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Condair Nemlendirme A.Ş.
Ağaoğlu My Office 212, Mahmutbey Mah.
Taşocağı Yolu Cad. No:3 D:32 Güneşli, Bağcılar, 34218 İstanbul
Tel. (212) 803 34 25 - 803 34 08
www.condair.com.tr Nemlendirme, Nem Alma ve Evaporatif Soğutma

Proje şartlarına göre çeşitli tip buharlı nemlendiriciler kullanıldı:

ŞEHİR HASTANELERİNİN ORTAK TERCİHİ
T.C. Sağlık Bakanlığı‘nın Şehir Hastaneleri projesi kapsamında
tamamlanmış ya da yapımı süren şehir hastanelerinin
tümünde Condair markası tek tercih oldu.
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Condair SE
Sistemdeki hazır buhardan buhar 

üreten nemlendiriciler

Condair ESCO
Sistemdeki hazır buharı kullanan 

buharlı nemlendiriciler

Condair EC
Elektrot boylerli

buharlı nemlendiriciler

Ad_SehirHastanelerininTercihi_A4_TR_190205.indd   1 25.02.2019   11:52



KENDİSİ KÜÇÜK
TASARRUFU BÜYÜK

DUOTEC COMPACT
Baymak Duotec’in boyu küçüldü, verimliliği arttı, adı da Duotec Compact oldu.

Duotec Compact’ın tam yoğuşma özelliği sayesinde daha az ödeyip daha çok ısınacaksınız.

* Premiks tam yoğuşma teknolojisi ile tam tasarruf

** Hem ısıtma hem kullanım suyunda A enerji sınıfı

*** Sadece 70 cm yükseklik ve 27,5 cm derinlik ile kompakt boyut

**** Baymak Connect oda termostatı ile kullanılması durumunda

 cep telefonu ile uzaktan kontrol

*

**

***

****



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

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

Soğutma sistemleri

Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100

Vitocrossal 100_Termodinamik_TR.indd   1 30.05.17   16:05



Editörden

  

ülkesinden 500 bin kadar tweet'le kadınlar, “mühendise 
benzediklerini” anlatan iletiler paylaşmaya başlıyorlar. 
Kampanya bir anda sosyal medya aleminin gündemine 
oturuyor. Gönderilen iletilerin içinde kucağında ya da 
karnında bebeği ile poz verenler mi ararsınız, başında 
baretle şantiyede çalışanlar mı, 20 yıldan fazladır kod 
yazan (hatta ilk kodlarını delgili kağıt kartlara yazmış 
bulunan) annesinin fotoğrafını paylaşanlar mı… Dün-
yanın mühendis kadınları, Isis’in açtığı bayrak altında 
fotoğraflarıyla isyan ediyor…
Türkiye’de geçen yıl bir firmanın kadınlar günü 
etkinliğinde konuşan kadın mühendisleri dinle-
miştim. Hepsi neredeyse aynı sahneyi yaşamış…  
İş başvurularında hep “Şantiyede kadının işi ne” di-
yen erkeklerle karşılaşmışlar. Yılmayıp elde ettikleri 
başarılardan ötürü konuşmacı olarak davet edildik-
leri etkinlikte belki de onlara “kadından mühendis 
olmaz” diyen erkeklerce ayakta alkışlanan kadınlar-
dı her biri... Türkiye’deki bir başka güzel örnekten;  
kadınustalar.com platformundan ve yaptıkları şahane 
işlerden daha önce sizlere bahsetmiştim. Sloganlarına 
bayılıyorum; bence bir platformun sloganı olarak kal-
mamalı, atasözü gibi dilimize, beynimize yerleşmeli: 
“İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur!” Mesele ancak bu kadar 
kısa ve net anlatılabilir… 
(Bir küçük parantez açayım buraya, sektörümü-
zün yakından takip ettiği Termodinamik der-
gisini kadınlar hazırlıyor ve derginin web sitesi 
www.termodinamik.info da kadınlar tarafından yöneti-
liyor. İlgi ve desteklerinize teşekkür ve sevgilerimizle…) 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun.

insiyetçiliğin yaşamımızın 
her alanında yakamıza ya-
pıştığı yetmezmiş gibi bir 

de meslek seçimlerinde “kadın işi-erkek işi” kisvesiyle 
karşımıza çıkması, ne yazık ki yaşadığımız çağda bile 
kökünü kurutamadığımız bir düşünce. Kadının eline 
en çok hamurun yakıştırıldığı dünyada en iyi aşçıların 
(genellikle) erkek olması örneği bile bu düşünceyi 
kıramıyor. Vebayı kurutan dünya, kafalardaki fosil ina-
nışları kurutamıyor… 
“Kadın işi – erkek işi” meselesi, sadece Türkiye’nin de-
ğil, tüm dünyanın meselesi aslında. Mesleki cinsiyetçilik 
konusunun çok çarpıcı bir örneğini paylaşayım sizinle: 
2015’te, San Francisco merkezli OneLogin şirketi, ele-
man almaya ve bunun için de gençlerin ilgisini çeke-
bilecek afişler hazırlamaya karar veriyor. Kampanya afi-
şinde “Ekibim harika! Herkes zeki, yaratıcı ve çok komik” 
yazılı metnin yanında gülümseyen bir genç kızın yer 
alması planlanıyor. Şirket, afiş için bir model kullanmak 
yerine çalışanlarından Isis Anchalee Wenger’in fotoğ-
raflarını kullanmak istiyor. Wenger, 22 yaşında genç 
bir yazılım mühendisi. Teklifi kabul ediyor ve çalıştığı 
şirketin eleman ilan afişi için bir fotoğraf çektiriyor. Üze-
rinde bir tişört, yok denecek kadar az makyajı ve siyah 
çerçeveli gözlükleriyle. İşte ne oluyorsa bu afişlerin rek-
lam panolarında yer almasıyla oluyor. Sosyal medyada 
afişle ilgili yorumlar paylaşılıyor: “Bu kadar güzel kızdan 
mühendis mi olur?”, “Mühendis olmak için fazla seksi”, 
“Güzel bir manken yerine keşke gerçek bir mühendis 
kullansaydınız, kampanyanız daha samimi ve gerçekçi 
olurdu” vesaire… Isis bu işe o kadar şaşırıyor ve kızıyor 
ki, blogunda olayın gelişimini ve sadece kadın olduğu 
için çalıştığı sektörde karşılaştığı ayrımcılığı anlatan bir 
yazı yayınlıyor. Ardından #ilooklikeanengineer (mühen-
dise benziyorum) başlığı ile bir sosyal medya kampan-
yası başlatıyor. Tüm mühendis kadınları da kampanya-
ya destek vermeye ve insanların önyargılarını kırmaya 
çağırıyor. Ne oluyor dersiniz? Dünyanın 50’den fazla 

C

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Kadın işi…
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Haberler

İ SKİD (İklimlendirme Soğutma Klima 
İmalatçıları Derneği) yeni Yönetim 

Kurulu Başkanı Ozan Atasoy ve Dernek 
Genel Sekreteri Zeki Özen, 15 Şubat 2019 
tarihinde düzenledikleri basın toplantısında 
İSKİD Yeni Dönem Vizyonunu anlattı. 107 
üyesi bulunan İSKİD’in 15 komisyonun-
daki çalışmalardan bahseden Ozan Ata-
soy, geçen yıl Ticaret Bakanlığı tarafından 

“En İyi URGE Projesi” olarak ödüllendirilen 
ve 46 firmanın katıldığı 2. URGE Projesi 
hakkında bilgi verdi:  “İSKİD, tüm sektörü 
kapsayan URGE (Uluslararası Rekabeti 
Geliştirme) projeleri ile katılımcı firmaların 
eğitim çalışmalarını, dışarıdan aldığımız 
danışmanlık hizmetlerini ve yurtdışı fuar 
organizasyonlarını Ticaret Bakanlığı’nın 
desteği ile gerçekleştiriyor. Küresel pazarlar 
değişiyor, çok daha fazla muhafazakar hale 
geliyor. Üretimde katma değer yaratma 
oranı %10’lara düşmüş. Üretimin cazip 
olabilmesi için verim-kârlılık seviyesi yük-
sek olmalı. Üye kuruluşlarımızın önemli bir 
bölümü, yaklaşık %70’i KOBİ ölçeğindedir, 
cirosu 25 milyon TL’yi geçmeyen 50 kişi-
den az sayıda çalışanı bulunan firmalar-
dır. Aslında bu ölçekteki kuruluşların daha 
hızlı manevra kabiliyetleri olabilse de kısıtlı 
imkanlar nedeniyle ayakta kalabilmeleri zor 
olabilir. Sektör dernekleri olarak KOBİ’leri-
mizin elini güçlendirecek, yolunu açabi-
lecek çalışmalar gerçekleştirerek sektörü-
müzü çok daha iyi noktalara taşıyabiliriz. 
İşte URGE projelerimiz içinde Yalın Üretim 
danışmanlığı, BIM danışmanlığı, pazarlama 
eğitimi gibi firmalarımızı geleceğe hazırla-
yacak çok yönlü çalışmalar gerçekleştirdik. 
Dış pazar geliştirmek için yurt dışı fuar 

katılımlarımız bu yıl da devam edecek. 
ISH Frankfurt, China Refrigeration, Climate 
World Moskova ve ISK SODEX katılacağı-
mız gelecek fuarlar. Yakın geçmişte URGE 
projesi kapsamında Avustralya’ya gittik ve 
şimdi firmalarımız Avustralya’ya ihracat 
yapıyor. 2. URGE projemiz tamamlanınca, 
ara vermeksizin 3.URGE projemize başla-
yacağız.”
Merkezi İklimlendirme Sistemleri Komis-
yonu MİSK’in “Okullarda Havalandırma” 
çalışması hakkında Atasoy, “Okullarda 
havalandırmanın yetersizliği ve iç hava 
kalitesinin düşüklüğü konusunda farkın-
dalık yaratmak istiyoruz. Bir pilot okulda 
çeşitli testler, ölçümler yapıldı. Milli Eğitim 
Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’nü ziyaret 
edip bilgilendirmede bulunduk. Bu konuda 
bir kılavuz hazırlığımız var ve bu kılavuz 
Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarımıza tak-
dim edilecek” dedi.
Derneğin 14. Dönem Başkanı, Sağlık Yapı-
larında İklimlendirme Komisyonu’nun hij-
yen standardı geliştirme yönündeki çalış-
malarının sona yaklaştığını, yayın aşama-
sına gelindiğini bildirdi. Toplantıda; Üni-
versite Sanayi İşbirliği Komisyonu’nun; İTÜ, 
YTÜ, Marmara, Gebze Teknoloji, Ar-El, 
İstanbul Ticaret, Ege ve Türk-Alman Üni-
versiteleri ile imzalanan işbirliği protokol-

leri çerçevesinde; üniversite öğrencilerine 
iklimlendirme endüstrisini tanıtan etkinlik-
ler düzenleme, öğrencilerin sektörün fuar, 
sempozyum gibi etkinliklerine katılımını 
sağlama, lisans bitirme ve yüksek lisans 
tezlerinin sanayi ile işbirliği çerçevesinde 
yürütülmesi gibi faaliyetleri hakkında 
basına bilgi verildi.
Ozan Atasoy, sektörün sıcak gündeminde 
yer alan BIM ve Endüstri 4.0 konularında 
da özetle şunları söyledi: “2016 yılından 
beri temellerini oluşturduğumuz BİM 
süreci için tüm dünya ile eş zamanlı faali-
yetler yürütüyoruz. Bu çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam edeceğiz. Sektörümüzün 
dijitalleşmesine, Endüstri 4.0’a hazırlan-
masına öncülük edecek, takipçisi olacağız. 
ISKAV bünyesinde kurulması planlanan 
BIM Merkezi, dijitalleşme sürecine hız 
kazandıracak.”
İSKİD Genel Sekreteri Zeki Özen, derne-
ğin kamu yararını ve sektörün menfaatini 
gözeten faaliyetleri 15 komisyonda görev 
alan yaklaşık 120 üyenin çabasıyla icra 
ederken İSİB, TTMD, MTMD ve ISKAV gibi 
sektörün diğer sivil toplum kuruluşları ile 
işbirliği içinde olmaya özen gösterdiklerini 
belirtti. Basın toplantısının sonunda, Şubat 
ayı sonunda İSKİD Envanter çalışmasının 
basınla paylaşılacağı hatırlatıldı.

İSKİD Başkanı Ozan Atasoy, Derneğin Yeni Dönem Vizyonunu Paylaştı
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Haberler

İ klimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB) 13-15 Şubat tarihleri 

arasında Pakistan Karaçi’de düzenlenen 
HVAC Expo’ya katıldı. Karaçi, Lahor ve 
İslamabad’da her yıl dönüşümlü olarak 
gerçekleştirilen HVAC Expo’da Türk fir-
maları ilgi odağı oldu. Sektör ihracatının 
artırılması ve Türkiye iklimlendirme sek-
törünün global pazarlarda daha güçlü 
ve rekabetçi olabilmesi için 2019 yılında 
yoğun bir fuar takvimi hazırlayan İSİB, bu 
kapsamda Pakistan HVAC Expo için Milli 
Katılım Organizasyonu düzenledi. 11 iklim-
lendirme firması ile fuarda yerini alan İSİB, 
hazırladığı stantta Türkiye iklimlendirme 
sektörünü tanıtıcı faaliyetlerde bulundu. 
İSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Zeki Poyraz ve Metin Duruk, sektör tem-
silcileri ile birlikte fuarın açılışını gerçekleş-
tirdi. ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Lüb-
nan, Mısır ve Pakistan’dan sektörün önde 
gelen temsilcileri ile bir araya gelen İSİB 
Heyeti, Türkiye ve Pakistan ticaretinin uzun 
dönemde artırılması ve Türkiye ile Pakistan 
arasında imzalanması beklenen Serbest 
Ticaret Anlaşması konularında görüşme-
lerde bulundu. Görüşmelere Karaçi Baş-
konsolosu Tolga Uçak da eşlik etti.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Pakistan HVAC Fuarına Katıldı

Climate World Fuarı, İSİB’in Katılımı ile Açıldı

C limate Word Fuarı, 4-7 Mart tarih-
leri arasında düzenlendi. Fuar, 

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği 
(İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Şanal, Rusya İklimlendirme Endüs- 
trisi Derneği Başkanı Dimitry Kuzin, Rus 
Soğutma Endüstrisi Derneği Başkanı Yuri 
Dubrovin, Eurexpo Ceo’su Kirill Anisi-
mov, Rusya Ticaret ve Sanayi Odaları İcra 
Müdürü Bikov Vladimir’in katıldığı tören 
ile açıldı. İki yılda bir Rusya’da düzenlenen 
ve 15. kez kapılarını açan fuara 250’nin 
üzerinde firma katıldı. 2 yıl önce düzen-
lenen Climate World’e Türkiye partner 
ülke olmuştu. Fuara bu yıl Türkiye’den 
10 firma katılırken, İSİB de açtığı stantla 
fuar katılımcılarına ve ziyaretçilere destek 
verdi. İSİB Başkanı Mehmet Şanal, Türkiye 
ve Rusya arasındaki ticari ilişkilerin gün 
geçtikçe gelişip güçlendiğini söyleyerek, 

iki ülke arasındaki ilişkilerin çok uzun bir 
döneme dayandığını ifade etti. Her iki 
ulusun Avrasya bölgesinin en köklü mede-
niyetlerini oluşturduğuna dikkat çeken 
Şanal, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkile-
rin stratejik bir ortaklığa doğru ilerlediğini 
belirtti. Şanal, “Bu iyi ilişkilerin ekonomi ve 
karşılıklı ticarette de karşılığını bulacağını 
düşünüyorum. Türk iklimlendirme sektörü 
olarak fuarda yer almaktan memnunuz. 
Fuarın tüm katılımcı firmalarımıza kazanç 
getirmesini diliyorum” dedi. Şanal, Rus 
meslektaşlarını Türkiye’nin en büyük iklim-

lendirme fuarı olan ISK-SODEX Fuarı’na 
davet etti. Rusya İklimlendirme Endüstrisi 
Derneği Başkanı Dimitry Kuzin de törende 
yaptığı konuşmada, her yıl sektör fuarla-
rının sayısının ve kalitesinin giderek art-
tığını, ülkede iklimlendirme sektörünün 
hızlı bir gelişim yaşadığını ifade etti. 

Fuara	Katılan	Türk	Firmaları

Cenk Endüstri Tesisleri İmalat ve Taahhüt A.Ş.
Ercan Teknik İklimlendirme Ticaret ve San. A.Ş.
Erdemler Soğutma Isıtma Klima Tesisat İnşaat Makina 
San. ve Tic. A.Ş.
Friterm Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Güven Soğutma Üniteleri San. ve Tic. A.Ş.
Karyer Isı Transfer San. ve Tic. A.Ş.
Refkar Soğutma ve Isı Transfer Cihazları San. Tic. Ltd. Şti.
Üntes Isıtma Klima Soğutma San. ve Tic. A.Ş.
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İTÜ ile Avrupa’nın 8 Üniversitesi Arasında İşbirliği

İ stanbul Teknik Üniversitesi, 
Avrupa’nın önde gelen diğer 8 

partner üniversitesi ile birlikte Avrupa 
Mühendislik, Öğrenimde Yenilikçilik ve 
Bilim İttifakı’nı kurdu. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın başkanlık 
ettiği İTÜ Delegasyonu Avrupa’nın seç-
kin üniversitelerinin rektörleri ve delegas-
yonları ile 29 Ocak 2019’da İspanya’nın 
başkenti Madrid’de bir araya geldi. 
Türkiye’den İstanbul Teknik Üniversitesi, 
İspanya’dan Madrid Politeknik Üniversitesi, 
Macaristan’dan Budapeşte Teknoloji ve 
Ekonomi Üniversitesi, Romanya’dan Bük-
reş Politeknik Üniversitesi, Almanya’dan 
Friedrich Alexander Erlangen-Nürnberg 
Üniversitesi, Fransa’nın önemli mühendis-
lik yüksek okulları (graduate engineering 
schools) çatı kurumu ParisTech'in kurucu 
üyelerinden Chimie ParisTech, École des 
Ponts et Chaussées ParisTech, ENSTA Paris-
Tech, Mines ParisTech, güçlerini birleştirdi 
ve “Avrupa Mühendislik, Öğrenme Yenilik 
ve Bilim İttifakı’nı (EELISA -European Engi-
neering, Learning Innovation and Science 
Alliance)” oluşturdu. İttifakın hedeflerini 
de kapsayan kuruluş beyanı, Madrid Poli-
teknik Üniversitesi’nin düzenlediği gör-
kemli bir törenle imzalandı. Bilindiği gibi 
Avrupa Komisyonu, 2025 yılına kadar 20 
Avrupa Üniversitesi kurmaya yönelik bir 
Erasmus+ çağrısı yayımlamıştı. İTÜ ekibi 
dahil, EELİSA üyesi ekipler bu çağrıya cevap 
vermek üzere 8 aydır birlikte çalıştı.

Toplumsal	sorunlara	çözüm
Yakın gelecekte bir Avrupa Üniversitesi 
oluşturma hedefi kapsamında, genel ola-
rak Avrupa Birliği değerlerinin ilerlemesini 
pekiştirmeyi amaçlayan EELISA, Avrupa 
yükseköğretim alanının ve ötesindeki tüm 
sektörlerdeki yükseköğretim kurumları için 
önemli bir yol gösterici olacak. EELISA, 
üniversitelerin stratejilerini sürdürülebilir 
kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getire-
cek. Mühendislik öğrencilerinin, akademik 
ve idari personelin hareketliliğini teşvik 
edecek ve destekleyecek. Sektördeki yük-
seköğrenim, iş dünyası ve toplum ara-

sındaki bağlantıları geliştirecek. Yüksek 
lisans düzeyinde bütün Avrupa’da geçerli 
mühendislik diploması üzerinde odakla-
nan ortaklar, lisans ve doktora düzeyinde 
de işbirliğini geliştirecekler. EELISA üyeleri, 
Avrupa Yükseköğrenim ve Araştırma Alanı 
içindeki iş birliğini güçlendirecekler. 

Kadın-erkek	eşitliğini	gözetecek	
Avrupa’nın ilk kadın mühendislerinden biri 
olan ve hayatı boyunca Avrupa’nın birçok 
ülkesinde iz bırakan Romanya asıllı Elisa 
Leonida Zamfirescu’yu çağrıştıran EELISA 
cinsiyet eşitliği konusuna önem veriyor. 
Kadınların mühendislik mesleğinde kari-
yer ve sosyal hayatlarında da aynı haklara 
sahip olması gerektiğinin altını çiziyor. 

Mühendislik	eğitimine	önemli	
katkı
Mines ParisTech koordinatörlüğünde, 
ATHENS (Advanced Technology Higher 
Education Network/Socrates) adlı deği-
şim programı çerçevesinde 20 yıldan 
beri işbirliği yapan üniversite ve okullar, 
yeni kurdukları EELISA sayesinde, toplam 
170 bin öğrenci ve personeli, 2025 yılına 
kadar iddialı hedefler taşıyan bir Avrupa 
Üniversitesi oluşturmak üzere bir araya 
getirdi. Bu doğrultuda geliştirilen geniş 
vizyonlu ortak projenin ilk 3 yılı, bütün 
Avrupa’da geçerli, yüksek lisans (master) 
seviyesinde bir mühendislik derecesi oluş-
turmaya odaklandı. Bu kapsamda sektörle 
ilgili eğitim ve deneyim paylaşımı yaygın-
laştırılacak. Yükseköğrenim ve bilimsel 
araştırma arasındaki ilişki kuvvetlendirile-
cek, bilimsel araştırma yaparak öğrenme 
desteklenecek. İlk 3 yıllık öğrenci ve aka-
demik personel hareketliliği kapsamında, 
Avrupa Komisyonu nezdinde öncelikli olan 

“Akıllı, Yeşil ve Sürdürülebilir Şehir” ile 
“Endüstri 4.0” konularında açılacak ders 
programları sunulacak. Adı geçen bu iki 
alanda çalışan laboratuvar ve ekipler arası 
işbirliği desteklenecek. İleride, hem işbirliği 
alanları genişletilecek hem de lisans ve 
doktora konularında birlikte çalışılacak. 
Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon 
Ağı da EELISA projelerine danışman part-
ner olarak destek verecek. 

EELISA	Hakkında	
Avrupa devlet başkanları ve başbakanları, 
20 Avrupa Üniversite kurma fikrini 2017 
sonbaharında tartışmaya açtı. Avrupa 
Komisyonu konuyu 2018’in ilk ayların-
dan itibaren gündeme aldı ve 2018 sonu 
1., 2019’da 2. çağrının yapılacağını bil-
dirdi. Avrupa üniversiteleri 10-11 aydır bu 
konuda görüşüyor.
Avrupa Üniversitesi projesi 5 alt projeden 
oluşuyor:
1) Organizasyon ve yönetim, 
2) Eğitim, 
3) Eğitim ile Ar-Ge ve inovasyon arasında 
köprü, 
4) Üniversite ile iş dünyası ve toplum işbir-
liği, 
5) İletişim, proje sonuçlarını toplumla pay-
laşma ve yayma. 
İTÜ Eğitim ile Ar-Ge ve İnovasyon arasında 
köprü konusunun liderliğini üstlendi ve 
diğerlerine katkıda bulundu.
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ürkiye’de iklimlendirmenin öncü fir-
malarından Form Şirketler Grubu, 

Amerika’nın en büyük klima üreticilerin-
den biri olan Lennox ile 1983 yılından 
beri süren işbirliğini bir adım daha ötesine 
taşıyarak yerli üretime geçiyor. Form Şir-
ketler Grubu’nun İzmir Pancar Organize 
Sanayi bölgesinde yer alan fabrikasında 
Lennox ürünlerinin üretimi için 2 milyon 
TL’lik bir yatırımla özel bir üretim hattı faa-
liyete başladı. Bu hatta, lisans kapsamında 
orijinal Lennox markalı olarak üretilecek 
cihazlar “Made in Turkey by Form under 
licence of Lennox” şeklinde etiketlenecek. 
Form, Lennox markalı ürünlerin üretim 
kapasitesini 2020 yılına kadar iki katına 
çıkarmayı hedefliyor. 
2015 yılında hizmete başlayan 20 bin m2 
açık alan üzerine 11 bin m2 kapalı alan-
dan oluşan fabrikada ilk aşamada 80 kW 
üstü kapasitelerde Lennox markalı paket 
klima (rooftop) cihazları üretilecek. 36 
yıldır Lennox’u Türkiye’de tek yetkili olarak 
temsil eden Form Şirketler Grubu bu yatı-
rım kapsamında 2020’den itibaren 80 kW 
altı kapasiteleri de üretmeye başlayacak. 
Cihazlar üzerinde kullanılacak tüm kom-
ponentler, Lennox tarafından onaylanmış 
parçalar olacak. Bu sayede Eurovent per-
formans sertifikası dahil tüm uluslara-
rası sertifikalar Form tesislerinde üretilen 
cihazlar için de geçerli olacak. İlerleyen 
süreçte daha fazla Türk Malı kompo-
nentlerin de Lennox tarafından uygunluk 
onayı alınarak sürece dahil edilmesi ve 
hatta bu komponentlerin yurtdışındaki 
diğer Lennox üretim tesislerine ihracatı 
hedefleniyor. 

