Tesis 
Yönetim Konferansı” Düzenlendi

F M EXPO İstanbul Bina ve Tesis 
Yönetim Çözümleri, Hizmetleri, 

Ekipmanları Fuarı ve Türkiye Tesis Yöne-
tim Konferansı (TRFMC), 9-11 Mayıs 2018 
tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde 
Demos Fuarcılık ve Tesis Yönetim Derneği 
TRFMA tarafından düzenlendi. Sektörün 
önde gelen kurumsal ulusal ve ulusla-
rarası firmaların buluştuğu fuar ve kon-
feransa İstanbul Vali Yardımcısı Şahin 
Aslan, Tesis Yönetim Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Levent Alatlı, EuroFM Baş-
kan Yardımcısı Goran Milanov, Demos 
Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
yin Aslan ve çok sayıda davetli katıldı. 
FM Expo Bina ve Tesis Yönetim Fuarı ve 
TRFMA Türkiye Tesis Yönetim Konfe-
ransı hakkında bilgi veren Tesis Yönetim 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Levent 
Alatlı, fuar alanında öncelikle bina ve 
tesis yönetimi yapan ulusal ve uluslararası 

firmaların yer aldığını belirtti. Alatlı, “Bina 
ve tesis ile uğraşan firmaları bir araya 
getiren bu fuar her yıl düzenlenecek. 
Konferansta ise sektörde bulunan fir-
malar kişiler deneyimlerini paylaşacaklar. 
Bunun dışında hizmet sağlayıcıları olan 
güvenlik, haşere kontrol, kimyasal ilaç-
lama firmaları yer alıyor. Konferansta her 
yerli hem yabancı konuşmacılar sektörle 
ilgili sorunları tartışacaklar. Avrupa’daki 
standartlar, kat mülkiyeti, enerji verimli-
liği, yangın güvenliği konuları hakkında 
bilgiler paylaşılacak” dedi.

Alatlı:	“Tesis	yönetimi	
Türkiye’nin	en	fazla	istihdam	
sağlayan	sektörüdür”

Amaçlarının tesis üretim sektörünün 
Türkiye’de tanıtılmasına ve geliştirilme-
sine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan 

Alatlı, “Son yıllarda hem dünyada hem 
de ülkemizde giderek önem kazanan 
tesis yönetimi Türkiye’nin en fazla istih-
dam sağlayan sektörüdür. Sadece 18 
üyemizin verilerine göre toplam çalışan 
sayımız 48 bin 132 kişi ve bunların yüzde 
35’i kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. 
Üyelerimizin bugün 3 bin 371 tesisle 
34.8 milyon metrekare alanda hizmet 
veriyor. Toplam 287 bin bağımsız üyemiz 
mevcut” dedi.

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.

Yüksek verimli 
ısı geri kazanımı 
ile üstün enerji 
verimliliği

Biçin tasarlandı

ısı köprüsüzlük
mükemmel

Konfor şartlarını
kontrol altında 
tutan otomasyon 
sistemleri

İstanbul Ofisi: Tel:  +90 (212) 502 38 10-13  Ankara Ofisi: Tel: +90 (312) 384 88 00   İzmir Ofisi: Tel: +90 (232) 281 32 81  
Fabrika: Karaağaç Mah. Yiğit Türk Cad. No: 28 Büyükçekmece / İstanbul • Tel: +90 (212) 608 17 17  
e-posta: info@boreasclima.com   www.boreasclima.com
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Haberler

Bosch Termoteknoloji Kurumsal Web Sitesi Yenilenen Tasarımı ve 
İçeriği ile Yayında

B

B

osch Termoteknoloji, kurumsal 
web sitesini baştan sona yenile-

yerek son kullanıcıları ve iş ortaklarını 
mobil dostu tasarımı ile Bosch Termo-
teknoloji dünyasına davet ediyor. Bosch 
Termoteknoloji’nin kurumsal web sitesi, 
İngilizce desteği ile Ortadoğu ve Kafkasya 
Bölgesi’ndeki iş ortakları ve müşterileri için 
de erişilebilir hale geldi. Web sitesindeki 
yenilikler şöyle sıralanıyor:
• “Müşteri İletişim Merkezi” çözümleri 

bir tık kadar yakın 
• Sektörde ilk canlı destek ve 

görüntülü görüşme hizmetleri ile 
Bosch Termoteknoloji, bugüne 
kadarki en yenilikçi ve kullanışlı 
müşteri iletişim merkezi çözümlerini 
sunuyor. 

• Canlı Destek sistemi, ziyaretçilerin 
yazılı mesajlarını anında Bosch 
Termoteknoloji genel merkezine 
aktararak müşteri deneyimini 
iyileştiriyor. Görüntülü Görüşme 
seçeneği ile son kullanıcılar için 
ürünlerinde yaşanan arızaları 
Müşteri İletişim Merkezi’ne 
görüntülü olarak aktararak yetkili 
servis çağırmaya gerek kalmadan 

alternatif çözüm yöntemi sunuyor.
• Arıza Kodları ve Çözümleri için 

yenilikçi yaklaşım
• Son kullanıcılar kombilerinde 

karşılaştıkları kolay arızaları 
nasıl gidereceklerine dair fikirleri 
olmadığında en yakın yetkili servisi 
ya da müşteri iletişim merkezini 
arayarak destek almaya çalışır. Bosch 
Termoteknoloji yenilenen web sitesi 
ile “Arıza Kodları ve Çözümleri” 
sayfasında kullanıcı dostu bir 
fonksiyon sunuyor. Ziyaretçi, Bosch 
kombi modelini ve kombinin 
ekranında belirtilen arıza kodunu 
seçtikten sonra çözüm adımları 
sırasıyla kullanıcıya sunuluyor. 
Sorunun giderilemediği durumlarda 
ise en yakın yetkili servise 
ulaşabileceği sayfaya yönlendiriliyor.

• Ürünlerin, diğer hangi ürünlerle 
uyumlu olduğu kolayca keşfedilebilir. 

• Yenilenen web sitesi, ürünlerin 
hangileriyle uyumlu olduğunu 
“Bileşenler” başlığı altında 
kolaylıkla inceleme fırsatı sunuyor. 
Örneğin son kullanıcı, özelliklerini 
incelemek istediği bir kombinin 

Bosch Termoteknoloji Ortadoğu ve Kafkasya Bölgesindeki Tüm İş 
Ortakları ile İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

osch Termoteknoloji Türkiye çalışan-
ları; Ortadoğu ve Kafkasya’daki İş 

Ortakları ile 2018 Partner Toplantısında bir 
araya geldi. 2017 yılının değerlendirildiği 
toplantıda Bosch Termoteknoloji organi-
zasyon yapısı ve işleyişi hakkında iş ortakla-
rıyla detaylı bilgiler de paylaşıldı. Toplantıda 

“Bosch Termoteknoloji’nin iş ortaklarıyla 
birlikte büyük bir aile olduğu” vurgusu 
yapıldı. Toplantıda dijitalleşen dünyadaki 
gelişmeler ve Bosch Termoteknoloji’nin bu 
alanda yaptığı çalışmalar da iş ortaklarına 
sunuldu. Bosch Termoteknoloji Ortadoğu 
ve Kafkasya Satış Direktörü Mert Kalafa-
toğlu, 2017 yılında gerçekleşen dijitalleşme 
projelerini anlatırken, organizasyon yapısı-

detay sayfasında, ilgili kombi ile 
uyumlu olan oda kumandalarına 
kolayca ulaşıp seçtiği kumandanın 
özelliklerini inceleyebiliyor.

• Sistem etiketi oluşturmada yenilik
“Enerji İlişkili Ürünler (ERP)” Yasasının 
yürürlüğe girmesi ile kombi pazarı yoğuş-
malı cihazlara dönecektir. Yeni yasada 
bulunan Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ, 
0-70 kW arası kapasitedeki cihazları kapsı-
yor ve üzerinde enerji verimlilik sınıfı, kapa-
site ve ses gücü değerleri gibi bilgilerin yer 
aldığı enerji etiketi uygulamasını ve daha 
detaylı bilginin bulunduğu bilgi föylerini 
zorunlu kılıyor. Enerji etiketi uygulaması-
nın pratik faydalarından biri de kullanıcı-
lara ürün seçimi sırasında daha şeffaf bir 
karar olanağı sağlaması. Bunlara ek olarak 
Enerji Etiketi düzenlemesi “sistem” tanımı 
yapıyor ve örneğin ısıtma tesisatında bir 
kombiye ilave oda kumandası kullanılması 
durumunda, bu iki komponenti tek bir 
“sistem” olarak değerlendirerek bu sistem 
için ayrıca belirlenmesi gereken “sistem” 
verimliliğini ve bununla beraber etiket ve 
föyünü zorunlu kılıyor. Son kullanıcılar, sis-
tem etiketini tüm şeffaflığı ile bu sayfadan 
ulaşırken, bayiler de bu etiketi indirerek 
ürünlerine ekleyebiliyorlar.

nın gücü hakkında bilgi 
verdi. Bosch Termotek-
noloji Türkiye, Ortadoğu 
ve Kafkasya Satış Genel 
Müdürü Zafer Polat’ın 
da katıldığı toplantıda, iş 
ortaklarına hizmet veren 
tüm departmanlar iş akış 
süreçleri ile ilgili bilgiler 
verdi.
Ortadoğu Partner 
Buluşmasının önemli 
konuşmacılarından biri 
olan Fütürist ve Ekonomist Ufuk Tar-
han, geleceğin varacağı noktaya vurgu 
yaparak mega trendleri katılımcılar ile 

paylaştı. Boğaz turunun ardından Lacivert 
Restaurant’da gerçekleşen gala yemeği ile 
toplantı sona erdi.
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V
Vaillant, Self Servis Uygulamasını Sundu

aillant, tüm iş süreçlerinde dijital-
leşmeye odaklanma hedefi doğrul-

tusunda satış sonrası müşteri deneyimini 
de bir adım öteye taşıyarak yeni bir uygu-
lama hayata geçirdi. Kullanıcıların kombi 
üzerinde bulunan QR-kodu tarayarak ya 
da herhangi bir internet tarayıcısından self 
servis sayfasına girerek Çağrı Merkezi ile 
iletişim kurabileceği uygulama olan “Akıllı 
Self Servis”, kullanıcıların tek tuşla 7/24 
servis hizmetlerine erişebilecekleri dijital bir 
temas noktası olacak. Vaillant kullanıcıları 
uygulama üzerinden kolaylıkla Çağrı Mer-
kezine ulaşabilecek; servis talebi oluştur-

V
Canım Kombim’de Kazanan Tasarım Belli Oldu

aillant Türkiye’nin, kullanıcıları-
nın hayallerindeki kombiyi tasar-

lamaları amacıyla hayata geçirdiği sosyal 
medya kampanyası “Canım Kombim”de 
kazanan tasarım belli oldu. 2 Ocak – 22 
Şubat tarihleri arasında gerçekleştiri-
len yarışmada 1189 kişi hayallerindeki 
kombiyi tasarladı. Yarışmada birbirinden 
renkli ve yaratıcı kombi tasarımları sos-
yal medyada paylaşıldı. Yapılan değer-
lendirme sonucunda kazanan, Aydın 
Biltekin’in “4 mevsimden esintiler” isimli 

tasarımı oldu. Biltekin, dünyaca ünlü gra-
fiti sanatçısı Zone tarafından tasarımı-
nın çizildiği ecoTEC Plus kombinin sahibi 
oldu. Kampanya kapsamında Vaillant 
kullanıcıları tasarım fikirlerini Vaillant’ın 
Facebook ve Instagram hesaplarında 
bulunan kampanya içeriklerinin altında, 
#CanimKombim etiketiyle yorum olarak 
paylaştı. Zone tarafından çizilen tasa-
rımın yer aldığı ecoTEC Plus kombiler, 
belirlenecek tarihlerde, seçili Vaillant 
mağazalarında da satışa çıkacak.

mak, ürün kullanım videolarına 
erişmek gibi hizmetlerden de 
hızlı ve pratik bir şekilde fayda-
lanabilecek. Günümüzde satın 
alma kararında belirleyici rol 
oynayan hususların artık sadece 
ürün ve hizmet kalitesi ile ilgili 
olmadığını vurgulayan Vaillant 
Türkiye Pazarlama Direktörü 
Hazım Bumin, “2020 yılında 
tüketicilerin karar verme ölçüt-
lerinde kullanıcı deneyiminin fiyattan daha 
önemli hale geleceğini öngörüyoruz. Dijital 
alanların, satın alma sürecinde her geçen 

gün artarak önem kazandığı ise 
yadsınamaz bir gerçek. Bizler 
de Vaillant olarak sunduğumuz 
satış sonrası hizmetlerimizi, diji-
tal alanda geliştirdiğimiz yenilikçi 
uygulamalarla her geçen gün bir 
adım daha ileriye taşıyoruz. Son 
olarak hayata geçirdiğimiz ‘Self 
Servis’ uygulaması ile satış son-
rası hizmetler sürecindeki kullanıcı 
deneyimini dijital bir boyuta taşı-

yarak Vaillant kullanıcılarının yüzünü her 
zamanki gibi güldürmeye ve yaşam kon-
forlarını arttırmaya devam edeceğiz” dedi.

TLC Klima Balıkesir Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri ile Buluştu

T LC Klima San. ve Tic. A.Ş. düzenle-
diği seminer ile Balıkesir Üniversitesi 

Balıkesir Meslek Yüksek okulu öğrencile-
riyle bir araya geldi. 25 Nisan 2018’de 90 
kişinin katılımı ile gerçekleşen seminerde 
dünyanın en büyük klima üreticilerinden 
olan GREE Electric App. ve üretim fabri-
kaları tanıtıldı. Yıllık cirosunun %5’inden 
fazlasını AR-GE yatırımları için kullan 
GREE’nin 52 Araştırma Merkezi,  630’dan 
fazla test laboratuvarı bulunuyor. TLC 
Klima Satış Sonrası Hizmetler Direktörü 
Mehmet Gökalp öğrencilere temel iklim-
lendirme üzerine bilgiler aktardı.  TLC 
Klima Ürün Müdürü Ufuk Bor GREE VRF 
Klima Sistemleri hakkında sunum yaptı.  
Seminer öğrenciler ile gerçekleştirilen 
sektör üzerine sohbet ile sona erdi.
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İmco Sektör Temsilcilerini Almanya'da Ağırladı

Mas Grup İstanbul İş Ortakları Mas Academy Eğitiminde Bir Araya Geldi

İ

M

mco A.Ş. 2-4 Mayıs 2018 tarihleri 
arasında düzenlediği teknik geziyle 

sektör temsilcilerini Almanya’da ağır-
ladı. WILDEBOER Bauteile GmbH fabrika-
sında yapılan eğitim ve imalat prosesleri 
anlatımı büyük ilgi gördü. Ziyaretçilere; 
WILDEBOER ürünleri, üretim teknolo-
jileri, kalite standartları ve ürünlere ait 
sertifikasyon içerikleri ile ilgili bilgiler 
aktarıldı. Yangın ve duman damperle-
rinin yanında, hava dağıtım ve kont-
rol ürünlerinin imalat bantları gezildi. 
Fabrikada bulunan test laboratuvarları 
ile ilgili ayrıntılı bilgiler verildi. Fabrika 
gezi programı, WILDEBOER firmasının, 
yangın laboratuvarlarında yaptığı yan-
gın damperi sıcaklık dayanım testiyle 
sonlandı. 

as Grup’un eğitim platformu Mas 
Academy, faaliyetlerine hız kesme-

den devam ediyor. Mas Academy’nin 
düzenlediği son eğitim semineri 12 
Mayıs 2018 günü The Green Park Otel 
Bostancı’da gerçekleşti. Mas Grup’un 
İstanbul’da bulunan iş ortaklarına yöne-
lik düzenlediği seminerde 33 katılımcıya 
ürün teknik özellikleri ve uygulamaları 
konularında bilgiler aktarıldı. 
Mas Academy Başkanı Prof. Dr. Mete 
Şen’in açılış konuşmasını yaptığı eği-
timde, Mas Grup Satış ve Pazarlama 
Direktörü Erhan Özdemir “Mas Grup 
Yenilikleri, Vizyon ve Hedefleri”, Yurtiçi 

Satış ve Pazarlama Müdürü Faik Öner 
“Mas Grup Genel Satış ve Ürün Uygu-
lamaları”, İş Geliştirme Müdürü Ahmet 
Yılmaz “Endüstriyel Ürünler ve Uygu-
lamaları”, Bayi Satış&Bina Teknolojileri 
Grubu Satış Yöneticisi Cem Haneda-
noğlu özellikle toplu konut projelerinde 
kullanılan “Hidrofor ve Pompa Grupları 
Seçimi”ne yönelik pratik uygulamaları ve 
son olarak Mas Grup Ar-Ge bölümün-
den İlker Özdemir “Pompa Sistemlerinde 
Frekans Kontrolü, Uygulama Alanları ve 
Avantajları” ile ilgili bilgiler verdiler.
Mas Grup İş Geliştirme Müdürü ve Mas 
Academy Yöneticisi Ahmet Yılmaz “Mas 

Academy eğitim programlarımıza ilgi 
oldukça yüksek düzeyde. Her gün ülke-
mizin değişik illerinden eğitim talepleri 
alıyoruz. Mas Academy’nin pratik uygu-
lamalar ile desteklenen akademik içe-
riği katılımcıların beğenisini kazanıyor. 
Başkanımız Prof.Dr. Mete Şen’in gözeti-
minde yürüttüğümüz Mas Academy eği-
tim programlarına hız kesmeden devam 
edeceğiz” dedi.
Eğitim programına Oska Pompa’dan 
katılan Selim Şahin “Mas Academy gibi 
güzel bir projenin düşünülüp hayata 
geçirilmesi bence oldukça önemli. Hem 
bazı konulardaki soru işaretlerinin gide-
rilmesi, hem de ufkumuzun genişlemesi 
adına güzel bir eğitim oldu. Mas Aca-
demy eğitimlerinin artarak devam etme-
sini diliyor, emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum” dedi.
Sortek’den Hatice Yıldız ise “Mas Grup 
ailesine bu bilgilendirici eğitim için 
teşekkür ederim. Eğitim süresi, işleyişi ve 
eğitim konuları gayet yeterli ve doyuru-
cuydu. En yakın zamanda Mas Grup’un 
Düzce’deki üretim tesisini de gezmek 
ve üretim prosesleri ile ilgili bilgi almak 
isterim” dedi. 
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Ayvaz’dan Eğitime Destek

Doğu İklimlendirme Omurilik Felçlileri için Koştu

A

W

yvaz, eğitime destek faaliyetlerine 
bir yenisini daha ekledi. Hakkari 

Çukurca’da bulunan Çığlı Köyü Şehit 
Binbaşı Erdoğan Özdemir İlköğretim 
Okulu’ndan gelen destek mesajına 
olumlu yanıt veren şirket, okulun atıl 
durumdaki konferans salonuna iki yüz 
adet konferans koltuğu; kütüphanesine 
çok sayıda masa ve sandalye gönderdi. 
Okulun eğitim materyali açısından 
eksiklik çeken anaokulu bölümü içinse 
Ayvaz çalışanları bir araya gelerek eğitici 
oyuncak ve çocuk kitabı alışverişlerinde 
bulundular. 
Yapılan tüm yardımlar şirketin 
Hadımköy’de yer alan merkezinde top-
lanarak büyük bir kamyona yüklendi ve 
bağış birkaç gün süren zorlu yolculuk-
tan sonra sınır köyünde bulunan okula 
ulaştı. Ayvaz’ın desteğine teşekkürlerini 
bildirmek isteyen okul yönetimi tarafın-

ings For Life World Run 2018 
etkinliği kapsamında 6 Mayıs Pazar 

günü tüm dünyada aynı anda gerçekle-
şen etkinliğe Doğu İklimlendirme de koşu 
takımı ile katıldı. Dünya genelinde 2383 
takımın yarıştığı etkinliğe 11 kişiden olu-
şan takımıyla Doğu İklimlendirme, top-
lam 87,66 km koşarak katkıda bulundu. 
Omurilik felçlileri yararına düzenlenen 
etkinlikte tüm katılımcılar hem spor yaptı 
hem de sosyal sorumluluk projesine katıl-
manın mutluluğunu yaşadı.

dan okulun konferans salonuna “Ayvaz 
Konferans Salonu” adı verildi. Konuyla 
ilgili açıklama yapan Ayvaz İcra Kurulu 
Başkanı Serhan Alpagut; şirket olarak 
eğitime her zaman önem verdiklerini, 
Çukurca’daki bu ilköğretim okulundan 
gelen eğitim destek talebini de samimi 
bularak geri çevirmediklerini söyledi. 
“Bu talep bize okulda öğretmen olarak 
görev yapan bir arkadaşımızdan geldi. 
Kendisi bize yazdığı mesajda, bu köy 
okulundaki imkanların sınırlı olduğunu, 
öğrencilerin maddi açıdan sıkıntı çek-
tiğini ve mümkünse destek vermemizi 
beklediğini belirtmişti. Biz de bunun üze-
rine Okul Müdürü Erhan Berk’le irtibata 
geçerek konunun detaylarını öğrendik ve 
hangi noktalarda destek olabileceğimizi 
görüştük. Müdürümüz, Ayvaz’ın eğitime 
destek faaliyetlerindeki ciddi tutumunu 
göz önüne alarak bağış faaliyetini okul 

çapında yapıp yapamayacağımızı sordu. 
Büyük bir mutlulukla olumlu yanıt verdik 
ve çalışmalara başladık” dedi. 
İlk iş olarak, atıl durumda olan kon-
ferans salonunu hayata geçirdiklerini 
belirten Alpagut, “Kısa bir süre sonra 
tüm malzemeleri hazırladık ve koca bir 
kamyonla Çukurca’ya gönderdik. Bir süre 
sonra montaj tamamlandı ve değerli okul 
müdürümüz Erhan Bey bize fotoğraflar 
gönderdi. Fotoğrafları gördüğümüzde 
mutluluktan gözlerimiz doldu. Konferans 
salonunun girişine kendi imkanlarıyla 
‘Ayvaz Konferans Salonu’ yazmışlardı. 
Çukurca’daki okulla yaptığımız bu iş bir-
liği, şirket yöneticilerimizden çalışanları-
mıza kadar tüm Ayvaz ailesinin yüzünü 
güldürdü. Yardımlarımız, desteklerimiz 
artarak devam edecek. Bu çalışmamızın 
tüm sektöre örnek olmasını diliyorum” 
dedi.
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Systemair AB Yıllık Yönetim Kurulu Toplantısı 
Dilovası Fabrikası’nda Yapıldı

S

S

S

ystemair AB Yönetim Kurulu’nun 
yıllık toplantısı, 3 Mayıs Perşembe 

günü Systemair HSK’nın Dilovası’nda faa-
liyete geçen yeni fabrikasında yapıldı. İki 
gün süren ziyaretin ilk günü yeni fabri-
kanın yönetim kurulu üyelerine tanıtımı 
ile başladı. 
Fabrika ziyaretinin ardından Systemair 
HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, Tür-

kiye makroekonomik verileri ve iklimlen-
dirme sektörünün gidişatı hakkında kurul 
üyelerini bilgilendirdi. Fabrika Müdürü 
Ayşegül Eroğlu ise yeni fabrika yatırım 
sürecini ve önemini ele alan bir konuşma 
gerçekleştirdi. 
Yönetim Kurulu üyeleri, memnuniyet-
lerini dile getirerek tüm Systemair HSK 
ailesine başarı dileklerini iletti.