Paket	klimada	Form	imzası	
Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu Baş-
kanı Tunç Korun ve Lennox Uluslararası 
Yönetim Kurulu Başkanı Todd Bluedorn, 
Türkiye paket klima sektörüne önemli 
katkılar sağlayacak bu adımın detayla-
rını, 6 Mart 2019 tarihinde Maslak Hil-
ton Hotel’de düzenlenen toplantıda basın 
mensuplarıyla paylaştı.
Tunç Korun, konuyla ilgili şunları söyledi: 

T

Form Şirketler Grubu ve Lennox İzmir’de Üretim Yapacak

“Yaklaşık 500 milyon Euro olan merkezi 
klima ana ekipmanları pazarında, paket 
klimalar yaklaşık 25 milyon Euro’luk bir 
paya sahip. Bir diğer adı Rooftop (çatı 
tipi) klima olan paket klimalar, tek bir 
cihaz ünitesi üzerinden tüm soğutma, 
ısıtma, havalandırma, filtrasyon ve taze 
hava işlemlerini yönetebilmesi itibariyle, 
birçok işletme tarafından giderek artan 
bir talep görüyor. Bugün; AVM’ler, spor 
tesisleri, marketler, fuar alanları, seminer 
salonları, fabrikalar, depolar ve benzeri 
büyük hacim içeren her türlü bina, paket 
klimanın kullanım yeri olarak ön plana 
çıkıyor. 90’lı yıllarda Türkiye’de Form 
ve Lennox ile paket klima alanının olu-
şumunu sağlayan bu iş birliğine, 1992 
yılında 100 bin Dolarlık bir ciro ile başlan-
mıştı. Bugün Form-Lennox olarak Türkiye 
pazarında % 50’ye yakın bir pazar payına 
ve binlerce cihazlık referansa sahibiz. 40 
yıla yaklaşan bu başarılı işbirliğinin bir 
sonucu olarak Lennox ile imzaladığımız 
bu lisans anlaşması, Lennox tarafından 
uluslararası pazarlarda paket klima için 
verilen ilk ve tek lisans anlaşması olma 
özelliğini de taşıyor. Hedefimiz paket kli-
maların uygulama alanlarını çoğaltmak 
ve piyasanın da gelişimi ile pazar payımızı 
artırmak. 
İzmir Pancar Organize Sanayi bölgesin-
deki üretim tesisini ziyaret etmek için 

Türkiye’ye gelen Lennox Uluslararası 
Yönetim Kurulu Başkanı Todd Bluedorn 
Form Şirketler Grubu ile gerçekleştirdikleri 
üretim hakkında şunları söyledi: “1895 
yılında kurulan Lennox, bugün 4 Milyar 
Dolarlık cirosu ile yalnız Amerika’nın değil 
dünyanın en büyük iklimlendirme firmala-
rından biridir. Lennox’un en büyük özelliği 
daima tüketiciyi dinlemek ve ihtiyaçlara 
en uygun çözümleri sunmak diyebiliriz. 
1980’lerde Türkiye pazarı için Form ile 
çalışmaya başlarken, Form’un sektördeki 
mühendislik tecrübesine, esnek ve sağlam 
organizasyon yapısına güvendik ve bir-
likte güzel bir yola çıktık. 40 yıla yaklaşan 
bu ortaklık ile Form, Türkiye paket klima 
pazarında Lennox ürünleriyle liderliğini 
sürdürüyor. Yeni lisans anlaşması ile kar-
şılıklı iş birliğimizi bambaşka ve ileri bir 
boyuta taşıdık. Lennox kalite standartla-
rıyla birlikte Eurovent ve Ecodesign ser-
tifikasyonlarını taşıyan bu üretimle hem 
müşterilerin taleplerine daha uygun ve 
esnek tasarımlar sunabileceğiz hem de bu 
üretimi çok daha kısa zamanda ve nispe-
ten daha düşük maliyetlerle gerçekleştire-
bileceğiz. Böylece yatırımcılara son derece 
önemli bir avantaj sağlamayı hedefliyoruz. 
Bu vesileyle söz konusu üretimin Türkiye 
ekonomisine yatırım ve istihdam anla-
mında katkı sağlayacağını bilmekten de 
büyük mutluluk duyuyoruz’’ dedi.
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VAC&R endüstrisinin dünyadaki 
gelişiminin öncüsü Panasonic Cor-

poration ile havalandırma ve uygulamalı 
iklimlendirme teknolojisinde global bir 
uzman olan Systemair, ticari ve konut 
sektörleri için entegre ve sürdürülebilir 
çözümler geliştirmek üzere 26 Şubat 2019 
tarihinde İspanya’da gerçekleştirilen Cli-
matizaci n fuarında stratejik bir ortaklık 
ilan etti. Panasonic/Systemair işbirliği, 
Avrupa HVAC&R pazarında yeni trendler 
belirleyerek her iki tarafın mevcut teknolo-
jisini ve uzmanlığını artıracak. İlk aşamada 
Panasonic, Systemair’in hava kaynaklı, ısı 
pompalı soğutma grupları teknolojisini 
içeren oldukça verimli ve çevre dostu 
yeni bir chiller serisi tanıtacak. Bu yeni 
entegre çözümler müşteri taleplerini ve 
gereksinimlerini tam olarak karşılamak 
üzere tamamen özelleştirilebilir ve belirli 
projelere (hafif ticari sektör de dahil olmak 
üzere) özel ısmarlama çözümler üretmek 
için sipariş üzerine geliştirilebilir. Syste-
mair ve Panasonic, sulu sistem uygula-
maları için yeni teknolojiler geliştirmek 
üzere de yakın işbirliği içindedir. Amaç, 

ürkiye’de 2017 yılında bir ilke 
imza atarak ‘En İyi Kombi Ustası 

Yarışması’nı düzenleyen Bosch Termotek-
nik, bu sene ikincisini Buderus’un spon-
sorluğunda gerçekleştiriyor. İki etaptan 
oluşan yarışmanın ilk etabı, 20 Şubat-
20 Mart tarihleri arasında her Pazartesi, 
Çarşamba ve Pazar günleri 18:00-22:00 
saatleri arasında www.kombininustasi.
com web sitesinde gerçekleşecek. Kombi 
montaj ustaları, kendilerine uygun olan 
gün ve saatte yarışmaya katılarak soruları 
en kısa sürede doğru yanıtlamaya çalı-
şacak. Online etabın sonunda en yüksek 
puana sahip ilk 15 kombi montaj ustası, 
25 Nisan’da İstanbul’da düzenlenecek 
büyük finalde yarışma hakkı kazanarak 
bilgilerini, hızlarını, uzmanlıklarını ve 

Avrupa pazarının ön safhalarında daha 
verimli, çevre dostu chiller/ısı pompaları 
üretmek. Bu çalışma, şirketlerin uzaktan 
kontrol ve bakım hizmetleri için geliştirdiği 
Akıllı Bulut arayüzleri de kullanılarak, daha 
da zenginleştirilecek. İlave olarak, her iki 
taraf, Systemair’in en gelişmiş İç Mekan 
Hava Kalitesi (IAQ) odaklı havalandırma 
sistemleri ve Panasonic'in gelişmiş ev tipi 
ve ticari ısı pompaları, kontrol teknolojisi 
ve gelişmiş bağlanabilirlik teknolojilerini 
sorunsuz bir şekilde bütünleştirecek. 
Kapsamlı ve işbirliğine dayalı bir yakla-
şım benimseyen iki şirket, hem konut 
hem de ticari sektörlerde her geçen gün 
artan müşterilerin HVAC & R gereksinim-

ustalıklarını gösterme fırsatı yakalayacak. 
Yarışma sonunda birinci, ikinci ve üçüncü 
finalistleri birbirinden değerli ödüller bek-

leri karşılamak üzere yeni ve güçlü bir 
değer yaratacak. Panasonic Corporation 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Panasonic Klima 
Grubu Başkanı Toshiyuki Takagi, “Bunu, 
gelişen ve değişen Avrupa pazarında uzun 
vadeli iş olanakları sağlamanın yanı sıra, 
müşterilerimizin artan çevresel taleplerini 
karşılayan çözümler sunmak için büyük 
bir fırsat olarak görüyoruz. Systemair’in 
HVAC & R ve havalandırma endüstrisin-
deki olağanüstü ürün yelpazesi ve dene-
yim zenginliği, bizim müşterilerimize 
olağanüstü değer, özellik ve ürün kalitesi 
sunma konusundaki taahhüdümüzle tam 
uyumludur” şeklinde bu işbirliğini özetli-
yor. Systemair Genel Müdürü Roland Kas-
per ise konuya ilişkin şu yorumu yaptı: “Bu 
ortaklık ve yaratacağı yenilikçi, kusursuz 
çözümler ve fırsatlar için çok heyecanlı-
yız. Birlikte, bina operasyonlarını iyileştir-
meyi, enerji verimliliğini optimize etmeyi, 
karbon ayak izini azaltmayı ve enerji 
maliyetlerini düşürmeyi hedefliyoruz. Bu 
ortaklık sayesinde, geleceğin binalarının 
gelişiminde lider rol oynayacak gelişmiş 
çözümler sunabileceğiz.”

liyor olacak. Ayrıca büyük finalin birincisi 
“Türkiye’nin en iyi kombi ustası” unvanı-
nın da sahibi olacak. Online etap sırasında 
ustalar farklı uygulamalar üzerinden de 
ekstra puanlar toplayabilecek. Her gün 
20:00-21:00 saatleri arasında yayımla-
nacak günün Buderus Bonus Sorusunu 
cevaplayarak ya da kombi montajı yapan 
iki arkadaşını davet kodu ile yarışmaya 
davet ederek ek puanlar kazanabile-
cek. Yarışmada aynı zamanda sektörün 
en beğenilen ve sevilen ustası da belli 
olacak. Ustaları desteklemek isteyenler 
www.kombininustasi.com’a kayıt olduk-
tan sonra “Benim Ustam” sayfasından 
destekledikleri ustaları beğenebilecek. En 
çok beğeniyi alan usta büyük finale katı-
larak “Gönüllerin Ustası” ödülünü alacak. 

Panasonic ve Systemair, Entegre HVAC&R Çözümleri Geliştirmek Üzere 
İş Ortağı Oldu

Buderus Sponsorluğunda Gerçekleşen Türkiye’nin En İyi Kombi Ustası 
Yarışması Başladı
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S ufî müzik geleneğini ve 
dokusunu çağdaş müziğin 

tınılarıyla yeniden geliştiren dün-
yaca ünlü müzisyen ve besteci 
Mercan Dede, Borusan Mannes-
mann ile bir yeniliğe imza attı. 
Sanatçı bu yıl 60’ıncı yılını kut-
layan Borusan Mannesmann’ın 
Türkiye’deki fabrikalarında çalı-
şan zanaatkarların ürettiği 100’ü 
aşkın sesi kullanarak yeni bir 
müzik çalışması yaptı. Ney sesinin 
tesisteki boru üretim sesine karıştığı besteye özel bir video 
çalışması da hazırlandı. Bir borunun üretiminde ne kadar 
uzmanlık, mühendislik, bilim, teknoloji ve yatırım oldu-
ğunu vurgulayan çalışma, çelik boru üretiminin müziğini 
dinleyicilere duyuruyor. Mercan Dede projeyle ilgili şunları 
söyledi: “Çelik boru üretim gibi hem insan gücünü hem de 
teknolojiyi bir arada barındıran bir işi sanata dönüştürme 
fikri beni çok heyecanlandırdı. Hakikaten de günlük akışta 
bir sanayi tesisinden çıkan seslerin bu kadar güzel bir 
melodiye dönüşebilmesini hayal edemezdim. Benim de 
çok keyif aldığım bir proje oldu.” Projeyi değerlendiren 
Borusan Mannesmann Genel Müdürü Zafer Atabey şun-
ları söyledi: “Borusan Mannesmann 60 yıldır çelik boru 
üretiyor. Çelik boru gündelik hayatımızda hemen hemen 
her yerde kullanılan ancak çok standart gibi görünen 
bir sanayi ürünü. Oysa üretiminin her aşamasında bilgi, 
yetkinlik, teknoloji, alın teri ve uzmanlık var. Arkasında 
işlerine ve Borusan Mannesmann markasına gönül vermiş 
olan arkadaşlarımızın özverili çalışmaları var. Biz işimizi her 
zaman bir sanat gibi gördük ve ona bir sanatçı titizliğiyle 
yaklaştık. Bu sanatı icra edenler; tecrübe, yetenek ve 
emekleriyle 60 yıldır sahnedeler. Mercan Dede ile hayata 
geçirdiğimiz bu proje de işimizin sanat yönünü vurgula-
yan bir çalışma oldu. Projemize katkısından ötürü Mercan 
Dede’ye teşekkür ederim.”

Borusan Mannesmann 
Tesislerindeki Seslerle Beste 
Yaptı
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D anfoss, Danimarka’daki merkez 
ofisinin yakınlarında yeni ve enerji 

tasarruflu veri merkezleri inşa ede-
rek faaliyetini sürdürmesi sırasında en 
önemli unsurlardan biri olan 7/24 veri 
ve hizmet erişimini, yüzde 99,9 çalışma 
oranı ile güvence altında devamlılığını 
sağladığını açıkladı. Yeni yapılacak tesis-
ler, Danfoss’un dijital dönüşüm çerçe-
vesinde geliştirdiği ve operasyonlar için 
kritik önem taşıyan akıllı bilişim teknoloji 
(BT) platformlarında elde ettiği yüksek 
hacimli verilere ev sahipliği yapacak. Dan-
foss Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Bilgi 
Yöneticisi, Sune Tornbo Baastrup konu ile 
ilgili açıklamasında “Veri ve uygulamala-
rımız için yeni, enerji tasarruflu ve uygun 
maliyetli bir yuva inşa ediyoruz. Bulut 
hizmetleri geliştirme yolundaki girişimle-
rimize de devam ediyoruz. Bu iki alanın 
en iyi yanlarından nasıl faydalanılabile-
ceği meselesi sektörün önünde büyük bir 
engel teşkil ediyor. Veri merkezleri, akıllı 
ve alanına özel fabrika uygulamalarına 
hizmet sağlarken ‘bulutlar’ da ölçeklen-
dirme hizmet ve olasılıklarının sayısını git-
tikçe artırıyor. Veri merkezleri ile bulut 

teknolojisini birleştirdiğimiz hibrid çözü-
mümüzün uçtan uca BT çözümlerimizde 
güçlü, yenilikçi ve optimal verim sağlama-
mızı mümkün kılacağına inanıyoruz” dedi. 
Danfoss, yeni veri merkezlerini modüler 
şekilde veri ihtiyacı artığında genişletebil-
mek üzere inşa ediyor. Yeni veri merkezle-
rinin, bu tür tesislerde teknolojinin enerji 
tüketimini azaltmak için nasıl kullanabi-
leceğini gözler önüne sereceği belirtiliyor.

Soğutma	için	kullanılan	enerji	
miktarı	yarıya	indirilebilir

Veri merkezlerindeki sunucuları soğut-
mak için harcanan enerjinin büyük bir 

Danfoss, Hewlett Packard ile Birlikte İklim Dostu Veri Merkezleri 
İnşa Ediyor

kısmından tasarruf sağlamak mümkün. 
Veri merkezlerinde soğutma amaçlı kul-
lanılan enerjinin yüzde 50’sinden fazla-
sından tasarruf edilmesini sağlayabilecek 
soğutma teknolojileri ve çözümlerinde 
uzman Danfoss, aynı zamanda veri mer-
kezlerinin fazla ısısını mevcut ilçe ısıtma 
şebekelerine yönlendirip tüketicilere ve 
iklime fayda sağlamak için gerekli tek-
nolojiye de sahip. Danfoss ve Hewlett 
Packard Enterprise, otuz yılı aşkın süredir 
birlikte çalışıyor. Veri merkezleri kurmak, 
tarafların işbirliğinde ileriye doğru atıla-
bilecek önemli bir adım. Hewlett Packard 
Enterprise Danimarka Yönetici Direktörü 
Carsten Regner Nielsen de konuyla ilgili 

“Sürdürülebilir enerji konusunda önemli 
bir yere sahip olan Danimarka, küresel 
teknoloji şirketlerinin veri merkezleri ken-
dine çekiyor. Konu soğutmanın çevre üze-
rindeki etkilerini asgari seviyede tutmak 
olunca Danimarka, dünya lideri konumda 
bulunuyor. Danfoss'la işbirliğimiz konu-
sunda oldukça heyecanlıyız. İklim dostu 
veri altyapıları konusunda dünya çapın-
daki potansiyelde büyük bir artış görü-
yoruz” dedi.
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Danfoss, Makina Mühendisleri Odası Bakırköy Şubesi ile Ortak Bir 
Eğitim Düzenledi

D anfoss, Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) Bakırköy Şubesi ile ortak 

bir eğitim düzenledi. Eğitime katılan oda 
üyeleri ve konuyla ilgili mimar ve inşaat 
mühendisleri, “Danfoss Sulu Döşemeden 
Isıtma Sistemleri” konulu eğitiminde, yer-
den ısıtmada kullanılan tüm ekipmanlar 
hakkında ayrıntıları içeren teorik bilgiler 
ile örnek hikayeler üzerinden uygulamaları 
görme imkânı buldu. Danfoss yetkilileri 
eğitim boyunca katılımcılara, sulu döşe-
meden ısıtma sistemlerinin enerji tasarru-
funa, konfora, mimariye ve sağlığa yönelik 
avantajlarına yönelik detaylı bilgiler ile bir-
likte yerden ısıtma projeleri oluşturulurken 
dikkat edilmesi gereken detayları ve sistem 
için kullanılan parametreleri aktardı.
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ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 
İzmir Temsilciliği tarafından düzen-

lenen, 2018-2019 Dönemi 4. Semineri 
23.02.2019 tarihinde, “İklimlendirme 
Sistemlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar, Chil-
led Beam Sistemleri ve Uygulama Örnek-
leri” konusunda gerçekleştirildi. MMO 
İzmir Tepekule Kongre Merkezi Ege 
Salonu’ndaki etkinliğe, konuşmacı ola-
rak  Makine Mühendisi Mehmet Rodop 
katılırken Seminer Oturum Başkanlığını 
Makine Mühendisi Numan Şahin yaptı.

T

TTMD İzmir Temsilciliği “İklimlendirme Sistemlerinde Yenilikçi 
Yaklaşımlar, Chilled Beam Sistemleri ve Uygulama Örnekleri”ni Anlattı

Espa Soğutma Gea Bock Kompresörlerin Distribütörü Oldu 

E spa Soğutma, geleneksel, klorsuz 
HFC, düşük GWP soğutucuları ve 

doğal soğutucu maddeler için standart 
olarak uygun olan dünyanın en büyük 
yarı hermetik kompresör markası olan Gea 
Bock ile distribütörlük anlaşması imza-
ladı. Anlaşmayı Espa adına Genel Müdür 
C. Levent Tetik, Gea Bock adına Genel 
Müdür Yardımcısı Burak Papuççuoğlu 
imzaladı.1932 yılında kurulan dünyanın 
önemli kompresör üreticilerinden ve gıda 
işleme endüstrisi ve geniş bir yelpazedeki 

diğer endüstriler için en büyük sistem sağ-
layıcılarından biri olan Gea Bock, uluslara-
rası grup ve çeşitli pazarlarda zorlu üretim 
süreçleri için teknolojilere, bileşenlere ve 
sürdürülebilir çözümlere odaklanıyor. HG 
(Hermetik Gaz soğutmalı) yarı hermetik 
kompresör çeşitleri ile geleneksel emiş 
gazı soğutmalı kompresör teknolojisinde 
en son teknolojiyi sunuyor. En yüksek 
kalite standardına sahip, verimli ve güve-
nilir olan bu kompresörler çalışma kon-
foru ve kolay bakım sunuyor.

GF Hakan Plastik’in Yeni Web Sitesi Yayında

Y atırımları, Ür-Ge çalışmaları, eği-
timleri gibi pek çok alanda yenilikçi 

ve dinamik yapısı ile öne çıkan GF Hakan 
Plastik, bu yapıyı yenilenen web sitesine 
de taşıdı. Şirketin yeni web sitesi modern 
tasarımı ve teknolojik altyapısı ile yayında. 
GF Hakan Plastik’in kullanıcı dostu yeni web 
sitesi, tasarımı ve altyapısında kullanılan yeni 
teknolojileri ile kullanıcı dostu özellikler taşı-
yor. GF Hakan Plastik’in tüm ürünlerini yeni-
likçi interaktif bileşenlerle bir araya getiren 

site, daha kolay okunma ve kullanım imkânı 
ile ziyaretçilerin her türlü bilgiye hızlı bir 
şekilde ulaşmasını sağlıyor. Web sitesinde 
GF Hakan Plastik’in çatısı altında bulunan 
birçok ürünün yanı sıra kurumsal bölümle-
rinin her birinin kendine özel menü sistemi 
bulunuyor. Facebook, Twitter, LinkedIn ve 
Instagram gibi sosyal ağlarla ilişkilendiri-
len ve mobil cihazlarla uyumlu hale gelen 
site, tüm bilgileri anlaşılır, kolay ve hızlı bir 
şekilde ziyaretçilerine aktarıyor.

Seminere, “Türkiye Dış Ticaretinde Enerji-
nin Yükü”nü anlatarak başlayan Mehmet 
Rodop, daha sonra “Bütünleşik Tasarım 
ile Enerji Verimliliği” ve “Chilled Beam 
Sistemi” hakkında  bilgiler verdi. 

Seminer, katılımcıların sorularının cevap-
lanmasının ardından Makine Mühendisi 
Mehmet Rodop ve Makine Mühendisi 
Numan Şahin’e teşekkür belgesi takdi-
miyle son buldu. 
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8. Uluslararası Isıtma, Havalandırma, 
Klima, Su Temini, Tesisat, Yüzme 

Havuzları, Çevre ve Yenilenebilir Enerji 
Teknolojileri fuarı Aquatherm Taşkent, 
27 Şubat-1 Mart 2019 tarihleri arasında, 
iklimlendirme endüstrisinin uluslararası pro-
fesyonellerini ağırladı. Aldağ A.Ş., ihracat 
atılımının adımlarından biri olarak Aquat-
herm Taşkent fuarında yerini aldı. Standı 
ve ürünleri yoğun ilgi gören Aldağ A.Ş.’ye 
fuarın “En İyi İnovatif HVAC Teknolojileri” 
ödülü verildi. Fuarın ilk gününde Aldağ A.Ş. 
standında resmi protokol konuklarını ağır-
ladı. Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, 
Taşkent Valisi Cihangir ArtıkHocayev, T.C. 
Taşkent Büyükelçiliği Elçisi M. Süreyya Er 
ve Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker 
Aldağ A.Ş. standını ziyaretlerinde Aldağ 
A.Ş.’nin Özbekistan ve bölge coğrafyasıyla 
ticaret hacmini genişletme stratejisini ve bu 
yöndeki çalışmalarını takdirle karşıladıklarını 
dile getirdiler.

Aldağ A.Ş. Aquatherm Taşkent 2019 Fuarında En İyi İnovatif HVAC 
Teknolojileri Ödülünü Aldı
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Baymak 50. Yılını Çalışanları ile Kutladı

Baymak, Duotec Compact Lansmanını ve 2019 
Yılının İlk Bölge Buluşmasını Gerçekleştirdi

Y

B

arım asırlık köklü bir geçmişle 
yoluna devam eden Baymak, 50. 

yılını, çalışanlarına özel düzenlenen bir 
geceyle kutladı. Baymak Ailesinin Mori 
Performance’ta bir araya geldiği davette 
Şevval Sam şarkılarıyla geceye renk kattı. 
Geceye başlamadan önce söz alan Baymak 
CEO’su Ender Çolak konuşmaya tüm çalı-
şanlarına teşekkür ederek şunları söyledi: 
“Bizler Baymak’ı ‘insanı anlamak’ felsefesi 
üzerine inşa ettik. İşimiz insana dokunmak, 
anlamak, insanla iletişimde olmak, sürekli 
gelişime ve birlikteliğe sahip çıkmak oldu. 
Bu yolda da siz değerli çalışanlarımızın 
emeği ve desteğini her zaman hissettik. 
Baymak’ın sadece Türkiye’de değil dünya 
iklimlendirme sektöründe de bir marka 
olma yolunda hepinizin payı var. Baymak 

aymak Marmara Bölgesi Bayi Buluş-
ması, Baymak CEO’su Ender Çolak’ın ev 

sahipliğinde Swissotel Bosphorus İstanbul’da 
gerçekleşti. Marmara Bölgesi’nden toplam 
500 bayi, tesisatçı ve sektör temsilcisinin 
katıldığı buluşmanın gündeminde Baymak’ın 
piyasaya yeni sunduğu tam yoğuşmalı kom-
bisi Duotec Compact ve gelecek hedefleri 
vardı. Buluşmada konuşan Baymak CEO’su 
Ender Çolak, yüzde 30 büyüme ile kapattık-
ları 2018’in ardından 2019 yılında yeni proje-
ler ve ihracatla büyümeye devam edeceklerini 
söyledi. Baymak’ın 2019 itibarıyla yarım asrı 
geride bıraktığını söyleyen Çolak, konuşma-
sına şu sözlerle devam etti: “2018 yılında 
iklimlendirme sektöründe ErP ve yoğuşmalı 
teknolojisi konuşuldu. Biz ise 5 yıldır yaptığı-
mız yatırımlarla yoğuşmalı teknolojisinde ön 
plana çıktık. Bu süreç içerisinde yaptığımız 
17 milyon Euro yatırımla hem yurtiçinde 
hem de yurtdışında Türkiye’nin inovatif tek-
noloji markası olduk. Son 6 yıldır her sene 
çift haneli büyümemizin yanı sıra aynı 6 yıllık 
dönemde cirodaki yüzde 106’lık artış güçlü 
büyümemizin en önemli göstergesi. Bu başa-
rının bir parçası olan bayilerimizle her zaman 
bir araya gelerek güçlü bir bağ oluşturduk. 
Bizim için bu ailenin bir parçası olmak rakam-

lardan önce güvenilir, samimi, adil, yenilikçi, 
şeffaf ve dürüst olmayı gerektiriyor. 2019 
yılında da Türkiye’de her eve bir Baymak 
girmesi için bu büyük aileyle yolumuza hızla 
devam edeceğiz.”

İhracatta	hedef	büyük

BDR Thermea’nın çatısı altında Almanya, 
Fransa, Amerika ve Rusya başta olmak 
üzere çeşitli ülkelere boyler, kazan ve kombi 
üretilmeye başlandığını dile getiren Ender 
Çolak “Çalışmalarımızla bu yıl ihracatta 
Euro bazında yüzde 15 oranında ciddi bir 
artış bekliyoruz” dedi. Baymak’ın gelecek 
vizyonunun dünyada hızla değişen enerji 
politikaları çerçevesinde şekillendiğini dile 
getiren Çolak sözlerine şöyle devam etti: 
“Avrupa başta olmak üzere elektriğe hızlı 
bir geçiş yaşanırken konutlarda da ısıtma ve 
soğutma ihtiyacı ısı pompası gibi elektrikli 
ürünlerle sağlanmaya başladı. Önümüzdeki 
10 yılda, Avrupa’da ısı pompası pazarının 
dört katına çıkmasını bekliyoruz. Bu değişi-
min Türkiye’yi de etkilemesi kaçınılmaz. Biz 
de Baymak olarak yoğuşma teknolojisinde 
olduğu gibi ısı pompasında da öngörülü 
bir planlamayla Türkiye’de bu pazarın lideri 

olmak için çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. 
BDR Thermea’nın bu alanda lider Techneco 
şirketini satın alması grup olarak bizi daha da 
ileriye taşıdı. Önümüzdeki dönemde Tech-
neco işbirliğiyle yeni ürünler ve teknolojileri 
görmeye devam edeceğiz. Tüm bu yatırımla-
rımızın yanında vazgeçilmezimiz olan dijital 
dönüşümü de yakından takip ediyoruz. Tam 
anlamıyla müşterimizin hayatını kolaylaştır-
mak ve müşteri deneyimini mükemmelleştir-
mek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

ailesi olarak tüm zorlukları da başarıları 
da beraber göğüsledik. Hepinize bu aile-

nin bir parçası olduğunuz için teşekkür 
ediyorum.”



Geçmişten gelen tecrübe,
Geleceğe yürüyen güç.



Haberler

Friterm Yurtdışı Satış Müdürü Oktay İnce, Friterm’in 2019 İhracat 
Planlarını Anlattı

F riterm Yurtdışı Satış Müdürü Oktay 
İnce, yaptığı yazılı bir açıklama ile 

Friterm’in 2018 yılı faaliyetlerini değer-
lendirdi ve 2019 ihracat planları hakkında 
bilgi verdi. İnce’nin, yaptığı yazılı açıkla-
mada şu bilgiler yer alıyor: “Müşteri ve 
çözüm ortaklarımızla kurduğumuz güvene 
dayalı iş birlikteliği bizim hedeflerimizi ger-
çekleştirmemizde kilit rol oynuyor. 2018 
yılında kanatlı borulu ısı değiştirici ürün 
gamında ihracat ödülü almayı başardık. 
Friterm olarak bu sene kuruluşumuzun 
40. yılındayız. Geçirdiğimiz bu süreçte 
ihracattaki başarımızı güçlü mühendislik 
kadromuzla, ihtiyaçları en ince detaylarına 
kadar irdeleyerek müşteriye özel geliştir-
diğimiz çözümlerimize borçluyuz. Sundu-
ğumuz hizmetle müşterimizin üründen 
sağlayacağı faydanın en yüksek seviyelere 
ulaşmasını sağlıyoruz. Friterm olarak bizim 
için ilk aşama, gelen teklif talebinin etüt 
edilmesi. Yüksek performans kriterini sağ-

layan tasarım ile imal edilebilirlik analizi 
ve müşteriye ürünün sevkiyatı ile birlikte 
kolay montaj edilmesi dahil bu aşamada 
değerlendiriyoruz. Tüm gereksinimleri sağ-
layan en düşük maliyetli çözümümüz ile 
müşterimizle siparişe dayalı ilişki kurdu-
ğumuzda ilgili departmanlarımızca verdi-
ğimiz taahhütlerin temin edilmesi bizlere 
olan güveni artırmaya katkı sağlamakta ve 
tekrardan tercih edilmemiz için önem arz 
etmektedir. Müşterilerimizin yüksek kalite, 
zamanında teslim ve sürdürülebilirlik kay-
gılarını içselleştirerek sunduğumuz servisi 
sürekli geliştirmek temel gayemiz. İhracat 
satışlarımızda oluşturduğumuz büyüme-
nin altında yatan temel parametre müşteri 
beklentilerinin üzerinde verdiğimiz hizmet 
kalitesidir. Başarı sağlamamızda diğer bir 
etmen de iş geliştirme kapsamında saha-
daki faaliyetlerimizin oldukça artmasına 
dayalı yeni kazanılan müşterilerdir. Bu 
alanda yaptığımız çalışmalar potansiyeli-
mizi kullanmamızda oldukça işlevsel rol 
oynamaktadır. Son yıllarda yurtdışı satışta 
yakaladığımız yukarı yönlü trendi sürdürü-
yoruz. Geçirdiğimiz her yeni yılda gösterdi-
ğimiz satış performansı ile bir önceki yılda 
ulaştığımız satış rakamlarını büyütmekte 
ve çalıştığımız ülke sayısını artırmaktayız. 
İhracat satışlarımızın genel satışlarımız-
daki oranı oldukça yüksek değerlere ulaştı. 
Gelişmiş ülkelere yaptığımız dış satış müş-
terilerinin beklentileri oldukça üst seviyede. 
Özelikle güçlü yazılım desteği ve ürün kali-
tesinde standartların sürekli yükseltilmesi 
taleplerinin yanıt bulabilmesi için gelişimi 
sürekli kılmak Friterm için esastır. Bunun 
doğal sonucu olarak sürekli iyileştirme faa-
liyetleri gerçekleştiriyoruz. Böylece dün-
yadaki güncel gelişmeleri takip ederek 
son teknolojik gelişmeleri ürünlerimizde 
uyguluyoruz. Farklı ülkelerde tatbik edilen 
çözümlerin başka bölgelerde uygulana-
bilecek modeller ortaya çıkarması diğer 
bir pozitif noktadır.  Özel projelerde gös-
terdiğimiz performans neticesinde buldu-
ğumuz yeni müşteriler sayesinde cirosal 
büyümenin yanında üretim kabiliyetleri-
mizde de gelişme sağlamaktayız. Yüz gül-
düren ödeme performansının neticesinde 

dış satışlardan elde edilen döviz girdisi 
hem şirketimize hem de ülke ekonomisinin 
gelişmesine katkıda bulunmaktadır. İhracat 
aynı zamanda farklı kültürleri ve ülkeleri bir 
arada tutmak ve bütünleştirmek için tutkal 
görevindedir.
2019 yılında dinamik yurtdışı satış kadro-
muzla satmakta olduğumuz ürün gamla-
rının tamamında büyüme öngörüyoruz. 
Kuvvetli satışlarımızın olduğu Avrupa 
kıtasının dışında yeni çalışmaya başladığı-
mız ülkelerde referanslarımızın artmasıyla 
daha fazla sayıda projeyi sonuçlandırmayı 
hedefliyoruz. Bu kapsamda müşteri ve 
ortaklarımızla güçlü iletişim kurmak en 
öncelik verdiğimiz alandır. İş geliştirme 
kapsamında gerçekleştirmeyi planladığımız 
müşteri ziyaretleri, ticari heyet görüşmeleri, 
fuar katılımları ve dış eğitimler hedefle-
rimize ulaşmada bizlere aracı olacaktır. 
Özelikle soğutma alanında yüksek verim-
lilik ve çevre dostu doğal akışkanlı ürünleri 
ihtiva eden projelerden ciddi pay almayı 
umuyoruz. Pazarın bu bağlamda oluşan 
talebi olan düşük GWP (Global Isınma 
Potansiyeli) akışkanların kullanımının teş-
vik edilmesine aracı olmak asli görevle-
rimiz arasında olacaktır. Bunun yanında 
Eurovent sertifikalı kuru soğutucularımız 
ve verimlilik sağlayan ön soğutma amaçlı 
sunduğumuz PAD’li ürünlerin satışlarında 
ciddi artış sağlanacağı elimizdeki verilerden 
ortaya çıkmaktadır. Her yeni yıl birtakım 
zorlukları beraberinde getirir. 2019 yılı da 
beraberinde üstesinden gelinmesi gere-
ken birçok zorluklar karşımıza çıkaracaktır. 
Friterm, her zaman olduğu gibi müşteri 
ve çözüm ortaklarına, zorlukların üstesin-
den gelme ve yüksek verimlilik sağlanması 
konusunda yol gösterici olmaya devam 
edecektir.”  

Akasya’ya BREEAM
Sertifikası

Ç evreci yaklaşımıyla 2013 yılında 
hizmete açılan Akasya, sürdürüle-

bilir bina anlayışını uluslararası ödüllerle 
pekiştiriyor. Akasya, dünya genelinde 25 
ülkede benimsenen bina çevresel değer-
lendirme sistemi olan BREEAM (Building 
Research Establishment-Environmental 

Assessment Met-
hod) Sürdürülebilir 
Bina Sertifikası’nı 
almaya hak kazandı. 
Böylece ‘Varlık per-
formansı’ kıstasını, 
yüzde 76.4 ora-
nında tamamlaya-
rak ‘Mükemmel’ 

seviyesinde tescilledi. Sertifika programı 
kapsamında Akasya; kaynakların doğru 
kullanımı, iç ortam ve sağlığa verdiği 
önem gibi kriterler özelinde; enerji, ula-
şım, su kaynakları, materyal, atık, alan 
kullanımı ve ekoloji, kirlilik açısından 
değerlendirildi.
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Wavin Pilsa Bayileriyle 
Antalya’da Buluştu

W avin Pilsa’nın iş ortaklarına yönelik düzenlediği “2019 
Wavin Pilsa Bayi Toplantısı” 21-23 Şubat tarihlerinde 

Antalya Gloria Golf Resort’ta gerçekleşti. 170’ten fazla misa-
firin yer aldığı toplantının teması “Dünyada en iyi, Dünya için 
en iyi!” oldu. 22 Şubat Cuma günü Wavin Türkiye ve İtalya 
Bölge Direktörü Emilio Rigiroli’nin konuşması ile başlayan 

sunumlar, Wavin Pilsa Genel Müdürü Fatih Asal’ın 2018’e 
yönelik değerlendirmesi, 2019 hakkında ön görüleri ve şir-
ketin yeni iş yapış modeli SAMBA (Sales and Marketing Busi-
ness Acceleration) ile ilgili konuşması ile devam etti. Wavin 
Pilsa’nın son dönemde adından sıkça söz ettirdiği katma 
değerli ürünleri, global olarak Mexichem ve Wavin’in gücü, 
aynı zamanda çevre, müşteriler ve tüm dünya için Wavin 
markasının nasıl eşsiz bir marka olduğu Fatih Asal’ın konuş-
masının önemli gündem maddelerini oluşturdu. Toplantının 
ilerleyen saatlerinde Wavin Pilsa Ülke Satış Müdürü Burak 
Karataş, 2018 yılının satış sonuçlarını misafirlerle paylaştı, 
yeniliği vurgulayan sunumu ile sektörümüzdeki yenilikler ve 
değişime dikkat çekti. Sonrasında şirketin ihracat müdürü 
Fatih Söylemez, Wavin Pilsa’nın ihracat hedeflerinden ve 
aktivitelerinden bahsetti. Pazarlama ve İletişim Müdürü 
Serap Uzun ise Wavin Pilsa’nın fark yaratan pazarlama 
aktivitelerini sundu ve bu sene yapılacak tanıtım faaliyetle-
rinden bahsetti. Toplantının ikinci yarısı ise Prof. Dr. Üstün 
Dökmen’in konuşması ile devam etti ve misafirlerle çok keyifli 
ve interaktif bir oturum gerçekleştirdi. Toplantıların bitmesi-
nin ardından, gala gecesi, ödül töreniyle başladı. İlk olarak 
Wavin Pilsa’nın köklü müşterileri için geçen yıl başlatılan 
ve bu yıl 25. yılını dolduran yeni müşterilere takdim edilen 
“Ulu Çınar Ödülleri” ile program başladı. Sonrasında dört 
bölge genelindeki ilk beş ciroya sahip müşterilere plaketleri 
sunulduktan sonra, Türkiye genelindeki en başarılı üç bayiye 
ödülleri takdim edildi.

Lewabrane Marka
Ters Ozmoz Membranları

Tel: +90 232 486 23 23
contact@burkut.com.tr

www.burkut.com.tr

Yüksek Alman Teknolojisi ile 
Almanya’da Üretilen

“Yeni Nesil”

IFAT - İSTANBUL  Fuarında
LANXESS Standında
HOL  9, Stand D7’de



Haberler

T ÜYAK’ın “Sprinkler Sistemlerinde Yan-
gın Pompa Onayları ve Yangın Pompa-

larının İşletme, Bakım Prosedürleri” konulu 
eğitim semineri, 16 Şubat 2019 tarihinde 
Kozyatağı Hilton Oteli’nde yapıldı. TÜYAK 
Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı 
/ Yangından Korunma Derneği tarafından 
düzenlenen seminerin oturum başkanlığını 
Prof. Dr. Mete Şen yaptı. “Yangın Pompası 
ve Pompa Pano onaylarının VDS, FM ve UL 
Standartları Açısından Karşılaştırılması” baş-
lıklı sunumunda KSB Pompa firmasından Bur-
han Kaygusuz, yangın güvenlik sistemlerinde 
kullanılan cihazların test edilerek akredite 
kuruluşlar tarafından onaylı olmasının hayati 
önemine dikkat çekerek özetle şunları söy-
ledi: “Bu alanda uluslararası kabul gören VdS 
(Almanya), UL (ABD) ve ULC (Kanada) gibi 
test kuruluşları, VdS, NFPA, EN12845 ve TS 
EN12845 gibi standart belirleyen kuruluşlar 
veya belirlenmiş standartlar ile VdS ve FM gibi 
onay-sertifika veren kuruluşlar bulunmakta-
dır. ABD menşeli NFPA Ulusal Yangın Önleme 
Derneği, 1896 yılında kurulmuş, kâr amacı 
gütmeyen bir kuruluştur. Yangın pompaları 
ve yan ekipmanlarını tanımlayan standartlar, 
yangın pompaları için performans kriterleri 
NFPA 20 kitapçığında toplanmıştır. NFPA 
20’ye göre malzeme kombinasyonu; gövde 
GG25, çark bronz, karbon çelik mil ve yumu-
şak salmastra olarak tanımlanmıştır. Tuz ve 
diğer zararlı maddeler içeren su kaynağının 
yangın söndürme sistemlerinde kullanılma-
sından kaçınılmalıdır. 55 yıllık geçmişe sahip 
VdS, EN12845 standardı için referans olmuş-
tur. VdS standartlarına göre pompa seçim 
kriterlerinde şunlar bulunuyor; pompa, kararlı 
bir H (Q) eğrisine sahip olmalıdır; anma debisi 
(Rated – Qnom) değerinde maksimum Npsh, 
4.5 m.’dir. Pompa 0 (sıfır) debi ile anma 
debisi (Rated – Qnom) arasında seçilmelidir. 
VdS onaylı yangın pompasının malzeme özel-
likleri; bronz, çelik veya paslanmaz çelik çark, 
krom çelik mil, dökme demir gövde, mekanik 
veya yumuşak salmastra olarak tanımlan-
mıştır. (Pchurn x 1,21) + P su deposu statik 
> 12 bar şeklinde hesaplanan basınç ‘sis-
temin dayanım basıncı’ üzerindeyse, dizel 
motorlu pompanın basma hattında main 

pressure relief valve, yani aşırı basıncı tah-
liye vanası kullanılması gereklidir. Bu vana 
NFPA standartları gereği bahsedilen kriteri 
sağlıyorsa kullanımı zorunludur. VdS stan-
dartları gereği, bu vananın kullanımı zorunlu 
değildir. Bir sigorta kuruluşu olan FM, kâr 
amacı güder, büyük ve özel riskleri sigorta-
lar. Pompalarda NFPA 20’nin standartlarının 
özelliklerini aramakla birlikte bazı durumlarda 
kendi standartlarını şart koşar. NFPA standart 
belirler ama onay kuruluşu değildir, ama FM 
ürünlerin standartlara uygunluğuna onay 
vermektedir. FM 1311, FM 1312, FM 1313, 
FM 1319, FM 1370 ve FM 1371 yangın pom-
palarına ait FM standartlarıdır. FM 1321 ve 
1323 kontrol panosuna; FM 1336 kaplinlere 
ve FM 1333 dizel motorlara ait FM standart-
larıdır. UL güvenlik konusuna yoğunlaşan 
bağımsız bir ürün güvenlik belgesidir. Kâr 
amacı gütmeyen bir kuruluş olan UL’nin 218 
yangın pompalarının kontrol paneline, 448A 
kaplinine, 1004-5 elektrik motoruna ve 1247 
dizel motoruna ait standart numaralarıdır.” 
Konuşmasının son bölümünde Burhan Kay-
gusuz, FM, UL ve VdS’nin onay gerekliliklerini 
karşılaştırdı.
Seminerin ikinci bölümünde Mas Pompa’dan 
Hüseyin Takmaz, “Yangın Pompalarının 
İşletme ve Bakımı” konulu bir sunum ger-
çekleştirdi. Sunumunda detaylı olarak uygu-
lama hatalarına yer veren Takmaz, özetle 
şu bilgileri verdi: “Düşey düzlemde paralel 
sapma hatasının düzeltilmesi için şunlar 
yapılır; düşey sapmalar, motor ayaklarının 
altına gerekli kalınlıkta parçalar (Şim-Liner) 
koyarak yapılabilir. Eğer motor pompadan 
daha yüksek ise (motorun altına parça koy-
mak mümkün değilse) önce boru bağlantıları 
sökülür, pompanın altına parçalar konarak 
pompa ekseni yükseltilir, boru bağlantı-
ları yeniden yapılır ve bundan sonra kaplin 
ayarına geçilir. Kaplinin doğru ayarlanması 
çok önemlidir. Yanlış kaplin ayarı; titreşim 
ve gürültüye neden olur. Pompa yatakla-
rında ısınmaya ve yatakların parçalanmasına 
yol açabilir. Pompa gereğinden fazla enerji 
tüketir. Motor akımının artmasıyla motorun 
yanmasına neden olur. Motor yatakları aşırı 
ısınır, pompa verimi düşer, salmastra çabuk 

aşınır. Ayrıca kaplinin arızalanmasına ve par-
çalanmasına neden olur. Pompaların devreye 
alınmasında dikkat edilecek hususlar bulun-
maktadır: Bakım işletme kitapçığı mutlaka 
pompanın yanında bulunmalıdır. Pompanın 
şasesini konulacak yerin ve pompanın yatay 
düzgünlüğü, mutlaka su terazisiyle ayarlan-
malıdır. Pompa şasesinin iç kısımları betonla 
doldurulmalıdır. Pompa montajından önce 
emme ve basma hatlarındaki kum, metal 
cüruf ve diğer pislikler iyice temizlenmelidir. 
Aksi takdirde pompa kilitlenebilir, mekanik 
salmastra arızalanabilir. Montaj ve ankrajın 
tesisat standartlarına uygun biçimde yapıl-
ması gerekir. Kullanılan contalar akış boru 
kesitinde daralma yapmayacak şekilde yerleş-
tirilmelidir. Pompayı emme ve basma kolek-
törlerine kasıntı olmayacak şekilde bağlayıp, 
bu kolektörler zeminden desteklenmeli veya 
askıya alınmalıdır. Tesisat ve pompa flanş 
bağlantılarında eksenleme kasıntısı olmaması 
için kompansatör kullanılmalıdır. Pisliğe karşı 
emiş hattına filtre, negatif (aşağıdan) emiş-
ler için klape kullanılmalıdır. Emme borusu, 
pompa basma borusundan büyük çaplı seçil-
melidir. Rahat bir emiş için emme borusu kısa 
ve sade olmalıdır, gereksiz tesisat elemanları 
kullanılmamalıdır. Pompaya hava kabarcığı 
girişini önlemek için havuz besleme boruları 
en az 1 metre suya gömülü olmalıdır. Büyük 
debilerde depo pompa besleme ağzında vor-
teks kırıcı kullanılmalıdır. Pompalar, negatif 
emiş yapmamalıdır. Yangın pompalarının 
düzenli olarak bakım ve kontrolleri yapılma-
lıdır. Haftada bir çalıştırılmalı, motor sesine 
dikkat edilmelidir.” 
Soru-cevap kısmının ardından seminer, otu-
rum başkanı ve konuşmacılara teşekkür pla-
keti takdimi ile son buldu.

TÜYAK “Sprinkler Sistemlerinde Yangın Pompa Onayları ve Yangın 
Pompalarının İşletme, Bakım Prosedürleri” Semineri Yapıldı
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Haberler

LG Türkiye, Yeni Nesil Isıtma ve Soğutma Sistemlerini 
İş Ortaklarına Tanıttı

Vaillant Group Türkiye, Ataşehir’deki Yeni Genel Merkezine Taşındı

L

V

G Electronics (LG), İzmir’de 
düzenlediği tanıtım toplantı-

sında havalandırma ve iklimlendirme 
çözümleri alanındaki iş ortakları ve 
bayileriyle bir araya geldi. 40’a yakın iş 
ortağıyla gerçekleştirilen toplantıda LG 
Electronics Türkiye’den Klima ve Enerji 
Çözümleri Bölüm Başkanı James Park, 
Bireysel ve Ticari Klima Satış Müdürü 
Vedat Şahin, Ticari Klimalar Satış Müdür 
Yardımcısı Süleyman Çavuşoğlu, Satış 
Sonrası Teknik Mühendisi Saffet Laçin 
ve Klima Satış Mühendisi Murat Sevimli 
de hazır bulundu. LG, toplantıda yeni 
nesil soğutucu gazlar ve R32 soğutucu 
gazı hakkında bilgilendirme yaptı. 
Yanıcı olarak bilinen R32 soğutucunun 
Güney Kore’de yapılan testler sonu-
cunda yanma seviyesinin aslında çok 
düşük olduğunun anlaşıldığına vurgu 
yapılan toplantıda, R32 gazının güvenle 
kullanılabileceğinden bahsedildi.
Toplantıda ayrıca yeni nesil ürünlerde 
yapılan iyileştirmelerden de söz edildi. 
Yapılan sunumda, LG’nin yeni nesil 
ısıtma ve soğutma sistemi ürünlerinin 
eski ürünlere göre daha yüksek perfor-
mansta ve daha sessiz çalıştığı, çevreci 

aillant Group’un Türkiye’deki 
genel müdürlük ofisi yeni adre-

sine taşındı. 
Yeni genel müdürlük ofisinin açılışında 
konuşma yapan Vaillant Group Türkiye 
CEO’su Alper Avdel, “Çalışanlarımızın 
kendilerini özgür hissedecekleri çok daha 
konforlu ve modern bir çalışma ortamı 
sunmayı amaçladık. Fonksiyonel ve keyifli 
bir ortam yaratmayı hedeflediğimiz yeni 
ofisimizi çalışan dostu fikirlerle şekillen-
dirdik. Büyük bir heyecanla taşındığımız 
yeni ofisimizde çok daha verimli çalışma-
lara imza atacağımıza inanıyoruz. Tüm 
iş ortaklarımızı yeni ofisimize bekliyoruz” 
dedi. Çalışanların kendilerini rahat ve 
mutlu hissettikleri çalışma ortamlarının, 

gaz kullanılması sebebiyle doğaya zara-
rının azaltıldığı bilgileri iş ortaklarıyla 
paylaşıldı. Wi-Fi erişimine sahip ürünle-
rin Smart ThinQ uygulaması aracılığıyla 
kontrol edilebilmesi sayesinde kullanıcı 
kolaylığı sağlandığı bilgisi de verildi. Top-
lantıda, şirketin klima ve iklimlendirme 
çözümleri alanında 2019 yılına yönelik 
hedefleri ve stratejileri de paylaşıldı. Mev-
cut müşteri memnuniyeti odaklı politika-
ların sürdürülmesi, satış sonrası servislerin 
daha güçlü hale getirilmesi, proje bazlı 
çalışmalarda bayilerin desteklenmesi, yeni 
bayi taleplerinin değerlendirilmesi konu-
ları da görüşüldü. Toplantıda konuşma 
yapan LG Electronics Türkiye Klima ve 
Enerji Çözümleri Bölüm Başkanı James 
Park, LG’nin tüm ürünlerinde olduğu 

şirketlerin başarılarında önemli bir etken 
olduğunun altını çizen Avdel’in konuşma-
sının ardından pasta kesilerek tüm çalı-
şanların keyifli vakit geçirdiği bir kutlama 
yapıldı. Vaillant Group Türkiye’nin yeni 

gibi iklimlendirme sistemlerini de her 
zaman çevreci ve inovatif bir bakış açı-
sıyla geliştirmeye özen gösterdiklerinin 
altını çizerek, “LG olarak havalandırma 
ve iklimlendirme ürünlerinde 50 yılı 
aşkın tecrübemiz ve yenilikçi ürünleri-
mizle kullanıcıların hayatını kolaylaştı-
rırken, çevre dostu teknolojilerimizle de 
doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine 
getiriyoruz. Yeni nesil ürünlerimizde 
çevreye verebileceğimiz etkiyi en aza 
indirmek için tüm dünyada çevre dostu 
olarak bilinen R32 isimli soğutucu akış-
kanı kullanıyoruz. Çevre dostu olmasına 
rağmen bu kadar yüksek performans 
gösteren tek soğutucu akışkan olan 
R32, bu yönüyle yeşil soğutucu olarak 
da adlandırılıyor” dedi.

genel müdürlük 
adresi: 
Atatürk Mahallesi, 
Meriç Cd. No:1/4, 
Ataşehir / İstanbul
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Daikin Türkiye, Isıtma Gamındaki Ürünlerle Yüzde 10 Pazar Payını 
Yakaladı

eçen yıl Daikin Premix Kombi ile 
ısıtma sektörüne giriş yapan Daikin 

Türkiye, bu yıl da Condense ile başarısını 
yukarılara taşıyor.
Soğutmadaki başarısını ısıtmaya da taşı-
yan marka, ısıtma gamındaki ürünlerle 
şimdiden yüzde 10 pazar payını yaka-
ladı. Isıtma için bugüne kadar 6 milyon 
TL tutarında Ar-Ge yatırımı yapan Daikin 
Türkiye’nin Hendek’teki Ar-Ge Merke-
zi’ndeki mühendis sayısı ise 50’ye ulaştı. 
Isıtmadaki 3 yeni ürünü için 1 milyon 
TL tutarındaki yeni yatırımıyla ‘ısıtma 
atağı’ hız kazanan Daikin Türkiye, Dai-
kin Avrupa’nın toplam ısıtma cirosu için-
deki yüzde 23’lük payıyla bu alandaki en 
yüksek ciroyu yakalayan ülke konumuna 
yükseldi.  
Daikin Global içinde Avrupa’nın 
ısıtma üssü olarak konumlanan Daikin 
Türkiye’nin Hendek’teki fabrikasında 150 

bin kombi üretimi gerçekleştirilerek büyük 
bir başarıya imza atıldı. Daikin Türkiye’nin 
cirosu içinde yüzde 10 paya sahip olan 
ısıtma klasmanı, Daikin markalı kombi-
lerin pazara girmesiyle büyük bir ivme 

kazanarak ciro içindeki payını yüzde 25’e 
yükseltmeyi başardı. Türkiye pazarında 
yüzde 10’luk payını ilk etapta yüzde 15’e 
çıkarmayı hedefleyen Daikin, bu alanda ilk 
3 marka arasına girmeyi hedefliyor.

G

Pramit Filtre ve Klima Aksesuarları San.Tic.Ltd.

Yayalar Mahallesi Seyyar Sok. No: 3/A Pendik/İSTANBUL
Telefon: +90 216 627 06 31 Faks: +90 216 627 06 32

info@pramitfiltre.com • www.pramitfiltre.com

Tpe Tarafindan Güvence 
Altına Alınmıştır

Antibacterial FiltreAntibacterial Filtre
EN 779

Patentli ürün / Bayimiz yoktur

• Fancoil cihazları 
• Roof Top cihazları 
• Hava Perdeleri 
• Soğutuculu Araç Klimaları (Frigofirik) 
• Havalandırma kanalları 
• Otobüs / Tren / Metro / Troleybüs 
   havalandırmaları 
• Askeri Araç havalandırmaları 
• Yat / Gemi havalandırmaları
• Hava Kompresörleri
• Elektrik Panoları

 Antibacterial
 % 99 Tutuculuk

 Kolay Temizlenebilir

 Estetik Tasarım  

 Uygun Fiyat

 Erken Teslimat

 Tüm Ölçülere Uyarlanabilir

Antibacterial Pramit Filtrenin 
Kullanım Alanları:



Haberler

MMOB Makine Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi’nin ev sahipliğinde 

düzenlenen Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi’nin 14.’sü 17-20 Nisan 2019 tarih-
leri arasında MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde düzenlenecek. Deprem İzolas-
yon Derneği’nin desteklediği TESKON’da DİD 
üyeleri “Tesisatta Sismik Koruma” başlıklı bir 
seminer verecek. Yöneticiliğini DİD’in geç-
miş dönem başkanlarından Eren Kalafat’ın 
yapacağı seminerde DİD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Deprem Yüksek Mühendisi Dr. Cüneyt 
Tüzün (CT Mühendislik ve Müşavirlik) “Tesi-

TESKON-DİD İşbirliği ile “Tesisatta Sismik Koruma” Semineri 
Düzenleniyor

satta Sismik Korumanın Temelleri 
ve Yönetmelikler”, Sismik Dizayn 
Mühendisi Ali Cenk Tepegöz (Ulus 
Yapı A.Ş.) “Sismik Keşif Özeti 
Hazırlama Esasları” ve DİD’in geç-
miş dönem başkanlarından Dep-
rem Yüksek Mühendisi Dr. Oğuz 
Bahadır Şadan (OBS Proje Müh. Müş. Ltd. Şti.) 
“Tesisat için İleri Deprem Mühendisliği Uygu-
lamaları” başlıklı sunumları ile seminer katılım-
cılarına bilgi aktaracak. Tesisatın sismik koru-
ması, ilgili yerel ve uluslararası yönetmeliklere 
tam hâkimiyet ve uzun yıllara dayalı deneyim 

gerektiren bir uzman mühendis-
lik konusu. Bu seminerde hepsi 
birer DİD (Deprem İzolasyon 
Derneği) üyesi kurumu temsil 
eden konuşmacılar; konuya yeni 
dahil olanlar için depremler ile 
ilgili genel bilgilerden başlayarak 

ilgili yönetmelikleri ve standartları anlatacak. 
Konuşmacılar, ihale dosyası hazırlayanlar için 
tesisatta sismik keşif özeti hazırlama esasla-
rına değinecekler ve bu konuya daha fazla ilgi 
duyanlar için de uzman deprem mühendisliği 
pratiklerini paylaşacak.

T

U

Eren Kalafat: “Acrefine API-M serisi pad izolatörleri, titreşim 
izolasyonunda en iyi fiyat garantisine sahip”

lus Yapı’nın Türkiye mümessili 
olduğu Acrefine’ın API-M serisi pad 

izolatörleri, tesisat ekipmanlarında en eko-
nomik şekilde titreşim yalıtımı yapmak için 
tercih ediliyor. 
Ulus Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eren 
Kalafat, konuyla ilgili şunları söylüyor: 

“Patentli modüler tasarımı sayesinde 
sahada kolayca istenen ebatta kesilerek 

kullanılabilen API-M serisi pad 
izolatörler ile çok pratik uygu-
lamalar yapılabiliyor. Özellikle 
klima santralleri, fanlar, hid-
roforlar ve nispeten küçük 
pompalar için standart olarak 
50x50 mm ile 350x350 mm 
ebatlarında ve 90 ila 4.410 kg 
kapasitelerde Ulus Yapı stokla-

rında her an hazır bulunan bu 
pad izolatörler, istendiğinde 
çok katlı olarak kullanılarak çok 
daha yüksek kapasitelere ula-
şabilmektedirler. API-M serisi 
pad izolatörleri alternatifleri 
arasında en iyi fiyat garanti-
siyle sismikmarket.com’dan 
hemen temin edebilirsiniz.”
 