Systemair HSK Geleceğin Mühendislerini 
Sektöre Hazırlıyor

Systemair HSK Würth 
ile Olan İşbirliğini 
Teknolojik Boyuta 
Taşıdı

ystemair HSK, Kocaeli Üniversitesi 
Makine ve Endüstri Mühendis-

liği Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerini, 
iklimlendirme sektörünü ve ürünlerini 
tanıtmak üzere Dilovası Fabrikasında 
ağırladı. 9 Mayıs 2018 tarihinde ger-
çekleştirilen eğitimde, İnsan Kaynak-

ystemair HSK Dilovası’nda kurduğu 
yeni üretim tesisinde yeni makine 

ve teknoloji yatırımlarına bir yenisini ekledi. 
5 senedir kanban alımlarında Würth ile 
çalışan Systemair HSK, C parçalar için RFID 
teknolojisini kullanarak Endüstri 4.0 uygu-
lamalarını hayata geçirdi. Yalın kanban 
modeli olarak adlandırılan ve dijitalizas-
yonu destekleyen RFID sistemi, radyo fre-
kanslı etiket sayesinde eksilen parçaları 
önceden tespit ederek azalan parçaları 
yenileyebiliyor. Her bir RFID etiketi, bir 
malzeme ile eşleştirilerek bu malzemeye 
ait tüm gerekli bilgiler bu data transfe-
rinde kullanılarak oldukça hızlı sevkiyat 
döngüsü gerçekleştiriyor. İnsan faktörünü 
minimize eden bu sistem sayesinde ürün 
hareketlerini gözlemleyerek stok optimi-
zasyonu sağlıyor.

ları Departmanı işe alım süreçleri ve 
Systemair HSK’da kariyer imkânlarıyla 
ilgili bilgi verirken, Ar-Ge ve Kalite, 
Üretim ve Planlama departmanları ise 
iklimlendirme sektöründen, Systemair 
HSK’nın ürettiği ürünlerden ve süreç-
lerden bahsetti.

KBSB Taşındı

K BSB (Kazan ve Basınçlı Kap 
Sanayicileri Birliği) yeni adre-

sine taşındı. Derneğin iletişim bilgi-
leri şöyle:
Ataşehir Bulvarı, ATA 2-3 Plaza 8.Kat 
No: 6 / 71 34758 Ataşehir-İstanbul
Tel: 0532 689 25 73
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Green Build Europe 2018’de Altensis’e Ödül

Duyar Vana, Trakya Üniversitesi 27. Bahar Konferansında Genç 
Mühendis Adaylarla Buluştu

T

D

ürkiye’de çevre dostu yeşil binalar 
anlayışını geliştirmek üzere kurulan 

ve alanında lider pozisyonunu koruyan 
Altensis, başarılarına bir yenisini ekleyerek 
Avrupa’da en çok yeşil bina projesi tamam-
layan firma oldu. Avrupa’daki en önemli 
yeşil bina organizasyonlarından olan Green 
Build Europe 2018 kapsamında Altensis bu 
alanda gösterdiği liderlik ve katkı nedeniyle 
ödüllendirildi. 
Almanya’nın Berlin şehrinde 18 Nisan 
2018 tarihinde düzenlenen ve LEED Yeşil 
Bina Sertifikalandırma sisteminin kurucusu 
Amerikan Yeşil Binalar Konseyi’nin (USGBC)  
Başkanı Mahesh Ramanujam’ın da katıl-
dığı törende Altensis adına başarı plaketini 
kurucu ortaklardan Emre Ilıcalı aldı. 

uyar Vana ve iştiraki OES Ozon ve 
Çevre Teknolojileri A.Ş., Trakya Üni-

versitesi ve Edirne Makine Mühendisleri 
Odası tarafından 3 Mayıs’ta düzenlenen 27. 
Bahar Konferanslarına katılarak sunumla-
rını gerçekleştirdi.  Konferansta Duyar Vana 
adına İş Geliştirme Müdürü Mehmet Çim 
“Yangın, Sulu Yangın Söndürme Sistemleri, 
Sprinkler, Alarm Vanaları ve Sistem Vana ve 
Ekipmanları” konularında eğitim gerçekleş-
tirdi. OES Ozon Genel Müdürü Okan Şengül 
ise “Ozon ve Çevre Teknolojileri ve Geleceği” 
konusunda eğitim verdi. Trakya Üniversitesi 
akademisyenleri ve genç mühendis aday-
larının yoğun ilgi gösterdiği konferansta 
Duyar Vana, genç mühendis adayları ile 
bilgi alışverişinde bulunarak onların soru-
larını cevapladı.

Tören öncesi değerlendirmede bulunan 
Emre Ilıcalı, Türkiye’de yeşil binalar konu-
sunda danışmanlık ve mühendislik hiz-
meti vermek üzere kurulan ilk şirket olan 
Altensis’in yeşil binalar alanında Avru-
pa’daki en önemli etkinlik kapsamında 
ödüllendirilmesinin, gurur verici ve gele-
cek günler adına teşvik edici olduğunu 
söyledi. Ilıcalı, bu önemli organizasyonda 
Türkiye’nin ve  Altensis’in çevre dostu yak-
laşımlarda katettiği gelişmeyi Avrupa’da 
yeşil binalar konusundaki en yetkin isimlere 
bizzat aktardığını belirtti. 

Türkiye’nin	çevre	dostu	
hareketinde	10	yıllık	serüven

Emre Ilıcalı, 10 yıl önce Serkan Emin ve 
Berkay Somalı ile birlikte Altensis’i kurmaya 
karar verdiklerinde, ne Türkiye’nin ne de 
girişimcilerin gündeminde çevre dostu 
kavramının yer aldığını, bu nedenle ilk 
zamanlarda bu konuları anlatmanın bile 
çok zor olduğunu belirtti. Ancak, 10 yıllık 
süre içinde bu alanda önemli gelişmeler 
kaydedildiğini ve Türkiye’nin uluslararası 
platformda üst sıralara doğru yükseldiğini 
anlatan Emre Ilıcalı, “Türkiye, USGBC (Ame-
rikan Yeşil Binalar Konseyi)  tarafından ABD 

harici ülkelerde yapılan değerlendirmeye 
göre, yeşil binalar kategorisinde 245’den 
fazla proje ve 6 milyon metrekare yapı ala-
nıyla 8. sırada yer almaktadır. Yine Alten-
sis olarak biz, şu ana kadar tamamlamış 
olduğumuz 125 proje ile uluslararası birçok 
kurumun önüne geçerek tek başına en çok 
yeşil bina projesini sertifikalandıran firma 
ödülünü aldık. Yeşil Binalar ve Sürdürü-
lebilirlik alanında göstermiş olduğumuz 
çabamızın Avrupa’nın lider organizasyonları 
tarafından takdir görmüş olması bizler için 
gurur kaynağıdır. Dünyamızın ve ülkemizin 
yaşam kalitesini arttırmak ve hepimize daha 
sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için iklim 
değişikliği ile baş etmeye yönelik önlemlere 
destek vermek için Altensis olarak üzerimize 
düşeni yapmaya bundan sonra da devam 
edeceğiz” dedi.
Bugüne kadar 100’den fazla projenin 
yeşil kimlik kazanmasını sağlayan Altensis, 
markalı konut projelerinden alışveriş mer-
kezlerine, uluslararası şirketlerin merkez-
lerinden üniversitelerin eğitim binalarına, 
kimya tesislerinden sanayi tesislerine ve 
ufak müstakil evlerden yerleşkelere kadar 
geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Altensis 
önümüzdeki beş yılda proje sayısını ikiye 
katlamayı hedefliyor.
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Haberler

Niv Garih, CFO Summit’te İşletmeler için Önemli Tavsiyeler Verdi

A

S

A

larko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı 
Niv Garih, Hilton İstanbul Bomonti 

Otel’de 15 Mayıs’ta gerçekleştirilen CFO 
Summit 2018’de “Belirsizlik ve Risk Orta-
mında Finans Yönetimi” adlı panele katıldı. 
Türkiye’nin en köklü şirketlerini ağırlayan 
CFO Summit 2018, finans ve ekonomi dün-
yasındaki önemli karar alıcılara ve düşünce 
önderlerine ev sahipliği yaptı. Zirvede; 

Türkiye’nin önde gelen firmalarının CFO ve 
üst düzey finans yöneticilerinin yanı sıra, 
bankacılık sektörünün orta ve üst düzey 
yöneticileri, finans alanında uzman akade-
misyenler, sektör danışmanları ve düşünce 
önderleri, önde gelen ekonomist, stratejist 
ve sektör duayenleri görüşlerini paylaştı.  
Niv Garih, “Belirsizlik ve Risk Ortamında 
Finans Yönetimi” başlıklı paneldeki konuş-

Alarko Carrier Fabrikasına Öğrencilerden Ziyaret

Alarko Carrier, Kocaeli ve Edirne TMMOB’de Toshiba VRF ve 
Isı Pompası Eğitimi Verdi

akarya’da bulunan Şenpiliç Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 4 eğit-

men ve 38 öğrenci 17 Nisan 2018 tari-
hinde Alarko Carrier fabrikasını ziyaret etti. 
Alarko Carrier Bayilik Satışları İş Geliştirme 
ve Denetim Müdürü Ararad Küçükoğlu’nun 
düzenlediği etkinlik kapsamında katılımcı 
eğitmen ve öğrencilere iki oturumdan olu-
şan “Split Klima” eğitimi verildi. Eğitmen 
ve öğrencilerin ilgiyle takip ettiği eğitimin 
birinci oturumunda Alarko Carrier Bireysel 
& Ticari Klimalar Ürün Yöneticisi Dilara Çayır, 
split klimalarla ilgili teorik içerikli eğitim 
sunumunu gerçekleştirdi. İkinci oturumda 
ise Alarko Carrier Servis Eğitim Uzmanı 
Hikmet Erdoğan, fabrikadaki eğitim salo-
nunda katılımcılara uygulama bilgileri ve 
tecrübelerini aktardı.

larko Carrier, Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği’yle (TMMOB) 

beraber, Toshiba VRF ve Isı Pompası eği-
timi düzenledi. 24 Nisan 2018 tarihinde 
TMMOB Kocaeli Şubesi’nde ve 25 Nisan 
2018 tarihinde TMMOB Edirne Şubesi’nde 
düzenlenen eğitimler, Bayilik Satışları bölü-
münde görevli İş Geliştirme ve Denetim 
Müdürü Ararad Küçükoğlu, Satış Şefi Mus-
tafa Kemal Koraltürk ile Ekrem Karaman 
ve Bayi Sorumlusu Murat Dığış tarafından 
düzenlendi. Eğitim kapsamında Bireysel ve 
Ticari Klimalar Ürün Yöneticisi Dilara Çayır 
tarafından yapılan sunumda, cihazların 
genel özellikleri, enerji tüketim analizleri, 

ürün seçimiyle ilgili ipuçları ve uygula-
mada dikkat edilmesi gereken noktalar 
paylaşıldı. İki oturum halinde düzenlenen 
eğitimde Alarko Carrier’ın yeni ısı pom-
pası hakkında bilgi veren Çayır, Toshiba 
SMMS-e VRF sistemleri, temel teknolojik 
yenilikler, kontrol özellikleri gibi teknik 
konuları anlattı. Toplantının ikinci otu-
rumundaysa ısı pompası sistemlerinin 
dünya ve Türkiye’deki pazar paylarının 
yanı sıra, Toshiba Estia model ısı pom-
pasının genel özellikleri ve kullanım alan-
larını anlatarak sunumunu tamamladı. 
Kocaeli ve Edirne’de düzenlenen eği-
timlere tamamı makine mühendisi olan 

TMMOB üyeleri, projeciler, idare çalışanları 
ve öğrencilerden oluşan 65 kişilik bir ekip 
katıldı. Eğitimlerin oldukça faydalı oldu-
ğunu belirten katılımcılar, farklı içeriklerde 
bu tür eğitimlere katılmaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirdi.

masında, belirsizlik dönemlerinde mali 
disiplinin, sağlıklı paranoyanın ve hesaplı 
risk yönetiminin önemini vurguladı, his-
sedarların ve üst yöneticilerin bakış açı-
sından CFO rolünün öneminden bahsetti. 
Kriz dönemlerini fırsata çevirme konusunda 
Alarko Topluluğu’nun yetkinliklerini ve tec-
rübelerini vurgulayan Garih, şirketin kurum-
sal hafızasından çeşitli örnekler paylaştı.

Yenişehir Mah. Sümbül Sok. Ekinci Rezidans A Apt.
No: 8/1/613 D:88 34912 Pendik - İstanbul / TURKEY
+90 216 482 11 88 -    info@tanpera.com.tr

www.tanpera.com.tr

Güçlü mühendislik altyapımız,
geniş ürün yelpazemiz ve özgün çözümlerimiz
ile “Değişimler Yaşatmaya” devam ediyoruz... 
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Haberler

Orhan Turan: “2020 yılına kadar ODE’nin toplam cirosu içinde Ege’nin 
payını, yüzde 20’ye çıkarmayı planlıyoruz”

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

yatırımlarına ara vermeden devam eden 
ODE Yalıtım, bu hedefe paralel olarak 
ihracatta gerçekleştirdiği büyümenin yanı 
sıra yurtiçinde de Ege Bölgesi’nde büyü-
meye odaklandı. 
ODE Yalıtım, başta İzmir olmak üzere 
Ege Bölgesi’ndeki bayileriyle birlikte 
bölgedeki mimar ve mühendislere ses-
lenirken, bayi eğitimlerine de ağırlık 
verecek. ODE Yalıtım Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Turan, “Geçen yıl devreye 
aldığımız Eskişehir fabrikamızla birlikte 
hedeflerimizi de büyüttük. 2018 yılında 
da yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu 
kapsamda bu yıl yüzde 20’nin üzerinde 
büyüyerek, ciromuzu 300 milyon TL’ye 
çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız büyü-
meyi sürdürülebilir kılarak, 2021 yılına 
kadar 500 milyon TL ciroya ulaşmak. Bu 
hedefe ulaşmada Ege Bölgesi de bizim 
için çok önemli. Bu nedenle 2018 yılında 
başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi’nde 
büyüme kararı aldık” dedi. Bu kararı 
almalarında bölgede büyüyen inşaat 

sektörünün, bölgenin deprem bölgesi 
olmasının ve ODE’nin Eskişehir fabrika-
sının sağladığı navlun avantajının önemli 
rol oynadığını anlatan Turan, “Hedefi-
miz 2020 yılına kadar ODE’nin toplam 
cirosu içinde Ege’nin payını yüzde 20’ye 
çıkarmak” diye konuştu. ODE Yalıtım’ın 
Paydaş Paylaşım Platformu adı altında 

kurduğu platformla, yıl boyunca paydaş-
larına katma değer sağlamak için eğitim 
çalışmaları organize ettiğini vurgulayan 
Turan, “Bu yıl Ege Bölgesi genelinde de 
eğitimlerimize ağırlık vereceğiz. Bölgede 
hem ustalara eğitimler vermeyi hem de 
mimar ve mühendislere ulaşmayı planlı-
yoruz” dedi.

O
ODE, Ses Yalıtımı Yönetmeliğine ‘Starflex Eco Akustik’ ile Hazır

DE Yalıtım, portföyüne eklediği 
yeni nesil ürünü olan ODE Starflex 

ECO Akustik ile Haziran ayı başında yürür-
lüğe girecek olan “Binaların Gürültüye Karşı 
Korunması Hakkındaki Yönetmelik”e hazır 
olduğunu duyurdu. Üretim tesisi ve proses 
modernizasyonları sayesinde kendi tekno-
lojisini üreten ODE, kendi elektriği, oksijeni 
ve bağlayıcısı ile uygulayıcı dostu, çevreci 
yeni nesil Starflex ECO Akustik levha ürü-
nüyle ses yalıtımı pazarında etkin olmayı 
hedefliyor. Plansız kentleşmenin berabe-
rinde getirdiği gürültü kirliliğini kontrol 
altına almak amacıyla uygulamaya girecek 
olan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması 
Hakkındaki Yönetmelik” ile, insanların 
gürültünün zararlarına karşı korunaca-
ğını vurgulayan ODE Yalıtım Pazarlama 
Direktörü Ceylin Akdemir, şöyle konuştu: 

“Özellikle büyük kentler için gürültü kirliliği 

yaşamsal bir sorun haline dönüştü. Bu 
nedenle, projeler diğer kanuni düzenle-
meler yanında, gürültüye karşı öngörülen 
şartlara uymazlarsa yapı ruhsatı alamaya-
caklar. Bu gelişmenin sektörümüz açısın-
dan büyüme performanslarını olumlu etki-
leyeceğini düşünüyoruz. ODE olarak son 
dönemde tüm planlamamızı, yeni pazar 
hedeflerimizin yanı sıra yeni yönetmelikler 
doğrultusunda ses, ısı ve su yalıtımında 
doğacak talebi karşılayabilmek öngö-
rüsüyle yaptık. Önceki yıllarda Çorlu’da 
elyaflama ve Multipack alanlarında yatı-
rım yapmıştık. 6 milyon Euro tutarındaki 
fırın yenileme yatırımı ile kapasite artışı 
ve modernizasyon gerçekleştirdik. Cam 
fırın yakma sistemi oksi-fuel olarak moder-
nize edildi. Ayrıca bu amaçla kullanılacak 
oksijen gazını üretecek bir ‘Oksijen Gazı 
Üretim Tesisi’ kurduk. Tüm bu çalışmaların 

ardından, piyasaya sunduğumuz yeni nesil 
ürünümüz ODE Starflex ECO Akustik kul-
lanımı ile konforlu ve gürültüden arınmış 
yapılarda yer alıyoruz.”
ODE Starflex ECO Akustik hakkında bilgi 
veren Akdemir, şöyle devam etti: “Yalıtım 
pazarında ses yalıtımı ve akustik düzenle-
melerin gerekliliği nedeniyle, bu alandaki 
yatırımlarımıza hız verdik. Bu kapsamda 
yeni prosesimizle ürettiğimiz çevreci yeni 
nesil yeşil Starflex ECO Akustik levha üre-
timine başladık. Ürüne ait akustik testler 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapılarak 
sahip olduğu yüksek ses yutuculuk ve 
üstün ısı yalıtımı performansı da tescil-
lenmiştir. Tüm bu üstün niteliklerin yanı 
sıra ürünlerimizin sahip olduğu EPD bel-
gesiyle LEED, BREEAM ve DGNB sertifika-
ları almak isteyen nitelikli projelerde yer 
almaya devam edeceğiz.”
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Haberler

Borusan Mannesmann Dijital Platformu “Mekan”ı Tanıttı

B orusan Mannesmann’ın proje ortak-
lığıyla, DekoGroup tarafından düzen-

lenen “Four Effects Mühendislik Buluşma-
ları”, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Çıra-
ğan Sarayı Kempinski’de yapıldı. Türkiye’de 
ilk kez yapılan ve her yıl tekrarlanması plan-
lanan bu etkinlik aynı zamanda mekanik 
tesisat sektörünün 4 ana bileşenini; yatı-
rımcıları, tasarımcıları, yüklenicileri ve teda-
rikçileri bir araya getirdi. Etkinliğe proje, 
uygulama ve taahhüt firmalarının yanı sıra 
uluslararası yüklenicilerin temsilcileri, yapı 
sektöründeki önemli firmaların satın alma 
müdürleri, devam eden projelerin şantiye 
şefleri ve müdürleri, belediye yöneticileri, 
inşaat, gayrimenkul ve yatırım firmalarının 
temsilcileri katıldı. İletişim ve görüş alış-
verişine olanak sağlayan, sektörde bilgi 
birikiminin artmasına ve yaygınlaşmasına 
katkıda bulunan “Four Effects Mühendislik 
Buluşmaları”nın ilki katılımcılar tarafından 
beğenildi. Firmaların stand açarak ürün 
ve hizmetlerini tanıtma fırsatı da bulduğu 
toplantıda gazeteci Serdar Kuzuloğlu’nun 
moderatörlüğünde yapılan üç panelde 
önde gelen firmaların yönetici ve temsilci-
leri sektörün sorunlarını ve geleceğini tar-

tıştı. 800 profesyonelin katıldığı etkinlikte 
Borusan Mannesmann da dijital platformu 
“Mekan”ı tanıtan bir sunum yaptı.    

Borusan	Mannesmann’dan	
sektörün	gelişimini	destekleyen	
platform:	Mekan		
Borusan Mannesmann, mekanik tesisat 
sektöründe dijital iletişimi desteklemek ve 
nitelikli bilgiye erişimi artırmak için Mekan 
adlı dijital platformu hazırladı. Sektörde 
faaliyet gösteren inşaat firması yetkili 
uzmanlarına, proje firması mühendis ile 
teknikerlerine ve taahhüt firması mühen-
dislerine özel hazırlanan Mekan platformu 
sektörün ihtiyacı olan interaktif bilgi payla-
şımının yapılabileceği bir networking alanı 
olacak şekilde oluşturuldu. 
www.mekanbybmb.com web sitesinden 

ve mobilde IBM Connections uygulaması 
üzerinden kullanılabilecek bu platformda 
üç farklı iş grubunda yer alan profesyonel-
lerin kendi alanlarında çalışan kişilerle ile-
tişim kurabilecekleri topluluklar yer alıyor. 
Kullanıcılar bu platform üzerinden proje-
lerini anlatabiliyor, yazılı veya görüntülü 
yayınlar ve sorular paylaşabiliyor. Bunlarla 
beraber uygulama içerisinde vaka analiz-
leri, proje reklamları, webinar’lar, “Sorunu 
Sor Saatleri” gibi tüm kullanıcıların kariyer 
gelişimlerine fayda sağlayabilecek içerikle-
rin yer alması planlanıyor. Sektör dernekle-
rinin yayınları ve etkinlik davetleri de kulla-
nıcılarla paylaşılabiliyor. Ayrıca Mekan’da 
yer alan “Danışman” uygulaması ile kulla-
nıcılar ihtiyaç duydukları durumlarda Boru-
san Mannesmann müşteri temsilcilerine 
tek tıkla ulaşabiliyorlar.

DKM İnşaat İtalya’ya Teknik Gezi Düzenledi

D KM İnşaat, 3-6 Mayıs 2018 tarihle-
rinde İtalya’nın Verona kentine bir 

teknik gezi düzenledi. 
Sektörün önde gelen isimlerinin de katıl-
dığı INDEX Teknik Gezisi hem ev sahipleri 
hem misafirler açısından verimli geçti. 
Gezi kapsamında Index oditoryumunda 
gerçekleşen sunumda yapılardaki ses 
kaynakları, hava ve katı yoluyla iletilen 

rahatsız edici seslere alınacak önlemlerin 
yanı sıra inovatif su yalıtım ürünleri de 
ele alındı. 
Üç günlük seyahat programında inovatif 
ürünlerin tanıtımı, sektörel gelişmele-
rin değerlendirilmesi ve keyifli bir İtalya 
turuna yer verildi. 
DKM İnşaat’ın Türkiye distribütörlüğünü 
yaptığı INDEX S.P.A, 1978 yılında inovas-

yon ve eğitim temelleri üzerine kuruldu 
ve bitümlü membran, çimento bazlı su 
yalıtım malzemesi, akustik membran 
ve ses yalıtım bariyeri üretiyor. INDEX, 
90’ların başında ürün çeşitliliğini gelişti-
rip döşemede darbe sesine karşı Fonos-
top, duvarlarda hava kaynaklı sese karşı 
Topsilent ses yalıtımı ürün ve sistemlerini 
de pazara sundu.
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Wilo “Four Effects” 
Konferansına Sponsor Oldu

S ektörün gelişimine katkı 
sağlayan etkinliklere 

destek veren Wilo, alanında 
Türkiye'de ilk kez gerçekleşen 
"Mekanik Tesisat Geleceğin 
Kompleks Projeleri - Four 
Effects Engineering Meeting" 
konferansına sponsor oldu. 
Wilo, 10 Mayıs 2018 günü 
Çırağan Palace Kempinski’de 
gerçekleştirilen etkinlikte bir 
paneli sahiplenirken, Wilo Türkiye Genel Müdürü Ercü-
ment Yalçın da bir konuşma yaptı. Mekanik, tesisat ve 
inşaat sektörünün dört bileşeni olan; Yatırımcı, Tasarımcı, 
Yüklenici, Tedarikçi bileşenlerini bir araya getiren Four 
Effects konferansına destek verme fırsatı buldukları için 
mutlu olduklarını belirten Yalçın, konuşmasında şunları 
söyledi: “Son 10 yılda teknolojinin etkisiyle sektörde ina-
nılmaz gelişmeler oldu. Geldiğimiz aşamada nesnelerin 
interneti, endüstri 4.0 gibi kavramlar hayatımıza yön ver-
meye başladı. Her şey otomatik hale gelirken ve evlerimiz 
akıllanırken, biz de pompa endüstrisinde ürünlerimizi 
uzaktan ulaşılabilir hale getirdik.”  
Tesisatların kalbinin pompalar olduğunu vurgulayan 
Ercüment Yalçın, sektörün ilk akıllı pompası olan Wilo-
Strotos Maxo’nun özelliklerini şöyle anlattı: “Strotos 
Maxo kendi kendine öğrenebilen bir pompadır. Yani 
günün her saniyesinde tesisatınızda ölçümler yapıyor ve 
öğrendiklerini ertesi güne aktarıyor. Uzaktan kumanda 
edilebilir olduğu için tesisatta neler olduğunu anlık olarak 
takip edebiliyorsunuz. Bu özellikler başta enerji olmak 
üzere birçok konunda verimlilik sağlıyor.” Konferansın 
fuaye alanına kurulan Wilo standı sayesinde katılımcı-
lar, Strotos Maxo ürününü yakından inceleme ve Wilo 
mühendislerinden bilgi alma fırsatı buldular. Konuşma-
sında inşaat sektörü ile ilgili değerlendirmeler de yapan 
Wilo Türkiye Genel Müdürü Ercüment Yalçın, sektörün 
son dönemlerde tatminkar bir büyüklüğe ulaştığını ifade 
etti. Türkiye inşaat sektörünün en büyük başarısının az 
kaynakla çok iş yapmak olduğunu belirten Yalçın, “Millet 
olarak başarıya aç olmanın motivasyonuyla ilerliyoruz. Bu 
ülkede inanılmaz bir potansiyel var” dedi.
Moderatörlüğünü teknoloji yazılarıyla tanınan gazeteci 
Serdar Kuzuloğlu’nun yaptığı, ana teması “Mekanik Tesi-
sat; Geleceğin Kompleks Projeleri” olan “Four Effects” 
konferansına mekanik tesisat sektöründen yaklaşık 900 
profesyonel katıldı. Katılımcılar etkinlik boyunca düzen-
lenen paneller ve özel oturumlarla sektördeki son geliş-
melerden haberdar oldular.