Armatür Derneği İlk Ziyaretini TSE ve GAZMER’e Gerçekleştirdi
rmatür Derneği ilk ziyaretini 21 
Şubat 2019 tarihinde TSE ve 

GAZMER’e gerçekleştirdi. Tanışma ama-
cıyla gidilen ziyarette gelecek projelerin-
den bahseden Armatür Derneği, sektö-
rün önerilerini kapsayan bir raporu TSE 

yetkililerine iletti ve bu rapor TSE Genel 
Sekreteri Aykut Kırbaş tarafından mem-
nuniyetle karşılandı. Armatür Derneği 
ve GAZMER, yakın zamanda sektörü bir 
araya getirecek bir çalıştayın yapılması için 
hazırlıklara başlanması adına fikir birliği 
oluşturdu. Armatür Derneği’nin açılmasını 
memnuniyetle karşıladıklarını belirten TSE 
ve GAZMER üyeleri, Armatür Derneği ile 
işbirliği için her zaman hazır olacaklarını 
bildirdi. Verimli geçen her iki toplantıda 
da Armatür Derneği Yönetim Kurulu, TSE 
ve GAZMER yetkililerinin ilgisinden mem-
nun kaldıklarını belirtti. Armatür Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, 
Başkan Yardımcıları Erman Ayvaz ve Adem 
Tekneci, gerçekleştirilen her iki toplantıdaki 
misafirperverlik ve ilgiden dolayı teşekkür-
lerini her iki kurum yetkililerine de iletti.

A
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İ nşaat sektörünün en önemli tekno-
lojik gelişimlerinden biri olan BIM 

(Building Information Modelling) yani Yapı 
Bilgi Modellemesi’nin Türkiye’de kullanı-
mının daha da yaygınlaşması amacıyla, 
sektörde rol alan tüm paydaşlar tarafın-
dan önemli bir adım atıldı. Türkiye inşaat 
malzemeleri sektörünün çatı örgütü Tür-
kiye İMSAD’ın ev sahipliğinde bir araya 
gelen mimar, mühendis, müteahhit, teknik 
müşavir, yazılımcı, danışman, akademis-
yen ve inşaat malzemesi sanayisi tem-
silcilerinden oluşan proje ortakları; yapı 
endüstrisinde sayısal dönüşümün öncüsü 
‘buildingSMART Türkiye’nin kuruluş süre-
cini başlattı. Tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de inşaat sektörü dijitalleşmede 
diğer sektörlerin çok gerisinde kalıyor. 
İnşaat sektöründe dijital dönüşüm süre-
cinin en önemli teknolojik örneklerinden 
biri olan BIM, Endüstri 4.0 ve dijitalleşme 
çağında inşaat sektörünü geleceğe taşıyor.
Günümüzde tüm sektörler teknolojideki 
gelişmelerle kendini yenileme ve geliştirme 
imkânı bulurken, inşaat sektörünün de bu 
gelişmelere ayak uydurması, geleceği yaka-
laması için elzem görünüyor. 21’inci yüz-
yılda inşaat sektörü tasarım ve projelerinde 
yüzyıllardır kullanmakta olduğu 2-boyutlu 
(2D) pafta kullanımın ötesinde, artık proje 
verileriyle beraber 3-boyutlu (3D) modelleri 
kullanarak yeni bir sürece geçiş yapıyor. 
Artık yapılar eskinin üretim yöntemleri ile 
değil, inşaat sonucunun görülebildiği üç 
boyutlu modelleme sistemleri ile yapılıyor.

BIM,	buildingSMART	Türkiye	
temsilciliği	ile	inşaat	sektörünün	
tüm	alanlarında	yaygınlaşacak

Tüm dünyada hızla yayılan BIM ile inşaat ve 
yapı sektörü; hız, verimlilik, sürdürülebilirlik 
ve artırılmış ekip çalışması avantajlarına 
kavuşuyor. Dolayısıyla BIM’in önemi, hem 
yurtdışındaki projelerdeki gereksinimler 
hem de Türkiye’de sektörün bu yönde 
evrilmesi doğrultusunda her geçen gün 
artıyor. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde 
ilk üç sıra içinde yer alan Türk müteah-
hitlerin daha fazla değer yaratması adına 

istihdam, malzeme ve projelerin de birlikte 
hareket etmesi için özel sektörün yanı sıra 
kamu kuruluşlarının da BIM uygulamala-
rına yönelik desteğinin sağlanması gerekli 
görünüyor. Bu noktadan hareketle müte-
ahhit, müşavir ve yazılım sektörü temsil-
cileri ile akademisyenler bir araya geldi ve 
inşaat malzemesi sanayisinin çatı örgütü 
Türkiye İMSAD’ın ev sahipliğinde BIM 
uygulamalarının inşaat sektörünün tüm 
alanlarında yaygınlaşması için 1 yılı aşkın 
süre boyunca çalışma ve toplantılar düzen-
ledi. BIM konusunda yapılan bu toplantılar 
verimli sonuçlar alarak bir odak oluşturul-
masının gerektiği yönünde ortak kanıya 
varıldı ve bu bağlamda yapı endüstrisinde 
sayısal dönüşümün öncüsü olarak kendini 
konumlandıran ve bu konuda uluslara-
rası veri standartlarını oluşturan otorite 
bir kurum haline gelen buildingSMART’ın 
Türkiye temsilciliğinin kurulmasına yöne-
lik ilk adım atıldı. Mimarlar, müteahhitler, 
taahhüt firmaları, teknik müşavirler, yazılım 
firmaları, danışmanlar, inşaat malzemesi 
üreticileri, akademisyenler ve uzmanlar-
dan oluşan buildingSMART Türkiye Çalışma 
Grubu, 200’ün üzerinde üyesiyle, Henry 
Ford’un “Bir araya gelmek başlangıç, bir 
arada kalmak gelişim, bir arada çalışabil-
mek başarıdır” prensibinden yola çıktı. Bir 
yandan standartların oluşturulması, rehber 
dokümanların hazırlanması, ürünlerin yer 
alacağı dijital BIM Kütüphaneleri oluştu-
rulması gibi konularda çalışmalar yürütü-
lürken, diğer yandan temsilciliğin resmi 
hale gelmesi için temaslarda bulunuldu. Bu 
çalışmalar sonucu 25 Ekim 2018 tarihinde 
buildingSMART Türkiye Çalışma Grubu 
Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Çıtıpıtıoğlu, 
Çalışma Grubu Sekreteri Müge Sümerol 
ve Türkiye İMSAD Genel Sekreteri Aygen 
Erkal, buildingSMART-International Home 
of Open BIM İcra Kurulu Başkanı Richard 
Petrie ile Londra’da bir araya gelerek buil-
dingSMART Türkiye temsilciliğinin kurul-
ması için resmi başvurusunu gerçekleştirdi.

İnşaat Sektörünün Tüm Paydaşları ‘buildingSMART Türkiye’yi Kurdu

Küresel	standartlar,	ulusal	
standartlar	olarak	kabul	ediliyor

Londra’daki görüşmede buildingSMART’ın 
en önemli misyonunun açık ve paylaşılabilir 
sosyal altyapının toplumsal, çevresel ve 
ekonomik faydaların kazanılması açısından 
dünya çapında ticari ve kurumsal süreç-
lere uygulanabilirliği konusunda farkındalık 
yaratmak olduğunu belirten Richard Petrie, 
“BIM konusunda uluslararası standartların 
oluşturulmasında işin tam ortasındayız. 
Tedarikçilerin çoğu bu standartların uygu-
lanmasına önem veriyor. Sektörde küresel 
boyutta standartları belirledikten sonra 
ulusal standartlar olarak kabul edilmesini 
sağlıyoruz. Biz Türkiye’de bu alanda hızlı 
gelişmeler olacağına inanıyoruz” dedi.
5 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen 
buildingSMART-International Yönetim 
Kurulu’nda yapılan başvuru değerlendi-
rildi ve “buildingSMART Türkiye Chapter-
in-formation” yapılanması onaylandı. 
2019 yılı itibarıyla Standartlar ve Yayınlar 
Çalışma Grubu, Teknoloji Çalışma Grubu, 
Proje Geliştirme Çalışma Grubu, Eğitim 
Çalışma Grubu ile İletişim, Tanıtım ve Üye-
lik Çalışma Grubu da, belirlenen yol harita-
ları doğrultusunda faaliyetlerine başlıyor.

BIM	-	Yapı	Bilgi	Modellemesi

Dijital dönüşüm sürecinin en önemli tekno-
lojik örneklerinden biri olan BIM (Building 
Information Modelling) yani Yapı Bilgi 
Modellemesi; bir yapının yaşam dönemi 
boyunca gerekli tasarım ve proje verisinin 
dijital formatta yönetilmesini sağlayarak, 
yapı için adeta bir bilgi bankası niteliği 
taşıyor. Gelişmiş ülkelerde yatay enteg-
rasyonun en güzel örneklerinden biri olan 
BIM, nihai müşteriden üreticiye kadar tüm 
paydaşların ortak aklının buluştuğu; enerji-
den atık yönetimine, kaynak kullanımından 
kullanıcı ilişkilerine kadar tüm sürecin bir 
bütün olarak ele alındığı bütünleşik bir yapı 
tasarım yaklaşımı. Dijitalleşmeden Endüstri 
4.0’a, Ar-Ge’den inovasyona kadar tüm 
ihtiyaçların ve çözümlerin yanıtlarını bul-
duğu bir platform.
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TMD İstanbul İl Temsilciliği ve Nicoll 
işbirliğiyle 28 Şubat 2019 tarihinde 

Gayrettepe Sürmeli Otel’de “Sıhhi Tesisatta 
İnnovatif Partneriniz” Semineri düzen-
lendi. Etkinliğin açılış konuşmasını TTMD 
Yönetim Kurulu Üyesi Nermin Köroğlu 
Işın yaptı. Nicoll Türkiye Ülke Müdürü R. 
Burak Kolsuk ve Proje Satış Müdürü Fahri 
Çağrı Özgümüş’ün sunumlarıyla gerçekle-
şen seminerde katılımcılara; çatı ve peyzaj 
alanlarında sifonik sistem ile yağmur suyu 
drenajı, zemin ve teraslarda yağmur tahli-
yesi drenaj kanalları ve Fuga, Connecto ve 
Kenadrain kanallar hakkında teknik bilgiler 
uygulama örnekleri ile aktarıldı. Nicoll Tür-
kiye Ülke Müdürü R. Burak Kolsuk semi-
nerde yaptığı konuşmada, “Nicoll Türkiye, 
2016 yılından itibaren Türk inşaat sektörüne 
hizmet veriyor. Yağmur suyu drenajı, atıksu 

emirDöküm, İstanbul Medipol Üni-
versitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü 

tarafından düzenlenen "MECTALKS Leaders" 
etkinliğinin Altın Sponsoru oldu. DemirDö-
küm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, 
Türkiye ekonomisine yön veren liderlerin 
katılım sağladığı konferansta konuşmacı 
olarak yer aldı. Öğrencilerin liderlerin başarı 
hikâyelerini dinleme ve deneyimlerinden 
yararlanma şansı yakaladığı konferansta 
gençlere iş hayatında başarı yolu için tavsi-
yelerde bulunan Ertuna, DemirDöküm’ün 
65 yıllık başarı öyküsünü gençlerle paylaştı. 

Marka	bilinirliği	yüzde	90’ın	
üzerinde
Küresel rekabetin kıyasıya yaşandığı günü-
müzde şirketlerin hizmet verdiği sektörlerde 
liderliğe ulaşabilmeleri için pek çok şeyi dik-
kate alması gerektiği belirten Erdem Ertuna, 
"Rekabetçi pazarlarda başarı ve sürdürülebi-
lirliğin kaçınılmaz gereği, yenilikçi ürün ve 
teknoloji geliştirmek. DemirDöküm olarak 
1954'ten günümüze sektörde kalitemizle, 
uzmanlığımızla ve ilklerin markası olmanın 
yaşattığı gururla hizmet veriyoruz. Isıtma, 
güneş enerjisi, su ısıtma ve soğutma ala-

drenajı konularında 
uzmanlaşan Nicoll, 
yüzlerce referan-
sıyla Türkiye’de kul-
lanıcı memnuniye-
tini ön planda tutu-
yor, çevre dostu 
ürünleri ve inovatif 
çözüm anlayışıyla 
faaliyetini sürdürü-
yor. Nicoll’ün çatı 
ve peyzaj alanla-
rında sifonik sistem 
ile yağmur suyu drenajı; ticari, endüstriyel, 
hizmet veya konut amaçlı yapıların düz ya 
da eğimli çatılar için yağmur suyunu tah-
liye etmeyi sağlıyor. Nicoll Drenaj Kanalları 
ise yağmur suyu tahliyesi uygulamalarında, 
maliyeti avantajlı sunan bir çözüm. Bahçe 

nında ürettiğimiz ürünler uzun 
yıllar tüketicilerimizin evinde kalı-
yor.  Bu nedenle değişen tüketici 
ihtiyaçlarını karşılamak adına geliş-
tirdiğimiz yeni ürünlerde özellikle 
tüketicilerimizin hayatlarını kolay-
laştırmak ve daha fazla konfor sağ-
lamaya özen gösteriyoruz” dedi.  
DemirDöküm’ün yaptığı araştırma-
lar, yatırımlar, hizmet kalitesi ile 
sektörde lider marka olduğunu ve 
ısı konforu ile özdeşleştiğini söy-
leyen Ertuna; “Türkiye'nin 81 ilinde ısıtma 
sektörünün en geniş, en güçlü satış ve servis 
ağına sahip şirketi konumundayız. Ürünle-
rimiz ve yaptığımız iletişim çalışmaları ile 
marka bilinirliğimiz yüzde 90'ın üzerinde. 
Müşterilerimize verdiğimiz memnuniyet 
neticesinde, tekrar satın alma kararında 
yine yüzde 65 oranında tercih ediliyoruz” 
açıklamasını yaptı. 

“Kariyer	yolculuğunuz	için	
bugünden	hedeflerinizi	
belirleyin”
Konuşmasında kariyer planı yapan gençlere 
tavsiyelerde bulunan Ertuna, "İş hayatında 

Nicoll ve TTMD İşbirliğiyle “Sıhhi Tesisatta İnnovatif Partneriniz” 
Semineri Düzenlendi

DemirDöküm, MECTALKS Leaders Etkinliğinde Gençlerle Buluştu

ve yeşil alanlar, garaj ve trafik alanları, park 
alanları, çok katlı otoparklar, teras, yürüme 
yolları, yüzme havuzları gibi alanlarda kendi 
içindeki markaları ile mimar ve mühendis-
lere fırsatlar sunuyor” dedi. Seminer, düzen-
lenen akşam yemeğiyle son buldu.

fark yaratmak için bugünden kendinize bir 
hedef belirleyin, bu hedefe ulaşmak için 
planlar hazırlayın. Kendinizi bir şirket gibi 
düşünün. Kariyer yolculuğunuz için vizyon, 
misyon ve değerler belirleyin. Hayatta her 
şey beklediğiniz gibi gitmeyebilir. Zorluk-
larla, başarısızlıklarla karşılaşabilirsiniz. Böy-
lesi durumlarda hızlıca belirlediğiniz hedef-
leri düşünün, sabredin ve hedeflerinizden 
vazgeçmeyin. Karşılaşacağınız başarısızlık-
lardan mutlaka ders çıkarın. Başarı yolunda 
tek başınıza savaşmayın, ekip çalışmasına 
güvenin. Planlı, disiplinli olun ve çok çalışın. 
Hayat hızla geçiyor, bu süreçte eğlenmeyi 
de ihmal etmeyin" dedi.
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Vural Eroğlu Akademi İlk Mezunlarını Verdi

İ klimlendirme sektörünün dua-
yenlerinden ve HSK’nın kurucusu 

Vural Eroğlu’nun eğitime ve sektörün 
gelişimine verdiği önemi yaşatmak için 
kurulan Vural Eroğlu Akademi ilk mezun-
larını verdi. İleride sektöre vakfedilmesi 
planlanan projenin ilk katılımcıları Syste-
mair HSK çalışanları oldu. Boğaziçi, 

S

E

Systemair HSK ile Eğitimde Süreklilik: 
Frico Academy

Systemair HSK, ENKA Okulları Öğrencilerini Kocaeli'deki Fabrikasında 
Ağırladı 

ystemair HSK, çözüm ortakları ile 
birlikte İsveç Goethenburg’da ger-

çekleşen Frico Academy’ye katıldı. 
Eğitimde katılımcılara apareyler, endüs-
triyel hava perdeleri ve seçim programları 
hakkında uygulama, avantajlar ve seçim 

nka Okulları Anadolu Teknik Lisesi 
10. Sınıf Makine Otomasyon bölümü 

öğrencilerine Systemair HSK fabrikasında 
6 Şubat tarihinde bir teknik gezi düzen-
ledi. Düzenlenen bu gezide; fabrikanın 
işleyişi, firma bünyesindeki departmanlarla 
ilgili bilgiler, proje geliştirme süreçleriyle 

kriterleri ile ilgili bilgiler verildi. Soğuk oda 
ve endüstriyel hava perdesi uygulamaları 
anlatıldı. 
Sunum ve eğitimlere interaktif bir şekilde 
dahil olan katılımcılar, eğitim sonunda katı-
lım sertifikası aldı.

ilgili bilgiler öğrencilerle paylaşıldı. İnsan 
kaynakları departmanı, Systemair HSK’da 
kariyer fırsatlarının anlatıldığı bir sunum 
yaparak öğrencilerle iklimlendirme sektö-
rüne dair bilgiler paylaştı. Sunumların ve 
üretim hattı turunun ardından öğrencilerin 
soruları cevaplanarak gezi sonlandırıldı.

Marmara, Yıldız Teknik ve İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’nden gelen akademisyen-
lerden toplamda 120 saati aşan ve 4 
aya yayılan satış ve pazarlama, finans 
ve operasyon yönetimi gibi ders alan 
katılımcılar yoğun bir sürecin sonunda 
MBA programının ilk fazını başarıyla 
tamamladı.

Ekonomi Bakanlığı, Hannover Messe’ye Yerli ve Milli Üretimle Katılan 
Türk Markalarını Destekleyecek 

D ünyanın önde gelen sanayi kuru-
luşlarının Almanya’da buluştuğu 

Hannover Messe fuarı, “Entegre Endüstri 
– Endüstriyel Zeka” ana temasıyla 1-5 Nisan 
2019 tarihleri arasında düzenlenecek. Her 
yıl endüstriyel teknolojide bir sonraki adı-
mın ne olacağına odaklanan fuar, 2019 
yılında IAMD–Entegre Otomasyon, Hareket 
ve Kuvvet, Dijital Fabrika, Enerji, Endüstriyel 
Tedarik, ComVac, Araştırma & Teknoloji 
bölümlerinden oluşacak. Endüstriyel tekno-
lojilerin entegrasyonu, dijitalleşmesi, birbi-
riyle bağlantısı ve dünyadaki üretim endüst-

rileri için fuarda önemli bir alan ayrıldı. 
Hannover Messe fuarına Türkiye’den yerli 
ve milli markalarıyla katılacak olan firma-
lara Ekonomi Bakanlığı’nın teşvik vere-
ceği duyuruldu. Fuara katılacak olan Türk 
markalara bakanlığın metrekare bazında 
vereceği teşvikin bedeli ise 1.264 TL ola-
rak belirlendi. Endüstri alanında ürün ve 
çözümler sunan fuara, 2018 yılında 200’ü 
Türk olmak üzere 5000’i aşkın firma katıl-
mıştı. 75 ülkeden 210 bin sektör profesyo-
neli ise yeni işbirlikleri yakalama amacıyla 
fuarı ziyaret edilmişti.

34 TERMODİNAMİK • MART 2019





Haberler

Bosch Termoteknik Tüm Dijital Platformlarını Bir Arada Topladığı 
İş Ortakları Portalını Yayına Aldı

B osch Termoteknik iş ortaklarının 
hayatını kolaylaştırmak için geliştir-

diği tüm dijital platformları tek bir portal 
altında bir araya getirdi. Tek bir şifre ile 
tüm platformlara erişim sağlayan iş ortak-
ları portalı şubat ayında yayına alındı. Bu 
portal sayesinde iş ortakları; hem sek-
törün en iddialı sadakat kulübü Bosch 
Partner Program, cihaz alım ve fatura 
takibi sağlayan Anahtar Sistem, show-
room yönetimi platformu Showroom 
Dizayn ve referans platformu ve çevri-
miçi eğitim sunduğu e-akademi gibi tüm 
çevrimiçi portallara hem de web siteleri ve 
sosyal medya hesaplarına aynı platform 
üzerinden erişim sağlayabilecek. Bosch 

B
Bosch Termoteknoloji İş Ortakları Toplantısı Düzenlendi

osch Termoteknoloji İş Ortakları Top-
lantısı bu yıl 22-24 Şubat tarihleri 

arasında Antalya Rixos Premium Otel’de 
gerçekleştirildi. Toplantıda Bosch çalışanları, 
toptancı ve taahhütçü iş ortakları ile bir 
araya geldi. 2019 yılının gelişmeleri, dijital-
leşen dünyada doğru konumlanma, değişi-
min ve dönüşümün önemi ve dünya trend-
leri ile ilgili sunumların yapıldığı toplantıda 

CNN Türk Ekonomi Editörü Cem Seymen 
ekonomi gelişmeleri hakkında bilgiler verdi. 
Bunların yanında iş geliştirme ve daha geniş 
kitlelere ulaşabilme amacıyla Google ve 
sosyal medya kullanımlarıyla ilgili tavsiyeler 
örneklerle paylaşıldı. Toplantının fuaye ala-
nında ise şirketin son dijital projeleri tanıtıldı. 
Katılımcılara tüm dijital platformlara tek bir 
hesap ile erişim sağlayan iş ortakları portalı, 

Termoteknoloji Pazarlama Direktörü Ali 
Aktaş dijital dönüşüme verdikleri önemi 
“Günümüzde teknolojik gelişmelerin tüm 
imkânlarından yararlanmak, başarının 
en önemli faktörlerinden biri. Özellikle 
Bosch Grubu’nun büyük yatırımlar yaptığı 
mobilite, yapay zekâ, nesnelerin interneti 
gibi dijital teknolojilerin önem kazanması 
dönüşümü daha da hızlandırıyor. Yeni 
nesil çözümler verimliliği artırırken dijital 
teknolojilerle hayatı kolaylaşan müşterile-
rin beklentileri farklılaşıyor. Bu değişimler 
doğrultusunda şirketlerin yeni yaklaşım-
lar geliştirmesi, hizmet ve ürünlerini bu 
çağın koşullarına uyumlu hale getirmesi 
kaçınılmaz. Biz de bu dönüşüme sek-

törde öncülük ederek sadece ürettiğimiz 
ürünlerde dijitalleşme değil, her alanda 
iş ortaklarımıza ve son kullanıcılarımıza 
sunduğumuz hizmetleri ve servisleri diji-
talleştiriyoruz ve onların hayatını kolaylaş-
tırmaya çalışıyoruz” şeklinde ifade ediyor.

sektörün fark yaratan sadakat kulübü Bosch 
Partner Program, bayi web sitesi oluşturma 
projesi, showroom yönetim portalı Show-
room Dizayn hakkında bilgi verildi. İş ortak-
ları ayrıca, Bosch’un yönetimindeki Bosch 
Car Service’ler ile ilgili ürün ve hizmetleri 
de tanıma fırsatı buldu. Nükhet Duru’nun 
sahne aldığı gala yemeğinin ardından iş 
ortakları toplantısı tamamlandı.

ULPATEK Filtre 2019 Yılında, ULPALAB Test Laboratuvarında Ar-Ge 
Çalışmalarına Devam Ediyor

U LPATEK Filtre, ar-ge departmanında 
yer alan, başarılı ar-ge mühendisleri 

ve tecrübeli kadrosuyla ürün destek, ürün 
geliştirme ve mühendislik uygulamalarında 
çalışarak gelişen ve değişen teknolojiye 
hızla adapte oluyor. Bunun son örne-
ğini de ULPALAB adını verdiği Filtre Test 
Laboratuvarı’nda yeni ISO 16890 standar-

dına uygun Filtre Test Sistemini devreye ala-
rak gösterdi. Konuyla ilgili firma tarafından 
yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
"ULPATEK’in 66’nın üzerinde ülkeye ihracat 
yapma başarısındaki en önemli etkenler-
den biri de dünyanın sayılı filtre üreticisinin 
sahip olduğu gelişmiş test laboratuvarla-
rından birine sahip olmasıdır. Hammadde 
kontrol testlerini, filtre performans testle-
rini, sızdırmazlık ve basınç testlerini, 2018 
yılının haziran ayı itibarıyla geçerli olan ISO 
16890’a göre filtre testlerini, HEPA filtre-
ler için EN 1822’ye göre yağ dumanı (Oil 
Thread Test) kaçak testi ile tarama testini 
(Scan Test), fotometre ile yapılan EMERY 
3004 (DOP testi) testini fabrikasındaki 
test laboratuvarında tecrübeli kadrosuyla 
gerçekleştiriyor. ULPATEK Filtre, en basit 

havalandırma sistemlerinden temiz odalara 
kadar bütün iklimlendirme sistemlerinin 
filtre ihtiyaçlarına karşılık verebilecek ulus-
lararası standartlara uygun, yüksek kalitede 
Kaba, Orta, Hassas, EPA, HEPA ve ULPA 
filtreleri, 12.650 m² alana sahip modern 
tesisinde, filtrasyon alanındaki en gelişmiş 
makinalar ile global standart ISO16890 ve 
Avrupa standardı EN1822’ye göre temi-
zoda şartlarında üretiyor. Kuruluşundan bu 
yana ISO:9001 kalite yönetim sertifikasını 
TÜV NORD/Almanya’dan alan ULPATEK, 
aynı zamanda az sayıda filtre üreticisinin 
sahip olduğu Eurovent sertifikasına da 
sahip. ULPATEK Filtre, ULPALAB ile global 
pazardaki rekabet gücünü her gün daha 
fazla artırırken, sektörde de bu alanda öncü 
olmaya devam ediyor.” 
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Haberler

Havuz Sektörü, 2-5 Ekim 2019’da POOL Expo’da Bir Araya Gelecek

P OOL Expo iki yılda bir ISK-SODEX 
ile eşzamanlı olarak düzenleniyor. 

fuarda yüzme havuzlarından buhar oda-
larına, havuz kimyasallarından filtrasyon  
sistemlerine kadar pek çok yeni ürün ser-
gileniyor. 
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Türkiye 
Genel Müdürü Alexander Kühnelkonuyla 
ilgili “Villa ve site tipi konutların yaygın-
laşması büyükşehirlerdeki yaşam tarzını 
değiştiriyor, kentlerdeki havuz sayısı artıyor. 
Benzer şekilde, başta Akdeniz olmak üzere 
birçok bölgede devam eden otel yatırımları 
da bu konuda önemli bir iş hacmi yaratıyor. 
Her yıl en az 10 bin yeni havuzun inşa edil-
diği ve mevcut havuzların bakım ihtiyaçları 
da göz önüne alındığında, sektörün eko-
nomik değeri daha net anlaşılıyor. POOL 
Expo bu büyümeye yanıt vermeye hazırdır. 

Türkiye’de artık neredeyse her otelde bulu-
nabilen SPA ve sauna merkezleri, sağlık 
turizminin önemli bir ayağını, oluşturuyor. 
Yılsonunda sadece yabancı oteller zincirine 
ait otel sayısının 600’ü aşması bekleniyor. 
Yerli yatırımlar da hesaba katıldığında bu 
sayı daha da artıyor. Döviz kazandırıcı 
etkisiyle, ekonomiye önemli katkılar sağ-
layan bu faaliyet alanında SPA ve saunalar 
konusunda yeni tasarım ve modellere olan 
ihtiyaç da aynı hızla artıyor. POOL Expo bu 
alanda hem katılımcılar hem de müşteriler 
için en önemli buluşma merkezi olmayı 
sürdürüyor.” 
2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında düzen-
lenecek POOL Expo’da; yüzme havuzları, 
saunalar, buhar odaları, havuz kimyasalları 
ve test ekipmanları, filtrasyon sistemleri, 
dezenfeksiyon sistemleri, havuz kaplama 

malzemeleri, sualtı aydınlatma ekipmanları, 
havuz aksesuarları, yüzme havuzu inşaat 
ve izolasyon malzemeleri, olimpik havuz 
ekipmanları, ısıtma ve nem alma cihaz-
ları, havuz mobilyaları, su ekipmanları, süs 
havuzları, güvenlik örtüleri, kış örtüleri ve 
kapama sistemleri sergilenecek.

A yvaz; ürün ve hizmetleriyle ilgili son 
gelişmeleri anlatmak ve Bim/Revit 

teknolojisinin sektöre sunduğu avantajları 
öğrencilerle paylaşmak amacıyla İstanbul 
Gelişim Meslek Yüksekokulu’ndaki bir semi-
nerde yer aldı. 28 Şubat tarihinde Gelişim 
Üniversitesi Avcılar kampüsünde gerçek-
leştirilen organizasyona 1 ve 2. sınıflarda 
okuyan 50 kişilik bir öğrenci grubu katılım 
gösterdi. Ayvaz Proje Mühendisleri Batu-
han Yavuz’un “kompansatör” ve “BİM/
Revit”, Oğulcan Torun’un ise “buhar” ve 
“BİM/Revit” konularında bilgi verdiği ve 
mezuniyetlerinden bugüne kadarki dene-
yimlerini aktardığı seminer, ileride teknik 
eleman veya dikey geçişle mühendis ola-
bilecek öğrenciler tarafından ilgiyle takip 
edildi. Konuyla ilgili bilgi veren Batuhan 
Yavuz, Gelişim Üniversitesi’nden kısa bir 
süre önce kendilerine bir söyleşi teklifi geldi-

ğini ve Oğulcan Torun’la birlikte bu etkinliğe 
kısa sürede hazırlandıklarını söyledi. Yavuz, 
“Bizler sektörün genç üyeleri olarak, hem 
akademi yıllarını çok geride bırakmadık 
hem de sektörün içindeyiz. Bu seviyedeki 
profesyonellerin öğrencilerle buluşmasının 
ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum” 
dedi. Sadece deneyimlerini değil, teknik 
bilgilerini de öğrencilerle paylaştıklarını 
söyleyen Yavuz “Söyleşide ben kompansa-
törlere odaklandım. Kompansatörlerin ne 
olduğunu, nerelerde kullanıldığını, güvenli 
bir tesisat için niçin gerekli olduğunu ve 
Ayvaz ürün gamındaki kompansatörleri 
anlattım. Ayrıca BİM/revit teknolojisini, 
kullanım yerlerini ve sektöre sunduğu fay-
daları ‘örneklerle’ sunma fırsatı bulduk” diye 
konuştu. Ayvaz Proje Mühendisi Oğulcan 
Torun da, iş hayatına sahada başladığını, 
bugünse Ayvaz’da kurumsal tarafta çalıştı-

Ayvaz Proje Mühendisleri, Gelişim Üniversitesi Öğrencileriyle Buluştu
ğını söyleyerek iki farklı alandaki deneyimini 
öğrencilerle paylaştı. Sahada proje bazlı ve 
yüksek tempolu bir çalışmanın ön plana 
çıktığını, kurumsal tarafta ise daha uzun 
soluklu ve planlı olmanın fark yaratabile-
ceğini söyleyen Torun, “Seminerde buhar 
ve BİM/Revit konularına değinsem de; bu 
deneyimlerin öğrencilerin meslek seçiminde 
önemli olabileceğini düşünüyorum. Biz de 
o sıralarda otururken sektör profesyonelle-
riyle bir araya geleceğimiz organizasyonlara 
değer verirdik, heyecanlanırdık. Bugün de 
akademiyle ilk defa bir araya geldiğim için 
heyecanlıyım. Öncü bir firmada çalışıyor 
olmak ve firmamızı tanıtıyor olmak gurur 
verici” dedi. Seminerin sonunda yaptıkları 
soru-cevap bölümünün büyük ilgi gördü-
ğünü belirten Ayvaz proje mühendisleri; 
öğrencilerden en çok SolidWorks ve Revit 
arasındaki farklar ve ürünlerin çalışma pren-
siplerine yönelik soruların geldiğini belirtti. 
İlerleyen zamanlarda Gelişim Üniversitesi 
öğrencilerinin Ayvaz’ı ziyaret etmesi ve fab-
rika gezisinin gündeme gelebileceğini dile 
getiren Ayvaz temsilcileri, İstanbul Gelişim 
Üniversitesi’ne ve özellikle İstanbul Gelişim 
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Enes 
Kalyoncu’ya teşekkür etti.
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FORM

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

 

ALDAĞ A.Ş.

7.

Kayseri Develi Hastanesi
830 m2 oturum alanı üzerinde, 30.095 m2 kapalı 
alana sahip 150 yataklı modern cihazlar ile dona-

nımlı yeni Kayseri Develi Hastanesi’nin sağlıklı ve enerji ve-
rimli havalandırma çözümü, Aldağ A.Ş. tarafından üretildi. 
Yaklaşık maliyeti 52 milyon lirayı bulan ve Eyüboğlu İnşaat 
tarafından inşa edilen sağlık tesisi için Aldağ A.Ş. tarafın-
dan 8.000-30.000 m3/h kapasite aralığında 17 adet klima 
santrali ile 8.000-18.000 m3/h kapasite aralığında, sağlık 
sektörü ve temiz oda uygulamaları için Aldağ A.Ş. Ar-Ge 
grubu tarafından özel olarak dizayn edilen hijyenik klima 
santrali üretildi. Aldağ hijyenik klima santralleri ile hasta-
nenin hava kalitesinde güvenilir hijyen koşulları sağlanır-
ken, aynı zamanda mahallin sıcaklık, nem, pozitif-negatif 
basınç gibi parametreleri de kontrol altında tutuluyor.

 

CONDAIR

S

İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi
ağlık yatırımlarında Türkiye’nin 3. büyük projesi olan 
İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi projesinde Condair 

ürünleri tercih edildi. Bu hastanedeki nemlendirme uygula-
masının hijyenik buhar jeneratörleri tarafından sağlanacak 
buharı kullanan paslanmaz çelik gövdeli ESCO-SS ürünleri 
ile gerçekleştirilmesi planlanıyor. İstanbul İkitelli Şehir Has-
tanesi, 2 bin 354 yatak kapasiteli ana hastane, 200 yatak 
kapasiteli fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ve 128 ya-
tak kapasiteli psikiyatri hastanesinden, ana hastane ise ortak 
bir çekirdek yapı etrafına kurulu 6 adet bloktan oluşuyor.

İMBAT

K

Dışişleri Bakanlığı Yönetim 
Binası, Gürcistan

endi özgün ürünlerini tasarlayan ve üretimini gerçekleş-
tiren İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri, yüzde 

100 yerli tasarımlarıyla hem Türkiye’de hem de dünyada tercih 
ediliyor. Yüksek verimli ve çevre dostu ürünleriyle projelere ve 
dünyaya kazanç sunuyor.
Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, başkent Tiflis’te yapılan yönetim 
binası iklimlendirmesi için İmbat’ı seçti. Dışişleri Bakanlığı binası 
projesinde İmbat çatı tipi paket klima cihazları, klima santralleri 
ve kondensing üniteleri tercih edildi. Projede sağlıklı ve ideal 
iklimi sağlamak için İmbat’ın bir adet heat-pump ve elektrik 
ısıtıcılı, G4+F7 filtreli AC plug fanlı 5.850 m3/h debide ve 33,6 
kW soğutma kapasiteli tamburlu tip ısı geri kazanımlı çatı tipi 
kliması, üç adet 110,2 kW kapasiteli DX bataryalı paket klima 
santrali ve üç adet değişken devirli kondenser fanları ve sabit 
kondenser basıncı ile çalışan kondensing ünitesi yer aldı. Yük-
sek verimlilik odaklı ar-ge çalışmalarıyla geliştirilen İmbat çatı 
tipi klimalar, çevreye duyarlılığıyla da avantaj sağlıyor. 7-350 
kW kapasite aralığında 65.000 m3/h debiye çıkan, tamamı A 
ve B enerji sınıfında yer alan İmbat çatı tipi paket klima cihaz-
larında çevreci akışkan R410a kullanılıyor.
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FORM

 

PA-FLEX KAUÇUK

P

Tekirdağ İl Emniyet 
Müdürlüğü Binası

a-Flex Kauçuk, kamu ve özel sektör projelerinin kau-
çuk izolasyon tedarikçisi olmaya devam ediyor. İnşaatı 

devam eden Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü binası projesin-
de Pa-Flex Kauçuk ürünleri tercih edildi. Yeni hizmet binası 
2017 yılı Temmuz ayında ihaleye çıktı, inşası büyük bir hızla 
devam ediyor. Tamamlandığında toplam 35 bin 849 m2 
kapalı alana sahip olacak olan projede havalandırma kanal-
ları izolasyonunda Pa-Flex kauçuk levha ürünleri kullanıldı.

 
ULUS YAPI - ACREFINE

L

İstanbul Tower 205
event’te 23 bin 500 
metrekare arazide 

224 bin metrekare inşa-
at alanına sahip İstanbul 
Tower 205 projesinde, 
tesisat sismik koruma ve 
askı sistemleri konusunda 
küresel liderlerden İngiliz 
Acrefine’ın ürün ailesi ter-
cih edildi. Burj Khalifa To-
wer ve World Trade Cen-
ter gibi önemli projelerin 
mimarı Skidmore, Owings 
& Merrill LLP (SOM) tarafından tasarlanan İstanbul Tower 
205, 228 metre yüksekliğinde. 61 katlı yapı, Leed Gold Ye-
şil Bina standartlarını karşılıyor. 450 milyon dolar yatırımla 
hayata geçirilen İstanbul Tower 205 projesi “European Pro-
perty Awards 2018-2019”dan “En İyi Ticari Yüksek Bina” ile 
“En İyi Ofis Geliştirme” ödüllerini aldı. Deprem güvenliğinin 
titizlikle gözetildiği yapının mekanik tesisatı, Ulus Yapı'nın 
Türkiye mümessili olduğu Acrefine sismik izolatörleri ve tit-
reşim yalıtımı sistemleri ile güvence altında.

DAIKIN

T

Elite World Asia Hotel
urizm sektörün-
de zincir leşme 

ve marka çalışmalarıyla 
dikkat çeken Elite World 
oteller zinciri, Anadolu 
Yakası’nın en güzel lo-
kasyonlarından birinde 
yer alan Elite World Asia 
Hotel’in iklimlendirme 
çözümleri için Daikin’i seçti. Elite World’ün 50 bin metre-
karelik bir alan üzerinde yaptığı 350 odalı yeni oteli Elite 
World Asia Hotel, 120 milyon dolar yatırım bedeline sahip. 
Her şeyin en ince detayına kadar düşünüldüğü projede ik-
limlendirme için Daikin cihazları tercih edildi. Odalardan, 
toplantı salonlarına, restoranlardan SPA merkezine kadar 
otelin tüm mekânlarında Daikin ürün ve çözümlerinin kulla-
nıldığı proje, 2018 yılı Eylül ayında hayata geçti. Elite World 
Asia Hotel’de yüksek verim ve dayanıklılığı ile bilinen Daikin 
soğutma grupları, otel odalarının ve toplantı salonlarının 
ihtiyacı olan düşük ses seviyesi ve elektrik tasarrufu sağlayan 
fancoil’ler, optimum boyutlara sahip yüksek verimlilikle çalı-
şan klima santralleri kullanıldı. Daikin marka 30 adet klima 
santrali, 1 adet havuz nem alma santrali, 2 adet 1.450 kW 
invertörlü santrifüj soğutma grubu, 535 adet gizli tavan, ka-
setli döşeme ve 4 yöne üflemeli tip fancoil kullanılan projede 
iklimlendirme konforunun üst düzeye çıkarılması hedeflendi.

TANPERA

I

İstanbul Havalimanı
sı trans-
feri, ısıl 

depolama ve 
ısı enerjisi sis-
temleri konu-
sunda faaliyet 
gösteren Tan-
pera, İstanbul 
Havalimanı’na 
geniş sıcaklık ve 
basınç aralığında çalışan yüksek verimli ısı eşanjörü, sıcak 
su akümülasyon tankı, serpantinli ve elektrikli boyler, ısıl 
denge (buffer) tankı, genleşme tankı, hava ayırıcı-tortu tu-
tucu ve hidrolik denge tanklarının tedariklerini gerçekleştirdi. 
Türkiye’nin en büyük projelerinin birinde yer almanın mut-
luluğunu yaşadıklarını dile getiren Tanpera Genel Müdürü 
Ufuk Atamtürk, “Yüksek enerji tasarrufu sağlayan ve dün-
ya standartlarında üretim ve satışını yapmakta olduğumuz 
ürünleri, yüksek müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, 
çok daha geniş pazar ve sektörlere yaymayı amaçladık. Daha 
önceden de Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa Havali-
manı, Tunus Havalimanı, Erbil Havalimanı gibi birçok hava-
limanı projesinde yer almıştık. Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 
en büyük projelerinden biri olan İstanbul Havalimanı’nın 
çözüm ortağı olmaktan gurur duymaktayız. Projede emeği 
geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.
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FORM

 

HTK KLİMA

1

Bodrum Amerikan Hastanesi
9 9 7 ’ d e n 
itibaren hiz-

met veren Özel 
Bodrum Hasta-
nesi ,  kurumsal 
hayat ına 2018 
yıl ının Temmuz 
ayından beri Bod-
rum Amer ikan 
Hastanesi olarak 
yenilenmiş kadrosu ve birimleri ile devam ediyor. Bodrum 
Amerikan Hastanesi’nde HTK Klima’nın tüm havalandır-
ma ekipmanları ve plenum kutuları, kare tavan anemos-
tadları, kare petek menfezler, lif tutucu menfezler, hepa 
filtre+kutu+swril, hava damperleri, yangın damperleri, ısı 
geri  kazanım cihazları ve hücreli aspiratörleri kullanılıyor.

ETNA

G

Batum Stadyumu
ürcistan’ın Karadeniz tatil beldesi Batum’da UEFA 
standartlarına göre yapılan 20 bin seyirci kapasitesine 

sahip olan Batum Stadyumu’nda ETNA pompa ve hidrofor 
sistemleri tercih edildi. Gürcistan’ın en büyük müteahhit-
lik firmalarından biri olan Anagi Construction Company 
tarafından kentin sahil şeridinde yer alan 87 dönüm arazi 
üzerinde yapılan stadyum, 30 bin metrekare kapalı ve 10 
bin metrekare ticari alanı ile 2020 sonbaharında tamam-
landığında futbol 
maç la r ına  ek 
olarak çeşitli kül-
türel etkinliklere 
de ev sahipliği 
yapacak. Prestijli 
projelerin terci-
hi ETNA pompa 
ve hidrofor sistemlerinin proje kapsamında 2 asıl 1 yedek 
uçtan emişli pompa ve 1 jokey pompadan oluşan, her bir 
pompası frekans sürücüsü ile entegre ve değişken devirli ça-
lışabilen, elektrik kontrol panosu müşteri şartnamesine göre 
özel olarak tasarlanıp üretilmiş olan yangın pompası ve yük-
sek verimliliği hedeflediği gibi bina otomasyon sistemine de 
bağlanabilen dikey, çok kademeli KO serisi 3 pompadan olu-
şan frekans kontrollü kullanım suyu hidroforu kullanılacak.

 

ÇUKUROVA ISI

Ç

Boat Show Eurasia
ukurova Isı, 16-25 Şubat tarihleri arasında ViaPort 
Marina’da düzenlenen ve ısıtmasını yaptığı Boat 

Show Eurasia’da yerini aldı. “Bu fuar Çukurova Isı tarafın-
dan ısıtıldı” sloganıyla fuara katıldıklarını belirten Pazarlama 
Müdürü Osman Ünlü, "Ziyaretçilerimizi sadece kendi stan-
dımızda ağırlamakla kalmadık uygulamalı olarak Çukurova 
Isı konforunu yaşatmış olduk" dedi ve sözlerini 4-5 gün gibi 
kısa bir sürede 4 holün montaj işini tamamlayan tüm ekibe 
ve ziyaretçilerine teşekkür ederek bitirdi.

AIRONN

İ

İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi
stanbul İkitelli Şehir Hastanesi Projesi, Sağlık Bakanlı-
ğı tarafından Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan 

Türkiye’nin en büyük 3. sağlık yatırım projesi olup, İstanbul 
ve çevre illere hizmet verecek. 23.600 hastaya hizmet verecek 
proje, 2020 yılında tamamlanacak. 2.682 yatak kapasitesi ve 
1.000.000 metrekare kapalı inşaat alanı ile İstanbul Başakşe-
hir İkitelli Şehir Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilecek 
2.040 sismik izolatörle, “Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü 
Binası” unvanına sahip olacak. İkitelli Şehir Hastanesi dünyanın 
en büyükleri arasında olacak. İkitelli Şehir Hastanesi için, Ai-
ronn Fan Mühendisliği uzmanlığı ile çatı tipi fan, kanal tipi fan, 
aksiyal taze hava fanı, aksiyal duman egzoz fanı, kulisli çatı tipi 
duman egzoz fanı ve merdiven ve asansör kovanı basınçlandır-
ma fanı olmak üzere 1.008 adet fanı üretecek. Rönesans Sağlık 
Yatırım’ın Japon Sojitz ortaklığı ile hayata geçirdiği Başakşehir 
Şehir Hastanesi, 163 milyar JPY tutarındaki finansal kapanı-
şıyla iş dünyasının en prestijli yayın organlarından Thomson 
Reuters’ın Project Finance International Awards (PFI- Ulusla-
rarası Finans Proje Ödülleri) kapsamında Avrupa’da “Yılın PPP 
Anlaşması” seçildi. Aironn, Türkiye’nin mega ‘Şehir Hastaneleri’ 
referanslarına, İkitelli Şehir Hastanesi ile bir yenisini ekledi.
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markası projesi olarak kurgulandı. Bunun 
için her şeyden önce güçlü bir Ar-Ge 
yapısı oluşturarak ilk adımını attı. Pazar 
hedefi; dünya oldu. Aironn bu süreçte 
fabrika yatırımları ile altyapısını, ulus-
lararası akademik işbirlikleri ve yüksek 
nitelikli iş gücü yatırımları ile teknik 
bilgisini, iç pazarda sayısız önemli refe-
ransı ile deneyimini gün be gün artırdı. 
Nihayetinde geldiğimiz noktada Aironn; 
Rusya, Özbekistan, Kazakistan, Dubai, 
Irak, İran, Kuveyt, Katar gibi bu bölge 
ülkeler başta olmak üzere üretiminin 
%75’ini ihraç ediyor. Bu bizim için 
ihracat hedeflerimizde öngördüğümüz 
birinci aşamaydı. Şimdi hedefte Avrupa 
var. Yurtdışı satışımızın tamamı bayileri-

Aironn	üretiminin	%75’ini	ihraç	
ediyor

Aironn, bir şirketten önce güçlü bir Türk 
2019 yılının zorlu ekonomik koşul-

ları, Türk üretici firmaların yüzünü 
dış pazarlara çevirmesi ile ilgili 

süreci ivmelendirdi. Özellikle son iki 
yılda, güçlü bir yurtdışı satış ağı oluştur-
mak için yoğun çalışmalar gerçekleştiren 
Aironn, bugün geldiği noktada üretimi-
nin %75’ini ihraç ediyor. Üretim altya-
pısını; yeni boya kabini, kaynak robotu, 
geliştirilen test düzeyi ile Türkiye’nin 
en büyük çınlama odası, Ar-Ge grubu 
tarafından geliştirilen yeni üretim cihaz-
ları gibi pek çok noktada güçlendirecek 
yatırımlara yönelen Aironn’un Yönetim 
Kurulu Başkanı Yasemin Akgül, firmanın 
yeni yol haritası hakkında şu bilgileri 
veriyor:

“Aironn’un yeni yatırımları 
2019’da da hız kazanarak 
devam ediyor”
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Özel Haber

miz üzerinden gerçekleşiyor. Bu önemli 
bir farkımızdır, zira Türk üretici firma-
larının yurtdışı satışlarının çoğu yurt-
dışında iş yapan Türk müteahhitlerimiz 
üzerinden, dolaylı olarak yapılıyor. Bizim 
satışlarımız ise yurtdışı Aironn bayilerin-
den oluşan satış ağımız üzerinden, doğ-
rudan yapılıyor. Bayilerimiz, bizim araş-
tırıp kapısına gittiğimiz, bayilik talebinde 
bulunduğumuz firmalar değil, Türkiye 
pazarını araştırıp kalitesi, satış sonrası 
desteği ve mühendislik gücü açısından 
bir değerlendirme yaparak bizi bulan, 
bizden bayilik isteyen firmalardan oluşu-
yor. Kurduğumuz yurtdışı satış ağımızın 
bir sonraki basamağında; Türkiye merkez 
üs olmak üzere, seçilen bazı ülkelerde 
operasyon, montaj hatları kurmak olacak. 

Aironn	çok	uluslu	bir	kültür,	
uluslararası	bir	dil	geliştirdi

Her ülkenin mühendislik algısı, iş yapma 
kuralları, talepleri, kültürü farklı olduğu 
için ihracat, iç pazarda iş yapmaktan 
çok daha güç. Aironn başarılı bir ihracat 
altyapısı için çok iyi hazırlandı. Farklı 
ülkede, farklı müşterilere aynı kalitede 
hizmeti verebiliyor. Aironn çok uluslu 
bir kültür alt yapısı oluşturdu, ulusla-
rarası bir dil geliştirdi. Aironn kadro-
sunu genişletirken de çok uluslu bir yapı 
oluşturmaya özen gösterdi. Özellikle 
ihracat bölümümüzde yabancı uyruklu 
çalışanlarımız bulunuyor. Farklı kültür-
deki insanlarla harmanlandık, uluslararası 
bir kültür altyapısı oluşturduk. Çoklu-
kültürel altyapımızla, müşteri odaklılık 
anlayışımızı yurtdışı pazarlar için de 
aynı standartta sürdürebiliyoruz. Yersiz 
prosedürlere boğulmayan, dinamizmini 
kaybetmeyen, karar alma, satış, Ar-Ge, 
satış sonrası hizmetler gibi her konuda 
hızlı, farklı talep ve beklentiyi karşıla-
yabilecek esnek bir yapıyı benimsedik. 
Yurtdışında takdir edilen bir yönümüz 
de karar vericilerin işin başında olması. 
Böylelikle onay süreçleri olabildiğince 
hızlanıyor, müşteri taleplerine çok kısa 
sürede yanıt verebiliyorsunuz. Ayrıca kur-
duğunuz pozitif ilişkiler sayesinde Türk 
kültürünü de ihraç edebiliyorsunuz.

Coğrafyalar	farklı,	yüksek	kalite	
ve	müşteri	memnuniyeti	aynı

Farklı coğrafyalar, ürünün tasarımını da 
etkiliyor. Zira Kazakistan’da -50 derecede 
çalışması gereken ürünün, Katar’da +50 
derecede çalışması gerekiyor. Dolayısıyla 
ürünün üzerinde gerekli değişikliği yapa-
rak, o bölgeye özel üretmeniz gerekiyor. 
Aironn geçmişte yaptığı çalışmalarla, bu 
hızlı oryantasyona adapte olabilmiştir. Bu 
farklı koşullarda çalışan ürünlerimizin 

müşteri tatminleri aynı yüksek seviyeler-
dedir. Bazı ülkelerde ürün bazında satış 
yapılıyor ama bazı ülkelerde, Türkiye’de 
olduğu gibi, sistem satıyoruz. Ürün, mon-
taj, işletmeye alma hizmeti ile birlikte 
isteniyor. Bu da Aironn'un tercih edilme 
sebebi oldu. Gerek uzaktan bağlanarak 
hizmet verebilen, gerek kısa sürede gide-
rek cihaza müdahale edebilen güçlü bir 
satış sonrası hizmet ekibimiz var. Bunun 

yanı sıra bayilerimizin hepsi teknik hizmet 
verebilecek altyapıya sahip bulunuyor.

2019,	Aironn’un	frene	değil	gaza	
bastığı	bir	yatırım	yılı	olacak

Aironn kuruluşundan bugüne kazancı-
nın tamamını üretim altyapısı, bilgisayar, 
yazılım, yüksek nitelikli insan altyapısına 
harcadı ve öyle de devam ediyor. 2019’da, 
birçoklarının geri çekildiği, frene bastığı 
bir dönemde Aironn yatırımlarını hız-
landırıyor. Yeni modernize edilen boya 
kabininden kaynak robotuna, geliştiri-
len test düzeneklerinden Türkiye’nin en 
büyük çınlama odasına kadar, uluslara-
rası rekabetçilik ne gerektiriyorsa Aironn 
bunlara yatırım yapıyor. Bizim duyduk-
larımızın arasında 2019’u yatırım yılı 
ilan eden yok. Kolayı seçmedik, bu ülke 
için doğrusu neyse onun için çalışıyoruz. 
İstihdamımızı artırdık, ihracatımızı artır-
dık, yatırımlarımızı artırdık, tüm bunlar 
sadece Aironn’u değil Türkiye’yi güçlen-
direcek hamleler. Faize konmuş dövizle 
para kazanmaya çalışmıyoruz, güçlü bir 
Türk markası oluşturmak için yola çıktık, 
bunun gerekleri ne ise, kazancımız da 
oraya gidiyor, Türkiye’nin kazancı olacak 
yatırımlara dönüşüyor.

Yurtdışı	pazar	atılımı	uluslararası	
seminerlerle	ivmeleniyor

Mevcut ekonomik koşullarda, Türkiye’de 
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sürenizi kontrolünüz altında tutabiliyor-
sunuz, dışa bağımlılığı azaltıyor, istihda-
mınızı artırabiliyorsunuz. Bu da fireyi 
düşürürken, toplamda verimliliği artırı-
yor. İş süreçlerinizi çok daha iyi yönetebi-
liyorsunuz. Yüksek kalitenin standardize 
edilebilmesi ve kontrol altında tutulma-
sını sağlıyorsunuz.
Fabrikada üretim hattı makine ihtiya-
cımızı da üretebilmek için de mühendis 
istihdam ediyoruz. İmalatta kullanacağı-
mız makineyi dizayn edebiliyoruz, üreti-
yor ve kullanıyoruz.

Jetfan,	grubumuzdaki	ürünlerden	
sadece	biri.	İşimiz,	“fan”	
üretimi…

Aironn “Fan Mühendisliği” sözünün 
altını çok iyi dolduruyoruz. Biz fan 
konusunda iddialı bir terziyiz. Radyal ve 
aksiyal fan gruplarının hepsini, sığınak 
santralleri, çatı tipi radyal ve aksiyal fan-
lar, kulisli fanlar gibi bir binanın ihtiyacı 
olabilecek tüm fan gruplarını üretiyoruz. 
Genellikle yurtdışından ithal edilen labo-
ratuvar fanları dahil olmak üzere tüm 
fanların imalatını kendi bünyemizde 
yapabiliyoruz. Sadece plastik fan yap-
mıyoruz. Yüksek mühendisliğin gerek-
tirmediği alanlara girmiyoruz.
“Fan” başlığı altındaki tüm yelpazede üre-
tim yapıyor olduğumuzun bir diğer açık 
göstergesi; satışlarımızın %85-90’ının 
sadece otopark fanları değil, blok fanları 
dahil paket satışlar oluşudur.