AquaTROL - SK - CHEM

AquaTROL-SK-CHEM’in Fark Yaratan Özellikleri:
• Chiller ve ısı eşanjörleri için en iyi korumayı mükemmel filtrasyon ile sağlar,

• Tam otomatik klorlama ve biyosit dozajı sayesinde LEJYONELLA 
mücadelesine destek verir,

• Soğutma suyunun pH, iletkenlik, klor seviyelerini sabit tutar,

• Besi suyu miktarına göre korozyon inhibitörü dozajı yapar. 

Tel: 0232 486 23 23
contact@burkut.com.tr

www.burkut.com.tr

Chiller ve Isı Eşanjörü Koruyucu Soğutma Suyu 
Filtrasyonu ve Kimyasal Dozaj Sistemi



Haberler

Grundfos Türkiye’nin Eğitim Girişimine Büyük Ödül

G

G

rundfos Türkiye, Servis Ortaklarının 
servis ve satış düzeylerini geliştir-

melerine yardımcı olmak için hazırladığı 
eğitim programı sayesinde 2018 Grundfos 
Uluslararası En İyi Performans Ödülü’ne 
layık görüldü. Grundfos’a verilen En İyi 
Performans Ödülü 2018 yılında 25 farklı 
ülkedeki Grundfos şirketinden başvuru aldı. 
Ödül alan programın arkasında Bölge Servis 
Müdürü Emrah Şimşek’in yönettiği Türkiye 
Servis Ekibi bulunuyor. Şimşek, teknik ve 
ürün içerikli eğitimlerin Servis Ortaklarına 
teknik becerileri geliştirmeleri açısından 
önemli avantajlar sunduğunu, öte yandan 
yetersiz veya düzensiz pazarlama ve ticari 
becerilerin gerek mevcut müşterilerle gerek 
yeni müşterilerle etkili ve uzun vadeli satış 
ve servis ilişkileri kurma şansını zayıflattığını 
ve bunun da büyüme önünde çok ciddi bir 
engel oluşturduğunu ifade etti. Bu soruna 
yönelik olarak önce büyük ortaklarla odak 
grup toplantıları gerçekleştiren Grundfos, 
sonrasında Yaşar Üniversitesi’nin yenilikçi ve 
sonuç odaklı yaklaşıma sahip ekibiyle birlikte 
çalışmaya ve servis ortaklarının ticari yeterli-
liklerini geliştirmeye yönelik eğitim modül-
leri tasarlamaya karar verdi. Sonuç olarak, 
takım yönetimi ve hizmet yaklaşımlarını 
iyileştirmek amacıyla hazırlanan bu eğitim 

modülleri, iki farklı çalışan grubu tarafından 
başarıyla tamamlandı. Eğitimlerde özellikle 
iş hukuku, insan kaynakları, zaman yöne-
timi, kalite ve finansın yanı sıra iç ve dış 
iletişim konularına da yer verildi. Grundfos 
ve Servis Ortaklarının birlikte finanse ettiği 
eğitimler, 60 saate yayılan bire bir ders-
leri takiben şirketlerin iş akışını bozmamak 
adına hafta sonları düzenlenen üniversite 
içi 12 günlük bir programdan oluşuyor. 
Eğitimi şu ana kadar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ndeki Servis Ortağı firma-
larından katılan 43 kişi tamamladı. Şirket 
müdürleri, eğitimin özellikle birçok alanda 
eksiklikleri saptamak ve çözüm üretmek için 
yardımcı olduğu yönünde geri bildirimlerde 
bulundu. Eldeki ilk göstergeler, programın 
servis düzeylerini şimdiden olumlu yönde 
etkilediğini ortaya koyuyor. Eğitimin baş-

Grundfos Türkiye 2018 Bayi Toplantısı Düzenlendi
rundfos Türkiye 2018 Bayi Toplan-
tısı, ülkenin dört bir yanından gelen 

bayi ve servis yetkililerinin katılımıyla 30 
Mart - 1 Nisan tarihleri arasında Antalya 
Gloria Verde Resort’ta gerçekleştirildi. 
Grundfos Türkiye Ailesi’nden yaklaşık 150 
kişinin katıldığı organizasyon, Hoş Geldin 
Kokteyli’’ ile başladı. Grundfos Türkiye 
Genel Müdürü Burak Gürkan, organizas-
yonun ikinci gününde gerçekleştirdiği açılış 
konuşmasında tüm katılımcılarla bir araya 
geldi. Grundfos Türkiye yönetim ekibinin 
2017 yıl sonu değerlendirmesi, 2018 yılı 
beklentileri ve 2023 hedefleri başta olmak 
üzere birbirinden farklı konularda katılım-
cıları bilgilendirdiği organizasyona Türkiye 
Basketbol Milli Takımı eski koçu Çetin Yıl-
maz ise misafir konuşmacı olarak katıldı. 
‘‘Motivasyon, Nasıl İyi Bir Takım Oyuncusu 

Olunur ve Takım Olarak Hedefe Nasıl 
Ulaşırız?’’ başlıklı konuşmasında dene-
yimlerini ve başarısının sırlarını anlatan 
Yılmaz, katılımcılar tarafından büyük ilgi 

gördü. Yoğun ve dopdolu geçen panelle-
rin ardından düzenlenen gala yemeğinde 
üstün performans sergileyen bayilere 
başarı ödülleri takdim edildi.

ladığı Aralık 2016’dan bu yana servis ciro-
sunda %10’un üzerinde bir büyüme göz-
lendi. Beceri ve yeterliliklerin geliştirilme-
sine odaklanılması, birçok Servis Ortağının 
sorunu olarak da bilinen çalışanların elde 
tutulması ve müşteri memnuniyeti üzerinde 
de olumlu bir etki yaratıyor. Ayrıca, eğiti-
min Servis Ortakları ağı içerisindeki ilişkileri 
kuvvetlendirmesi ve şirketlerin birbirine 
olan desteklerini artırması da yedek parça 
stok takibinin kolaylaşmasına ve teslimat 
sürelerinin hızlandırılmasına katkı sağlıyor. 
Emrah Şimşek konuyla ilgili şunları söyledi: 
“Programı kesin hedeflerle başlattık. Mev-
cut yönetim kapasitesinin düzeyini analiz 
etmek, gerekli görülen noktalarda beceri ve 
performansı geliştirmek ve sonrasında bunu 
ortaklarımızın iş süreçlerine ve elde ettikleri 
sonuçlara yansıtmak istedik. Ekip olarak 
bu kadar erken sonuç alabildiğimiz için 
mutluyuz ve yolumuza bu sonuçları takip 
ederek devam edeceğiz. Dünya çapında 
mükemmel performanslarıyla başvuruda 
bulunan 25 Grundfos şirketi arasından 
bizim programımızı seçen ödül komitesine 
teşekkür ediyor ve başvurularıyla bu prestijli 
yarışmanın ikinci ve üçüncüsü olan Grund-
fos Kore’yi ve Grundfos Pompa Limited 
takımlarını kutluyoruz.”

GRUNDFOS SCALA2, performansını ihtiyaca göre ayarlayarak tüm 
musluklarda sabit bir su basıncı sağlayan, dayanıklı, kompozit 
malzemeden yapılmış, değişken hızlı bir pompadır.

Daha fazlasını 
keşfet

UYGULAMALAR
• Şebeke basınçlandırma
• Evsel kullanım için su temini
• Yer üstü tanklarından basınçlandırma
• Yer altı su kaynaklarında basınçlandırma (Ör: yer altı tankı, baraj)

Find out how perfect pressure is possible with SCALA2 at
www.grundfos.com.tr

SCALA2
MÜKEMMEL SU BASINCI
İHTİYAÇ DUYDUĞUN AN
İSTEDİĞİN KADAR SU ELDE ET!
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Haberler

Buderus Toptancı Bayileri ile Edinburg’da Buluştu

Danfoss, “Sustainable Energy for All” ile İşbirliğine İmza Attı

B

D

uderus toptancıları 12-15 Nisan 
tarihlerinde Edinburg‘da bir araya 

geldi. Edinburg’da bayi ziyaretlerinde 
bulunan grup, pazarlama, servis ve satış 
kanallarının güncel projeleri ve işleyişleri 
ile ilgili sunumlara da katıldılar. Davet-
liler, yoğun iş temposuyla geçen bir 
yılın yorgunluğunu birlikte atarken, aynı 
zamanda Buderus‘un üretim alanındaki 
yetkinliklerini ve sektördeki son trendleri 
hakkında da bilgi sahibi oldular. Son gün 
gerçekleştirilen çalıştayla karşılıklı fikir 
alışverişi yapılan toplantı, şehrin tarihi 
kalelerinin gezilmesiyle sona erdi.

anfoss, son üç yılda SEforALL ile 
sürdürdüğü yakın işbirliği çalışma-

larının ardından inisiyatifinin resmi teda-
rik partneri oldu. SEforALL, SDG7 doğrul-
tusunda dünya genelinde sürdürülebilir 
enerjiye erişimi ve 2030 yılında bunun 
nasıl gerçekleştirilebileceğini tartışmak 
için devlet, özel sektör ve sivil toplum 
liderlerini bir araya getiren ve kâr amacı 
gütmeyen küresel bir kuruluştur. Yeni 
partneri olarak Danfoss, enerji verimli-
liği, bölgesel enerji sistemleri, soğutma 
teknolojisi ve bina verimliliği ile ilgili faa-
liyetleri destekleyecek.
Danfoss, tamamıyla enerji verimliliğini 
hızlandırmaya odaklanıyor. Bölgesel 
enerji de, Danfoss'un kentlerin kendi 
enerji sistemlerini geliştirmelerine yar-
dımcı olmak için SEforALL ile güçlü bir 
fikir liderliği sergilediği ve ortak hare-
ket ettiği alanlardan biri. Danfoss'u 
destekleyen Bitten and Mads Clausen 
Derneği, yeterli kapasiteyi sağlamak için 
2016 yılında UN City UNEP-DTU depart-
manında “Kentlerde Bölgesel Enerji 
İnisiyatifi”nin hayata geçirilmesi konu-
sunda çalışan üç bölgesel enerji uzma-
nının üç yıllık 9 milyon Danimarka Kronu 
olan masrafını üstlendi. Danfoss, Bölgesel 
Enerji Hizmetlerinin (DES) hızlanması için 
UN Environment ve SEforALL ile yakın 
işbirliğine devam edecek. SDG7´nin 
küresel enerji verimliliğini artırma ora-

nını ikiye katlama çağrısını hayata geçir-
mek için ağırlıklı olarak verimli bölgesel 
ısıtma ve soğutma hizmetlerinin dünya 
genelinde benimsenmesini sağlamak ve 
enerji verimliliği politikası, faaliyetleri ve 
yatırımlarının geliştirilmesi hedefleniyor. 
SEforALL CEO'su ve BM Sustainable 
Energy for All Özel Temsilcisi Rachel Kyte: 
“Danfoss gibi şirketler, sürdürülebilirlik 
gelişim hedeflerini gerçekleştirmenin 
ne tür başarıları beraberinde getirece-
ğini dünyanın görmesine yardımcı ola-
bilir. Sürdürülebilir enerjiyle ilgili SDG7 
hedefine ulaşmak için yarıştığımız bu 
zamanda bizi heyecanlandıracak çok 
şey var. Bununla birlikte ilerleme hâlâ 
gereken hızda veya ölçekte değil; özel 
sektör, devlet ve sivil toplum arasındaki 

ortaklıklara her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç duyulmaktadır”.  SEforALL teda-
rik partneri olarak Danfoss, sürdürüle-
bilir enerji hareketindeki liderlik rolünü 
genişleterek enerji verimliliğinde devrim 
yaratma çabalarına tüm dünyadan erişim 
ve derin bir uzmanlık sağlamaktadır dedi.
Danfoss Soğutma Bölümü Başkanı ve 
Danfoss Grubu Yönetim Kurulu Üyesi 
Jürgen Fischer ise görüşlerini şu sözlerle 
ifade etti: “Resmi SEforALL partneri oldu-
ğumuz için son derece memnunuz. Bu 
Danfoss için doğal bir adım, çünkü enerji 
verimli çözümler geliştirmeye odaklanı-
yoruz. Enerji verimliliğini ikiye katlamak 
ve SDG7 hedefine ulaşabilmek için kent-
lerde bölgesel enerji alanında çalışmak 
zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. 
Enerji giderlerinden tasarruf ve enerji 
verimliliği sağlayarak iklim değişikliği ile 
mücadele edeceğimizi, böylelikle hem 
müşterilerimize hem de gezegenimize 
yardımcı olabileceğimizi gösterdik.” Söz 
konusu ortaklık, Jürgen Fischer'in geçen 
yıl Danfoss'u temsilen Cooling for All 
Global Paneli’ne katılımının ardından 
gerçekleşti. Bu panelin sonunda tüm 
dünyada uygun maliyetli ve sürdürüle-
bilir soğutma çözümlerine erişimin nasıl 
artırılabileceğine dair tavsiyeleri ve bul-
guları içeren bir rapor hazırlanıyor. Rapo-
run 2018 Temmuz ayında yayınlanması 
bekleniyor.
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Haberler

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği VERİMDER Kuruldu

Mekanik Tesisat Profesyonelleri Xylem’in Dubai’deki Fabrikasında 
Buluştu

E

L

nerji verimliliği ve tasarrufu konu-
larında farkındalık projeleri oluş-

turacak “Yapılarda Enerji Verimliliği 
Derneği” (VERİMDER) faaliyete geçti. 
Amaç, Türkiye’de enerji verimliliği hedefi 
için kamuoyunda farkındalık yaratmak. 
VERİMDER, “ısı yalıtımı, enerji verimliliği 
ve enerji tasarrufu” konularında, tüketici 
hak ve sorumluluklarını gözetmenin yanı 
sıra çalışmalarında ilgili kamu kurumları, 
bürokrasi, üniversiteler, medya, inşaat 
ve enerji sektörleri arasında bilgi akışı ve 
eşgüdümü sağlamayı hedefliyor. Türkiye 
ve dünyada enerji tasarrufunun başlangıç 
noktası olan yapılarda enerji verimliliğini 
birincil misyon olarak belirleyen VERİM-
DER, iştigal alanını sadece yapılarla sınırlı 
tutmayacak. Dernek, enerji verimliliği 
bilincinin kamuoyunda oluşmasını sağ-
layacak, araştırmalar, saha çalışmaları, 
konferanslar ve diğer iletişim kanallarını 
kullanarak, hane halkına dolayısıyla ülke 
ekonomisine katkı sağlayacak.

Ülke	ekonomisine	katkıda	
bulunacak
Isı yalıtımı, enerji verimliliği ve enerji 
tasarrufu konularında, tüketici hak ve 

owara’nın Türkiye distribütörü İlpa 
Su Teknolojileri tarafından 20-23 

Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen 
Lowara Dubai Profesyoneller Seyahati, 
mekanik tesisat sektörünün profesyo-
nellerini bir araya getirdi. Son teknoloji 
pompa ve hidrofor sistemlerinin üretilerek 
Ortadoğu ve Afrika pazarlarına ulaştırıldığı 
Dubai’deki Xylem fabrikasını ziyaret eden 
sektör temsilcileri, su teknolojileri alanın-
daki son gelişmeler ve yenilikçi teknolojiler 
hakkında bilgilendirildi. Program dahi-
linde düzenlenen seminerlerde, Xylem’e 
ait tüm markalar hakkında genel bilgiler 
verilerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
metro inşaat projelerinin farklı aşama-
larında, Xylem grubuna ait AC Pump, 
Anadolu Flygt ve Lowara ürünlerinin kul-

lanıldığına değinildi. Xylem’in üst yapı 
markası Lowara pompa ve hidrofor sis-
temlerini de daha yakından tanıma fır-
satı bulan katılımcılar, sürdürülebilirlik ve 
enerji verimliliği ekseninde en son Avrupa 
standartlarına uygun olarak üretilen ürün-
ler hakkında soru, görüş ve önerilerini 

Lowara uzmanlarına ilettiler. Yoğun iş 
temposundan uzaklaşmak amacıyla çöl 
safarisi ve tekne turu ile stres atan katılım-
cılar, dünyanın en büyük alışveriş merkezi 
Dubai Mall alışveriş merkezi ve Lowara’nın 
referansları arasında yer alan dünyanın en 
yüksek binası Burj Halife’yi ziyaret ettiler.

sorumluluklarını gözetmek üzere kurulan 
bir sivil toplum kuruluşu olan VERİMDER, 
tüketicinin ısı yalıtımı konusunda bilinç-
lendirilmesi konusunda faaliyet göste-
rerek ülke ve ev ekonomisinde tasar-
ruf yapılmasını sağlayacak. Üniversite, 
bilim kuruluşları ve araştırma geliştirme 
kurumları ile bilimsel faaliyetlerde de 
bulunacak VERİMDER, ayrıca okullardaki 
mevzuata göre enerji tasarrufu bölüm-
leri açılmasına ve sektörün ara ve teknik 
eleman ihtiyacına da katkıda bulunacak.

“Rotamız	enerji	verimliliği”
Enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki 
yükünü hafifletecek, küresel ısınmanın 
neden olduğu felaketleri önleyecek çalış-
malar ile enerjinin etkin/verimli kullanıl-
ması konusunda liderlik yapmayı hedefle-
diklerini söyleyen Yapılarda Enerji Verim-
liliği Derneği İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Emre Alkin, dernek ile ilgili şu bilgileri 
verdi: “Her geçen gün artan enerji ihti-
yacımıza karşın dünyamızdaki fosil enerji 
kaynakları ne yazık ki sınırlı. Bu enerjiyi 
verimli kullanmadığımız takdirde gelecek 
nesillerin kullanabileceği enerji kaynakları 
olmayacak. Öte yandan ülkemizde her 

yıl tükettiğimiz enerji maliyetleri ülkemi-
zin ekonomisini de etkilemekte. Yapılan 
araştırmalar gösteriyor ki enerji verim-
liliği ve tasarrufu ile tüm bu sorunlar 
azaltılabilir. Rotamızı her zaman enerji 
verimliliği olarak belirlediğimiz, Yapılarda 
Enerji Verimliliği Derneği ile, toplumun 
pek çok farklı kesimini bir araya getirerek 
ülkemizde bu konuda farkındalık oluştur-
mayı hedefliyoruz. Sahip olduğumuz bu 
sorumluluk bilinci ile tüm yapılarda enerji 
verimliliği ve enerji tasarrufu konusunda 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

“Isı	yalıtımında	standartları	
belgelendireceğiz”
Isı yalıtımının enerji verimliliğinde en 
önemli başlıklardan olduğunu vurgula-
yan Alkin, “Ülkemizde enerji verimliliğini 
yaygınlaştırabilmek için ısı yalıtımı uygu-
lamaları konusunda mevcut standartla-
rın güncelleştirilmesi ve mevcut olmayan 
konularda yeni standartların hazırlanması 
üzerine çalışacağız. Özellikle ülkemizdeki 
denetim birimleri ile işbirliği ortamı oluş-
turarak sektörde standartlara ve yönet-
meliklere uyum konusunda test ve belge-
lendirme fonksiyonu üstleneceğiz” dedi.
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Haberler

Protherm, Yoğuşmalı Cihaz Pazarına İddialı Bir Giriş Yapmaya 
Hazırlanıyor

Refkar, Mühendislik Fakültesi Öğrencileri ile Bir Araya Geldi

V

M

aillant Group markalarından Prot-
herm, 29 Mayıs’ta Ritz Carlton’da 

düzenlenen toplantıda markanın yeni 
pazarlama stratejisini paylaştı. Vaillant 
Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol 
Kayaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen 
ve Vaillant Türkiye Pazarlama Direktörü 
Hazım Bumin’in de katıldığı toplantıda, 
Protherm’in 14 yıldan bu yana faaliyet 
gösterdiği Türkiye ısıtma, soğutma ve 
iklimlendirme pazarındaki faaliyetleri ile 
gelecek hedefleri anlatıldı.