Aironn’un	en	büyük	rakibi;	
“Aironn”

Mevcut yatırımı, yapısı ile yeni bir yatı-
rıma kalkışmaksızın Aironn zaten reka-
betçi satış yapabilir bir potansiyele sahip. 
Dostane sohbetlerde bize “ne gerek var 
bunca yatırıma, bunca mühendise” diye 
soruyorlar. 
Aironn kendisini en büyük rakibi olarak 
gördüğü için kendisiyle yarış halinde. Bir 
sonraki yılımız bir önceki ile yarışıyor. Bir 
sonraki adımımız, bir öncekinden çok 
daha ileriye götürmeli bizi.

çınlama odası için ses konusunda çok 
yetkin mühendisler istihdam ettik. Bu 
çok iddialı proje; 50 Hz frekansta ölçüm 
yapabilecek, Türkiye’deki en büyük çın-
lama odası olma yolunda ilerliyor ve 
tamamlanmak üzere.
Müşteri ihtiyaçları, talepleriyle belirlenen 
yeni ürünleri grubumuza katma çalışma-
larımız devam ediyor. Şu anda prototip-
leri hazırlanmış, testleri yapılmış, pazara 
sunmaya hazırlandığımız yeni Ar-Ge 
ürünlerimiz bulunuyor, çok ses getire-

cek bu ürünler tüm sertifikasyon süreci 
tamamlanınca lanse edilecek. Bu ürünler 
aynı zamanda Aironn’un mühendislik 
gücünün yeni bir ispatı olarak Aironn’u 
sadece “jet fancı” olarak algılatmak iste-
yenlere mükemmel bir cevap verecek.

Flanştan	cıvataya	kadar	
komponentlerimizi	bünyemizde	
üretiyoruz	

Ar-Ge çalışmalarımızın bir boyutu da, 
kaliteyi artırırken, buna paralel maliyet 
avantajı sağlayarak, bu maliyet avanta-
jını müşteriye yansıtabilmek. Yani daha 
kaliteli bir ürünü daha uygun fiyata sağ-
layabilmeye çalışıyoruz. Üretimde mali-
yet avantajı sağlama çalışmalarımızın; 
firemizi değerlendirerek katma değerli 
bir komponente çevirme gibi pek çok 
örnekleri var. Tabii üretimde atık mikta-
rını azaltmanın çevresel artıları da cabası. 
Flanştan cıvataya kadar yapabileceğimiz 
tüm komponentleri kendi bünyemizde 
üretmeye çalışıyoruz. Çünkü böylelikle, 
kaliteyi artırıyor, komponent tedarik 

herkes için pazar daraldı. Yurt dışı pazar-
lama atağımızı güçlendirdik. Türkiye’de 
düzenlediğimiz "Sektörün Uzmanları 
Buluşuyor" seminer serimizi yurt dışına 
da taşıdık. Yakın gelecekte Katar’da Prof. 
Dr. Abdurrahman Kılıç Hoca’mızın otu-
rum başkanlığında, Kanada Ulusal Araş-
tırma Konseyi'nde Yangın Güvenliği ve 
İnşaat Mühendisliği Altyapısı Ar-Ge 
Direktörü Prof. Dr. Ahmed H. Kashef ’in 
de konuşmacı olarak katılımıyla büyük 
bir seminer organizasyonu gerçekleş-
tireceğiz. Yurtdışı kanaat önderlerini 
Türkiye’ye getirip seminerler veriyoruz. 
Yakın bir geçmişte Kazakistan, Katar 
ve İran’dan gelen proje mühendisleri ve 
müteahhitlere, Türkiye’de "Avrupa ve 
İngiliz Normları ile İlgili Eğitim" ver-
dik. Katıldığımız yurtdışı fuarlarda ürün 
ve teknolojilerimizi sergiliyoruz.

Aironn	Ar-Ge	Grubu	yeni	
projeleriyle	çok	ses	getirecek

TÜBİTAK 1507 sayılı teşvik kapsa-
mında, bir yıldır üzerinde çalıştığımız 

TÜBİTAK 1507 sayılı 
teşvik kapsamında 

geliştirilen çınlama odası, 
50 Hz frekansta ölçüm 

yapabilecek, 
Türkiye’deki en büyük 

çınlama odası olma 
yolunda ilerliyor
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Gündem

Türkiye’de ve Dünyada 
Mühendisliğe Yön Veren 
Olağanüstü Kadınlar
Kadın mühendisler… Tek kullanımlık bebek bezi, leke önleyici sprey boya, saç fırçası, mutfak mikseri, bulaşık 

makinesi, ütü masası ve sütyeni kadınlar bulmuştur diye düşünebilirsiniz, doğrudur da… Ama biz burada 

radyoaktiviteyi keşfeden Madam Curie gibi, hiç de kadınlarla özdeşleştirilmiş klişelere temas etmeyen bilim 

kadınları mühendislerden örnekler vereceğiz. Sadece birkaçına yer verebildiğimiz için üzgünüz, ama kadınlar, 

kadın mühendislerimiz olmasaydı dünya neler kaybederdi, hatırlayalım istedik… 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü’nün, “cinsiyetin, hayatın hiçbir alanında bireylere ayrıcalık tanıyan bir unsur olmadığının” kavranmasında 

farkındalık yaratması dileği ile tüm kadınlarımızın ve erkeklerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.
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Gündem

Enerji ve güç sistemleri konusunda 
uzman bir elektrik mühendisi olan Edith 
Clarke, Amerika’nın batısındaki baraj-
ların tasarımında oldukça etkili oldu. 
Clarke, 1948'de Amerikan Elektrik 
Mühendisleri Enstitüsü (AIEE) üyesi 
olarak seçilen ilk kadın. Massachusetts 
Institute of Technology'den (MIT) 
elektrik mühendisi olarak mezun olan 
ilk kadın olan Clarke, Texas-Austin 

Üniversitesi'nin mühendislik bölümünde 
ders veren ilk kadındı. Edith, elektrik 
enerjisi sistemi analizinde uzmanlaşmış 
ilk kadın elektrik mühendisiydi. 1921'de 
elektrik iletim hattı sorunlarını çözmek 
için kullanılan Clarke Hesap Makinesi’ni 
geliştirdi ve ilk patentini aldı. 10 yıl 
Texas Üniversitesi'nde elektrik mühen-
disliği dersleri verdi ve Amerika'daki ilk 
kadın Elektrik Mühendisliği profesörü 

oldu.1921 yılında Edith, çalıştığı GE 
firmasından ayrılarak, Robert Kolej’in 
kardeş okulu Constantinople Kadınlar 
Koleji’nde fizik profesörü olarak görev 
yapmak üzere Türkiye’ye geldi. 1922’de 
GE’ye geri döndü. 
James E. Brittain, “Bilgisayardan Elektrik 
Mühendisliğine - Edith Clarke'ın Olağa-
nüstü Kariyeri” adlı makalesinde, Edith'in 
hem mühendislik hem de hesaplamada 
kadınlar için neden öncü olduğunu açıklı-
yor: “Edith Clarke'ın mühendislik kariye-
rinin ana teması; elektrik güç sistemleri-
nin tasarımı ve işletmesindeki problemle-
rin çözümünde, zahmetli hesaplamalarda 
harcanan zamanı basitleştirme ve azaltma 
eğiliminde olan matematiksel yöntem-
lerin geliştirilmesi ve yayılması olarak 
özetlenebilir… Kadınlara fırsat verilirse 
en az erkekler kadar iyi bir performans 
sergileyebildiklerini gösterdi. Üstün başa-
rıları, gelecek nesil kadınlara mühendis-
liği kariyer hedefi olarak seçmelerinde 
ilham veren bir örnek oldu.”

Ünlü İngiliz şair Lord Byron'ın kızı, 
Lovelace Kontesi Augusta Ada King (10 
Aralık 1815 - 27 Kasım 1852) ünlü bir 
matematikçi ve bilim insanıdır. Camb-
ridge Üniversitesi’nde matematik pro-
fesörü olan Charles Babbage'ın erken 
dönem genel amaçlı mekanik bilgisayarı 
Analitik Makine üzerindeki çalışmaları 
ile bilinir. Babbage, çözümleme kabi-
liyetinden etkilendiği Ada'yı "sayıların 
büyücüsü kadın" diye adlandırıyordu. 
Makine hakkındaki notları, bir bilgisa-
yar tarafından işlenmek üzere yazılan 
ilk algoritmayı içerir. Asıl çarpıcı olan, 
hesap makinesinin Bernoulli sayı dizisini 
hesaplayabilmesine olanak tanıyan bir 
yöntemden bahsediyor oluşuydu. Ada, 
makinenin belli ve sonlu sayıda adım-
dan oluşan bir plan kullanarak Bernoulli 

Ada Lovelace

Edith Clarke
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sayılarını nasıl hesaplayabileceğini tarif 
ediyordu. İşte bundan dolayı dünyanın 
ilk bilgisayar programcısı olarak bilin-
mektedir. Ada Lovelace'ın ilk bilgisayar 
algoritması olduğu düşünülen denklemi 
yazdığı kitabı; 1843 tarihli "Sketch of the 
Analytical Engine Invented by Charles 
Babbage, Esq", bir müzayedede 125 bin 
dolara alıcı bulmuştu.
Ada Lovelace, 1843’te yayınladığı bir 
makalede, tanımladığı makinenin uygun 
programlanması halinde, karmaşık mate-

matik problemlerini çözmek, müzik bes-
telemek ve grafik çıkarmak için kulla-
nılabileceğini öngördü. Sanatı bilimle 
buluşturdu. Kadınların bilimsel tartış-
malara katılmalarına izin verilmediği ve 
akademik yayın yapmalarının uygunsuz 
bulunduğu bir çağda her ne kadar hak 
ettiği değer verilmemiş olsa da kendisin-
den sonraki dönemler için özellikle bil-
gisayar ve yazılım dilleri üzerinde çalışan 
kadınlar için motivasyon kaynağı olduğu 
da bir gerçek.

ABD Savunma Bakanlığı için yaratılmış 
bilgisayar dili Ada, adını ondan alıyor. 
1998’den beri, İngiliz Bilgisayar Toplu-
luğu (British Computer Society) her yıl 
onun adında bir ödül veriyor. 2008’de 
bilgisayar dalındaki kadın öğrenciler 
için onun adında her yıl düzenlenecek 
bir yarışma başlatıldı. İngiltere’de kadın 
üniversite öğrencileri için verilen yıl-
lık konferans “BCS Women Lovelace 
Colloquium” da adını Ada Lovelace’dan 
almıştır.

Kurşun geçirmez yeleklerin ana mad-
desi, ilk mukavemetli sentetik elyaf olan 
Kevlar'ı icat etti. Stephanie Kwolek bir 
kimyager ve mucitti. 1995 yılında Ulusal 
Mucitler Onur Listesi'ne ve Ulusal Tek-
noloji Madalyası da dahil olmak üzere 
birçok ödüle layık görüldü. 40 yıl çalıştığı 
DuPont şirketinin Lavoisier Madalyası 
ile ödüllendirilen ilk ve tek kadın çalı-
şanı oldu. Kariyeri boyunca, yaklaşık 28 
patent başvurusunda bulundu. Kurşun 
geçirmeyen yelek ve modern zırhın teme-
linde yatan Kevlar’ı keşfeden Stephanie 
Kwolek, polimerler yardımıyla ekstra 
güçlü sentetik elyaf yapımı ile ilgili bir 

araştırma yaparken bu polimerler yar-
dımıyla oluşacak kumaşın daha sağlam 
olabileceğini keşfetti. Çünkü bu polimer-
leri oluşturan moleküller daha sıkı ve aynı 
yönde adeta bir ip gibi dizilmişlerdi. Elde 

edilen materyal (Kevlar) çelikten beş kat 
daha sert, hafif, sağlam ve kesilmesi zor 
bir maddedir. Çoğunlukla asker ve kolluk 
kuvvetlerinin teçhizatında kullanılmakla 
birlikte kasklarda, kayaklarda ve kamp 
malzemelerinde de kullanılmaktadır. 
Kwolek, bilim kadınlarına danışmanlık 
hizmeti vermiş ve çocuklara bilimin sev-
dirilmesini amaçlayan programlara katıl-
mıştır. 2013 yılında Edwin Brit Wyckoff 
tarafından kaleme alınan “Kurşunları 
Durduran İpliği Yaratan Kadın: Dahi 
Stephanie Kwolek” kitabı da, ölümünün 
ardından, çocukları bilime heveslendir-
meye devam etmektedir.

hizmetine ayrılan erkekler, Hicks’e ve 
kadın arkadaşlarının çoğuna, daha önce 
kadınlardan alıkonulan kariyer olanakla-
rını terk etti. 1942'de, Bell Telephone'in 
bir iştiraki olan Western Electric'in uzun 
mesafeli telefon teknolojisinde çalıştığı 
ilk kadın mühendis oldu. Ayrıca uçak 
iletişiminde kullanılan bir teknolojiyi, 
radyo frekanslarını üreten bir kristal 
osilatörü geliştirdi. Western Electric'te 
çalışırken, Columbia Üniversitesi'nde 
elektrik mühendisliği lisansüstü ders-
lerine kaydoldu ve daha sonra 1949'da 
Stevens Institute of Technology'den fizik 

üzerine yüksek lisans derecesi aldı. Hicks, 
ısıtma ve soğutma sistemleri için çevresel 
sensörler geliştirdi ve 1955'te babasının 
sahip olduğu şirketin başkanı oldu. Daha 

Stephanie Kwolek

1919 yılında New Jersey'de doğan Beat-
rice Hicks, küçük yaşlarda matematik, 
fen bilimleri ve mühendislik konularına 
yatkınlığını belli ediyordu. On üç yaşın-
dayken, Hicks bir mühendis olan baba-
sına mühendislik alanında kariyer yap-
mak istediğini söyledi. 1935 yılında, daha 
sonra daha sonra New Jersey Teknoloji 
Enstitüsü (NJIT)   alan Newark Mühen-
dislik Koleji'ne girdi. 1939'da kimya 
mühendisliği derecesini aldı ve mezun 
olduktan sonra üç yıl boyunca okulda 
araştırma görevlisi olarak kaldı. ABD’nin 
II. Dünya Savaşı’na katılmasıyla, askerlik 

Beatrice Hicks
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sonra ABD uzay programı, bu teknoloji-
nin çoğunu kullandı. Başarıları, Hicks'e 
fen ve mühendislik mesleklerinde diğer 
kadınların saygısını kazandırdı ve kadın-
ları bu tür kariyerlerin peşinden koşmaya 
cesaretlendirerek 1950'de Kadın Mühen-
disleri Derneği'ni (SWE) kurdu ve ilk 
başkanı oldu. 
Hicks'in geliştirdiği sensör, bir sıcaklık ve 
basınç aralığında kaptaki sadece basınç-
tan ziyade gerçek gaz miktarını algıladı. 

Sensör, Apollo uzay çalışmalarını baş-
latan Saturn V roketlerindeki ateşleme 
sistemlerinde kullanıldı. Sensör ayrıca, 
Boeing 707 uçağında, uzun mesafeli ile-
tişimde yer alan anten kuplörlerinde ve 
nükleer silahların izlenmesinde kulla-
nıldı. Bir roket, füze veya uçağın, yapısal 
bileşenlerin bütünlüğünü güvenilir bir 
şekilde koruyabildiği bir hızı aştığında 
alarm veren bu sensörlerin çoğunlukla 
kullanımı hükümet uygulamalarıyla 

ilgiliydi ve Hicks’in patenti bugüne 
kadar çok sayıda başka patent için öncü 
oldu. Beatrice A. Hicks, bir mühendis, 
mucit olarak kadınlar için yeni bir çığır 
açarak, ABD'de çalışan mühendislerin 
%1'inden daha azının kadın olduğu bir 
çağda, kadın mühendislerin ilerlemesine 
ve tanınmasına çalıştı. 
1970 yılından önce kadınlara kapalı 
mühendislik eğitimi kapılarını açmak 
için çabaladı.

1909 yılında, Water loovil le, 
Hampshire'de doğan, “Tilly” olarak 
bilinen efsane makine mühendisi Beat-
rice Shilling’in motorlara sevgisi erken 
yaşlarda başladı. “Tilly” bir röportajında 

"Çocukken Meccanolarla (Lego) oynar-
dım. Bütün paramı bir somun anahta-
rına, basit el aletlerine harcardım" diyor. 
Beatrice Shilling, mühendislikte kadınlar 
için gerçek bir öncüydü. 1932'de mezun 
olan ve kadınlara oy kullanma hakkı 
verildikten sadece 14 yıl sonra ve bir 
mühendislik mesleğinde kadınların hala 
çok nadir olduğu bir dönemde elektrik 
mühendisi oldu.  Gerçek tutkusu makine 
mühendisliği idi. Öğrencilik yıllarında 
makine fakültesi derslerini de alıyordu. 
Son sınıfta termodinamik dersini almıştı. 
Manchester Üniversitesi’nde mekanik 
mühendisliği mastırı yaptı. Mezun 

olduktan sonra, 1936'da The Royal 
Aircraft kuruluşunda çalışmaya başladı. 
Buradaki çalışmaları kritik önem taşı-
yordu, çünkü savaş uçakları pike yapar-

ken motorun durmasına ya da tekleme 
yapmasına neden olan ciddi bir problemi 
düzeltti; o zamanlar bir erkeğin dünya-
sında, genç bir kadının ustalığı birçok 
pilotun hayatını kurtardı ve tartışmalı 
bir şekilde Müttefiklerin İkinci Dünya 
Savaşı'nı kazanmalarına yardımcı oldu.

Nancy DeLoye Fitzroy, 1949 yılında 
Rensselaer Polytechnic Institute’den 
mezun olan, makine mühendisliği ala-
nında uluslararası kabul görmüş bir 
uzmandır. 1950'den 1987'de emekli 
olana kadar General Electric'te çalıştı. 
General Electric'teki otuz yedi yıllık 
kariyeri boyunca Dr. Fitzroy, nükleer 

reaktör çekirdeği, gaz türbinleri, uzay 
uyduları ve diğer alanlarda uygulamalar 
için ısı transferi ve akışkanlar mekaniği 
araştırmalarında uzmanlaştı. Yüzlerce 
teknik makale yazdı ve üç patenti bulu-
nuyor.
1986 yılında Dr. Fitzroy, Amerika'da 
Makine Mühendisleri Birliği (ASME) 

Nancy DeLoye Fitzroy

Beatrice Shilling

50 TERMODİNAMİK • MART 2019



Gündem

gibi büyük bir profesyonel mühen-
dislik topluluğunu yöneten ilk kadın 
oldu. 1988 yılında İngiltere Makine 
Mühendisleri Enstitüsü Onursal Üyesi 
seçildi. 1995 yılında Ulusal Mühendislik 
Akademisi'ne seçildi ve 1999'da Rensse-
laer Politeknik Enstitüsü Mezunlar Onur 
Listesi'ne girdi. 2008 yılında ASME’de, 
yorulmak bilmeyen çabalarını ve meka-
niğin savunucusu olarak kalıcı etkisini 
takdir etmek için Onursal Üyeliğe layık 
görüldü. Onursal Bilim Doktoru dere-
cesi aldı.
Fitzroy ayrıca lisanslı bir uçak ve helikop-
ter pilotuydu. Kariyerine General Elect-

ric ile başladı. Nükleer reaktör çekir-
dekleri için çeşitli tiplerde ısı transfer 
yüzeyleri tasarladı. Nancy Fitzroy’un ısı 
transfer alanındaki çalışmaları; ısı kal-
kanları, roket motorlarında yakıt kulla-
nımı, nükleer denizaltılarda ve nükleer 
reaktörlerde soğutma sistemleri, buhar 
ve gaz türbinleri ile elektrik enerjisi üre-
timi konularındaki çalışmalara katkı sağ-
ladı, öncülük etti. Rensselear Politeknik 
Enstitüsü'ne gitti, sınıftaki tek kadın oldu. 
Kendisi gibi yetenekli elektrik mühendisi 
Roland V. Fitzroy ile evlendi. Roland ve 
Nancy, WW2'de Almanlar tarafından 
başlatılan V2 roket çalışmasının devamı 

olan Hermes Projesi üzerinde birlikte 
çalıştı. Nancy motorlarda ve ısı trans-
ferinde, Roland ise elektrik sistemleri 
üzerinde çalıştı. 
Bu projelerle ABD’nin ilk uyduları uzaya 
gönderildi. General Electric'in birçok 
bölümünde çalıştıktan sonra Nancy 
verimlilik ve ısı transferini geliştirecek 
tasarımlar yaptı. 
2011 yılından itibaren, Nancy DeLoye 
Fitzroy ve Roland V. Fitzroy Madal-
yası, mevcut teknolojide atılımlara yol 
açan mühendislik uygulamalarına, yeni 
mühendislik çalışmalarına öncülük eden 
katkılara verilmektedir.

Dünyaca ünlü, 1985 doğumlu genç Türk 
fizik mühendisi. Piezoelektrik malze-
meleri insan organlarının üzerine yer-
leştirerek organların hareketini elektrik 
enerjisine çeviren cihazların mucididir. 
Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi 
üyeliğine seçilen ilk Türk bilim insanıdır. 
2007’de Hacettepe Üniversitesi Fizik 
Mühendisliği’nden mezun olduk-

tan sonra, 2009’da Sabancı Üniversi-
tesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini 
tamamladı. Daha sonra Fullbright dok-
tora bursuyla İllinois Üniversitesi’ne 
gitti. Şimdi hem MİT Media Lab’da 
kurduğu kendi laboratuvarında, hem 
Harvard Üniversitesi’nde çalışmalarını 
sürdürüyor. Yeni çalışmaları arasında; son 
derece esnek bir malzemenin kullanıldığı, 
meme kanserinin erken teşhisini sağla-
yacak “elektronik sütyen”, 2023 yılında 
tamamlamayı planladığı, “giyilebilir 
kalp pili” projesi, Parkinson, Alzheimer 
gibi hastalıkları ilaç yerine beyne nokta 
atışı iğnelerle tedavi yöntemi sayılabi-
lir. Cilt kanserini teşhis eden bir cihaz 

da geliştiren Canan Dağdeviren Forbes 
dergisinin 30 yaş altı bilim insanı liste-
sinde yer almayı başardı. Çalıştığı Media 
Lab, Dağdeviren’e kişisel olarak patent 
sahibi olma, lisans verme, kendi şirke-
tini kurma hakkını tanıyor. Motivasyo-
nun düşük olduğu zamanlarda Mustafa 
Kemal Atatürk'ten ilham aldığını belir-
ten Dağdeviren, bir röportajında şunları 
söylüyor: “İllinois Üniversitesi’ne gitti-
ğimde Nazım’ın “Yaşamaya Dair” şiirini 
hayatımın merkezine koydum. Yaşamayı 
ciddiye alacaksın. Yani o derece, öylesine 
ki, mesela kolların bağlı arkadan, sırtın 
duvarda. Yahut kocaman gözlüklerin, 
beyaz gömleğinle laboratuvarda insanlar 
için ölebileceksin.”

Ayşe Naz Erkan, Boğaziçi 
Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendis-
liği okuyup üzerine Bilgisayar Bilimleri 
alanında yüksek lisans yaparken Tom 
Cruise’un başrolde olduğu gelecekte 
geçen bir bilim kurgu filmi olan “Mino-
rity Report” filmini izliyor, filmdeki 
fütüristik bilgisayarların arayüzünü yapa-
bileceğini düşünüyor. Ekibini kuruyor 

ve birlikte, kısa bir sürede bilgisayarın 
aynısını üretiyorlar ve çalışmaları oldukça 
ses getiriyor. New York Üniversitesi’nde 
Bilgisayar Bilimleri üzerine olan dok-
tora programına tam burslu kabul edi-
liyor. Bilgisayar uzmanı Yann LeCun’ın 
laboratuvarında otonom robot navigas-
yonu için öğrenme uygulamalarını araştı-
rıyor ve Max Planck Enstitüsü’nde biyo-

Canan Dağdeviren

Ayşe Naz Erkan
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lojik sibernetik üzerine çalışıyor. ABD 
Savunma Bakanlığı’nın robot projesinde 
tam üç yıl çalışıyor. Ardından New 
York’ta çalıştığı küçük bir sosyal medya 
analiz şirketi, 2011 senesinde Twitter 
tarafından satın alınıyor ve Ayşe Naz 

Erkan bir Twitter çalışanı haline geliyor. 
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da çalışan 
tek Türk olan mühendis Ayşe Naz Erkan, 
Forbes Olağanüstü Kadınlar Listesi’ne 
giriyor. Forbes’in, yapay zeka araştırmala-
rına katkı sağlayan birbirinden donanımlı 

ve sınırları zorlayan kadınlardan oluşan 
listesindeki harika kadınlardan biri olan 
Veri Bilimci Ayşe Naz Erkan ve diğer 
kadınlar, yapay zeka endüstrisinin her-
hangi bir cinsiyetin tekelinde olmadığını 
ispatlıyor.

İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü 
1981 yılı mezunu Dr. Selda Günsel, 
ABD Ulusal Mühendislik Akademisi 
NAE üyeliğine seçildi. Shell’in global 
düzeyde üst yöneticilerinden biri olan ve 
aynı zamanda yurtdışındaki en başarılı 
Türk kadın mühendisler arasında yer alan 
Selda Günsel, ABD Ulusal Mühendis-
lik Akademisi üyeliğine, mühendisliğe 
yaptığı katkılardan dolayı kabul edildi. 
Sadece Akademi mensuplarının seçi-
miyle gerçekleşen üyelik kabulünde 
Günsel’in “karbon salımlarını azaltarak 

küresel enerji talebini karşılamak için 
üstün yakıt ve madeni yağlar geliştirip 
üretmedeki liderliği” etkili oldu.
ABD’nin Houston şehrinde yaşayan 
Selda Günsel, 2016 yılının başında Shell 
Global Madeni Yağlar Tedarik Zinciri 
Ürün ve Kaliteden Sorumlu Genel 
Müdürlüğünü üstlendi. Bu rolde, iş geliş-
tirme hedeflerini destekleyen ve Shell’in 
madeni yağlar alanındaki sektör ve tek-
noloji liderliğini güçlendiren madeni 
yağlar ürün portföyünün tüm sorumlu-
luğu Selda Günsel’de bulunuyor. Günsel, 
daha önce Shell’in “Projeler ve Tekno-
loji” biriminde Global Ticari Faaliyetler 
Bölümü Teknoloji Başkan Yardımcılığı 
görevini yürütüyordu. Bu rolde, Deniz-
cilik, Havacılık, Ticari Yakıtlar ve Özel 
Ürünler dâhil olmak üzere Shell Madeni 
Yağlarına ve ticari işlerine inovasyon, 
ar-ge ve teknik hizmetler sağlamak için 
çalışan bilim insanı ve mühendislerden 
oluşan küresel bir ekibi yönetmekten 
sorumluydu. 2015 yılında Tribolojist ve 

Yağlama Mühendisleri Derneği (STLE) 
tarafından verilen en yüksek teknik ödül 
olan STLE Uluslararası Ödülü’ne layık 
görülen Günsel, madeni yağ bilimindeki 
üstün kişisel başarısı için verilen STLE 
Fellow Ödülü, AR-GE 100 İnovasyon 
Ödülü, SAE Sunumda Uluslararası 
Mükemmellik Ödülü, STLE Kaptan 
Alfred E. Hunt En İyi Makale Ödülü, 
Penn State Üstün Mühendislik Mezun 
Ödülü’ne de layık görüldü. Pekin’deki 
Tsinghua Üniversitesi’nde Fahri Profe-
sörlük unvanına layık görüldü.
Teknoloji alanındaki cinsiyet dengesi 
konusunda Günsel, şunları söylüyor: 

“Sektörel konferanslara gittiğimde 1500 
erkeğe karşın sadece üç kadın olurdu. 
Hiçbir zaman istenmediğimi hissetme-
dim ancak itibarımı oluşturup devam 
ettirmek için çok çalıştım. Zaman içinde 
sektördeki cinsiyet dengesini ve çeşitli-
liği iyileştirdiğimizi düşünüyorum, ancak 
hâlâ atmamız gereken çok büyük adımlar 
var.”