“Yoğuşmalı	kombi	ürünleriyle	
ErP’ye	hazırız”

Protherm’in 1991 yılında Prag’dan başla-
yan yolculuğu boyunca sayısız başarılara 
imza attığını belirten Vaillant Türkiye Satış 
ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, 
markanın bugün Avrupa’da yılda 200 

akine ve Teknoloji Günleri etkin-
liğinin 21.’si, 17-19 Nisan tarih-

leri arasında İstanbul Üniversitesi’nde 
düzenlendi. Etkinlikte Refkar Soğutma 
ve Isı Transfer Cihazları şirketini temsilen 
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Herman Haçaduryan, 
mühendislik fakültesi öğrencileri ile bir 
araya geldi. Öğrencilerle yaklaşık bir saat 
zaman geçiren Haçaduryan, profesyonel 
iş yaşamı konusunda farklı sektör ve fir-
malarda edindiği deneyim ve fikirlerini 
aktardı. Yaptığı konuşma sonrasında 
beraberinde getirdiği kitapları öğrencilere 

bin adetten fazla kombi üreten bir marka 
haline geldiğini söyledi. Protherm’in, 
Türkiye’de yoğuşmalı kombi üretiminin 
zorunlu hale geldiği ErP (Energy Rela-
ted Products) yönetmeliği ile başlayan 
yeni döneme hazır olduğunu vurgulayan 
Kayaoğlu “ErP yönetmeliği ülkemizde 
de yürürlüğe girdi, yönetmelikle yoğuş-
malı kombi üretimi zorunlu hale geldi. 
ErP yönetmeliğiyle birlikte 2018 yılında 
sektörde yüzde 10 civarında büyüme 
bekliyoruz. Bu büyümeye paralel olarak 
kombi pazarının da yıllık 1 milyon 100 
bin adedi aşmasını öngörüyoruz. Biz de 
Protherm’in yoğuşmalı ürün gamı ile bu 
büyümeye katkıda bulunmayı hedefliyo-
ruz” diye konuştu. 
Türkiye’de faaliyet gösterdiği 14 yıldan 
bu yana 600 binin üzerinde satış raka-
mını yakalayan Protherm’in Türkiye’de 
Vaillant Group güvencesiyle yüzde 5 
pazar payına ulaştığını ve yeni marka 
stratejisi ile yepyeni bir yüze kavuştu-
ğunu dile getiren Kayaoğlu,  “İstanbul’da 
üçüncü sırada olduğumuzu biliyoruz. 
Yeni dönemde İstanbul’daki başarımızı 
tüm Türkiye’ye yaymayı amaçlıyoruz” 
dedi.
Toplantıda söz alan Vaillant Türkiye 
Pazarlama Direktörü Hazım Bumin de 
Lynx Condens ve Jaguar Condens ürün 

dağıttı. Üç gün süren etkinlik boyunca 
etkinliğe katılan öğrencilere, fuaye ala-
nında sergilediği ürünler ve üretim tek-
nikleri konusunda bilgi aktardı.

ailesiyle yoğuşmalı kombi konusunda 
iddialı olduklarını dile getirerek “24 ve 
27 kW olmak üzere 2 farklı kapasiteye 
sahip, ısıtmada B, kullanım suyunda ise A 
enerji seviyesinde olan Jaguar Condens, 
XL miktarda sıcak su temini yapabilen 
reküperatör teknolojisine sahip bir ürü-
nümüz. Lynx Condens ise 24 ve 28 kW 
olmak üzere 2 farklı kapasitede, hem 
kullanım suyunda hem de ısıtmada A 
enerji verimliliğine sahip olan ve XL mik-
tarda sıcak su temini yapabilen ilk pre-
mix yoğuşmalı kombimiz. Ayrıca bireysel 
kullanıma hitap eden yoğuşmalı kombi 
ailemizin yanı sıra paslanmaz çelik eşan-
jörlü, yüzde 108 verimlilik oranına sahip, 
Panther110 ve Panther150 olmak üzere 
2 farklı kapasitedeki duvar tipi yoğuşmalı 
kazanımızı kısa süre içerisinde pazara 
lanse ederek tüketicilerimizin merkezi 
ısıtma ihtiyaçlarına da efektif çözümler 
sunacağız. Protherm olarak her ihtiyaca 
uygun yüksek teknoloji ile üretilmiş, 
maliyet-etkin ürün gamımız, yaygın satış 
kanallarımız ve satış sonrası hizmetleri-
mizle üst seviyede müşteri memnuniye-
tini hedefliyoruz” diye konuştu.
2004 yılında Türkiye pazarına giren Prot-
herm, dünyada aralarında İngiltere, İtalya 
ve Rusya’nın da bulunduğu 25’ten fazla 
ülkede satılıyor.
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FORM

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

SYSTEMAIR HSK

S

Okmeydanı ve Göztepe 
Eğitim ve Araştırma 
Hastaneleri

ystemair HSK, 
Türkiye’nin en 

büyük ve en prestij-
li hastane projelerine 
imza atıyor. Türkiye’de 
2016 yılından beri 
Systemair HSK tarafın-
dan satışı gerçekleştiri-
len Marley su soğutma 
kuleleri, Türkiye’de dev projelerde daha sık tercih edilmeye 
başladı. İki hastanede toplam 80 MW kapasitede 10 adet 
MHF serisi kapalı ve 10 adet NC serisi açık tip soğutma 
kulesi kullanıldı.

 
BAYMAK

B

Haydarpasha Palace
aymak, enerji 
tasarrufu sağ-

layan, verimi yük-
sek ve yenilenebilir 
enerjiye odaklanan 
ürünleriyle turizm 
sektörünün de ter-
cihi oldu. Güneyin 
gözde otellerinden 
27 bin 615 metrekare üzerinde faaliyet gösteren Haydar-
pasha Palace’da konukların kullanım suyu ihtiyacı için 250 
adet Baymak güneş kolektörü kullanıldı.

BOREAS

A

Schulzentrum Gloggnitz 
School

vusturya’nın başkenti Viyana’nın Gloggnitz bölgesin-
de 7.919 metrekare alana inşa edilen “Schulzentrum 

Gloggnitz School”un havalandırmasında debi aralığı 3.000 
~ 6.000 m³/h arasında değişen ısı geri kazanımlı ve EC 
fanlı BOREAS klima santralleri tercih edildi. 26 derslikle fa-
aliyet gösterecek olan okulun klima santralleri, ERP (Energy 
Related Products - Enerji İlişkili Ürünler) standartlarını da 
karşılıyor. BOREAS klima santrallerinin kritik iklim şartla-
rında enerji kayıpları 
olmadan sorunsuz 
çalışması ve yüksek 
EUROVENT değer-
lerine (ısı köprüsüz-
lük sınıfı TB1) sahip 
olması da tercih se-
bepleri arasında yer 
alıyor.

 
ODE YALITIM

O

Tower 44
DE Yalıtım, ürünleriyle başkent Beyrut başta olmak 
üzere Lübnan’da iddiasını artırdı. Firma, ülkenin 

ikinci en yüksek kulesi olan ticaret merkezi Tower 44’ün 
yalıtımına imza atı-
yor. Beyrut’un geli-
şen ticaret merkezi 
Dekwaneh’de yük-
selen ve lüks tasarı-
mıyla dikkat çeken 
Tower 44’te, ODE 
Starflex şilte ve ODE 
Starflex boru ürünle-
ri kullanılıyor. Tower 
44’ün yapımı 2020 Ocak ayında tamamlanacak. Yurtdışı 
hedefleriyle ilgili bilgi veren ODE Uluslararası İş Geliştirme 
Yöneticisi Ozan Turan, şunları söyledi: “Bu yılı ODE olarak 
ihracatta atılım yılı olarak belirledik. Amacımız 1 milyon do-
ların üzerinde ihracat yaptığımız ülke sayısını her yıl artıra-
rak, ihracatın toplam ciromuz içindeki payını yüzde 35’ler 
seviyesine çıkarmak. Son dönemde aralarında Lübnan’ın 
da bulunduğu yakın coğrafyalarda ihracatımızı artırmaya 
odaklandık ve hedefimiz doğrultusunda ülkede yükselen 
önemli projelerde yer alıyoruz. Hedeflerimizi gerçekleştirir-
ken geçen yıl devreye aldığımız Eskişehir yatırımımız en bü-
yük lokomotifimiz olacak. Bunun yanı sıra Çorlu cam yünü 
tesisimizde fırınımızı yeniledik. Cam yünü kapasitesinde artış 
elde ettiğimiz bu yatırımımızla, maliyet, ürün ömrü ve ürün 
kalitesi konusunda önemli kazanımlar elde ettik. Çorlu’daki 
artan kapasitemizi de ihracatta değerlendireceğiz. İhracatta 
öncelikli pazar olarak belirlediğimiz 11 ülkede ağırlığımızı 
artıracağız.”
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FORM

FLEXIVA

7

İstanbul 3.Havalimanı

6.500.000 
m² a lan 

üzerinde inşa 
edilen, 200 mil-
yonu aşan yıllık 
yolcu kapasitesi, 
53 bin metreka-
relik gümrüksüz 
satış alanı, 24 bin araçlık otoparkı ile dünyanın en büyük 
havalimanı olacak İstanbul 3.Havalimanı'nın 29 Ekim’de açıl-
ması planlanıyor. İhale bedeli 22 milyar 152 milyon euro 
olan 3. Havalimanı’nın ilk yolcu terminal binası 1.3 milyon 
metrekare ile dünyanın tek çatı altındaki en büyük terminal 
binası olacak ve bu terminalde ilk etapta yılda 90 milyon yol-
cuya hizmet sunulacak. Dünyanın mega projeleri arasında 
bulunan 3. Havalimanı projesinde Flexiva’nın SKY serisi alev 
iletmez esnek hava kanalları tercih edildi. SKY serisi, hava 
sızdırmazlığı, çekme ve darbelere yüksek dayanımı, yangın 
esnasında zehirli gaz salımına yol açmayan özelliği ile gü-
venilir bir seçenek olarak öne çıkıyor. SKY serisi esnek hava 
kanalları, kısa sürede sorunsuz montaj avantajı ile özenli 
projelerin tercihi oluyor.

AIRONN

B

Bursa Entegre Sağlık 
Kampüsü

ursa Entegre Sağlık Kampüsü, Sağlık Bakanlığı ta-
rafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile Bursa ilinin 

Nilüfer ilçesinde yaklaşık 840.000 m2 alan üzerinde inşa 
ediliyor. Yapımının 2019’da tamamlanması beklenen, 
Avrupa’nın sayılı hastaneleri arasına giren Bursa Entegre 
Sağlık Kampüsü, sadece Bursa’ya değil, çevre illerle birlikte 
5 milyonluk bir nüfusa hizmet verecek. Rönesans Yapı’nın 
da içinde olduğu bir konsorsiyum tarafından inşa edilen, 
toplam 1.355 yatak kapasiteli üç farklı hastaneyi kapsayan 
bir şehir hastanesi projesi olan Bursa Entegre Sağlık Kam-
püsü projesinde, yaklaşık 4.000 araç kapasiteli kapalı bir 
otopark bulunuyor. Trijenerasyon tesisinin de öngörüldüğü 
devasa proje için titiz seçimin sonucu, Aironn’un jetfan ve 
aksiyel fan grubu oldu.

AVenS

U

Farilya Asia
fuk Mesken İnşaat tarafından Pendik’te yapılan Fa-
rilya Asia projesinde uzun ömürlü Vortice marka 

ürünler kullanıldı. Ayrıca otopark için duman egzoz fanları 
ve jet fan sistemleri CDF analizleri yapılarak teslim edildi. 
Civarın en prestijli konut projelerinden biri olan Farilya Asia 
ayrıca 4500 m² alan içinde 32 mağaza, market ve yeme 
içme alanları barındırıyor. Konuyla ilgili AVenS yetkilileri, 
“AVenS olarak böyle güzel bir projede ürün tedariki yap-
manın mutluluğunu yaşıyoruz. Vortice Türkiye distribütör-
lüğünün yanında jet fan, duman tahliye sistemleri, klima 
santralleri ve domestik ürün gruplarında hizmet vermeye 
devam ediyoruz” dedi.

KLİMATEKNİK

İ

Hyundai Assan Fabrikası
zmit Alıkahya’da 220 bin m2 alanda imalatını ba-
şarıyla sürdüren Hyunda Assan da son teknoloji 

manyetik yataklı kompresörlü soğutma grupları kullanan 
firmalar arasına katıldı. Yenileme projesinde, 850 kW ka-
pasiteli Clint marka Turboline serisi su soğutmalı soğutma 
grubu tercih edildi. Klimateknik tarafından temin edilen 
yüksek verimli turbocor kompresörlü soğutma grubu, 7 
EER, 10 ESEER ve 12 IPLV değerlerine sahip. Devreye alın-
ması gerçekleştirilen soğutma grubu ile ilgili olarak firma 
yetkilileri, manyetik yataklı soğutma grubu seçmelerinin 
ana unsurlarını şu şekilde sıraladı: İleri teknoloji, yüksek 
verim, manyetik yataklama, DC motor teknolojisi, kom-
presörde sürtünme olmaması, yağlama gerektirmemesi ve 
buna bağlı olarak yağ maliyeti olmaması, sessizlik, uzun 
ömür, kompresörlerin bakım gerektirmemesi, entegre fre-
kans inverterleri ve EMI filtreler, çoklu kompresör dizaynı, 
ve web monitoring özelliği.
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İSKİD Verimli Bir “Üniversite & 
Sanayi İşbirliği Çalıştayı” 
Gerçekleştirdi

Çalıştay, İSKİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner Yönet ve İSKİD 
Üniversite Sanayi İşbirliği Komis-

yonu Başkanı Hüseyin Onbaşıoğlu’nun 
açılış konuşmalarıyla başladı. Taner 
Yönet, iklimlendirme sektörünün tek-
noloji devriminin tam ortasında kaldı-
ğına dikkat çekerek, uluslararası pazar-
lardan alınan payın artırılabilmesi için 
“fark yaratma”nın zorunluluk olduğunu, 
bunun için de bir türlü istenen seviyelere 

ettiklerimizin, ithal ettiklerimiz kadar 
yüksek katma değerli olmayışıdır. Yılda 
3.5 kg kişi başı çay tüketimi ile dünya 
birincisiyiz -dünya ortalaması 0.5 kg-. 
Çay ihraç ediyoruz; 2 ton çay ihracı ile 
bir adet cep telefonu ithal edebiliyoruz. 
Ar-Ge yapıp inovasyon geliştirmemiz 
gerekiyor. Bunun için de üniversite sanayi 
işbirliğine ihtiyacımız var, bu çalıştay da 
bu ihtiyaca yönelik olarak düzenlendi. 
Ar-Ge profilimize bakacak olursak gidişa-

gelemeyen “üniversite-sanayi işbirliği”ni 
geliştirmemiz gereğini vurguladı.
Konuşmasında “Neden üniversite-sanayi 
işbirliğine ihtiyacımız var?” sorusunu 
yanıtlayan Onbaşıoğlu; “Özellikle son 
yıllarda Ar-Ge, inovasyon, yüksek katma 
değerli ürünlerin ihracı, her fırsatta dile 
getiriliyor. Cari açık, ithalat ve ihracat 
arasındaki denge negatif ise, yani ihraç 
ettiğimizden fazlasını ithal ediyorsak 
ortaya çıkıyor. Bizim sorunumuz, ihraç 

İSKİD Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu tarafından, 10 Mayıs 2018 tarihinde Üniversite Sanayi İşbirliği 
Çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştaya yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerden öğretim üyeleri ve yöneticiler ile sektör 
mensupları katıldı.
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tın olumlu olduğunu söylemek mümkün. 
Ar-Ge harcamalarımızın GSMH içindeki 
payı 2006-2016 yılları arasında iki kat 
artış gösterdi. Bu pay %1’e çıktı. En 
yüksek artış, özel sektörde kaydedildi. 
Dünya ülkeleri ile kıyaslayacak olursak, 

Yunanistan, Polonya ve İspanya'nın bize 
yakın bir çizgide olduğu görülüyor. Bu 
alanda en iyi durumda olan ülkeler İsrail 
ve Güney Kore. OECD ülkelerinin Ar-Ge 
harcamalarının GSMH içindeki oranı 
%2.4. Yine aynı zaman dilimi içinde 

patent sayımız üç kat, bilimsel çalışma 
sayımız iki kat artış göstermiş. Bu güzel 
bir gelişme, ancak yeterli değil. Polonya, 
bizden daha az Ar-Ge harcaması yapmış, 
ama daha çok patent almış. Singapur, 
bizden daha az Ar-Ge harcaması yap-
mış, patent sayısı bizim üç katımız. Yani 
para harcıyoruz, karşılığını alamıyoruz, 
Ar-Ge verimliliğimiz düşük. Destekler-
den yeterince yararlanamıyoruz, açık-
kapalı inovasyonda zayıfız, üniversite-
sanayi işbirliğinde yetersiziz, Ar-Ge’ye 
ilgi düzeyimiz düşük. İnovasyon kültürü 
oluşturabilmemiz gerekiyor. 21.yüzyıl-
daki teknolojik rekabet gücünü sağla-
yabilmek amacıyla ortaya çıkan STEM 
(Science Technology Engineering Mathe-
matics) kavramı; geleceğin araştırmacıla-
rını yetiştirmek için öğrencilerin bilimsel 
potansiyellerini en üst seviyeye taşımak 
üzere tasarlanmış programları içeriyor. 
Öğrenciler değerlendirilirken akademik 
yetenekleri ötesinde birçok faktör göz 
önüne alınıyor. Temel amaç, öğrencilerin 
hayat boyu öğrenenler olarak yetiştiril-
mesi, böylece; bilgili ve derinlemesine 
düşünebilen, yaratıcı, araştırmacı, etkili 
iletişim kurabilen, bağımsız öğrene-
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bilen, kendi yönünü çizebilen bireyler 
olmalarını sağlamak. Bu alanda neler 
yapılmalı, nasıl yapılmalı, birlikte tartı-
şacağız. Çalıştayımızın tartışma temaları: 
Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında 
araştırma çalışmaları yapılandırılması, 
üniversite-sanayi işbirliğini düzenleyen 
mevzuat, örnek modellerin Türkiye’de 
uygulanabilirliği, öğrencilerin üniversite 
harici eğitiminin nasıl geliştirilebileceği ve 
üniversite ve sanayi arasındaki araştırma 
kültürü ortaklaştırılması” dedi.
İstanbul Aydın Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan 
Heperkan “Üniversitelerin Sanayiden 
Bekledikleri” başlıklı konuşmasında şun-
ları söyledi: “Üniversite-sanayi işbirliği 
konusunda çok başarılı olamadık. Hâlâ 
yeterli seviyede yüksek teknolojili ürün 
üretemiyoruz. Bireylerimiz yetenekli ve 
yurtdışı projelerde önemli başarılara 
imza atıyor. Firmalar Ar-Ge’yi çoğu kez 
mevcut ürünlerinin ve üretim hatlarının 
iyileştirilmesi olarak görüyor. Kuluçka 
Merkezleri (Incubation Center) 1980’li 
yıllarda ABD ve Japonya’da görülmeye 
başladı, AB bu alanda çalışmalara biraz 
daha geç başladı. Sonradan ortak fonlar, 
çerçeve programları, Erasmus, Leonardo 
gibi programlar geliştirerek hız kazandı. 
Biz de teknoloji üretebilmek zorundayız. 
Bunun için üniversite-sanayi işbirliğini 
geliştirmeliyiz. Üniversite neden işbirliği 
yapar? Eğitim ve araştırma çalışmaları 
için finansal destek sağlamak, sanayi ile 
işbirliğini önkoşul olarak gören kamu 

tırma laboratuvarı, enstitüler gibi altyapı 
yetersizliği nedenleriyle hocaları araş-
tırma yapamıyor. Öğrencilere araştırma 
heyecanı, sevgisi ve metodolojisi verile-
miyor. Araştırmalarda çalışacak doktoralı 
eleman eksikliği ve proje başvurularının 
çoğunun birey veya kurum olarak yapıl-
ması birlikte çalışma ortamı sağlamıyor. 
Uluslararası organizasyonlara katılımımız 
da zayıf. Doktora süreleri çok uzun. Böyle 
olunca yeni teknoloji üretmek hatta takip 
etmek neredeyse imkânsız. Özellikle uzun 
süreli stajlara gereken önem verilmiyor. 
Sanayi üniversitelerle işbirliğine gereken 
ilgiyi göstermiyor. Sanayici, elemanla-
rını doktoraya teşvik edebilir, doktora 
öğrencilerine sponsor olabilir, staja gelen 
öğrencileri üretim süreci içinde değer-
lendirebilir. Bütün bunlar süreci hızlan-
dıracaktır.”
Tübitak Useteg Grup Koordinatörü Önder 
Zor, TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek 
Programlarını tanıttı. Zor, özetle şunları 
söyledi: “1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri 
Destekleme Programımız, 1995’ten beri 
var olan en eski destek programımız-
dır. Koşullar arasında bütçe sınırı yok-
tur. Kobi ölçekli kuruluşlar proje bede-
linin %75’ini, büyük ölçekli kuruluşlar 
ise %60’ını alabilmektedir. Maksimum 
proje süresi 36 aydır. 1507 KOBİ Ar-Ge 
Başlangıç Destek Programında maksi-
mum bütçe 500.000 TL ile sınırlıdır. 
Destek oranı %75’tir. Zaman kısıtlaması 
yoktur. Başarılı projelerde ‘fikir sahibi 
araştırmacıya’ 7.500 TL. teşvik ödülü 

fonlarından yararlanmak, kamu fonlarına 
nazaran daha az kural ve sınır içeren özel 
fon akışını çoğaltmak, kamu yararına hiz-
met sunma misyonunu yerine getirmek, 
öğrencilerine ve fakültelerine endüstriyel 
tecrübe alanları açmak, anlamlı prob-
lemler belirlemek, bölgesel ekonomik 
gelişmeye katkıda bulunmak ve mezun-
larına iş alanları yaratmak için. İnovas-
yon değerlendirmesi yapılırken beş ayrı 
grupta 26 kriter ele alınır. Bu beş grup; 
inovasyon aktörleri (drivers, yürütücü-
ler), bilgi üretimi, girişimcilik (enterpre-
neurship), uygulama, sanayide kullanım 
ve entelektüel mülkiyettir (know-how). 
Ama öncelikle eksiklerimizi gidermemiz 
gerekiyor. Üniversitelerde alınan eğitim 
ne yazık ki yetersiz, yeni konularda ders-
ler açılmıyor. Maddi sorunlar ve araş-
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verilmektedir. 1505 Üniversite-Sanayi 
İşbirliği Destek Programında destek süresi 
24 aya kadardır. Bütçe, 1.000.000 TL 
ile sınırlıdır. Ek olarak birinci aşamada 
10.000 TL fizibilite desteği, proje teşvik 
ikramiyesi ve proje kurum hissesi (%5) 
verilebilmektedir. Yine KOBİ’lere %75, 
büyük ölçekli kuruluşlara %60 oranında 
destek sağlanmaktadır. Zaman kısıtla-
ması bulunmamaktadır. 1513 Teknoloji 
Transfer Ofisleri Destek Programı ile her 
üniversite için 10.000.000 TL’ye kadar 
destek verilmektedir. Bunlar dışında; 
1601 Yenilik ve Girişimcilik Kapasitesi 
Geliştirme Programı, 1515 Öncül Ar-Ge 
Laboratuvarları Destek Programı, 1512 
Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Prog-
ramı, 1503 Proje Pazarları Destekleme 
Programı ile desteklerimiz bulunmakta-
dır. En fazla başvuru alan programımız 
1501 ve 1505’tir. 1995-2017 yılları ara-
sında başvuran 34.874 projeden yaklaşık 
19.000’i desteklenmiştir.”
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 
Uzman Hakan Bal, “Ülkemizde Kamu-
Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ)’nin 
Gelişimi” başlıklı konuşmasında özetle 
şunları söyledi: “Bakanlığımızın önce-
likleri; odak sektörler, sanayinin dijital 
dönüşümü ve yerlileştirmedir. Bakanlı-
ğımız KÜSİ konusunda; KÜSİ uygulama 
alanları, ülkemizde KÜSİ’nin gelişimi, 
ülkemizde KÜSİ ekosistemi, Bakanlığı-
mız KÜSİ faaliyetlerinin katkısı ve yeni 
KÜSİ modeli üzerine faaliyetler yürüt-
mektedir. Sanayinin dijital dönüşümü için 
yol haritamızı 6 bileşenden oluşturduk: 
İnsan; eğitim altyapısının geliştirilmesi 
ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesi, Tek-
noloji; teknoloji ve yenilik kapasitesinin 
geliştirilmesi, Altyapı; veri iletişim altya-
pısının güçlendirilmesi, Tedarikçiler; yerli 
teknoloji tedarikçilerinin desteklenmesi, 
Kullanıcılar; sanayicilerin dijital dönü-
şümünün desteklenmesi, Yönetişim; 
kurumsal yönetişimin güçlendirilmesi. 
Türkiye’nin toplam Ar-Ge harcamaları 
2006 yılında 4.4 milyar TL iken bu hacim 
2016 yılında 24.6 milyar TL’ye çıkmıştır. 
Benzer biçimde Ar-Ge yoğunluğu (Ar-
Ge harcaması/GSYH) 0.56’dan 0.94’e, 
Ar-Ge insan kaynağı (sayı) 105.032’den 
242.213’e yükselmiştir. Ar-Ge insan kay-

nağının yaklaşık 90 bini TGB, Ar-Ge ve 
tasarım merkezlerinde istihdam edilmek-
tedir.” Hakan Bal konuşmasında 1963 
yılında TÜBİTAK’ın kuruluşu itibarıyla 
Türkiye’de KÜSİ çalışmalarının kilometre 
taşlarına ve yeni KÜSİ modeline de yer 
verdi. İngiltere Sussex Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Esra Sorgüven Öner, “Sussex 
Üniversitesi’nde Mühendislik Alanında 
Yürütülen Sanayi Projelerinden Örnekler” 
başlıklı sunumunda; İngiltere’deki Ar-Ge 
atmosferi, Sussex Üniversitesi’nin yeri, 
araştırma gruplarının yapısını anlattı, 
mühendislik alanında yürütülen projelere 
örnekler verdi. Sorgüven Öner konuşma-
sında İngiltere’deki Ar-Ge projelerinde, 
proje çıktısının topluma, o alandaki bilgi 
birikimine ve ekonomiye kazandıracağı 
artı değerin belirtilmesi gerektiğini vur-
guladı, özetle şunları söyledi: “Birleşik 
Krallık’ın AB’den çıkması (Brexit) Ar-Ge 
üzerinde tedirginlik yarattı. Zira AB’nin 
2014 yılından itibaren Ar-Ge desteği, 
1.4 milyar Pound hacminde gerçekleşti. 
İngiltere verdiğinden fazlasını aldı. AB 
araştırma fonlarından 19.000’den fazla 
iş aldı. AB ülkelerinden öğrenciler geldi. 
Endüstriyel Strateji Geliştirme Fonu’nun 
Ar-Ge desteklerini yükseltme hedefi 
%2.4 (GDP), yani ek olarak 2.4 milyar 
Pound. Temiz enerji ve teknolojilerin 
öne çıkması; enerji devrimi, yapı ve gıda 
üretim süreçlerindeki değişim, sağlık, 
sağlıklı yaşlanmanın öneminin artması 
ile ilaç, erken teşhis alanındaki gelişme-
ler, mobil cihazların geleceğine yönelik 
olarak pil teknolojisi, uzay çalışmaları 
ve yapay zeka, kuantum teknolojileri, 
İngiltere’deki Ar-Ge rotasına yön veren 
dinamiklerdir. Sussex Üniversitesi, REF 
sonuçlarına göre; üniversite genelindeki 
araştırmaların %75’ten fazlası ‘world lea-
ding or internationally excellent’ olarak 
değerlendirildi. Mühendislik alanında 
ise bu oran %90. GE, Samsung, Jaguar, 
Land Rover, Huawei gibi pek çok kuru-
luşla sanayi yürütücülü projeler gerçek-
leştiriyoruz. Türkiye ile işbirliklerimiz var; 
Newton Fund ve TÜBİTAK arasında ikili 
araştırma fonları mevcut. Üniversite des-
teği ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz 
Türk firmaları var.”
Doç. Dr. Esra Sorgüven Öner, çalıştıkları 

Türk kuruluşlarına bir pompa projesi ile 
Alarko ve fan kanat tasarımı projesiyle 
Aironn’u örnek olarak verdi, çalışmaların 
detayları konusunda kısaca bilgi aktardı.
Türk Alman Üniversitesi’nin Alman Kon-
sorsiyumunun Koordinatörü Prof. Dr. A. 
İzzet Furgaç, TAÜ hakkında bilgi vererek 
Almanya üniversitelerinin ÜSİ çalışma 
örneklerinden bahsetti. Prof. Furgaç’ın 
özetle şu bilgileri paylaştı: “Türk-Alman 
Üniversitesi; İstanbul’da Türkiye Cumhu-
riyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti 
arasında imzalanan anlaşmaya dayalı 
olarak 2010 yılında kurulan devlet üni-
versitesidir. Bugün 1.500’e yakın öğren-
cisi bulunmaktadır. Türk-Alman Üniversi-
tesinin iş birliği partneri; Alman Konsor-
siyumu (K-TDU)’dur. Türkçe ve Almanca 
eğitim programları seçkin Türk ve Alman 
bilim insanları tarafından geliştirilmiştir. 
Türk-Alman Üniversitesi Konsorsiyumu 
partner olarak bu sürece destek vermiş-
tir. Konsorsiyuma 35 Alman üniversi-
tesi ve Alman Akademik Değişim Servisi 
(DAAD) üyedir. Devletlerarası antlaşma, 
Konsorsiyumu bir devlet üniversitesi olan 
TAÜ’nün Alman partneri olarak kabul 
etmektedir. Ortak araştırma ve eğitimin 
kalitesi ile başarısı için her iki taraf birlikte 
hareket etmektedir. Bilim, politika, kültür 
ve ekonomi alanlarından gelen kişilerden 
oluşan Konsorsiyum Yönetim Kurulu, 
TAÜ’ye gelişmesinde destek vermek-
tedir. TAÜ’deki beş fakülte ve Yabancı 
Diller Yüksekokulunun her biri için bir 
Alman üniversitesi görevlendirilmiştir. 
Bu beş üniversitenin her biri ve Yabancı 
Diller Yüksekokulu, Konsorsiyum yöne-
timinde bir başkan yardımcısı ile temsil 
edilmekte ve konsorsiyumdaki diğer üni-
versitelerle ve Türk ortaklarla birlikte ilgili 
fakültenin kurulması ve gelişmesi için 
beraber çaba göstermektedir. Mühendis-
lik Fakültesinin sorumlusu: Berlin Teknik 
Üniversitesi’dir.”
Çalıştayın ikinci bölümünde beş ayrı 
gruba ayrılan katılımcılar, üniversite-
sanayi işbirliğini geliştirecek ve güçlendi-
recek çözümler üzerinde tartıştı. Çalışma 
gruplarının tespitleri ve önerilerini içeren 
sonuç bildirgesi İSKİD ÜSİB Komisyonu 
tarafından hazırlanacak ve tüm sektörle, 
kamuyla, akademik çevre ile paylaşılacak. DuyarVana.Com.Tr
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2020 yılında ilk sakinlerinin içinde 
yaşamaya başlayacağı Wayaland, 
şimdiye kadar benzerini pek görme-

diğimiz türden bir proje. Tasarımcı Pier-
paolo Lazzarini’nin yaratıcılığından çıkan 
bu şehir, deniz üzerinde yüzen irili ufaklı 
çeşitli piramit yapılardan oluşacak.  Proje-

Dosya

Yüzen Piramitler Şehri:

Bilimkurgu filmlerini sever misiniz? O filmlerde görsel bir şölen sunan olağanüstü mekânları? Yaşadığımız çağın 

teknolojisi, bize hayal ettiğimiz pek çok şeyi gerçekleştirebilme olanağı sunuyor. Bu sayıda sizi, tasarımcı Pierpaolo 

Lazzarini’nin hayal dünyasından gerçeğe taşan yepyeni bir şehir konsepti ile tanıştıracağız. Karşınızda yüzen 

piramitler şehri “Wayaland”…

nin vizyonu tamamen kendine yetebi-
len, karadan bağımsız ve sürdürülebilir 
bir komünite yaratmak. Lazzarini, yap-
tığı bir açıklamada “Proje Maya mima-
risinden esinlendi. Mısır piramitleri ve 
Japon tapınaklarından da esinlenildi. 
Waya vatandaşları denizi ve özgürlüğü 

seven, şehirlere ve medeniyete çok fazla 
bağlı olmayan kişiler olacak” diyor.
Piramit modülleri değişik görevler ve 
işlevler için farklı konfigürasyonlarda 
imal edilecek. En büyük modül 54x54 
metre boyutunda yüzen bir platform. Bu 
platformun tekneler için kapalı iskelesi 

Wayaland
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ve resepsiyon bölümü bulunacak. 3 bin 
metrekarelik alan sağlaması planlanan 
platformun su seviyesi altındaki bölüm-
lerinin depo, motor odası, jeneratör ve 
batarya  odası gibi kısımlara sahip olması 
düşünülmüş.

Piramidin daha üst modülleri ise gittikçe 
daralan boyutlarda olacak. En büyük pira-
mitlerin 10 katlı olması ve toplamda 6 bin 
500 metrekare alan sunması planlanmış. 
Waya piramitleri deniz seviyesinden 30 
metreye kadar yükselecek ama geniş taban 
ve su altındaki dengeleyiciler sayesinde 
dalgalardan etkilenmeyecek. Ana plat-
formun üzerine yerleştirilecek her katta 
değişik bölümler bulunabiliyor. Sadece 
yaşam alanları değil; otel, dükkan, alışveriş 
merkezi, bar, sinema, spor salonu veya 
spa gibi konfigürasyonlarda imal edile-
bilecekler. Modüllerin dış yüzeylerindeki  
güneş panelleri ve taban platformun altın-
daki dalga türbinleri ile piramidin tüm 
enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Lazzarini 2020’de inşa edilmesi hedefle-
nen ilk modülü için bir kitlesel fonlama 
kampanyası başlatmış. İlk yapı 10 metreye 
10 metre tabana sahip, iki katlı bir konut 
olacak. Projeye göre bu yapının inşası için 
350 bin Euro bütçe gerekiyor. İlk inşa 
edilecek modülün otel olarak kullanılması 
ve 2022’de gecelik konaklamalara açılması 
niyeti de aktarılmakta. Kitlesel fonlama 

dışında bu bütçenin toplanması, yüzen 
otel olarak kullanılacak modülün önden 
rezervasyonları ile de gerçekleşecek. 
Waya’nın ilk otel süitinin maliyeti 306 
bin 908 Sterlin (yaklaşık 1 milyon 750 
bin Lira) olarak hesaplanmış. Lazzarini 
bu parayı toplamak için kitle fonlaması 
yöntemiyle 877 Sterlin (yaklaşık 5 bin 
Lira) veren herkese bir gece konaklama 
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de soruluyor. Lazzarini, Wayaland’in 
Birleşik Arap Emirlikleri tarafından 
tanınabileceğini söylüyor ancak seçim 
yine de vatandaşlara bırakılmış. Lazza-
rini “Çok fazla ilgi görüyoruz ancak ilk 
modülü inşa edene kadar insanları ikna 
etmek çok mümkün değil” diyor.

Alt	katlar	eğlence	ve	ihtiyaçlar	
için

Bilgisayarda hazırlanan tasarımlar, zig-
gurat mimarisi ve lüks yat tasarımının 

imkânı sunuyor. İlk etapta sadece iki katlı 
bir yapı inşa edilmesi planlanıyor. Projeye 
yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ise 
birer Wayaland vatandaşı olarak kayde-
dilecekler ve ilk şehrin nerede kurulacağı 
konusunda söz sahibi olacaklar. Ayrıca tüm 
yatırımcılar birer pasaporta sahip olacak. 
Böylece istedikleri zaman yüzen şehre gelip 
kalabilecekler. Waya yatırımcılarına verilen 
‘pasaport’, 2022’de yapılması planlanan açı-
lışa bir davetiye niteliği de taşıyor. 
Yatırımcılara denizde kurulacak bu mede-
niyetin nereye inşa edilmesini istedikleri 

Dosya

bir melezi gibi duruyor. Ana piramitler 3 
bin metrekarelik bir alana oturan bodrum 
ünitelerinin üzerine inşa edilecek. En alt 
katta teknelerin girebileceği bir liman 
bulunacak. Bu katın üzerine 10 kat daha 
inşa edilecek ve böylece yapının zirvesi su 
seviyesinden 30 metre yukarıda yer alacak. 
Yapının alt katlarında su kaydırakları ve 
şelaleler yer alacak. Üst katlarda ise yatak 
odaları bulunacak. Tasarımlarda misa-
firlerin dronlar ve helikopterlerle yapıya 
ulaşacağı resmediliyor. Diğer geniş pira-
mitlerde spor alanları bulunurken daha 
küçük yapılarda yatak odası süitleri ve 
barlar bulunacak. Fiberglas, karbon ve 
çelikten oluşan her kat, bodrum katının 
denize yerleştirilmesinin ardından yapıya 
eklenebiliyor. Her geniş piramit, bod-
rum katında bulunan motor ve pervaneler 
sayesinde başka bir konuma taşınabiliyor.
Lazzarini, kendi kendine yetebilen, 
kıyıdan uzak yeni bir yaşam deneyimi 
sunmak istiyor. Güneş panelleri ve su 
türbinleri piramitlerin ihtiyaç duyacağı 
elektriği sağlayacak. Bodrum seviyesinde 
depolanan temiz su ile misafirlerin su 
ihtiyacı karşılanacak. Ayrıca suda yüzen 
bahçelerde, Waya sakinlerinin yiyeceği 
ürünler yetiştirilecek.
Lazzarini böyle bir çalışma yürüten ilk 
mimar değil. Avustralyalı mimar Marshall 
Blecher ve Danimarkalı Magnus Maarb-
jerg, Copenhagen Islands adını verdikleri 
projenin ilk prototipini yakın zamanda 
hayata geçirdi. Ayrıca siyasi ekonomi teo-
risti Patri Friedman ve Paypal kurucula-
rından Peter Thiel’in desteğiyle kurulan 
The Seasteading Institute adlı kâr amacı 
gütmeyen kuruluş da şu sıralar deneysel 
toplumların yaşayacağı   deniz ülkeleri 
kurmak için çalışmalar sürdürüyor.
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Birçok farklı çeşidi ile elektrikli 
ısı pompaları, tüm dünyada bina 
ısıtma ve soğutma sektöründe 

artan bir öneme sahiptir. Büyük miktar-
lardaki düşük sıcaklıklı kullanılamayan 
ısıyı, yeterli sıcaklıktaki kullanılabilir 
ısıya dönüştürerek binaların ve bina-
lardaki kullanım suyunun ısıtılmasını 
sağlarlar. 
Elektrikli ısı pompaları, foto - voltaik 
sistemler, büyük rüzgâr türbin çiftlikleri, 
tarım atıklarından elde edilen bio - gaz 
ile çalışan Tümleşik Isı ve Güç (CHP) 
sistemleri gibi büyük ölçekli yenilenebilir 
kaynaklar ile güzel bir uyum gösterirler. 

Eskiden	oldukları	gibi	değiller

Ev soğutması ve ısıtılmasında kullanılan 
“klasik” ısı pompası Kuzey Amerika’da 

Yazan: John Siegenthaler 
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Çeviri

ilk kez 1970’lerde sahneye çıkmıştır. Bu 
ilk jenerasyon “havadan havaya” ısı pom-
paları için piyasayı büyük isimli HVAC 
şirketleri geliştirmişti ve bu pompalar 
iki ana üniteden oluşmaktaydılar: Bir 
bina dışı kondenser ünitesi ve bir bina 
içi klima santrali. Bu üniteleri de bir 
soğutma hattı birbirine bağlamakta idi. 
Havadan havaya ısı pompaları uzun 
yıllardır piyasada olmasına rağmen, ilk 
jenerasyon ürünler düşük dış ortam 
sıcaklıklarında kabul edilebilir verimli 
çalışma performansını sağlayamamak-
taydı. Bu ilk jenerasyon ısı pompaları, 
dış ortam sıcaklığı 20F’ın altına düş-
tüğünde kapatılması düşünüldüğünden 
daha yaygın bir uygulama idi. Buna 
karşın, inverter sürücülü değişken hızlı 
kompresörleri ve zengin buhar enjeksi-
yonu (EVI) olarak bilinen bir prosesi de 

kapsayan soğutma teknolojisindeki iler-
lemeler ısı pompalarının çok düşük dış 
ortam sıcaklıklarında da (-13F/-25°C’ye 
kadar) çalışabilmesine imkân vermiştir. 
Isıtma ve soğutma donanımının global 
ölçekte büyük üreticileri artık havadan 
havaya ısı pompalarının “soğuk iklim” 
versiyonlarını piyasaya sürmeye başla-
dılar. Kanalsız mini-split ısı pompası 
sistemi en yaygın konfigürasyonlar-
dan biridir. Tek bir dış üniteye, her biri 
kendine ait soğutma hattı ile beslenen 
birden fazla bina içi duvara monte üni-
teler bağlanmıştır. Her bir bina içi ünite 
diğerlerinden bağımsız olarak çalışarak 
farklı mahallerin şartlarına uygun işletim 
sağlanmıştır. 
Son on yılda, soğuk iklim kanalsız mini-
split ısı pompaları iyi bir pazar payı 
edinmiş olsa da, ısıtma ve soğutma için 

Düşük Dış Ortam Sıcaklıkları 
için Havadan Suya 
Isı Pompaları
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basınçlı hava dağıtımına bağımlıdırlar. 
Aslında, yüksek ısıl verimliliklerini, iyi 
tasarlanmış bir hidronik dağıtım siste-
minin sunabileceği seviyede bir konfor 
ile birleştirecek potansiyele sahip değil-
dirler. Üstelik çoğu kanalsız mini-split 
ısı pompası sistemi sadece mahal ısıtma 
ve soğutması sağlayabilirken, kullanım 
suyu ısıtması ve havuz/spa ısıtması gibi 
yan yükleri karşılama yeteneğine sahip 
değildirler.

Hava	yerine	su

Bu noktada farklı bir ısı pompası konfi-
gürasyonu daha cazip hale gelmektedir. 
Bir havadan suya ısı pompası, dış hava-
dan düşük sıcaklıklı ısının alınmasında 
havadan havaya ısı pompası ile aynı kon-
septi kullanır. Aradaki tek fark, kullanı-
labilir sıcaklıktaki ısıyı kondenserin içe-
risinden geçen (hava yerine) suya aktarır.
Bazı havadan suya ısı pompaları, nispeten 
soğuk havalarda bile 130F’lık çıkış suyu 
sıcaklığına ulaşabilme yetisine sahiptir-
ler. Bu yetileri, radyan zeminler, radyan 
duvar ve tavan panelleri, panel radya-
törler, fan-coil konvektörleri ve modern 
lamel borulu süpürgelikler gibi hidronik 
ısı yayıcıları ile kullanımlarını uygun hale 
getirir. Ayrıca ihtiyaç duyulan kullanım 
suyu ısıtmasının hepsini olmasa da büyük 
bir kısmını karşılayabilirler. Uygun bir ısı 
eşanjörü ile havadan suya ısı pompasında 
ısıtılan su bir yüzme havuzu veya bir spa 
mahalinde kullanılabilir. 

Nedir?

Kuzey Amerika’daki ısıtma uzmanlarının 
çoğu kanalsız mini-split ve jeotermal ısı 
pompalarına aşina olmalarına rağmen, 
çok azı havadan suya ısı pompalarına 
aşinadır. Bu durum Asya ve Avrupa 
marketlerinde farklıdır. Bir Japon yayını 
olan JARN’ın Ağustos 2015 tarihli 
sayısındaki verilere göre; 2014 yılındaki 
havadan suya ısı pompası global piyasası 
1,7 milyon üniteyi aşmıştır. 2014 yılında 
sadece Çin marketinde bir milyona yakın 
ünitenin satışı gerçekleşmiştir. Fransa’nın 

lider olduğu, Almanya ve Birleşik 
Krallık’ın onu takip ettiği Avrupa mar-
ketinde ise bu sayı 232.000 ünitedir. Bu 
havadan suya ısı pompalarının üreticisi 
aynı zamanda Kuzey Amerika’da kanal-
sız mini-split ısı pompalarını satan Asya 
menşeli firmalardır. Diğerleri Avrupa 
menşeli şirketler tarafından üretilmek-
tedir. Birleşik Devletler marketi global 
satış hacminde küçük bir orana sahiptir. 
Peki bu farkın nedeni nedir? Bu soruya 
verilecek cevaplardan biri, iskân binaları 
için hidronik iklimlendirme sistemleri 
piyasası Birleşik Devletler ve Kanada’da; 
Asya ve Avrupa’ya nazaran çok daha 
küçüktür. Diğer bir cevap ise nispeten 
daha küçük olan Kuzey Amerika evle-
rinde soğuk su ile ısıtma gerekliliğinin 
limitli olmasıdır. Üreticiler ayrıca mar-
kete (özellikle Kuzey Amerika gibi bir 
markete) kurulumlar rutin hale gelene 
kadar fazlasıyla desteğe ihtiyacı olan 
yeni bir ürünü sürmenin maliyetini göz 
önünde bulundurmak zorundadırlar.  

İleriye	bakış

Yukarıdaki veriler Kuzey Amerika mar-
ketinde havadan suya ısı pompalarının 
gelişemeyeceği anlamına gelmemektedir. 
Birçok eğilim tam da aksini iddia etmek-
tedir. Aşağıda bazı anahtar göstergeleri 
sıraladık:

1.	Net	Sıfır	Enerjili	 (NZE)	evlere	
artan	 ilgi: Tipik bir NZE evin bina 
zarfından ısı kaybı minimumken çatı-
sında da hatrı sayılır büyüklükte güneş 
panel dizisi bulunur. Altyapısı hazırlan-
mış bölgelerde bu evler ürettiği elektriğin 
ihtiyaç fazlasını tam tarife ile enerji sağ-
layıcı şirkete geri satabilir. Bu sebepten 
güneşli bir yaz günü üretilen kilowatt 
saatler şebeke içerisinde “park” edilerek; 
soğuk bir kış gecesinde ısı pompasını 
çalıştırmak için herhangi teknik veya 
ekonomik bir ceza yemeden rahatlıkla 
kullanılabilir.  
NZE evleri ısıtmak ve soğutmak için 
diğer bir yaygın yaklaşım da iki veya üç 
yüksek duvar ünitesi kurulumunu bina-

nın merkezine yapmak (ki bu bir kanalsız 
mini-split ısı pompasının bina içindeki 
kısmı demektir) ve içerideki kapıları 
açık bırakıp ısıtılmış veya soğutulmuş 
havanın içeride dağılmasını sağlamak-
tır. Bu yaklaşımı destekleyenler, kanal 
ve boru sistemleri gibi bina içi konfor 
dağıtım araçlarına gerek duyulmadığını 
vurgulamaktadırlar. İnternet üzerinde bu 
konu ile ilgili yapılan bir tartışmada, tüm 
iç kapıların açık bırakıldığı durumda, 
iç hava sıcaklığının, bina içi ünitelerin 
sıcaklığının 2F altında sabitleneceğinin 
altı çizilmektedir. Bu tartışmada ayrıca, 
yatak odası kapısı gece kapandığında - ki 
bu makul bir beklentidir – yatak odası 
sıcaklığı iç ünitenin konumlandırıldığı 
mahaldeki sıcaklıktan 5F daha aşağı 
düşebileceği belirtilmiştir. 

Bu	kısıtlar	rahatlıkla	göz	ardı	
edilebilir	mi?

Bu soruya benim cevabım hayır olur, 
çünkü sadece ısı kaybını karşılamak için 
mahal içerisine Btu’ları göndermek ile 
aynı şeyi mükemmel bir ısıl konfor ile 
yapmak arasında büyük bir fark vardır. 
Ayrıca binayı inşa eden mimarların iç 
kapıları koymasının bir amacı vardır ve 
bu amaç kapalı olduklarında odalar içe-
risinde 5F’lık sıcaklık farkı oluşturmak 
değildir. Benim görüşüme göre bu kısıt-
lar, NZE evlerde kanalsız mini-split yak-
laşımının gözle görülür negatifleridir. Bir 
alternatif düşük ortam hava kaynaklı ısı 
pompasının ısıl verimliliğini sürdürmek 
ve sistemin dengelenmesi için hidronik 
sisteme geçiş yapılmaısıdr. Sıcak tavan 
veya döşeme gibi düşük sıcaklıklı hidro-
nik dağıtım sistemi kullanarak, kapıların 
açık veya kapalı olmasından bağımsız 
olarak ısı pompasından alınan ısı bina 
içerisinde doğru şekilde dağıtılarak iyi 
bir ısıl performans elde edilebilir. 
Soğutma, merkezi klima santrali içeri-
sinden akan soğuk su ile veya her biri 
mini-split ısı pompalarında kullanılan 
duvara monte üniteler ile aynı görevi 
yapan çoklu küçük klima santralleri ile 
sağlanabilir.
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Tüm soğuk su klima santralleri yoğuşma 
suyu toplama kapları ve uygun tahliye 
hatları ile donatılmalıdır. Soğutma ayrıca 
bir radyan panel ve küçük bir klima sant-
ralinin bileşimi ile de yapılabilir. Rad-
yan panel duyulur soğutma yükünün 
tamamını olmasa da büyük bir kısmını 
karşılar. Panelin içindeki soğuk su sıcak-
lığı odanın çiğ noktası sıcaklığından her 
zaman yüksek olmalıdır. Yine küçük ve 
tekil bir klima santrali odadan nem uzak-
laştırması için gereklidir. 