1983 yılında İzmir’de doğdu. Bornova 
Anadolu ve İzmir Fen Lisesi’ndeki eği-
timinin ardından üniversite eğitimini 
2005’te Sabancı Üniversitesi Bilgisayar 
Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde 
tamamladı. Ardından Harvard Üni-
versitesi Bilgisayar Bilimleri’nde dok-
torasını yaptı. Harvard’da Robert L. 
Wallace Ödül Bursuna ve Microsoft 
Araştırma Lisansüstü Araştırma Bursu 
ödülüne layık görüldü. Harvard’daki 

tez çalışmasında etkili insan-bilgisayar 
takım çalışması için modeller ve algo-
ritmalar üzerine odaklanan Ece Kamar, 
Redmond’taki Microsoft Araştırmaları 
bünyesinde Uyarlamalı Sistemler ve 
Etkileşim grubunda kıdemli araştırmacı 
olarak görev yapıyor.
Ece Kamar’ın makaleleri en saygın yapay 
zekâ yayınlarında, 40’tan fazla hakemli 
dergide yayınlandı. Halen Microsoft’ta 
yapay zekâ algoritmaları üzerine araştır-

Selda Günsel

Ece Kamar
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malar yapan Türk mühendis, bir taraftan 
Beyaz Saray için rapor hazırlıyor, diğer 
taraftan da Microsoft’un CEO’su Satya 
Nadella’ya danışmanlık hizmeti veriyor. 
Kamar’ın uzman olduğu konu ise yapay 
zekâların ahlâklı ve vicdanlı olması.
Geliştirdiği “mobil alım-satım asistan-
lığı", "mobil toplantı asistanlığı", "mobil 
reklamcılık" ve "bilgisayar teknolojile-
rinin ulaşımda işbirliği için kullanımı" 
uygulamaları, Microsoft Research tara-

fından patentlenmek üzere seçildi.
Bir röportajında, yapay zekânın tamamen 
veriden beslendiğinde iyi şeyler öğrenebi-
leceği gibi kötü şeyler de öğrenebildiğini 
belirten Kamar, “Kötü şeyleri öğrenme-
sini nasıl engelleriz, eşitlik nasıl sağlarız? 
ABD’deki şirketlerin insan kaynakları 
departmanında kullandığı yapay zekâ 
algoritmalarının en büyük sorunu kadın 
yazılımcılar. Çünkü makineler verilerden 
öğrenim çıkarırken o pozisyonda daha 

önce çalışmış kişilere bakıyor. Yazılımcı-
lar da kadınların oranı yüzde 10 olduğu 
için yapay zekânın insan kaynaklarına 
önerdiği kişiler de çoğunluk erkeklerin 
oluyor. Bu tarz önyargıları yapay zekâ 
algoritmalarında çok fazla görmeye baş-
ladık. Yapay zekâ algoritmaları mükem-
mel çalışmadığında insanların doğru-
larını bu yazılımlara nasıl verebiliriz ve 
nasıl daha iyi eğitiriz diye çalışıyoruz” 
diyor.

sorumlusu olarak görevi; Hava Kuvvet-
leri bünyesindeki tüm savaş uçaklarının 
(uçuş) idamesini sağlamak amacıyla; 
ortaya çıkan teknik problemlerin gide-
rilmesi, uçak aviyonik sistemlerle ilgili 
iyileştirme çalışmalarının geliştirilmesi 
ve koordine edilmesi, uçuş faaliyetleri 
sırasında meydana gelen uçuş kumanda, 
iletişim, seyrüsefer sistem arızalarının 
giderilmesi amacıyla görevlendirilen 
ekiplere şeflik etmesi idi. Aziret 2011 
yılında emekli olduğunda kendisine ait 
proje hizmetleri üreten bir firma kurdu 
ve Elektrik Mühendisleri Odası Eski-
şehir Şubesi Yönetim Kurulu’nda Yaz-
man olarak görev yaptı. Meslekte kadın 
olmanın zorluğu hakkında Zeliha Aziret 
şunları söylüyor: “Havacılıkta ilk’ler ara-

sında yer almanın onurunu yaşadım… O 
yıllarda; mühendislik mesleğinde kadın 
olmak zordu. Kadın mühendis isen ken-
dini daha fazla ispat etmek zorunda kalır-
dın başlarda. Daha çok çalışır, daha çok 
sınavdan geçerdin. Kararların belli edil-
meden başka erkek meslektaşlara onay-
latılırdı önceleri. Sonradan alırdın vizeyi. 
Öğretmenlik kadına, mühendislik erkeğe 
yakıştırılırdı örneğin. Endüstri mühen-
disliği kadına, elektrik/inşaat mühendis-
liği erkeğe uyardı sanki! Günümüzde bu 
düşünceler büyük ölçüde değişti. Örne-
ğin; üniversitelerin mühendislik fakülte-
lerinde daha çok kadın öğrenci arkadaş-
larımın olmasından ve daha donanımlı 
yetiştiklerini görmekten büyük mutluluk 
duyuyorum.”

1902 Üsküp doğumlu, ilk Türk kadın 
kimyageri Prof. Dr. Remziye Hisar, 
aynı zamanda Fransa'nın Sorbonne 
Üniversitesi'nden mezun olan ilk Türk 
kadını. Ünlü bilim kadını Madam 
Curie’nin de öğrencisi olma şansını 
yakalayan, 1992 yılında yitirdiğimiz 

Remziye Hisar, dünyaca ünlü fizikçi 
Feza Gürsey ve Uluslararası Psikoloji 
Cemiyeti'nin tek Türk azası psiki-
yatrist Deha Hanım'ın annesi. Rem-
ziye Hisar Davutpaşa'daki üç yıllık 
Mekteb-i İptidai’yi bir yılda başarıyla 
tamamlayıp mezun oldu ve dokuz 
yaşında ilk diplomasını aldı. 1919’da 
İstanbul Darülmuallimatı'nda, oku-
lun Darülfünun'a hazırlamak üzere 
oluşturduğu iki sınıflık bölümünden 
birincilikle mezun oldu. Sınıfın iyi 
öğrencileri arasında yer alan Remziye 
Hisar alt sınıflardaki öğrencilere geo-

1987 yılında Gazi Üniversitesi Mühen-
dislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu. 1. Hava İkmal Bakım 
Merkezi’nde Ocak 1988 tarihinde “Uçak 
Aviyonik Sistem Mühendisi” olarak 
göreve başladı. “Türkiye’nin İlk Kadın 
Uçak Aviyonik Sistem Mühendisi” olarak 
biliniyor. 23,5 yıl 1. Hava İkmal Bakım 
Merkezi Komutanlığı’nda çalıştı. Sistem 

metri ve matematik dersleri vermeye 
başladı. Mezun olmasının ardın-
dan Darülfünun'un kimya bölümüne 
kaydını yaptırdı. Ancak yıllar sonra 
Sorbonne'da kimya bölümünde eğiti-
mine devam etti. Biyokimya sertifikası 
alan Hisar, Paris'te Maarif Vekaleti'nin 
verdiği bursla öğrenim gördü. Dok-
torasına başlayacağı dönemde bursu 
kesilen Hisar Erenköy Lisesi'ne kimya 
öğretmeni olarak atandı. Öğrenimini 
yarım bırakmak zorunda kalarak yurda 
dönen Remziye Hisar zorlu bir çaba 
sonucunda doktorasını yapmak üzere 

Zeliha Aziret

Prof. Dr. Remziye Hisar 
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Türkiye'nin ilk kadın jeoloğu ve deprem 
uzmanı Prof. Dr. Nuriye Pınar Erdem, 
Kuzey Anadolu ve Ege'deki birçok fay 
hattını bulmuş, bütün hayatını depremle 
mücadeleye adamış ve Türkiye Jeologlar 
Birliği’ni kurmuştur. 1956 yılında ABD’de 

ilk kez yapılan 'Dünya Deprem Mühen-
disleri Konferansı'na Türkiye’den katılan 
tek jeolog olmuştur. Avrupa Sismoloji 
Komisyonuna üye seçilerek 1960 yılında 
Türkiye Milli Raporlarını hazırlamıştır. 
1914 İstanbul doğumlu olan Prof. Dr. 
Nuriye Pınar Erdem, lisans öğrenimini 
devlet bursu ile Bordeaux Üniversitesi 
Fen Fakültesi'nde yapmış, bu fakülteden 
Kimya ve Doğa Bilimleri dallarında ser-
tifika almıştır.Türkiye'ye döndükten sonra 
23 Aralık 1937'de İstanbul Üniversitesi 
Fen Fakültesi jeoloji, mineraloji ve paleon-

1930 yılında yeniden Paris'e gitti. Rem-
ziye 1933 yılında Sorbonne’dan kimya 
alanında doktor olarak mezun oldu. Bu 
sırada “metafosfat” üzerine çok sayıda 
makale yazıp, dünya çapındaki bilimsel 
dergilerde yayımladı. Yine 1933 yılında 
doçentliğini aldı. 1933 - 1936 yılları ara-
sında İstanbul Üniversitesi'nde kimya 
ve fıziko kimya doçenti olarak görev 
yaptı. Daha sonra Ankara Hıfsısıhha 
Müessesesi'ne farmakodinami şubesi 
hayati kimya mütehassısı olarak atandı. 

1947 yılında İTÜ Makine ve Kimya 
doçentliği görevine başlayan Hisar, 
1949’da Türk Üniversiteli Kadından 
Derneği’nin kurucularından birisi oldu.  
Kimya alanında çalışmalarını Türkiye’ye 
taşıyan Hisar, koca bir bilim dalının 
ülkemizdeki öncülerinden birisi haline 
geldi. Çalışmalarından dolayı Fransa 
hükümeti, 1956 yılında kendisine 

“Akademik Memur” nişanı verdi. 1959 
yılında Remziye Hisar artık bir profe-
sördü. Bu unvanı, Türkiye’de temelle-

rini kendi elleriyle attığı, Türk üniver-
sitelerinden almıştı. 1973 yılına kadar, 
yani 71 yaşına dek araştırma yapmaya 
devam etti, sonrasında emekliye ayrıldı. 
Bu yıllar sırasında oğlu Feza Gürsey, 
matematik ordinaryüsü Cahit Arf ’in 
desteğini alarak dünyada tanınan bir 
fizikçi olmayı başarmıştı. Kızı Deha 
Gürsey ise psikoloji bilimine merak 
salmış, Uluslararası Psikoloji Birliği’nde 
görev yapmayı başaran tek Türk olmuştu.

NASA Hubble kadrosuna kabul edilmiş 
ilk ve tek Türk bilim insanı Prof. Dr. Fer-
yal Özel, 2003 yılında henüz 28 yaşınday-
ken Albert Einstein ve John Nash gibi 
isimlerin de aralarında olduğu 20 kişilik 

“Büyük Fikirler” listesine adını yazdırdı. 
Türkiye'nin NASA'daki gururu ünlü 
astrofizikçi Prof. Dr. Feryal Özel, bilim 
çevrelerinde dünyanın en akıllı kadınla-
rından biri olarak nitelendiriliyor. 1975 
doğumlu Özel, daha çocukken maddenin 

yapısını merak edip araştırmaya başladı. 
Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun 
olduktan sonra ABD’deki Columbia 
Üniversitesi’ni burslu kazanan Özel, 
öğrenimini çift ana dalda yaparak fizik 
mühendisliği ile matematik mühendisliği 
bölümlerinden yüksek onur derecesiyle 
okul ikincisi olarak mezun oldu. Yük-
sek lisansını Danimarka’daki Niels Bohr 
Enstitüsü’nde, doktorasını davet üzerine 
gittiği Harvard Üniversitesi’nde tamam-
ladı. Dünyanın en büyük fizikçisi Step-
hen Hawking ile aynı alanda çalışan Fer-
yal Özel, galaksilerin oluşumu, yıldızların 
ölümü ve kara delikler alanında yaptığı 
çalışmalarla NASA’nın dikkatini çekti 
ve 2002’de Hubble Doktorası Bursu ile 
kurumun İleri Araştırmalar Enstitüsü’ne 

katıldı. Bilime kazandırdığı çığır açan 
gelişmeler ile Prof. Dr. Feryal Özel, 2013 
Amerikan Fizik Derneği Ödülü, 2013 
Kaliforniya Üniversitesi Miller Enstitüsü 
Ödülü, 2012 Harvard Radcliffe Ensti-
tüsü Ödülü, 2010 Amerikan Astronomi 
Birliği Lucas Ödülü, NASA tarafından 
verilen Hubble ödülü, Astronomi-ast-
rofizik alanında üstün sanatçı ve bilim 
insanlarına verilen Guggenheim Foun-
dation ödülünü de dâhil olmak üzere çok 
sayıda ödüle de layık bulundu. Ayrıca 
NASA’ya ve Amerikan Ulusal Bilim 
Kurumu’na birçok konuda danışmanlık 
yaptı ve yönetici komitelerde görev aldı. 
Özel, yüksek manyetik alanda nötron 
yıldızlarının ilk kuantum hesaplarını 
yapan kişidir.

toloji asistanlığına tayin edilmiştir. "Mar-
mara Havzasının Sismik Jeolojisi ve Mete-
orolojisi" hakkında hazırlamış olduğu 
çalışma, doktora tezi olarak kabul edilmiş 
ve kendisine 1942 yılında Fen Doktoru 
ünvanı verilmiştir. 30 Mart 1945'te Fen 
Fakültesi Jeoloji Doçentliği'ne tayin 
edilmiştir. Prof. Dr. Nuriye Pınar Erdem, 
Paris'te Museum d'historie naturelle'de 
Türkiye derisidikenliler hakkında orijinal 
incelemeler yapmış ve 3 yeni tür bulmuştur. 
Erdem, 30 Eylül 2006 yılında, 92 yaşında 
hayata gözlerini yummuştur.

Prof. Dr. Nuriye Pınar Erdem

Prof. Dr. Feryal Özel
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Yazan: Dr. Füsun Tut Haklıdır
İstanbul Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Proje

İstanbul Maltepe’de yaklaşık 73.000 
m2 alan üzerinde kurulan, bünyesinde 
ofislerin ve alışveriş merkezinin de 

bulunduğu bir kompleks, Rönesans Gay-
rimenkul tarafından tamamlanarak, 2017 
yılında hizmete açılmıştır. Bu kompleksi 
diğerlerinden ayıran en büyük özellik 
ise; Hilltown AVM ve Ofis projeleri-
nin tasarım ve inşaat sürecindeki uygu-
lamaları nedeniyle bu alanda ilk LEED 

İstanbul’da LEED Gold Bina 
Sertifikalı Bir Alışveriş 
Merkezi: Hilltown

(Leadership in Energy and Environ-
mental Design; Enerji ve Çevre Dostu 
Tasarımda Liderlik) Gold sertifikasını 
almış olmasıdır. Proje; enerji verimliliği, 
sürdürülebilirlik, çevreye saygı konu-
larında proje ve inşaat aşamalarında 
değerlendirilerek, USGBC (Unites 
States Green Building Council; Bir-
leşik Devletler Yeşil Bina Konseyi) 
tarafından verilen yeşil binaların dere-

celendirilmesini sağlayan bu sertifikayı 
almaya hak kazanmıştır.

LEED sertifikası dünyanın yanı sıra 
artık ülkemizde de en çok tercih edilen 
çevreye duyarlı yapı sertifikası olarak 
değerlendirilmekte ve tüm yapı türleri 
için alınabilmektedir. LEED sertifikası 
başvurusu sırasında yapı; Sürdürülebilir 
Araziler, Su Verimliliği, Enerji ve Atmos-
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fer, Malzeme ve Kaynaklar, Yerleşim ve 
Ulaşım, İç Mekan Kalitesi, İnovasyon 
ve Bölgesel Öncelik Kredi kriterlerine 
göre incelenerek, her kriterden alınan 
puanın toplanarak genel olarak 100 puan 
üzerinden değerlendirilmektedir. Baş-
vurulan yapı için alınan toplam puana 
göre binanın alabileceği LEED sertifika 
seviyesi belirlenmektedir. 

Kompleks LEED kriterlerine göre top-
lam 63 puan alarak Gold sertifika almaya 
hak kazanmıştır. Ülkemizde LEED Gold 
sertifikasını alan diğer yapılardan bazıları 
ise;  Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji 
Merkezi ve TED Rönesans Kolejidir. 

Projede özellikle enerji ve su verimliliği 
konusunda çarpıcı uygulamalar göze 
çarpmaktadır. İç mekânda su tasarrufu 
sağlayan vitrifiye armatürler kullanılarak 
%47’lik su verimliliği, dış mekânda ise; 
düşük su ihtiyacı olan bitkilerden olu-
şan bir peyzaj tasarımı ve etkin sulama 
yöntemleri ile peyzaj sulamasında %60 
verimlilik sağlanmıştır. 
Projede tüm boya, kaplamalar, zemin 
malzemelerinde düşük emisyonlu ürün-
lerle, geri dönüştürülmüş malzemeler 
kullanılmıştır. Ayrıca proje inşaat aşama-
sında atık yönetimi için bir eylem planı 
oluşturulmuş, çıkan atıkların yaklaşık 
%77 oranında geri dönüşümü sağlan-

mıştır.

Projede enerji kul-
lanımı ise oldukça 
dikkat çekicidir. 
Özellikle ısınma 
amacıyla doğal-
gazın kullanıldığı 
İstanbul’da, bu 
proje kapsamında 
ısıtma ve soğutma 
uygulaması için su kaynaklı ısı pompası 
teknolojisi kullanılmıştır. Projede yoğuş-
malı kazan, frekans konvertörlü pompa-
lar ve trijenerasyon sistemlerinde kul-
lanılan yüksek verimliliğe sahip chiller 
sistemleri kullanılarak enerji verimliliği 
artırılmıştır.

Isı pompası çalışma prensibi, enerjiyi 
bir ortamdan diğer bir ortama taşımaya 
dayanır ve elektrikle beslenen, ısıtma ve 
soğutmanın yapılabildiği bir sistemdir. 
Burada enerji alınan kaynak hava, su ya 
da toprak olabilir. Isı pompası sistemi 
ısıtma yaparken enerji aldığı kaynağı 
soğutur, soğutma yaparken ise tersi pro-
sesi gerçekleştirir.

Su Kaynaklı Isı Pompalarının verimlilik-
lerinin yüksek olması, enerji tüketimleri-
nin, ilk yatırım maliyetlerinin ve bakım 
maliyetlerinin düşük olması, azami kul-

lanım alanı sağlaması, uzun kullanım 
ömrü ve bina dışında az ekipmana ihtiyaç 
duyulması nedeniyle mimari uygulama-
larda görselliğe uyum sağlayabilmesi 
amacıyla tercih edilmektedir.

Proje her boyutuyla enerji-su verim-
liliğine iyi bir örnek olmakla birlikte, 
günümüzde üretilen enerjinin büyük kıs-
mının binalarda kullanıldığı düşünüldü-
ğünde, özellikle ısıtma ve soğutmada bu 
tip sistemlerin kullanılmasının enerjiyi 
daha etkin kullanmamızı sağlayacağı 
ve büyük şehirlerde doğalgaz tüketimi-
nin azaltabileceğini öngörmenin artık 
bir hayal olmadığını da göstermesiyle 
oldukça güzel sürdürülebilir bir teknoloji 
örneğidir.

Kaynaklar:

https://www.bacnetinternational.net/
success/stories.php?sid=109
https://surdurulebilirlik.ronesans.com/
kurumsal-sorumluluk/leed-surecleri/
leed-projelerimiz/p65qh-hilltown-avm
http://www.xn--leedsertifikas-jgc.com/
leed.html

Görsel Kaynak: Climatemaster 

Görsel Kaynak: https://surdurulebilirlik.
ronesans.com/
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Yazan: Gözde Akgül, Aironn Fan Mühendisliği

Makale

1. Atrium Nedir? Nerelerde Kullanılır? 

Üstü kapalı, etrafı katla çevrili ve 
katlarda kullanım alanları olan, 
geniş ve dikey hacimden oluşan 

geniş mahaller ve yüksek boşluklar olarak 
tanımlanabilir. Alışveriş merkezlerinde 
yaygın kullanılmakla birlikte, havaalan-
larında, hastanelerde, ibadethanelerde, 
adliye vb. gibi kamu kurumlarında kul-
lanılmaktadır. Eskiden günümüze kadar 
gelen atriumlarda görsellik önem kazan-
mış olup atriuma sahip binalarda yanıcı 
malzemeler çoğalmıştır. Bu nedenle içe-
ride oluşan bir yangında acil durum pro-
sedürleri ve tahliye önem kazanmıştır. Bir 
yapının atrium olarak adlandırılabilmesi 

Yüksek Hacimli Binalarda 
Mekanik Duman Tahliye 
Yöntemleri

için bir yükseklik sınırı belirtilmemiştir.
Atriumlarla ilgili belli başlı standart-
larda hesaplama yöntemleri belir-
tilmiştir. Bu standartlar NFPA 92, 
EN-12101/5, BS 5588:7, ASHRAE 
(Handbook of Smoke Control Engi-
neering) olarak sıralanabilir. Bu yazıda 
NFPA 92 standardına göre yapılan 
hesaplama yöntemleri anlatılmıştır.

2.	Kullanılan	Hesaplama	
Yöntemleri	Nelerdir?

Atrium hesabı yapılırken kullanılan 
birçok yöntem mevcuttur. Bunlar;
1. Asimetrik Duman Atımı (Asymmet-
ric Plume)

2. Balkondan Duman Atımı (Balcony 
Spill Plume)
3. Pencereden Duman Atımı (Window 
Plume)

2.1	Asimetrik	Duman	Atımı	
Yöntemiyle	Duman	Tahliye	
Hesabı

Asimetrik plume; ortamda çıkan yangı-
nın hemen üzerinde büyüyüp genişleyen 
ve herhangi bir engelle temas etmeyen, 
ortama giren hava akışı ile bozulma-
yan duman bulutudur. Bu yangın türü 
yuvarlak şekilde oluşmasına karşılık diğer 
şekillerde de görülebilir. Asimetrik bir 
duman bulutunun atriumun merkezinde 

58 TERMODİNAMİK • MART 2019



Makale

oluşması beklenir. Bu durumda içerideki 
hava yukarıda biriken duman tabakasına 
her yönden duman yüksekliği boyunca 
katılabilmektedir.

Resim 2.1 1: Asimetrik Duman Atımı

Bu yöntemde duman miktarının belir-
lenmesi için kullanılan denklemler ve 
değerler aşağıda belirtilmiştir. Alev 
bölgesine her yönden yapılan bir hava 
girişinde belirlenen dumanın yükseklik 
değerleri aşağıda belirtilmiştir. 

Denklem 2.1.1

Eğer z≥z1

Denklem 2.1.2

Eğer  z<z1 

Denklem 2.1.3
                                                                                     

Qc : Konveksiyonla Isı Transferi (kW), 
z : Duman tabakası altında kalan   
 uzunluk(m) olarak tabir edilebilir.
z1 : Ortalama alev yüksekliği (m)

  :Yangın anında üreyen duman 
 kütlesel debisi (kg/s)

Duman bulutunun sıcaklığı da aşağıda 
belirtilen Denklem 2.1.4 kullanılarak 
hesaplanmaktadır.

Denklem 2.1.4

  

Denklem 2.1.5

Patmρ =
R(Tsx273)

Denklem 2.1.6
 .m .

V ρ=

Ts : Duman katman sıcaklığı (°C)
T0 : Dış ortam sıcaklığı (°C)
Cp : Özgül ısı (kJ/Kg °C)
Ks : Sürekli duman egzozu için bir   
 deneyden gelen değer yoksa 
 1 alınmaktadır.
R : Gaz sabiti (287 J/kg K) olarak   
 alınmaktadır.

Ortamda bulunan havanın değerinin 2,2 
ºC'den az olduğu durumlarda konvek-
tif ısı yayılımı denklemi aşağıdaki gibi 
hesaplanmaktadır. 

Denklem 2.1.7

Qc = χ.Q

χ konvektif kesir katsayısıdır ve deneysel 
bir veri yok ise 0,7 olarak alınmaktadır. 

Standartlarda duman kontrolü için 
duman tabakasına ve bağlantı hacmine 
verilecek taze hava miktarının hesap-

lanması için aşağıda belirtilen denklem-
ler kullanılmaktadır. Standartlara göre 
ortama verilen taze havanın 1,02 m/s 
hızı geçmemesi gerekmektedir.
  
Denklem 2.1.8

Denklem 2.1.9

V=A.νe

g : Yer Çekimi İvmesi (9,81 m/s2 )
H : Açıklığın Yüksekliği (m)
Tf : Duman Sıcaklığı (°K)
To : Ortam Sıcaklığı (°K)
ve : Limit Hava Akış Hızı (m/s) 
A : Açıklık Alanı (m2) 
V : Hava debisi (m3/s)

Yukarıda belirtilen duman tabakası ve 
bağlantı hacmi dışında duman bulutuna 
hava akış hesabı da bulunmaktadır. Yine 
bu hesapta da hız 1,02 m/s’nin üzerine 
çıkmamalıdır.

Resim 2.1 3: Duman Bulutuna Hava Akışı

Denklem 2.1.10

(1)

(2)

Resim 2.1 2: Duman Tabakası (1) ve 
Bağlantı Hacmi (2)
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Denklem 2.1.11

V=A.νe

Q : Yangın Isı Yayılım Oranı (kW)
H : Açıklığın Yüksekliği (m)
z : Yangın tabanı ile açıklık tabanı 
 arasındaki mesafe (m)
ve : Limit Hava Akış Hızı (m/s) 
A : Açıklık Alanı (m2) 
V : Hava debisi (m3/s)

Duman tabakasının altında kalan temiz 
bölge yüksekliğinin kritik bir değere 
düşmesi ortalama insan boy seviyesinin 
altına düşmesi olarak tanımlanabilir. İste-
nen temiz yükseklik; insan boyundan bir 
miktar daha fazla bırakılabilir.  
Mimariye göre istenen temiz yükseklikler 
değişkenlik gösterebilir. İstenen bu yük-
seklik içerisinde kalan balkon, asma kat 
v.b. gibi mahal bulunan alanlardan taze 
hava girişi yapılmıyor ise zon koruması 
veya duman kontrolü için bu bölgelerin 
kapatılması gerekmektedir.

2.2	Balkondan	Duman	Atımı	
Yöntemiyle	Duman	Tahliye	Hesabı

Balkon Plum; bir bölgede başlayıp antre 
kısmından hareket ederek balkonun alt 
kısmından süzülüp yukarı doğru hare-
ket eden duman bulutudur. Yangın çıkan 
mahallerde sıcak gazlardan oluşan duman 
tabakası yangının olduğu yerde düşeyde 
hareket eder ve daha sonra atriuma açı-
lan açıklığa doğru yayılır. Bu yayılımda 
duman düşey harekete başlar ve plum 
şeklini alarak atrium boşluğunda yükselir. 
Birden fazla katın olduğu mahallerde yan-
gın kontrol edilemiyorsa katlara duman 
perdesi yapılmalıdır.

Resim 2.2 2: Balkondan Duman Atımı

Yukarıdaki şematik gösterimde ilave 
hava gösterilmemiştir. Bu yöntemde 
duman miktarının belirlenmesi için 
kullanılan denklemler ve değerler aşa-
ğıda belirtilmiştir. Yukarıdaki resim 
incelendiğinde oluşan zb yüksekliği;

Eğer  Zb<15m

Denklem 2.2.1

Eğer  Zb ≥ 15 m ve W < 10 m

Denklem 2.2.2

Eğer  Zb ≥ 15 m ve 10 m ≤ W  ≤  14 m 

Denklem 2.2.3

olarak hesaplanır.