2.	 Birleşik	 Devletler’de	 jeoter-
mal	 ısı	 pompalarındaki	%30’luk	
federal	 vergi	 indirimi	 31	Aralık	
2016’da	 sona	erecektir: Bu, jeo-
termal ısı pompası sistemlerinin satı-
nalınma teşvikini ortadan kaldıracak ve 
sübvansiyonsuz markette diğer ısı pom-
pası sistemleri ile rekabet etme ihtimalini 
ortadan kaldıracaktır. 

3.	Havadan	suya	ısı	pompalarının	
kurulumu,	jeotermal	ısı	pompala-
rının	kurulumuna	nazaran	gözle	
görülür	ölçüde	ucuzdur: Bu durum 
özellikle toprak çevrimi için sondaj 
gerekliliği olduğu durumlarda doğru-
dur. Benim bulunduğum alanda, sondaj, 
boru montaji ve derzleme işlemi soğutma 
tonu başına 3000$ civarında. Birden çok 
dikey boru hattının birbirine bağlanması 
ve hattın tekrar ısı pompasının olduğu 
yere rotalanması da ek bir maliyet olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Sondajdan etkile-
nen kaldırım ve peyzajın yenilenmesi de 
jeotermal ısı pompası sisteminin kurulu-
munda göz önünde bulundurulmalıdır. 

4.	 Dönüşlerin	 azaltılması	 bir	
etkendir:	 Evlerin ısıl yükleri bina 
zarflarının iyileşmesi sebebiyle azal-
dığından, 1,0 veya daha az değerlerde 
farklılık gösteren mevsimsel ortalama 
COP değerinde çalışan ısı pompaları 
arasındaki yıllık ısıtma maliyetlerinin 
farkı azalır. Daha yüksek performansa 
sahip ısı pompasının az miktarda düşür-
düğü işletim maliyetleri; ısı pompası-

nın kurulum maliyetini sistemin faydalı 
ömrü içerisinde amorti etmeyebilir.
Örnek: 25000 Btuh tasarım ısı kaybı 
olan, dış ortam sıcaklığının 0F iç ortam 
sıcaklığının 70F olduğu ve 7000F gün 
değerinde iklimi olan bir bölgede kurul-
muş evin yıllık ısıtma gereksinimi yak-
laşık olarak 39MMBtu/yıl’dır. Eğer bu 
yük, mevsimlik ortalama COP değeri 3,3 
olan (toprak çevriminin sirkülasyonunu 
yapmak için geçerli olan enerji de bu 
değere dâhildir) bir jeotermal ısı pompası 
ile karşılansa idi (elektrik enerji ücreti-
nin kWh başına 0,12$ olduğu varsayımı 
ile) yıllık ısıtma maliyeti 416$ olacaktı. 
Aynı 39 MMBtu/yıl, mevsimlik orta-
lama COP değeri 2,7 olan havadan suya 
ısı pompası ile karşılansaydı yıllık ısıtma 
maliyeti 508$ olacaktı. Aradaki yıllık 
92$’lık fark (jeotermal ısı pompasının 
9000$’lık kurulum maliyetine karşılık 
bu değer havadan suya ısı pompasında 
7000$’dır) jeotermal ısı pompasının yük-
sek kurulum maliyetini ünitenin faydalı 
ömrü süresince amorti edemez. 

5.	Evlerin	 ısıtma	yükleri	 küçül-
dükçe	kullanım	suyu	ısıtma	yükü-
nün	yıllık	ısıtma	enerji	gereksini-
mindeki	yüzdesi	giderek	artmak-
tadır: Bazı varsayımlar iyi bir yalıtıma 

sahip modern bir evde kullanım suyu 
ısıtma yükünün yıllık enerji yüküne ora-
nını %25-30 değerinde almaktadır.
Birçok kanalsız mini-split ısı pompası 
kullanım suyu ısıtması sağlayamaz ama 
uygun şekilde yapılandırılmış havadan 
suya ısı pompası bunu başarabilir.
Isı pompasının kullanım suyu ısıtmasını 
yapamadığı ve bu gereksinimin elekt-
rikli ısıtıcı ile karşılandığı bir kurulumda, 
elektrikli ısıtıcı ısıyı 1,0 civarında bir 
COP ile uygular. Eğer bu işlem hava-
dan suya ısı pompası ile yapılır ise ısıyı 
ortalama 2,5 civarında bir COP ile uygu-
layacaktır. Günlük 60 galonluk, sıcaklığı 
50F’tan 120F’a ısıtılan kullanım suyuna 
ihtiyacı olan bir ailenin yukarıdaki iki 
senaryo arasındaki yıllık kullanım suyu 
ısıtma maliyetleri arasında 270$ fark 
vardır (elektrik birim fiyatı 0,12$ ola-
rak alındığında). Yıllık enerji tasarrufu 
baz alındığında yukarıda örneği verilen 
jeotermal ısı pompası ile havadan suya 
ısı pompası arasındaki kazancın üç katı 
kadar daha fazla kazanç vaad etmektedir. 

Sıfırın	altı

Düşük dış ortam koşullarında çalışan 
havadan suya ısı pompalarının ısıtma 
kapasitesi ve COP değerlerinin iyileş-

Şekil 1. Modifiye edilmiş buhar sıkıştırmalı soğutma sistemi

Dış hava
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Fan

Isıl Genleşme 
Vanası (ana 

hat) Aşırı soğutulmuş 
sıvı soğutucu 
akışkan

Soğutucu 
akışkan

"alt-soğutucu" Soleniod 
vana

Su girişi

su çıkışı

Elektronik kontrollü 
genleşme vanası

Kondenser

EVI’ye uygun 
kompresör

Buhar enjeksyon deliği

Dış hava

EVI düşük giriş 
sıcaklıklarında, 
evaporatöre 
giren soğutucu 
akışkan 
debisini artırır
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tirilmesi için modifiyeli bir buhar-sıkış-
tırmalı soğutma sistemi geliştirilmiştir. 
Bu teknik zenginleştirilmiş buhar enjek-
siyonu (EVI) olarak bilinir ve konden-
ser çıkışı ile ısıl genleşme vanası ara-

sına konumlandırılmış ek bir eşanjör ile 
uygulanır (Şekil 1).

EVI, evaporatör içerisine giren soğu-
tucu akışkan miktarını artırır & soğutucu 

akışkanın daha düşük sıcaklıkta girme-
sini sağlar.

Bu ek ısı eşanjörünün adı “sub-cooler” 
olarak bilinir ve görevi kondenserden 
çıkış yapan soğutucu akışkanın sıcak-
lığını daha da düşürerek ana genleşme 
valfi ve evaporatöre giren soğutucu akış-
kan sıcaklığını çok daha düşük miktar-
lara çekilebilmesini mümkün kılmaktır. 
Bunu; sıvı soğutucu akışkanın bir kıs-
mını elektronik olarak kontrol edilen ısıl 
genleşme vanasından geçirerek buharlaş-
tırıp geriye kalan ve sub-cooler’ın diğer 
tarafından geçen soğutucu akışkandan 
daha fazla ısı çekilmesini sağlayarak 
yapar.

Buharlaşan soğutucu akışkan sub-
cooler’ın üst kısmından çıkarak kompre-
sör içerisine özel bir buhar deliği vasıta-
sıyla kompresör içerisindeki salyangozla-
rın arasına enjekte edilir. EVI’nin etkileri 
kompresörün sıkışma oranını artması ve 
evaporatöre giren soğutucu akışkanın 
daha soğuk girmesidir. Bu etkiler düşük 
ortam sıcaklıklarında ısıtma kapasitesin-
deki ve COP’deki düşüşü azaltır. Şekil 
2 ve 3 EVI uygulamalı havadan suya ısı 
pompasındaki ısıtma kapasitesi ve COP 
oranlarını göstermektedir. 

COP’nin ve ısıtma kapasitesinin dış 
ortam hava sıcaklığı ile doğrudan iliş-
kili olduğuna dikkat edilmelidir. Bu 
durum hava kaynaklı ısı pompalarında 
her zaman geçerlidir. Bu grafiklerde EVI 
uygulamalı havadan suya ısı pompası 
2,55’lik COP değerini dış ortam sıcaklığı 
0F iken 120F’lık çıkış su sıcaklığı üre-
tirken sağlamaktadır. Dış ortam sıcaklığı 
25F ve çıkış su sıcaklığı yine 120F iken 
COP değeri yaklaşık olarak 2,8’dir. Aynı 
şartlarda bu değer, bir inverter sürücülü 
kompresörlü havadan suya ısı pompa-
sında 2,3 olacaktır. Bu, nispeten yaklaşık 
olarak %22 performans kazancına eşde-
ğer olup, aynı elektrik enerjisi girdisi ile 
%22 daha yüksek ısı çıktısı anlamına 
gelmektedir. Buna ek olarak, üretici 

Şekil 3. EVI uyumlu havadan suya ısı pompası COP oranları

Şekil 2. EVI uyumlu havadan suya ısı pompası ısıtma kapasitesi
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kataloglarına göre inverter sürücülü ısı 
pompaları dış ortam sıcaklığı 22F’ın 
altındaki değerlerde 120F’lık çıkış su 
sıcaklığını sağlayamamaktadır. Dış ortam 
sıcaklığının 5F olduğu durumlarda bu 
ısı pompaları sadece 104F’lık çıkış suyu 
sıcaklığına ulaşabilmektedirler.

Ne	kadar	düşük	o	kadar	iyi

Şekil 2 ve 3’teki grafikler havadan suya 
ısı pompasının düşük sıcaklıklı ısı dağı-
tım sistemi ile beraber kullanılmasının 
avantajlı olduğunu belirtmektedir. Bu 
özellikle COP için doğrudur. Örneğin; 
dış ortam sıcaklığının 20F olduğu, bina-
nın ısıtma yükünü 110F sıcaklıktaki su 
ile dağıtımını sağlayabilen bir dağıtım 
sistemi ile ısı pompasının COP değeri 
3,1 seviyelerine ulaşırken; 130F’lık su 
sıcaklığı gerektiren bir sistemin COP’si 
sadece 2,5 olacaktır. Isı pompasını müm-
kün olan en düşük su sıcaklığında çalış-
tırmanın en iyi yolu sisteme dış ortam 
sıcaklık ayar kontrol sistemi eklemek ve 
buffer tank içerisindeki sıcaklığı ayarla-
yacak bir “logic” oluşturmaktır.

Bir dış ortam sıcaklığı ayar kontrolü 
sürekli olarak dış ortam sıcaklığını baz 
alıp ısıtma yükünü karşılayacak “hedef ” 
su sıcaklığını hesaplar. Isı pompasını 
buffer tank sıcaklığını hedef sıcak-
lık etrafındaki dar bir aralıkta tutacak 
şekilde çalıştırır.   
Örneğin, buffer tank bir radyan zemin 
ısıtma sistemini 110F su sıcaklığı ile ve 
0F dış ortam sıcaklığında besliyor ise, 
ısı pompası buffer tank sıcaklığını 107F 
ilâ 113F aralığında tutuyordur. Bununla 
birlikte, dış hava sıcaklığı 35F oldu-
ğunda ise hedef besleme suyu sıcaklığı 
da 90F’a düşecektir. Bu şartlar altında 
dış ortam sıcaklığı ayar kontrol sistemi 
ısı pompasını buffer tank içerisindeki 
su sıcaklığını 87F ilâ 93F arasında tuta-
cak şekilde çalıştıracaktır. Bu şartlar, dış 
ortam sıcaklığı ayar kontrol sistemi top-
lam işletim aralığı ile beraber Şekil 4’te 
gösterilmiştir. 

Şekil 4. Dış ortam sıcaklığı ayar kontrol sistemi ile ısı pompası işletimi

Şekil 5. Mahal ve Kullanım Suyu ısıtma sistemi
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Özet

Şekil 5 mahal ısıtmasını ve kullanım suyu 
ısıtmasının büyük bir bölümünü karşı-
lamak için tasarlanmış havadan suya ısı 
pompasını göstermektedir. Isı pompası, 
içerisinde antifriz çözelti olan nispeten 
kısa bir boru devresine bağlıdır. Isıtma 
modunda, ısınmış antifriz çözeltisi ısı 
eşanjöründen çıkış sıcaklığı ısı pom-
pasından gelen antifriz çözeltisi sıcak-
lığından 5F’tan daha düşük olmayacak 
şekilde boyutlandırılmış lehimli plakalı 
eşanjör içerisinden geçmektedir. Çünkü 
ısı pompası devresi izole edilmiş kapalı 
bir devre olduğundan; basınç tahliye 
vanası, genleşme tankı, hava seperatörü, 
doldurma/boşaltma vanaları ve uygun 

şekilde boyutlandırılmış bir pompa ile 
donanımlandırılmalıdır. Isıtılmış su, 
buffer tankın sol üst kısmında bulu-
nan kısa kolektöre gelir. Isı yayıcılar-
dan biri veya daha fazlası aktif ise bu 
suyun bir kısmı dağıtım sistemine gider. 
Kalan kısmı buffer tank içerisine akar.  
Dış ortam sıcaklığı ayar kontrol sistemi 
tankın orta yüksekliğinde bulunan sıcaklık 
sensörü ile görüntüleyerek ısı pompasını 
herhangi bir mahalin yükünden bağımsız 
olarak çalıştırır. Buffer tankı ayrıca tan-
kın sağında görülen tertibat ile kullanım 
suyuna ön ısıtma yapmak için kullanılır.  
Buffer tank içerisindeki su sıcaklığı 
genellikle kullanım suyunun gerekli 
olan dağıtım sıcaklığının altındadır. Bu 
sebepten, termostatik olarak kontrol 

edilen tanksız elektrikli su ısıtıcısı ile 
ısı eşanjöründen gelen ön ısıtmaya tabi 
tutulmuş su ısıtılarak istenilen sıcaklığa 
ulaşması sağlanır.  

Dahası

Havadan suya ısı pompalarının hidronik 
sistemlerde tümleşik olarak kullanıla-
bileceği birçok yöntem bulunmaktadır. 
Örneğin; Şekil 5’te gösterilen sistem tekil 
veya çoklu mahal soğuk su soğutması 
amacıyla kullanılmak adına genişletilebi-
lir. Ayrıca bu kurulum mahal ısıtma veya 
soğutması ihtiyacı olmadığı zamanlarda 
havuz ısıtmasında kullanılabilir.  

Kaynak: https://www.hpacmag.com
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5-B: Günlük 0,5 °C oranında azaltılarak 
+3°C’ye kadar düşürülür – her oda tam 
yüklenir.
5-C: + 3 °C’de muhafaza süresince her 
oda tam yüklenir.

Standart 5000 MT (milyon ton)’luk bir 
patates soğuk hava deposu varsayımları 
verir ve tipik oda düzeni önerir.
Soğutma yükü yükleme sırasında mak-
simumdur ve her biri 50 kg ağırlığındaki 
1000 torba/gün patates için 15 °C’ye, her 
oda için 50 ton/gün (1250 ton %4’lük) 
ve soğutma yükü 85,32 kW veya her oda 
için 24,37 ton soğutma (TR) bulunur. 
Bu değerlerden gelen detaylı hesapla-
malar Standartta verilmez.
Standartta verilen hesaplama formatı, 

Bu makale, yüklenicinin veya son 
kullanıcının soğutma yükünü ken-
disinin hesaplamasını kolaylaştıra-

cak ayrıntılı yük hesaplamaları yapılarak 
hazırlanmıştır. Bu, aynı zamanda, başka 
bir malın soğutma yükünü, oda sıcaklığı, 
depolama kapasitesi ve pozitif soğuk hava 
depoları için yalıtım tipi gibi farklı şartlara 
ve parametrelere göre hesaplamasına yar-
dımcı olacaktır.

1.Giriş
 
NHB (Hindistan Ulusal Bahçe Bitkileri 
Kurulu) Standard 01: 2010, soğutma yükü 
hesaplamasının bir özetini vermektedir. 
5-A: Yükleme ve sıcaklık her oda için 15 
°C’ye kadar düşürülür.

Yazan: Ramesh Paranjpey, Teknik Danışman & Danışman, Pune (Hindistan)
Çeviri: Hüseyin Bulgurcu

Makale

planlanan her yeni soğuk depo için sıcak-
lık düşürme ve muhafaza periyodu sıra-
sında yük hesaplama özetini talep eder ve 
müşteri veya yüklenicinin, formu doldur-
mak için soğutma yüklerini hesaplamak 
üzere bir soğutma danışmanı bulundur-
ması gerekir.
Yük hesaplarının sunulması için Standarta 
belirtilen varsayımlar dikkate alınmıştır. 

Varsayımlar:

1. Ürün: Patates
2. Yer: Uttar Pradesh (Hindistan’ın büyük 
patates üretim alanı)
3. Dış sıcaklık: + 45°C maksimum KT 
(kuru termometre), + 30°C YT (yaş ter-
mometre)

NHB 01: 2010 Standardına 
Göre Patates Soğuk Depolama 
Yükü Hesaplamaları
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Makale

4. Ürün yükleme sıcaklığı: maksimum 
20°C-25°C
5. Her bir poşetin ağırlığı: 50 kg 
6. Toplam depolama kapasitesi: 5000 ton
7. Her oda depolama alanı: 1250 ton 
(1250x3,4 = 4250 m3)
8. Oda boyutu (her biri): (LxWxH )21m 
x 16m x 13,7m (hacim = 4603 m3, taban 
alanı = 336 m2)
9. Yükleme oranı: Toplam kapasitenin 
%4’ü/gün = 1250x0,04 = 50 ton veya 
50000 kg/gün
10. Sıcaklık düşürme süresi: 24 saat içinde 
15°C’ye düşürülecektir.
11. Kompresör çalışma saatleri: Sıcaklık 
düşürme sırasında 20 saat/gün
12. Havalandırma gereksinimleri: Günde 
2 ila 6 hava değişimi
13. İzolasyon: Poliüretan Köpük (PUF) 
(32 kg/m3 yoğunluk, K değeri = 0,023 W/
mK (ASHRAE Soğutma El Kitabı 2014, 
Sayfa 24.1, Tablo 1). PUF yoğunluğu 32 
kg/cm2, en az 38 kg/cm2 kullanılması 
önerilir)
14. Kalınlık (duvarlar, çatı, zemin): 100 
mm (NHB Standart 01: 2010, sayfa 10)
15. Dondurmanın üstündeki özel patates 
sıcaklığı: 3,433 kJ/kgK (NHB Standart 
01: 2010, sayfa 51)

16. Solunum ısısı (+3°C’de): 0,018 W/
kg (ASHRAE Soğutma El Kitabı 2014, 
sayfa 19.22) 
17. Yükleme yoğunluğu: 3,4 m3/ton 
(NHB Standart 01: 2010, Sayfa 44)
18. Emniyet faktörü %10 olarak dikkate 
alınırken, eş zamanlılık faktörü dikkate 
alınmamıştır.

2.Yük	Hesaplamalar

Pozitif soğuk hava depoları için, büyük 
ısı yükü katkıları şunlardır:

•	 Duvar, çatı ve döşeme ile ısı 
kazanımı

•	 Ürün yükleme sıcaklığı ve depolama 
sıcaklığındaki farklılık nedeniyle 
yükten oluşan ürün yükü

•	 Ürün, depolama sırasında önemli bir 
süre boyunca nefes almaya devam 
ettiğinden, solunum yükü

•	 Havalandırma gereksinimleri ve 
hava sızıntısı nedeniyle dış hava 
yükü

•	 Hava soğutucu fan ısı kazancı ve 
forklift gibi ekipman yükü

•	 Odanın içinde çalışan insanlar 

tarafından sağlanan yükler
•	 Aydınlatma yükü 

Günde	Duvar	/	Çatı	/	Kat	ile	İletim	
Yükü
 
Q = U x A X TD 
= 0,023 / 0,1 x 2 x (21x16 + 2x21x13,7 
+ 16x13,7) x (45-15) 
= 0,23 x1663,4x30 
= 11477,46 W yaklaşık 11,5 kW 

Burada 
U: W / m2K = K / x cinsin-
den genel ısı transfer katsayısıdır. 
K: W/mK ve kullanılan yalıtımın ısı iletken-
liği, ‘x’ de m cinsinden yalıtım kalınlığıdır. 
A: her odanın m2 cinsinden dış alanı-
dır (sadelik açısından, ara bölme duvar-
ları dikkate alınmamış ve her oda ayrı 
bir soğuk oda olarak kabul edilmiştir), 
TD: Ortam koşullarıyla soğuk oda sıcak-
lığı arasındaki sıcaklık farkıdır (K). Doğru 
metot, her bir duvarın yönüne bağlı olarak 
tek tek duvar yüklerini hesaplamaktır. 
Güneş, çatı ve döşeme için ayrı sıcak-
lık farkları mevcuttur. Bununla birlikte, 
hesaplamaları basitleştirmek için altı 

Şekil 1. Hesaplama yapılacak patates muhafaza deposunun projesi
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Sızıntı	Yükü
 
4 hava değişimi / gün, 45 C KT ve 30 
C YT’de entalpi 99,173 kJ/kg, 3°C’de 
13,62 kJ/kg ve % 90 Bağıl Nem, Δh 
= 85,553 kJ/kg (Bu değerler nemli 
hava için Psikrometrik özellik tab-
lolarından alınmıştır.) 4603 hava-
landırma hacmi (oda hacmi, m3) x 4 
hava değişimi ÷ (24x3,6) = 213 litre / 
saniye. Ve toplam ısı yükü için standart 
formülü kullanarak 1,2 x l / s x (Δh), 
= 1,2x213x85,53 / 1000 = 21,86 kW 
%70 iyileşme ile 15,3 kW olurdu.
 
Fan	Motorlarına	Bağlı	İç	Yük
 
Her oda için 4 soğutucu, her biri 2 
fan 0,75 kW, toplam motor gücü 6 
kW güç, motor başına 993W ora-
nında ısı yüküne katkıda bulun-
muştur = 8x0,933 = 7,94 kW 

Aydınlatma	yükü
 
Yükleme sırasında 10 W/m²’de = 
336 m2 x10 W / 1000 = 3,36 kW 

yüzeyin tümünün “TD” ye maruz kaldığını 
varsayıyoruz. Bu, yalıtımın diğer faktörlere 
kıyasla daha büyük bir etkiye sahip olması 
nedeniyle, yük hesaplamasında çok fark 
yaratmayacaktır.
 
Ürün	Yükü
 
= 1250 ton x Özgül Isı x TD 
= 50000 x 3,433 kJ / kg K x (25-15) 
= 1716500 ÷ (24x3600) = 19,87 kW

Ürünün 25 °C’de yüklendiği ve 24 saat içinde 
15 °C’ye soğutulduğu varsayılmaktadır. 
 
Solunum Yükü
 
Kalan (1250-50 = 1200 ton veya 
1200000 kg) patateslerin depoda oldu-
ğunu ve yükleme son gününde soğutma 
yükünün dikkate alındığını varsayar-
sak, solunum yükü şu şekilde olacaktır: 
Solunum yükü = 1200000x0,018 = 
21600W = 21,6 kW
 
Toplam ürün yükü 19,87 + 21,6 = 41,47 
kW,  yaklaşık 42 kW’dır.

Makale

İnsan	Yükü
 
Yükleme sırasında soğuk odada çalı-
şan 4 kişi varsayarsak, her bir kişi 
250 W katkıda bulunacaktır. Top-
lam insan yükü = 250 Wx4 = 1 kW 

Toplam İç Yük = 7,94+ 3,36 + 1 = 12,3 kW 

Toplam yük = transfer ile + ürün + hava sızın-
tısı + fan motoru + aydınlatma + doluluk 
= 11,5 + 42 +15,3 + 12,3 = 81,1 kW x 1,1 
güvenlik faktörü = oda başına 89,21 kW

20 saatlik kompresör çalışma süresi 
dikkate alındığında, gereken toplam 
kapasite her oda için 89, 21x24 /20 = 
107,052 kW olacaktır. Standart 4 oda 
ile 5000 ton yük içindir. Bu nedenle, 
yükleme sırasında gereken toplam tesis 
kapasitesi 428,208 kW’dır.

NHB Standard 01: 2010’da + 2°C iç 
sıcaklık ve 38°C dış sıcaklıkta önerilen 
soğutma sistemi kapasitesi 234,85x2 = 
469,7 kW’dır.
Hindistan’da depolamada önemli bir 

S.
No Tanımlama NBH 01: 2010 Standardına Göre Her Oda için 

Soğutma Yükü [kW/24 h]
Örnekteki 
Hesaplama

1 Transfer yükü 12,12 11,5

2 Ürün yükü 43,16 42

3 İç yükler (insan + aydınlatma) 5,25 4,36

4 Sızıntı ve havalandırma yükü 16,14 15,3

5 Cihaz yükü (fan motorları) 8,65 7,94

6 Toplam yük 85,32 (24,37 Ton Soğutma) 81,1

7 Emniyet Faktörü 1,1

8 Emniyetli Toplam Yük 89,21 kW

Tablo	1.	Oda	başına	soğutma	yükü	özeti,	1250	tonluk	depolama	kapasitesi
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Makale

süre bekletmek normal bir uygulama 
olduğundan ve Standartta belirtilen 
muhafaza yükü 32,93 kW x 4 = 131,72 
kW olduğundan, muhafaza yükünü kar-
şılamak için kompresörü eşit kapasitede 
iki kompresör seçmek yerine 297,75 
kW’lık ikinci bir kompresör seçmenizi 
öneririm. (429,47-131,72 = 297,75) 
İlk kompresör başlangıç yükünü ve 
ikinci kompresör sıcaklık düşürme 
yükünü karşılayacaktır. Tam yükte bir 
ana kompresörün çalıştırılması ve yüke 
bağlı olarak değişken kapasiteye sahip 
ikincisi, silindir boşaltma veya fre-
kans sürücülü (VFD) kapasite kontrol 
düzenlemesi, eşit kapasitede iki komp-
resöre kıyasla daha iyi güç tasarrufu 
sağlayacaktır.

3.Sonuç
 
Bireysel gereksinimlere bağlı olarak, ısı 
yükü hesaplamalarını gerçekleştirecek 
varsayımlar değişecektir, ancak hesap-
lama yöntemi ve formüller aynı kala-
caktır. Kullanıcı artık ısı yükü hesapla-
malarını yapmak için kendinden emin 
olacaktır. Bununla birlikte, yukarıdaki 
formülleri kullanan kişinin makul 
ölçüde yetkin olması ve soğutma temel-
leri hakkında bilgi sahibi olması önerilir. 
Kullanıma hazır bir excel formatında 
hesaplamaları sunma isteği, formül kul-
lanımıyla ilgili hesaplama yöntemini 
bilmedikçe, yazılım kullanımının teh-
likeli olduğu deneyimlerimden dolayı 
kaçınılmıştır. Bu, uzmanlaştıktan sonra, 
hesaplama süresini azaltmak için bir 
yazılım veya bir excel elektronik tablo 
kullanabilir. Temel bilgileri bilmemek 
ve kullanıma hazır araçları kullanmak, 
bir sorun ortaya çıkana kadar kullanıcı-
nın farkında olamayacağı ciddi hatalara 
sebep olabilir.

Kaynak:	

http://ramesh-paranjpey.com/artic-
les/Potato%20Cold%20Storage%20
Load%20Calculations.pdf (20.03.2018 
tarihinde erişildi) Şekil 2. Patates muhafaza soğuk deposunun detaylı projesi
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gişede bilet almak için sıraya girdim ve 
yaklaşık 2,5 saat boyunca tüm dünya ile 
bağlantımı keserek filmi izledim. Peki 
aynı film bugün vizyona girseydi ne 
yapardık? Benim gibi sinema ortamını 
seviyorsanız ve ancak orada tadı çıkıyor 
diyorsanız bile biletinizi büyük ihtimalle 
internet üzerinden alırdınız. Yolda ve 
hatta sinemada fotoğraflar çekip Face-
book ya da Instagram’da yayımlardı-
nız. Belki Facebook akışınızda ya da 
blogunuzda filmin sizdeki yansımaları 
üzerine birkaç satır yazıp arkadaşlarınız 
ile paylaşırdınız. Tabii bu eğer benim 
gibi sinema salonu fanatiğiyseniz böyle 
olurdu. Aksi takdirde tüm filmi, inter-
net üzerinden evdeki kanepenin tadını 
çıkararak da izleyebilirdiniz.
İşte yukarıda tarif ettiğim bugün attı-
ğımız tüm adımlar ile dijital dünyanın 
büyük veri okyanusuna birer damla daha 

Ben küçük bir çocukken etrafımda 
cep telefonu olan kimse yoktu, sabit 
telefonlar yeni yeni evlerimize gir-

mişti ve sadece acil durumlarda kullanı-
lırdı. Müziği FM radyodan ve kasetça-
lardan dinler, filmleri videodan izlerdik. 
Şu an yaşadıklarımın çoğu izlediğim 
bilim kurgu filmlerinde dahi yoktu. Ben 
çok da yaşlı sayılmam ama dünyanın bu 
dönemdeki değişimini düşününce zama-
nın hızının ivmelendiğini düşünmemek 
elde değil. Sizin de benimle birlikte bu 
süreçten geçtiğinize ve bu anlattıklarımı 
çok iyi anlayacağınıza inanıyorum. Zira 
son 20 yılda dünyayı algılama ve çevre-
miz ile etkileşim şeklimiz çok dramatik 
bir şekilde değişti. Kendi yaşantımdan bir 
örnek ile belki daha net açıklayabilirim. 
The Matrix filminin gösterime girdiğini, 
afişlerini sokaklarda görerek haber aldı-
ğımda sene 1999’du. Sinemaya gittim, 

Yazan: Yalçın Katmer, Genel Müdür, Belimo Türkiye

Bilgi

ekliyoruz. Her e-postamız, tweetimiz, 
paylaştığımız her fotoğraf veri okyanu-
suna yeni bir damla. Tabii bu kişisel veri-
lerde böyle, endüstriyelde ise fabrikalarda 
üretim süresince fabrikamızın her nokta-
sında bulunan sensörler yardımıyla sürekli 
olarak üretim performansımızı kontrol 
ediyor ve her makinemizin durumunu, 
ara ve tam mamullerimizin durum ve 
konumunu kayıt altına alıyoruz. Bu ise 
sürekli büyüyen bir veri havuzumuzun 
olmasını sağlıyor.
Dilerseniz bu işin gelişimine birlikte 
göz atalım. 80’ler ve 90’larda dünyada 
depolanan veri miktarı yıllık %20’ler ora-
nında artıyordu. Bu dönemin veri depo-
lama yöntemine baktığımızda verilerin 
%95’inin analog, sadece %5’inin ise dijital 
olarak saklandığını görüyoruz. Analog 
kayıttan kastım, ses ya da görüntü kaset-
leri, negatifler ile fotoğraflar ve film şeridi 

Büyük Veri – Big Data 
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kadar çok verinin bir sinerji etkisi yarat-
tığı aşikâr. Haydi gelin yukarıda 2007’de 
bıraktığım dijital verinin yolculuğuna 
devam edelim. 2007 yılında dünyadaki 
verinin %94’ü dijital ortama taşınmıştı ve 
bu 300 eksabayt veri demek. Bugün çok-
tan 4'000 eksabayt verimiz kayıt altında 
ve International Data Corporation bu 
rakamın 2020 yılında 40 zetabayt (40'000 
eksabayt) miktarına ulaşacağını tahmin 
ediyor. Dünyadaki bütün verilerin %90’ı 
son iki yılda oluşmuştur ve ağ hizmet-
leri devi CISCO’ya göre veri hacmi her 
yıl %50-60 oranında artmaktadır. Şimdi 
lütfen bir an için gözünüzü kapatıp, cep 
telefonunuzun ya da bilgisayarınızın hard 
disk kapasitesini düşünün ve bu 40'000 
eksabayt rakamının kaç bilgisayar hard 
diski kadar yer tutacağını bir gözünüzde 
canlandırın!

Peki nedir bu büyük veri?
Dijitalleşme üzerine eğitim aldığım MIT 
(Massacutes Institute of Technology)’de 
büyük veri – big data’yı tarif etmek için 
üç V harfini kullanmışlardı.
V-Volume-Boyut
V-Variety-Çeşitlilik
V-Velocity-Hız
İlk V yani boyut aslında akla ilk gelen 
tarif. Büyük veri tabii ki öncelikle boyut 

olarak tarif edilmeli. Tarifi yapıldığı gün-
lerde 100 terabayttan daha büyük verilere 
büyük veri deniliyordu. Bugün bu rakam 
bana çok küçük gözüküyor. Gözümüzde 
canlanması açısından şu örneklere baka-
biliriz. Dünya çapında dakikada 156 
milyon e-posta ve 452'000 tweet atılıyor, 
Google’da yılda 1.2 trilyon arama yapılı-
yor, 200 milyon aktif aylık kullanıcısı olan 
Instagram’da günde 60 milyon fotoğraf 
paylaşılıyor ve LinkedIn, 200’ün üzerinde 
ülkeden 300 milyondan fazla üyeyi ve 3 
milyondan fazla firmayı barındırıyor. 
İkinci V yani çeşitlilik, bu verilerin yapı-
landırılmış ve tek tipte veriler olmadığını 
tarif etmek için kullanılıyor. Örnek ver-
mek gerekirse, kredi kartımızın kayıtları 
yapılandırılmış ve kolay analiz edilebilir 
tipte bir veriyken, fotoğraf, birçok dil ve 
içerikte ses kaydı, video gibi verilerde 
yapılandırılmamış ve çeşitliliği artıran 
tipte veriler olarak kayıtlara geçiyor.
Üçüncü V yani hız, verilerin bir noktadan 
diğer noktaya belirli bir hızda ulaşması 
gerektiğini tarif ediyor. Okuyucularımdan 
mektup yazanlar elbet olmuştur, ortaokul 
öğrencisiyken benim Amerika’da yaşayan 
bir mektup arkadaşım vardı ve hemen 
cevap yazmaya çalışsak da ayda 1 defa-
dan çok mektup alışverişimiz maalesef 
gerçekleşemiyordu. Şimdi Amerika ve 

şeklinde saklanan sinema filmleri gibi 
kayıtlardır. 90’lardan sonra birden haya-
tımızda dijitalleşme ile bir değişim yaşan-
maya başladı. Birçok teknolojinin hayatı-
mıza girmesi ile yaşanan değişim, dijital 
kayıtların standart kayıt formatı haline 
gelmesine sebep verdi. 2000 yılında dün-
yadaki verinin %25’inin dijital veri olduğu 
söyleniyor, bu 55 eksabayt ya da diğer bir 
deyişle 55 trilyon megabayt boyutunda 
veri demek. Çok kısa süre sonra 2003 
yılında bu oran birden %50’ye ulaştı ve 
2007 yılında dünyadaki verinin %94’ü 
dijital olarak kayıt altına alınmış oldu. 
Veri depolama denildiğinde aklımıza 
ilk gelen yöntemlerin aksine bu bahsi 
geçen veriler çok büyük oranda laptop, 
cep telefonu ya da internete sürekli bağlı 
bir sunucu (server) üzerinde depolanı-
yor. Burada demek istediğim, aklımıza 
depolama denildiğinde gelen, "bir yere 
kutulayıp kaldırmak ve ancak olağandışı 
durumda tekrar ulaşmak" olan tarif bugün 
değişti. Biz bugün verileri sürekli inter-
nete bağlı cihazlar üzerinde tutuyoruz ve 
bu bize tüm bu verileri kullanarak bilgi 
oluşturmamız konusunda çok yardımcı 
oluyor. Veriden bilgiye giden yolculukta 
kullandığımız analitik yöntemler ancak 
noktaları internet üzerinden birleştirebil-
diğimizde çok daha verimli olabiliyor. Bu 

Veri	boyutlarını	anlamak	için	fiziksel	örneklerden	yararlanalım:

1	megabayt 1	gigabayt 1 terabayt 1	pentabayt 1	eksabayt

(kalınca bir roman) (bir insan genomunda 
kayıtlı bilgi)

(dünya üzerinde 
bir senede üretilen 

literatür)

(Amerika'da bulunan 
tüm akademik 

kütüphane kayıtları)

(Dünyada yılda üretilen 
verinin üçte ikisi)

Karınca Bir çocuğun boyu 3. Boğaz 
köprüsünün boyu

Yeni Zelanda'nın 
boyu

Güneşin çapı
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Bilgi

Çin’de yaşayan iş arkadaşlarımla video 
konferans yolu ile projeler gerçekleştire-
bilir durumdayım. Bu noktada bu tarife 
bence bir V daha eklemek gerekir o da 
Value yani değer. İş insanı gözlüğüm ile 
büyük veriye baktığımda birçok iş modeli 
görebiliyorum ve tüm bu iş modellerinin 
ortak noktası, veriyi değere çevirerek ken-
dini gerçekleştiriyor olması. Bu konuda 
beni en çok etkileyen örnek Netflix. 
Kullananlar bilir, Netflix’in kullanıcıya 
avantaj olarak sunduğu asıl nokta inter-
net üzerinden film izlemek değil. Netflix 
kullanıcılarına dair inanılmaz detayda veri 
alıyor, alışkanlıklarını izliyor ve tüm öne-
rilerini, tekliflerini bu bilgilere göre kişiye 
özel hale getiriyor. Yıllarca kaset ve sonra 
CD ve DVD kiraladığım dükkânın sahibi 
beni ortaokul çağımdan bu yana tanıyor, 
uzunca süredir birbirimizle muhabbet 
halindeyiz fakat bana bir film önerisinde 
bulunacak kadar ileriye gidebilmiş değil. 
Netflix tüm iş modelini veriyi değere 
çevirme üzerine kurmuş bir firma ve tüm 
rakiplerinden bu özellikleri ile ayrışabili-
yor. Sürekli topladığı veri ile farklılaşmaya 
devam ediyor. Sizi çok iyi tanıyor ve siz de 
insan psikolojisi gereği sizi tanıyan yerde 
daha rahat ediyorsunuz.
Aklınıza veriyi değere çevirme işinin 
internet üzerinden hizmet veren fir-
maların işi olduğu gibi bir fikir gelmiş 
olabilir. Doğrusu Amazon gibi internet 
hizmeti veren firmaların bu konuda bir-
çok avantajı var. Ama büyük veriyi büyük 
değere çeviren tek bu sektör değil. Örne-
ğin kredi kartı servisi veren Visa. Visa ile 
dünya üzerinde gerçekleşen milyarlarca 
veri incelenerek dolandırıcılık vakalarına 
çok daha hızlı ve daha doğru şekilde 
müdahale edilebiliyor. Visa alışılagelmi-
şin dışında alışverişler gerçekleştiğinde, 
büyük verinin analiziyle oluşturduğu “ola-
ğan” satınalmalar ile karşılaştırıp bunun 
dışındakiler için uyarı oluşturabiliyor. 
Sadece dolandırıcılık ile mücadele ala-
nında büyük verinin kullanımı Visa’ya 
senelik 2 milyar dolar (evet yazım hatası 
değil iki milyar dolar) tasarruf sağlıyor.
Büyük veriyi kullanarak analiz yapabilme 
kabiliyetimiz arttıkça dünyamızın çok 

daha büyük ölçekte değişeceğine inanı-
yorum. Yapay zekânın kullanım alanları-
nın artması da büyük verinin gelişimine 
paralel olacaktır. Birkaç kullanım alanı 
tahmini verirsem, belki gözümüzde daha 
iyi canlanabilir. Mesela bugün “en iyi dok-
tor kimdir” sorusuna benim cevabım, “en 
çok vaka ve hasta görmüş, farklı alanlarda 
çalışmış, bilimsel yayınları yakından takip 
eden ve açık fikirli biridir” olur. Bir de 
şunu düşünelim, dünyadaki tüm hastala-
rın verilerini toplasak, bu verileri en gün-
cel bilimsel çalışmaları kullanarak analiz 
eden bir yapay zekâ kullansak ve tüm 
farklı tıp branşlarının bu konudaki veri-
lerini sonuçlarımıza eklesek, sizce hâlâ en 
iyi doktor için bir insan bulmamıza gerek 
kalır mı? Aynı şeyi tüm örnek davaların, 
kanunların ve olası sonuçların yüklen-
diği bir veri havuzunda analitik yöntemle 
çalışan bir hâkim örneğinde ya da tüm 
hesaplama yöntemlerini, örnek projeleri 
yüklediğimiz bir proje veri havuzunda 
çalışan mekanik tasarım mühendisi bir 
yapay zekâ örneği üzerinde düşünebiliriz. 

Sizce	gelecekte	bugünkü	bize	ne	
kadar	gerek	olacak?

Büyük veri iklimlendirme sektöründe 
kullanılmaya yeni başladı. İlk uygulama 
alanı BIM – Yapı Bilgi Modelleme olmuş 
gibi görünüyor. Alışılagelen yöntemde 
yaptığımız gibi, her bir ürünün boyutları, 
çalışma şekilleri, teknik verileri vb. değer-
leri bir katalogdan almaktansa ürünün 
modelinden alarak projemize yansıtıyo-
ruz. Tüm bu ürünleri ortak bir noktada 
tutup, projelerimizi binamızın tüm yaşam 
döngüsü hatta yıkılacağı gün dâhil kul-
lanmak üzere veri ile donatıyoruz. Veri 
miktarı arttıkça olası hatalar azalıyor ve 
verimlilik artıyor. 
Büyük verinin sektörümüzde diğer bir 
kullanım alanı ise kestirimci bakım (Pre-
dictive Maintenance). Bu internete bağlı 
tüm mekanik ekipmanlarımızın verilerini 
izleyerek olası bir arızanın gerçekleşme-
den tespit edilmesini sağlıyor. Örneğin 
internete bağlı bir vana yardımı ile bağlı 
bulunduğu klima santralinin serpantin 

eğrisi çıkarılıyor, vanada bulunan yapay 
zekâ kullanılarak serpantinin eğrisindeki 
değişim birbiriyle karşılaştırılıp serpan-
tinin tıkanıklığı fark edilerek arıza ger-
çekleşmeden bakım yapılabiliyor. Bunu 
yapabilmek için tüm bağlı bulunduğu 
klima santrallerinden aldığı veriler ve bu 
verileri analiz etmek için yapay zekâyı 
kullanıyor.
Sektörümüzü ilgilendiren bir başka nokta 
ise bu verilerin depolandığı veri merkez-
leri. Dünyada depolanan verinin sürekli 
artması sebebi ile bu verilerin saklan-
ması ihtiyacı da sürekli olarak artıyor. Bu 
sebeple dünyada en hızlı büyüyen pazar-
lardan biri veri merkezi pazarı. Türkiye’de 
son yıllarda artan bir hızla veri merkezleri 
açılıyor ve verilerimizi Türkiye’de bulu-
nan sunucularda tutmaya başlıyoruz. 
Bunun sektörümüz açısından en büyük 
önemi, veri merkezlerinin ana giderinin 
soğutma gideri olmasıdır. Verimli bir veri 
merkezinde toplam işletme maliyetinin 
yaklaşık %40’ı soğutma sistemi tarafın-
dan tüketilmektedir. Ülkemizde yapılan 
veri merkezlerinin soğutma sistemlerini 
incelediğimde durumun teknik anlamda 
mühendisliğimize ne kadar ihtiyaç duy-
duğunu çok daha iyi anlayabildim. Sunu-
cuları tasarlayan ve onların çalışmasını 
sağlayan bilgi teknolojilerinden sorumlu 
mühendisler ile soğutma sistemini tasar-
layan ve çalıştıran makine mühendis-
lerinin işbirliği içerisinde çok daha iyi 
sistemler kurabileceklerine inanıyorum.
Görüldüğü gibi dünyada toplanan ve 
kayıt altına alınan veri miktarı ve bu 
büyük verinin önemi giderek artıyor. Veri-
nin enformasyona dönüşmesi için amaca 
yönelik ayrıştırılması, analiz edilmesi 
ve özetlenmesi gerekiyor. Enformasyo-
nun bilgiye dönüşmesi içinse analizle-
rin bir senteze ulaşması gerekli. Karar 
verme mekanizmalarımızda bu sürecin 
içerisinden geçen bilgileri kullanıyoruz. 
Önümüzdeki sayıda büyük verinin bilgiye 
dönüştürülmesi sürecinde kilit öneme 
sahip ve belki korkutucu derecede güçlü 
olan “Yapay Zekâ” konusuna değineceğim. 
Tüm okuyuculara, bir sonraki sayıda bulu-
şuncaya dek sağlık ve mutluluk dilerim.

SMITKA & PİTRE
  İkitelli OSB Çevre San. Sitesi 10. Blok

No: 2  Başakşehir / İSTANBUL
  Tel: +90.212.485 25 82 (pbx)

  www.smitkaprofex.com
  www.pitre.com.tr
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lar. Enerji üretiminde birçok farklı 
depolama sistemleri kullanılmaktadır. 
Bunlar elektrokimyasal (piller), meka-
nik (pompa hidrolamalı, sıkıştırılmış, 
volan), termal veya hidrojen depolama 
olarak sıralanabilir.
Enerji depolama, günümüzde enerji 
sistemlerinde önemli bir unsur olarak 
kabul edilmektedir. Bilindiği üzere 
enerji sistemleri asla %100 verimle çalı-
şamamaktadır, ısı vb. kayıplar meydana 
gelmektedir.

1.	Giriş

Enerji depolama sistemleri yenile-
nebilir enerji kaynaklarının enteg-
rasyonunda etken aktörler olup, bir 

elektrik sisteminin sağlam ve güvenilir 
bir şekilde sürdürülmesinde önemli bir 
rol almaktadırlar. Şebeke kararlılığını ve 
frekans cevap verme süresini düzenleye-
rek, güçte dalgalanmaları iyileştirerek ve 
yenilenebilir enerji sistemlerinin verimini 
arttırarak sera gazı emisyonunu azaltır-

Yazan: Musa Kocaman, Mikro Konumlandırma Mühendisi, Siemens Gamesa

Makale

Yenilenebilir enerji kaynaklarında –özel-
likle güneş ve rüzgarda– karşılaşılan en 
büyük handikap, sürekli bir enerji akı-
şına sahip olamamalarıdır. Depolama 
konsepti sayesinde bu handikapın önüne 
geçilip, yenilenebilir kaynakların sürekli 
olduğu durumda enerjinin depolanıp, bu 
kaynakların mevcut olmadığı durumda 
şebekeye aktarılarak yıllık enerji üretimini 
artırabilmek mümkün kılınabilir. Ancak; 
yıllık enerji üretimini ortalama seviyeye 
kadar yükseltmek şu aşamada bir zorluk 

Yenilenebilir Enerjide 
Depolama Sistemleri
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dört ana başlıkta incelenebilir.

2.1.	Mekanik	Sistemler

2.1.1.	Pompa	Depolamalı	
Hidroelektrik	Sistemler

Pompa depolamalı hidroelektrik sistem-
lerin çalışma prensibi, iki farklı yüksek-
likte bulunan su rezervlerinden suyun 
pompalanarak enerji üretimi prensibine 

dayanır. Enerji ihtiyacının bulunmadığı 
durumlarda alt rezervdeki su üst rezerve 
pompa motorları ile depolanır (şarj). 
Enerji talebinin artması durumunda ise 
üst rezervdeki su alt rezerve doğru hare-
ket ettirilerek türbinler devreye alınır ve 
enerji üretimi meydana gelir (deşarj).
Dünyada 165 GW kapasite ile en çok 
depolama yöntemi olan bu sistemin en 
büyük avantajlarından biri, 3 GW’a kadar 
büyük mertebelere sahip olmasıdır. Ayrıca 
ortalama 30 saniye içerisinde de devreye 
girebilmektedir.
Pompa depolamalı hidroelektrik sistem-
lerin dezavantajları; rezervlerin büyük-
lüğü sebebiyle coğrafik etkenler, on yıllara 
varan inşaat süresi, ilk yatırım maliyetinin 
yüksek olması (CAPEX) ve %70-%85 
aralığında düşük verimde çalışmalarıdır.
Türkiye’de ise YEGM tarafından pompa 
depolamalı santral çalışmalarına ilk ola-
rak 2015 yılında başlanmıştır. Bu çalışma 
sonucunda ilk aşamada 17 adet ilk etüt 
seviyesinde pompa depolamalı hidroe-
lektrik sistemler raporu hazırlanmıştır. 
Türkiye için pompa depolamalı sistem-
ler bakımından mevcut uygun durumlar 
incelendiğinde, 2014 yılında resmi ola-
rak Gökçekaya Barajı ve Hidroelektrik 

teşkil ediyor. Konuyu Danimarka’nın rüz-
gar enerjisi üretimi sonuçları ile örnek-
lemeye çalışalım. 2017 sonu itibarıyla 
Danimarka’nın rüzgar enerjisi kurulu 
gücü 5.1 GW olup, ortalama güç çıkışı 
ise ise 1.5 GW’a karşılık gelmektedir. 
Yukarıdaki on günlük grafik incelendi-
ğinde, enerji üretimi ortalamanın 230 
saat altında olduğu ve sadece 10 saatlik 
gibi bir sürenin ortalama üzerinde olduğu 
görülüyor.
Enerji üretimini ortalama seviyeye getir-
mek için 230 saatlik açığa denk gelen 
üretim ortalama 246 GWh’a denk geliyor. 
Bu da ortalama 1.5 GW kapasiteye sahip 
bir pompa depolamalı hidroelektrik siste-
min 30 katı ve yaklaşık 37 milyar dolara 
mal oluyor. Yine de enerji depolama sis-
temlerinin maliyetleri hızla düşmekte 
ve teknoloji gittikçe gelişmektedir. Bu 
yüzden ileride enerji üretim değerlerinin 
ortalama üzerine çıkartmak bir hayal ola-
rak görünmemelidir.

2.	Enerji	Depolama	Yöntemleri

Enerji depolama sistemlerinde birçok 
yöntem mevcuttur ve bu yöntemler:
1) Mekanik Sistemler
2) Elektrokimyasal Sistemler (Piller)
3) Termal Sistemler
4) Hidrojen Depolama Sistemleri olarak 

Şekil 1. Danimarka’nın 10 günlük enerji üretimi

Şekil 2. Bir pompa depolamalı hidroelektrik sistemin çalışma prensibi
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Santrali’ne ait depolama çalışmalarına 
başlanmıştır.

2.1.2.	Sıkıştırılmış	Hava	
Depolamalı	Sistemler

Sıkıştırılmış hava depolamalı sistemlerde 
temel amaç, havayı kompresörler yardı-
mıyla sıkıştırıp depolamak ve sıkıştırılmış 
havayı ısıtıp gaz yanma türbininde enerji 
üretiminde kullanmaktır. İki tip depo-
lama yöntemi mevcuttur:

a) Büyük hava depolamalı sistemler için 
yeraltında depolanan sıkıştırılmış hava,
b) Küçük hava depolamalı sistemler için 
depolar veya hava borularında depolanan 
sıkıştırılmış hava.

Dünyada şu anda 650 MW civarında 
bir kapasitesi mevcuttur. En büyük üni-
tesi 290 MW olup, daha büyük sistemler 
planlanmaktadır. Bu sistemlerin verimle-
rinin %65 - %75 civarında olması, deza-
vantaj olarak yorumlanabilir. Bir rüzgâr 
enerjisi santrali ile çalışma prensibi aşa-
ğıdaki şekilde sergilenmiştir.

2.2.	Elektrokimyasal	Sistemler	
(Piller)

Dünyada birçok pil teknolojisi mevcut 
olmakla birlikte toplam pil depolama 
kapasitesi de giderek artmaktadır. Ayrıca 

avantajlarından bazılarıdır. Pil depolama 
sistemleri yenilenebilir enerji kaynakla-
rında şebeke iyileştirme, frekans kontrolü 
ve gerilim kontrolünde yaygın olarak kul-
lanılması hedeflenmektedir.

2.3	Termal	Sistemler

Isıl enerjisi depolama sistemleri, atık ısı 
kaynaklarını ısıl enerjisi biçiminde depo-
lamak için kullanılan yapılardan meydana 
gelir. Literatürde üç farklı termal enerji 
depolama yöntemi mevcuttur: Materyalin 
sıcaklığındaki değişim sonucunda ortaya 
çıkan duyulur ısı, maddenin faz değişimi 
sırasında çevreden aldığı veya verdiği gizli 
ısı ve maddenin kimyasal enerjiye dönüş-
türülerek depolanabilen termokimyasal 
enerji depolama sistemleridir.
Termal depolama sistemlerinin seçimi 
depolama sıcaklık aralığı, özel uygulama 
alanları ve depolama ortamı gibi faktör-
lere bağlıdır. Termal depolama genellikle 
düşük ve yüksek sıcaklık sistemleri ola-
rak iki ana başlıkta sınıflandırılır. Düşük 
sıcaklıklı termal depolama sistemleri 200 
°C’den düşük sıcaklık aralığında çalıştığı 
varsayılmaktadır. Bu türe ait depolama 
sistemleri çoğunlukla bina ısıtma ve 
soğutma uygulamalarında, güneş enerjili 
su tanklarında ve hava ısıtma sistemle-
rinde bulunur. Yüksek sıcaklıklı termal 
depolama sistemleri ise genellikle yenile-
nebilir enerji sistemlerinde ve atık ısıdan 
yararlanmak için kullanılır.
Dünyada erimiş tuz formunda yaklaşık 
2.5 GW ve soğutulmuş su depolama sis-
temleri yaklaşık 250 MW kapasitede-
dir. Ortalama güçleri yaklaşık 10 MW’a 

Makale

pillerin maliyeti de giderek azalıyor ve 
ileride yenilenebilir enerji sistemlerine 
yüksek bir katkı yapacağı öngörülüyor.
Avustralya’da Tesla tarafından dünyanın 
en büyük (100 MW) lityum-ion tipi pil 
depolama sistemi, 315 MW kurulu gücü 
olan Hornsdale rüzgâr enerji santralinde 
devreye alındı. Bu santralde temel kulla-
nım amacı, herhangi bir arıza sonrasında, 
yedek güç kaynakları devreye girene kadar 
şebekeyi dengelemektir. Bu depolama sis-
temi 10 dakika için 70 MW ya da 2 saat 
için 30 MW güç çıkışı sağlayabiliyor.
Bunun haricinde dünyada mevcut bazı 
pil depolama sistemleri aşağıdaki gibidir:
a) 36 MW kapasiteye sahip 153 MW 
Notrees (Texas) rüzgâr santraline kurulan 
pil depolama sistemi,
b) E.on tarafından kendi rüzgâr santral-
lerine kurulan 10 MW kapasiteye sahip 
pil depolama sistemleri,
c) 228 MW Pen y Cymoedd rüzgâr sant-
raline (Galler) entegre edilen 22 MW 
kapasiteli pil depolama sistemi,
d) Dünyanın ilk yüzen rüzgâr santrali 
olan Hywind Scotland Pilot Park proje-
sine (30 MW) akuple olarak da 1 MW 
Batwind projesi devreye girecektir.

Bazı pillerin dezavantajları, kendiliğinden 
deşarj olması ve şarj-deşarj döngüsünde 
kısıtlı kapasiteleri olmasıdır. Bunun hari-
cinde, şebekeye çok kısa sürede cevap ver-
mesi ve %90 - %95 civarındaki verimi de 

Şekil 3. Sıkıştırılmış hava depolamalı sisteminin çalışma prensibi

Şekil 4. Hornsdale rüzgâr enerji santraline 
kurulan pil depolama sistemi
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Makale

rinde fazla üretilen enerjinin depolanması 
haricinde; şebekeye entegrasyon, frekans 
ve gerilim yönetimi ve güç kararlılığı 
gibi alanlarda da kullanımı yaygınlaşıyor. 
Herkes tarafından kabul edilen bir ger-
çek var ki, enerji depolama teknolojileri 
önümüzdeki yıllarda adından sıkça söz 
ettirecek ve gelişimini hızla sürdürmeye 
devam edecek.
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kadar ve deşarj süreleri 4 saate kadar 
sürmektedir. Verimleri ise %80 – 90 ara-
lığındadır.

2.4	Hidrojen	Depolama	Sistemleri

Hidrojen diğerlerine göre kütle başına en 
yüksek enerjiyi içeren yakıtların başında 
geliyor. Ancak, ortam sıcaklığında düşük 
yoğunluğu sebebiyle daha yüksek enerji 
yoğunluğuna ulaşmak için gelişmiş 
depolama teknolojilerinin geliştirilme-
sini gerektirmektedir. Sıkıştırılmış, sıvı-
laştırılmış ve metal hidrid vb. hidrojen 
depolama yöntemleri mevcuttur. Hidro-
jen depolama sistemine ait akış şeması 
yukarıdaki şekilde belirtilmiştir:

3. Maliyet

Enerji depolama sistemlerinin mali-
yeti ticari olarak yayılma noktasında en 
önemli faktörlerin başında geliyor. Enerji 
depolama sistemleri yatırım ve işletme 
maliyetlerini içermektedir. İşletme mali-
yetleri işlem maliyeti, bakım, depolama 
alanı ve değişim gibi maddeleri kapsıyor. 
Bazı sistemlerde bulunan yan bileşenler 
de toplam yatırım maliyetine eklenmek-
tedir. Bunun sonucunda, bu sistemler kW 

başına $1000 – $1600 gibi yüksek yatırım 
maliyetlerine sahip olduğu için yatırım 
yapmaya değecek kadar çok yoğun bir 
şekilde kullanılmaları gerekiyor. Aşağı-
daki grafikte depolama sistemlerine ait 
grafik sergilenmiştir.

4.	Sonuçlar

Genel olarak incelendiğinde birçok farklı 
enerji depolama sistemleri ve her biri-
nin ömrü, maliyeti, enerji yoğunluğu ve 
verimi gibi kendine has karakteristikleri 
mevcuttur. Yenilenebilir enerji sistemle-

Şekil 5. Bir hidrojen depolama sisteminin çalışma prensibi

Şekil 6. Depolama sistemlerine ait ortalama maliyet aralıkları
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Ürün Tanıtımı

özgürlük sunuyor. Isıl enerji kaybına 
engel oluyor. Kayda değer enerji mali-
yeti tasarrufu sunuyor.
Gövde tasarımı sayesinde tavan ile cihaz 
arasında boşluk olmadan monte edilebi-
liyor. 8 model (900 mm, 1200 mm, 1500 
mm ve 2000 mm) seri bağlantı yapılarak 
2 m’den uzun boşluklarda bile kullanı-
labiliyor. Elektrikli ısıtıcılı cihazlar için 
PTC termistörlü, aşırı ısıma ve yüksek 
gerilime karşı korumalıdır, ayrıca cihaz 
kapalı moda alındığında kendini güvenli 
kapatılıyor.   

Bunun	yanında	ayrıcalıklı	
özellikler	şöyle:
•	 Standart duvar kiti kolay kurulum,
•	 Cross-Flow fan kanatları sayesinde 

yüksek verim ve düşük ses seviyesi, 
•	 Havayı istenilen yöne tayin için 

ayarlanabilir kanatlar, 
•	 Alüminyum ön panel ve ızgara 
•	 2700m³/h hava debisi, 
•	 Yüksek hava hızı (11m/s – 9,5m/s) 
•	 Elektrikli ısıtıcılı ve ısıtıcısız seçenekleri
•	 Kızıl ötesi uzaktan kumandası, 
•	 Otomatik Kapılı cihazlara uyumlu.

AVenS’in pazara sunduğu Vortice 
- AIR DOOR hava perdesinin 
zarif ve estetik tasarımı fark 

yaratıyor.  

Vortice - AIR DOOR hava perdesi, 
Ocak ayından Aralık ayına kadar iç 
hava şartlarını koruyor. Özellikle kışın 
içerideki sıcak havayı, yazın içerideki 
soğuk havayı muhafaza ediyor. Dışa-
rıdan içeriye toz, egzoz gazı, duman, 
koku ve böceklerin girmesine engel olu-
yor. İçeriye girişte ve çıkışta maksimum 

AVenS’ten Vortice - AIR DOOR 
Hava Perdesi
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İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sokak
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Tel: +90 216 394 12 82 (pbx)  Faks: +90 216 394 12 87
info@friterm.com    www.friterm.comfacebook.com/friterm linkedin.com/company/fritermtwitter.com/friterm

Sürdürülebilir çevre için
yenilikçi ürünler

Tasarım ve uygulamalarınızda
Friterm A sınıfı ürünleri tercih ediniz.

Oda Soğutucular Atnalı Isı Borulu
Nem Alma Ünitesi

V Tipi Kuru Soğutucu
Yatay Tip

Hava Soğutmalı Kondenser

Yüksek Verimli
Isı Geri Kazanım Bataryası

Paslanmaz Borulu NH3 ve
Glikol Soğutucular

ID No

M2522-3/8” 14.06.00 1
F3228-12mm 14.04.00 2
F3833-12mm 14.04.00 3
F3833-15mm 14.04.00 4
M4035-12mm 14.04.00 5
M4035-15mm 14.04.00 6
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Ürün Tanıtımı

ettiği yeni nesil soğutma gruplarında 
çevre dostu yüksek verimli R134A soğu-
tucu akışkan kullanılıyor. 

Ses	seviyelerinde	Üntes	farkı

FullPOWER Serisi Soğutma Grupları; 
kompresör ceketleri ile sessiz, düşük 
hızlı kondenser fanları ile süper sessiz 
modellere sahiptir.

Önceki	nesile	göre	daha	verimli

Eco-Design Direktifine uygun, çevreye 
duyarlı olarak tasarlanan yeni seride 
verimlilik %11’e kadar artmış, cihazın 
kapladığı alan ise %17’ye kadar azal-
mıştır.

Teknik	özellikler

•	 Kapasite aralığı: 328 kW ~ 1.325 
kW

•	 Mikro-kanal yapılı hava tarafı ısı 
eşanjörü

•	 Yüksek verimli, yarı hermetik, lineer 
kapasite kontrollü, vidalı kompresör

•	 Elektronik genleşme valfi
•	 Galvanizli ve boyalı korozyon 

dayanıklı çelik levha
•	 Mikroişlemcili elektronik kontrol
•	 A enerji sınıfı, süper sessiz ve 

inverter kompresörlü model 
seçenekleri

•	 Geniş aksesuar imkânı

Üntes, çağımızın gereksinimlerini 
optimum enerji verimliliği ile 
karşılayacak yüksek kalite stan-

dartlarına sahip hava soğutmalı soğutma 
grupları sunmaya devam ediyor. Endüs-
triyel alanlar, hastaneler, alışveriş mer-
kezleri, rezidanslar gibi geniş mekânların 
soğutulmasında kullanılmak üzere tasar-
lanan yeni nesil hava soğutmalı soğutma 
grupları lineer kapasite kontrolü ve geniş 
opsiyonlarıyla kullanıcısına enerji tasar-
ruflu özel çözümler sunar. 

Eurovent	sertifikalı	performans

İklimlendirme ve soğutma ürünleri-
nin, Avrupa ve uluslararası standartlara 
göre performans derecelendirmelerini 
onaylayan Eurovent sertifikasına sahip 
Üntes yeni nesil hava soğutmalı soğutma 
grupları, kaliteli performanslarıyla müş-
terilerin kullanımına sunuluyor.

Çevre	dostu	soğutucu	akışkan	
R134A

Çevreye karşı duyarlılığından hiçbir 
zaman ödün vermeyen Üntes’in, yarı 
hermetik vidalı kompresörlü olarak imal 

Üntes’ten Yeni Soğutma Teknolojisi: 
FullPOWER Serisi ile Yüksek Enerji 
Verimliliği
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Ürün Tanıtımı

sistemler gibi alternatif modellerde yük-
sek performansla çalışan cihazın kon-
trol paneli son derece pratik tasarlanmış. 
Maktek için özel geliştirilen kablosuz 

oda kumandası sayesinde uzaktan kon-
trol ayarları yapılabilen Omega kombi-
ler, 3 yıl boyunca koşulsuz üretici garan-
tisi altında.

Doğalgazın bulunmadığı bölge-
lerde, ısınma ve kullanım sıcak 
su ihtiyacını tek bir cihazla 

çözen Maktek Omega kombiler; özel 
rezistans tasarımı ve kart yazılımı saye-
sinde minimum enerji tüketimiyle dikkat 
çekiyor. Baca bağlantısı gerektirmediği 
için herhangi bir yere son derece pra-
tik şekilde montajı yapılabilen Maktek 
Omega serisi elektrikli kombiler, daki-
kalar içinde tüm mekânı ayarlanan ısı 
değerinde sabitleme özelliğine sahip. Kış 
modunda ısınma ve kullanım sıcak suyu, 
yaz modunda ise yüksek performanslı 
sıcak su üretimiyle dikkat çeken cihaz, 
6 kW kapasiteden 100 kW’a kadar geniş 
bir aralıkta üretiliyor. Isıtma sektörün-
deki 41 yıllık tecrübesi ile elektrikli 
kombi cihazları konusunda uzmanlaşan 
Maktek’in Omega modelinde geliştir-
diği özel emniyet tedbirleri dikkat çeki-
yor. Omega kombi, susuz çalışmaya karşı 
elektronik ve mekanik olarak üç nokta-
dan koruma sağlıyor. Kapalı devrede su 
var gözükse dahi sistem içerisinde hava 
kalmasına karşın elektronik kart des-
tekli optik kontrol sayesinde kontrollü 
ve emniyetli çalışan Omega kombilerin 
tüm elektronik, mekanik ve rezistans 
kablo sistemi silikon kablolar, teflon 
makaronlar ve silikon kapaklarla yan-
maz hale getirildi. Kombinin gövdesinde 
oluşacak elektrik kaçaklarına karşı elek-
tronik ve mekanik çoklu kontrol özelliği 
bulunan cihaz, OFF konumunda iken 
rezistansların kontrol dışı çalışmasına 
karşı kendini koruma özelliğine sahip. 
Yerden ısıtma sistemleri, güneş enerjili 

Maktek’ten Omega Kombi

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

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

iyi fikir!

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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Sektörünüzle ilgili en taze 
haberler burada!

Systemair HSK’nın yeni ısı geri 
kazanım cihazı SysReco ile 
yaşam alanlarının iç hava kali-

tesini artırırken, ısı kaybını da mini-
mumda tutmak mümkün. SysReco 
ısı geri kazanım cihazı sayesinde her 
nefeste hem daha fazla temiz hava alı-
nır hem de daha fazla tasarruf sağlanır.  
   
SysReco’nun	özellikleri

•	 Düşük yükseklikli ısı geri kazanım 
cihazı

•	 25 mm kalınlığında izolasyon 
sayesinde düşük ses seviyesi

•	 Standart olarak EC motorlu plug 
fanlar

•	 Büyük servis kapıları ve raylı 
mekanizma önemli komponentlere 
erişim sağlar ve bakımı kolaylaştırır

•	 Entegre otomasyon
•	 Cihaz içerisinde sulu ısıtıcı ve 

by-pass damperi opsiyonları
•	 Özel donma koruması fonksiyonları
•	 0-10V kontrole uygun kanal tipi 

elektrikli son ısıtıcı (aksesuar), kanal 
tipi sulu soğutucu batarya (aksesuar)

•	 Standart olarak G4 filtreler, 
opsiyonel olarak kompakt F7/M5 
filtre

Systemair HSK’dan Yeni Isı Geri 
Kazanım Cihazı: SysReco
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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
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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

Doğa Sektörel Yayın Grubu
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25

www.dogayayin.com

En yeni Tesisat ürünleri ile ilgili 
tanıtımlara ve haberlere hızla ulaşın

En yeni tesisat ürünlerinin tanıtımları ve sektör haberleri

www.tesisatmarket.com’da. 

Dilerseniz haber başlıklarını ISK Haber Bülteni ile e-postanıza 

gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile ulaşıyorsunuz. 

Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.

Derginiz 
heryerde yanınızda!





BRC Soğutma Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule Kuzey No: 3/74 Ataşehir / İstanbul
Tel: 0216 455 96 25 Faks: 0216 455 96 31 E-mail: info@brcsogutma.com.tr

www.brcsogutma.com

Su ve enerji tasarruflu sistemler

Uzman lokal servis ağı

Kolay kurulum ve bakım

• Uzaktan takip ve kontrol

• Tüm dünyada yaygın satış ve servis ağı
• En yüksek verim değerleri

• Yüzlerce seçkin referans
• CE sertifikalı ürünler

• Uzman yerel teknik servis ağı

• Açık Tip Soğutma Kuleleri

• Buz Tankları

• Kapalı Tip Soğutma Kuleleri
• Adyabatik ve Hibrit Soğutma Kuleleri
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www.aironn.com.tr

İngiliz & Türk mühendis ve akademisyenleri 
iş birliği ile gerçekleşen Ar-Ge çalışması 
neticesinde; 2000-3000 mm çapında, 
550-630 kW kapasite aralığında fan kanat 
tasarımını yaptık.

Yangın Güvenlik sektörünün küresel liderlerinden 
NAFFCO ile; Dubai’de anahtar teslimi üretim tesisi 
kurma ve Aironn&Naffco markası ile üretime geçme 
anlaşmasını imzaladık.

“Sektörün Uzmanları Buluşuyor” 
Seminer Serisi ile bilgiyi yüzlerce 
sektör mensubu ile paylaştık.

Know-How İhracı ve Yurtdışı Üretim

…ve yüzlerce prestijli projeye imzamızı attık.

Uluslararası Ar-Ge Çalışmaları

“Sektörün Uzmanları 
Buluşuyor” Seminer Serisi

Onlarca bilimsel makale 
ürettik, basında paylaştık, 
sempozyumlarda sunumlarını 
gerçekleştirdik.

Bilimsel Makaleler

• Air Selection
• Air Selection Atrium
• Air Selection-T
• TAP Tünel Kazı Havalandırması
yazılımlarını geliştirdik.

Yazılımlar

8350 sektör profesyonelinin katılımıyla 
Harbiye Hilton Oteli’nde gerçekleşen 
lansman ile Aironn sektöre takdim 
edilmişti.

AIRONN              YAŞINDA!

8 Yıla Neler Sığdırdık?

EN 12101 CE
ISO 9001:2008 - Kalite Yönetim Sistemi
ISO 10002:2004 - Kalite Yönetimi - Müşteri Memnuniyeti
OHSAS 18001:2007 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 14001:2004 - Çevre Yönetim Sistemi
Sertifikasyon süreçleri tamamlandı.

Akıllı Jet Fan: 
J-Smart Uygulaması 
ile sektöre yaratıcı yenilikçi 
bir uygulama kazandırıldı.

Ar-Ge’mizce geliştirilen 
“Kendinden Susturuculu Aksiyel 
Fan”, faydalı ürün patenti aldı.

AMCA Standartlarına uygun 
Fan Test Laboratuvarı 
kuruldu, TÜV SÜD 
tarafından onaylandı.

J-Smart

Belgelendirme

Patent

Fan Test Laboratuvarı

8 8 8 
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Düşük Dış Ortam 
Sıcaklıkları için Havadan 
Suya Isı Pompaları

Yenilenebilir Enerjide 
Depolama Sistemleri

Büyük Veri – Big Data

İSKİD Verimli Bir 
“Üniversite & Sanayi 
İşbirliği Çalıştayı” 
Gerçekleştirdi

NHB 01: 2010 
Standardına Göre 
Patates Soğuk Depolama 
Yükü Hesaplamaları
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O
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COOLING & HEAT TRANSFER EQUIPMENT

Evaporatörler

Kondenserler

Deniz Suyu Soğutmalı Kondenserler

Yağ Soğutma Eşanjörleri

Müşteri Odaklı Çözümler

www.refkar.com

facebook.com/refkarheattransfer 

instagram.com/refkar

ISI TRANSFER 
CİHAZLARI

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

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

facebook.com/refkarheattransfer 

instagram.com/refkar

Yüzen Piramitler Şehri:

Wayaland
Yüzen Piramitler Şehri:

Wayaland
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