Q  : yangın gücü (kW), 
W : balkon altından yayılan duman   
 genişliği (m), 
H  : yangın tabanından itibaren 
 balkon yüksekliği (m), 
Zb : temiz alt bölge yüksekliği (m), 
m : plumdaki kütlesel akış 
 miktarı (kg/s) 

Duman bulutunun sıcaklığı da aşağıda 
belirtilen Denklem 2.2.4 kullanılarak 
hesaplanmaktadır.

Denklem 2.2.4

  

Denklem 2.2.5

Denklem 2.2.6

Ts: Duman katman sıcaklığı (°C)
T0: Dış ortam sıcaklığı (°C)
Cp: Özgül ısı ( kJ/Kg °C)
Ks: Sürekli duman egzozu için bir deney-
den gelen değer yoksa 1 alınmaktadır.
R: Gaz sabiti (287 J/kg K) olarak alın-
maktadır.
m: Egzoz kütlesel debisi (kg/sn)

Duman yayılım genişliği;

Denklem 2.2.7

W = w + b

hesaplanır.

W : duman yayılım genişliği (m)
w : yangının çıktığı alandaki açıklık  
 genişliği (m), 
b  : açıklık ile balkon kenarı 
 arasındaki uzaklık (m) olarak ifade  
 edilmektedir.

Ortamda bulunan havanın değerinin 2,2 
ºC'den az olduğu durumlarda konvek-
tif ısı yayılımı denklemi aşağıdaki gibi 
hesaplanmaktadır. 

Denklem 2.2.8

Qc = χ.Q

Patmρs =
R(Tsx273)

mV
ρs

=
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χ konvektif kesir katsayısıdır ve deneysel 
bir veri yok ise 0,7 olarak alınmaktadır.

2.3	Pencereden	Duman	Atımı	
Yöntemiyle	Duman	Tahliye	Hesabı

Bitişik mahallerde bulunan kapı veya 
pencere gibi açıklıklardan atrium alanına 
giden duman bulutu pencere plumu olarak 
adlandırılır. Bu tür duman bulutu bitişik 
mahale de tüm yangın ve parlama olayı 
görüldükten sonra meydana gelir. 
Aşağıdaki resimde pencere plumu gös-
terilmiştir.

Resim 2.3.3: Pencereden Duman Atımı

Bu yöntemde duman miktarının belirlen-
mesi için kullanılan denklemler ve değer-
ler aşağıda belirtilmiştir. Egzoz kütlesel 
debisi;

Denklem 2.3.1

Denklem 2.3.2

olarak hesaplanır.

Yangının ısı yayılım oranı;  

Denklem2.3.3

Q  ; yangın gücü (kW), 
Hw ; havalandırma açıklığının 
 yüksekliği (m), 
Aw; havalandırma alanı (m2), 
Zw; pencere üst noktasıyla duman   
 tabaka sınırı arasındaki mesafe (m), 

Ortamda bulunan havanın değerinin 
2,2 ºC'den az olduğu durumlarda kon-
vektif ısı yayılımı denklemi aşağıdaki 
gibi hesaplanmaktadır. 

Denklem 2.3.4

Qc =  χ .Q

χ konvektif kesir katsayısıdır ve deney-
sel bir veri yok ise 0,7 olarak alınmak-
tadır.

Duman bulutunun sıcaklığı da aşağıda 
belirtilen Denklem 2.3.5 kullanılarak 
hesaplanmaktadır.

Denklem 2.3.5

  
Denklem 2.3.6

PatmPs =
R(Tsx273)

Denklem 2.3.7

mV = Ps

Ts: Duman katman sıcaklığı (°C)
T0: Dış ortam sıcaklığı (°C)
Cp: Özgül ısı ( kJ/Kg °C)
Ks: Sürekli duman egzozu için bir 

deneyden gelen değer yoksa 1 alınmak-
tadır.
R: Gaz sabiti (287 J/kg K) olarak alın-
maktadır.
m: Egzoz kütlesel debisi (kg/sn)

3.	Taze	Hava	Deliği	Önleme	
Hesabı

Yukarıdaki yöntemlere göre seçilen fan-
ların montaj yerleri ve sayıları da atrium 
havalandırması için önemli kriterlerden 
biridir. Egzoz noktaları tavanda ya da 
duvarda seçilebilir. Sistemde az sayıda 
egzoz girişi kullanıldığında duman tıka-
nıklığına neden olabilir. Duman tıkanık-
lığının önlenmesi için çok sayıda duman 
egzoz girişi belirlenmeli ve belirlenen 
alanlarda hacimsel akış hızının kritik 
hız değerini geçmemesi gerekmektedir. 
Ortam içerisinde hızın artması nedeniyle 
oluşan tıkanıklıktan dolayı fanın taze 
hava çekmesine taze hava deliği (plug-
holing) adı verilmektedir.

Taze hava deliğinin önlenmesi için 
yuvarlak ya da dikdörtgen panjurlar kul-
lanılır. Her iki yöntem için de kullanılan 
hesaplar aynıdır. Fan montajı da duvar ya 
da tavanda yapılabilmektedir. Aşağıdaki 
denklemler kullanılarak menfez sayıları 
ve konum noktaları hesaplanabilmek-
tedir. 

Resim 3.1: Taza Hava Deliği
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Dikdörtgen ve yuvarlak panjur giriş 
hesabında Di hesabı farklılık göster-
mekte; diğer tüm denklemler aynı kal-
maktadır.

Resim 3.2: Dikdörtgen Panjur ve Yuvarlak 
Panjur

Dikdörtgen Panjuru Hesabında;     

Denklem 3.1

2abDi = a+b

a : Egzoz girişinin eni (m)
b : Egzoz girişinin boyu (m)
Di : Egzoz girişinin efektif çapı (m)

olarak hesaplanır. Yuvarlak panjur hesa-
bında Di efektif çap olarak alınır.

Denklem 3.2

   
     

Denklem 3.3

         

Denklem 3.4

      
    

Denklem 3.5

           
Denklem 3.6

Ve = V / N       
  

Denklem 3.7

V1 = Ve / Af       

Fan montajı tavan egzoz giriş nokta-
sında olduğunda konum faktörü ϒ=0.5 
alındığında L < 2.Di, fan montajı tavan 
egzoz giriş noktasında olduğunda 
konum faktörü ϒ=1.0 alındığında 
L ≥ 2.Di olarak hesaplanır. L egzoz 
girişinin efektif çapının yarısı ile en 
yakın yan duvar arasındaki mesafedir. 
Fan montajı duvar kısmında yapılacak 
ise konum faktörü ϒ=0.5 alınmalıdır. 
Duman tabakasının alt noktasına olan 
mesafe efektif çapa bölündüğünde 2 
değerinden yüksek olması gerekmek-
tedir. Plugholing olmaması için egzoz 
girişindeki duman egzoz debisinin 
maksimum egzoz debisine eşit ya da 
daha küçük olması gerekmektedir. 

Egzoz girişleri arasındaki en kısa 
mesafe olarak adlandırılan Smin değeri 
egzoz girişlerinin köşesinden köşesine 
olan mesafeden büyük olmamalı ve Ks 
değeri elde edilen bir deneysel veri yok 
ise 0,5 olarak alınmalıdır.

Ts : Duman katman sıcaklığı (°C)
T0 : Dış ortam sıcaklığı (°C)
Cp : Özgül ısı (1 kJ/Kg °C)
Ks : Sürekli duman egzozu için bir  
 deneyden gelen değer yoksa 1 
 alınmaktadır.
Q c : Konveksiyonla yayılan ısı 
 yayılım oranı (kW)

m : Egzoz kütlesel debisi (kg/sn)
Vmax : Taze hava deliğinin 
 oluşmadığı en büyük debi (m3/s)
d : Egzoz girişinin duman 
 tabakasının alt noktasına olan   
 mesafe (m)
Ve : Bir egzoz girişindeki duman   
 egzoz debisi (m3/s)
V : Duman egzoz debisi (m3/s)
N : Egzoz giriş sayısı
Vi : Egzoz girişindeki ortalama 
 hız (m/s)
Af : Panjur efektif alanı (m2)
Ar : Toplam panjur alanının efektif  
 alana oranı

Atriumlarda duman kontrol ve tahliye 
sistemi tasarımı dumanın; belirlenen kri-
tik yüksekliğin altına inmemesi sağlana-
rak yapılmalı ve bu sistem tasarlanırken 
tavanda bir veya daha fazla kullanılacak 
olan fanlarla mekanik havalandırma şek-
linde yapılmalıdır. 

Yine tavanda bırakılacak bir açıklık ile 
doğal havalandırma yaparak da tahliye 
ve kontrol gerçekleştirilebilir. Ancak 
doğal havalandırma da NFPA 92’ye göre 
atrium seviyesinin 17 m’den fazla olma-
ması gerekmektedir. Dumanı kontrol 
edebilmek açısından tabakanın altında 
temiz bir bölge sağlanmalıdır.

4.	Referanslar

•	 NFPA 92: Standart For Smoke 
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Yuvarlak Giriş Damperi

Dikdörtgen Giriş Panjuru
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Tanım olarak, korozyon bir metal 
ya da bir alaşım malzemenin çev-
resi ile arasında oluşan kimyasal 

veya elektrokimyasal tepkimeler sonucu 
yıpranması ve özelliklerini kaybetmesi-
dir. Korozyon, ciddi zararlara ve mas-
raflara neden olabilecek bir sorundur. 
İklimlendirme ve soğutma (HVAC/R) 
cihazlarının yoğuşturucu ve buharlaş-
tırıcı gibi ısı değiştiricileri (ID- heat 
exchanger), sulu bataryaları bölgesel 
veya genel korozyona sebep olabilecek 
ortamlardan korunmalıdır. 

İç	Ortam	Isı	Değiştirici	
Korozyonu	Sektör	Araştırma	
Raporu

Giriş	

Tanım olarak, korozyon bir metal ya 
da bir alaşım malzemenin çevresi ile 
arasında oluşan kimyasal veya elektro-
kimyasal tepkimeler sonucu yıpranması 
ve özelliklerini kaybetmesidir. Koroz-

Ticari İklimlendirme Cihazlarında Yoğuşturucu 
(Kondenser) ve Soğutma/Isıtma Isı Değiştiricilerinin 
Ortam Korozyonuna Karşı Korunması 

yon ciddi zararlara ve masraflara neden 
olabilecek bir sorundur. İklimlendirme 
ve soğutma (HVAC/R) cihazlarının 
yoğuşturucu ve buharlaştırıcı gibi ısı 
değiştiricileri (ID- heat exchanger), 
sulu bataryaları bölgesel veya genel 
korozyona sebep olabilecek ortamlar-
dan korunmalıdır. Isı değiştiricilerde 
oluşacak korozyon, performans kaybına, 
kötü görünüme ve olası cihaz arızala-
rına sebep olabilir. Ancak, eğer cihazın 
bulunduğu çevre doğru tanımlanabilir 
ve buna uygun korozyon koruma yön-
temi seçilirse, korozyonun ısı değişti-
rici üzerindeki olumsuz etkileri ortadan 
kaldırılabilir. Bu makale, korozyonun 
nedenleri, korozif çevrelerin tanım-
lanması ve buna uygun ısı değiştirici 
seçimi konularında bilgi veren bir kıla-
vuz olması amacıyla hazırlanmıştır.

Korozyon	

Korozyonun birçok çeşidi vardır. Bun-
lardan özellikle iki tip korozyon, iklim-

lendirme ve soğutma cihazlarının dona-
nımında yaygın olarak görülür: 
1. Bölgesel korozyon, galvanik karınca-
lanma veya aşınma 
2. Genel korozyon. Bu korozyon tip-
leri kullanılan malzemede aşınmaya ve 
koşullara bağlı olarak ekipman arızasına 
sebep olabilir.

Bölgesel	Korozyon

Yuvarlak	Borulu	Plaka	Kanatlı	Isı	
Değiştiriciler

Bölgesel korozyonun bir şekli, galva-
nik korozyondur. Bölgesel korozyon 
kimyasal etkiyle oluşan elektrik akımı 
nedeniyle ortaya çıkan elektrokimyasal 
(galvanik) aşınma olarak görülür. Elek-
trokimyasal aşınma, farklı iki metalin 
suda çözülebilen ve elektrik iletebilen 
bir “elektrolit” vasıtasıyla ilişkilendiril-
mesi durumunda oluşur. Malzemelerde 
genel ve bölgesel korozyon için gerekli 
elektrolitleri çevre yaratır.
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“mikro” kanal vardır. Bu plakaya çok 
sayıda ince alüminyum kanat bağlan-
mıştır (Şekil 4). Mikro kanallara bağlı 
kanatlar ısı transferini artırmak için 
optimize edilmiştir.

Şekil 4. 

Isı değiştiricide içinde soğutkan dola-
şan mikrokanallı borular mükemmel 
ısı transferi karakteristiklerine sahip-
tir. Hava tarafında, ısı transferi, temas 
yüzey alanının ve boru ile kanatçık 
arasındaki metalurjik bağın artırılması 
sayesinde geliştirilmiştir. Kanatçık tasa-
rımı kanatçığın ısı transferini iyileştir-
mek için optimize edilmiştir. Kanatçıkla 
boru plakası arasındaki bağlantı boru ve 
kanatçık arasındaki ısıl direnci düşürür 
bu da daha iyi ısı iletimiyle sonuçlanır. 
Mikro kanallı ısı değiştiricide mikro 
kanallı ısı değiştirici galvanize çelikteki 
çinko katmanına benzer şekilde davra-
nan çinkoyla zenginleştirilmiş yüzeyler 
kullanılır. Çinkoyla zenginleştirilmiş 
yüzey borunun yanlamasına imkân verir. 
Böylece korozyon oyluklarının boru-
larda derinlemesine ilerlemesini önler. 
Çinko katman, doğru şekilde uygu-
lanırsa mikro kanal ısı değiştiricinin 
etkin hizmet ömrü süresince koruna-
bilir. Korozif bir ortamda korunmamış 
bir ısı değiştirici boru ve/veya borunun 
kolektor bağlantısında hızla çukurcuk 
korozyonu oluşur. Bunun sonucu soğut-
kan sızıntısı ve sistem arızası oluşur. 
Agresif deniz, endüstriyel, kentsel veya 
yüksek alkali içeren ortamlarda bu tip 
korozyona sık rastlanır. Örneğin koru-
masız mikro kanallı ısı değiştirici aşırı 
miktarlarda beton tozu ve nem bulunan 
inşaat sahalarında hızla yıpranır. Koro-

Alüminyum kanatta yıpranma arttıkça, 
kanatın ısı iletkenliği ve ısı değiştirici-
nin ısıl verimliliği azalır. Süreç içinde 
oluşan alüminyum oksit kalıntıları, 
(Şekil. 3) ısı değiştirici üzerinden hava 
akışını engelleyerek ısıl verimi daha da 
düşürebilir. 

Yuvarlak borulu plaka kanatlı ısı değiş-
tiricilerde galvanik yıpranmayı önle-
menin bir yolu, iki metalli çift oluşu-
munun etkin bir şekilde ortadan kal-
dırılmasıdır. Bu yaklaşıma bir örnek, 
tümü bakır olan yuvarlak borulu plaka 
kanatlı ısı değiştiricidir. Tümü bakırdan 
imal edilen, örneğin bakır boru/bakır 
kanatçıklı ısı değiştiricilerle, galvanik 
yıpranmanın gerekli koşullarından biri 
olan farklı metallerin varlığı ortadan 
kaldırılır. Galvanik yıpranmayı önlemek 
için yaygın olarak kullanılan diğer bir 
yöntem, iki farklı metali koruyucu bir 
kaplama ile elektrolitik ortamdan yalıt-
maktır. Etkin olan koruyucu kaplama, 
farklı metalik çift ve elektrolit arasında 
bir engel yaratır böylece elektroliti 
metallerden ayırır. Galvanik aşınmayı 
önlemenin üçüncü bir yolu ise, bakır 
ve alüminyumun elektrik bağlantısını 
yalıtmak için sadece alüminyum kanadı 
önceden kaplayarak bakır ve alüminyum 
arasında elektrolitik ortamın engellen-
mesidir. Önceden kaplanmış yalıtım 
farklı metallerin elektrik bağlantısını 
ortadan kaldıracaktır.

Mikro	Kanal	Isı	Değiştirici	
Teknolojili	ve	Novation®	Isı	
Değiştiricileri

Mikro kanal teknolojisi kullanılan 
Novation® ısı değiştiricilerde çok sayıda 
metalik kaplamalı alüminyum alaşı-
mından kanatlar kullanılır. Alaşımlar 
ısı değiştiricinin ömrünü uzatmak için 
dikkatle seçilmiştir ve ısı değiştiricinin 
mümkün olan maksimum ömrü sağla-
ması için içindeki galvanik çiftler dik-
katle tasarlanmıştır. Soğutkanı taşıyan 
boru esas olarak düz bir plaka şekildedir. 
Bu plakanın içinde çok sayıda paralel 

Standart yuvarlak borulu plaka kanatlı 
yoğuşturucu ısı değiştiricilerde dalgalı 
alüminyum kanatlara mekanik olarak 
bağlanmış bakır borular vardır. Şekil 1’de 
bakır borular ve alüminyum kanatların 
kesiti gösterilmiştir. Boru ve kanat ara-
sındaki doğrudan metalik temas sonucu 
yüksek ısıl verimlilik oluşur. Sonuçta, bu 
yüksek verimli ısı değiştirici tasarımı ile 
korozyon olmadan maksimum ısıl verim 
sağlanabilir.  

Şekil 1. Standart Yuvarlak Borulu Plaka 
Kanatlı Isı Değiştiricinin Yapısı

Şekil 2’de bir yuvarlak borulu plaka 
kanatlı ısı değiştiricide elektrokimyasal 
galvanik yıpranmaya neden olan yapı-
sal durumlar gösterilmiştir. Bu tip ısı 
değiştiricilerde alüminyum kanat ile 
bakır boru arasında elektriksel bir temas 
noktası olduğu için bakır/alüminyum 
arayüzünde elektrokimyasal korozyon 
ve sonuçta galvanik korozyon oluşur. 

Şekil 2. Standart Bakır Boru/Alüminyum 
Kanatlı Isı Değiştirici

Şekil 3. Galvanik Aşınma Başlangıcı

Alüminyum kanatçık

Bakır boru

Borular

Kanatçıklar
Mikro 
kanallar
Kolektör

Alüminyum Kanat

Bakır Boru

Hava Akışı

Alüminyum 
Kanatçık

Hava Akışı
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Korozyon	Ortamı

Daha önce açıklandığı gibi potansiyel 
olarak korozif dış çevreler deniz kıyı-
sına yakın yerler ile birlikte, endüstriyel 
alanlar, yoğun nüfusa sahip kentsel alan-
lar, bazı kırsal bölgeler veya bu ortam-
lardan birkaçının bir arada var olduğu 
ortamları içerir. Bu makro çevreler 
sıklıkla kırsal, kentsel, kıyısal (marin), 
endüstriyel veya kıyıdaki endüstriyel 
bölgelerdedir. Bunlara ek olarak, kapalı 
yüzme havuzu, su arıtma tesisleri ile 
endüstriyel uygulama gibi kapalı ve iç 
ortamlarda da korozif atmosferler olu-
şabilir. Mikro çevre olarak adlandırılan 
yerel çevreler de dikkate alınmalıdır. 
Çamaşırhaneler, dizel yakan cihazlar/
egzoz boruları, kanalizasyon havalan-
dırmaları ve trafiğe yakın yerler, ben-
zer biçimde makro çevre koşulları da 
eklenince uygun korunmayan cihazla-
rın erken arızalanmasına sebep olabilir. 
Bir çevrede kirleticiler varlığı korozyon 
sürecini hızlandıracak elektrolitlerin 
yaratılmasıyla sonuçlanır. Elektrolitler 
suda çözündüklerinde elektriği ileten 
maddelerdir. Bilinen elektrolitler sod-
yum veya kalsiyum tabanlı bileşikler 
olan deniz suyu, kışın yollara dökülen 
tuzlar, çimento tozu, havuz temizleyici-
leri, çamaşırhane tesisleri ve ev temizliği 
ajanları gibi kaynaklardan gelen kirleti-
ciler içerebilirler. Elektrolit oluşumuna 
katkıda bulunan diğer kirleticiler katı 
ve sıvı yakıtın yanmasından oluşan 
kükürt ve azot taşıyan bileşikleri içerir. 
Endüstriyel işlemlerden oluşan kimya-
sal kirlenme, örneğin amonyak da bir 
elektrolit ortam oluşmasına katkıda 
bulunabilir. Bu değerlendirmelere göre, 
bu korozif çevrelerin her birini tanımla-
mak gerekir ve böylece uygun korozyon 
koruma yöntemleri kullanılabilir.

Kıyısal/Deniz	Ortamı	(Marin)

Yeni gelişen HVAC/R pazarlarında 
nüfusun çoğunluğu korozif çevrelerdeki 
uygulamaların sayısının artmasına yol 
açan, kıyısal bölgelerdedir. Kıyısal veya 

zif ortamdaki uygulamalarda kullanı-
lacak mikro kanallı ısı değiştiricilere 
koruyucu bir kaplama yapılmalıdır.

Genel	Korozyon

Genel korozyon, metalin çevresiyle 
reaksiyona girerek özelliklerini kaybet-
mesidir. Genel korozyon metali okside 
ederek tüketirken, sürekli olarak olu-
şan oksitler nedeniyle metal yüzeyinde 
bozulmalar ve genellikle çirkin bir 
görünüm oluşur. Korunmamış metal 
korozyonla sonuçlanacak olan kirle-
tici (contaminat) ile reaksiyona girer. 
Bu süreç, ekipmanın bütünlüğü tehli-
keye girinceye kadar devam eder. Kirli 
endüstriyel ortamlar, korunmasız bakır 
veya alüminyum borularda sızıntıya 
ve soğutma sisteminin arızalanmasına 
neden olabilir. Kükürt ve azot esaslı 
elektrolitler klorür içeren ortamlarla 
birleşerek metallerde korozyonun hız-
lanmasına neden olurlar.
HVAC/R cihazlarının kullanıldığı 
ortamlar dünya genelinde değişiklik 
gösterirken, bazı durumlarda lokal bir 
saha içinde bile değişiklikler gösterir. 
Korozif ortamlar sadece kıyı ve deniz 
iklimlerinde veya endüstriyel alanlarda 
değil, aynı zamanda kentsel ve kırsal 
alanlarda, yerel mikro iklimlerde ve bu 
şartların birlikte var olduğu değişik 
ortamlarda da olabilir. 
Baca gazı dahil, ancak bununla sınırlı 
olmamak üzere, kanalizasyon hava-
landırmaları veya açık kanalizasyon 
sistemleri ve motorin yakıt gazı gibi 
etkenlerin HVAC/R ısı değiştiricileri 
üzerinde zararlı etkileri vardır. Bu kir-
leticiler, rüzgar yönü, nem, su, sis, ısı, 
kirlilik kaynağına yakınlık ve toz ya da 
partikül kirliliği gibi diğer etkenlerle 
birlikte cihazın erken arızalanmasına 
sebep olabilir. 
Bu nedenle yuvarlak borulu plaka 
kanatlı ve mikro kanallı ısı değiştiricile-
rin her ikisi için de uygulama ortamının 
uygun olarak tanımlanması ve gerek-
tiğinde uygun korozyon korumasının 
kullanılması çok önemlidir.

marin çevrelerde, sodyum klorür (tuz) 
ve deniz serpintisi, sis, pus veya hâkim 
rüzgarlar tarafından taşınan kükürt 
bileşenlerinin artması karakteristik bir 
durumdur. Deniz serpintisi, pus ve sis 
denizden gelen rüzgarlar ile kilomet-
relerce taşınabilen ve cihazda korozyon 
oluşmasıyla sonuçlanan minik tuzlu su 
damlacıkları içerir. Metalik maddeler 
üzerindeki tuzlu su birikmesi denize 
yakın çevrelerde en çok görülen korozif 
durumdur. Kıyısal veya denize yakın 
çevre için en iyi çözümü seçerken arazi-
nin yapısı (örneğin, adalar büyüklüğüne 
bağlı olarak sıklıkla kıyısal kirlenmeler-
den etkilenir), kıyıdan uzaklık ve kirle-
ticilerin taşınabileceği uzaklığı belir-
leyen hâkim rüzgarların yönü ve hızı, 
çevrenin korozifliğinin mükemmel bir 
göstergesi olarak bölgedeki diğer cihaz-
lardaki veya diğer yapılardaki korozyon, 
bölgede kullanılan ve işe yarayan yaygın 
uygulamalar ve endüstriyel etkiler vb. 
diğer kirlenme kaynakları gibi birçok 
etken dikkate alınmalıdır.

Endüstriyel	Ortamlar

Endüstriyel çevreler çeşitli korozif 
bileşenler üretme potansiyeli ile çok 
değişiklik gösterir. Bir endüstriyel çev-
rede her biri aynı zararlı etkiyi yapacak 
makro veya mikro ölçekte kirletici bir-
likte var olabilir. Kükürt ve azot içeren 
kirleticiler (ve bunlarla sınırlı olmamak 
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rilir. Bu tip çevreyi tanımlarken yerel 
etkilerin göz ardı edilmemesi esastır. 
Açık kanalizasyon sistemleri, havalan-
dırmalar, dizel egzoz, yoğun trafikten 
gelen emisyonlar, çöp sahası, uçak ve 
deniz taşıtlarının egzozları, endüs-
triyel üretim, kimyasal işleme tesisleri 
(soğutma kulesine yakınlığı) ve fosil 
yakıt kullanan enerji üretim tesisleri 
hesaba katılması gerekli potansiyel 
zararlı ortamlardır.

Kentsel	Ortamlar

Yoğun nüfuslu alanlarda genellikle yük-
sek seviyelerde otomobil emisyonu ve 
bina ısıtma yakıtlarından çıkan yük-
sek oranda yanma yan ürünleri vardır. 
Her iki koşul da ortamdaki kükürtoksit 
(SOx) ve azotoksit (NOx) yoğunlaşma-

sını artırır. Bu çevrelerdeki korozyonun 
şiddeti; kirlenme seviyeleri, nem, orta-
lama ısı ve cihazın kullanım koşullarının 
bir fonksiyonudur. Bu da sonuçta bölge-
nin kirlenme yoğunluğu, emisyon kon-
trolü ve yerel kirlilik standartları dahil 
birçok etkene dayanır. Hindistan ve Çin 
gibi hızlı gelişen bölgelerde kirlenme 
seviyeleri hızlı bir şekilde değişiyor; bu 
nedenle, en iyi korozyon koruma siste-
mini ararken bir bölgenin gelecekteki 
yönü de hesaba katılmalıdır. Ortamdaki 

kaydıyla) endüstriyel ve yüksek yoğun-
luklu kent çevreleriyle en fazla ilişkili 
maddelerdir. Katı ve sıvı yakıtların yan-
ması ile kükürt oksitler (SO2, SO3) ve 
azot oksitler (NOx) atmosfere salınır. 
Amonyak ve tuzları ile hidrojen sülfit 
gibi korozyona katkıda bulunan diğer 
maddeler de zararlı etkiye sahip olabilir. 
Bu gazlar atmosferde birikir ve yeryü-
züne asit yağmuru veya düşük pH (asi-
dik) çiğ olarak döner. Potansiyel olarak 
korozif olan sadece endüstriyel emis-
yonlar değildir, aynı zamanda endüstri-
yel partiküller de zararlı metal oksitlerle 
yüklü olabilir. Bu partiküller, oksijen, su 
veya yüksek nem ile reaksiyona girerek 
aşırı korozif olabilir, paslanma sonucu 
çürüme ve çukurluklaşma gibi bölgesel 
ve genel korozyon dahil birçok koroz-
yon biçimine sebep olabilirler. 

Kıyısal	/	Denize	Yakın	ve	
Endüstriyel	Çevre

Tuz yüklü deniz suyu pusu, endüstri-
yel bir ortamda üretilen zararlı emis-
yonlarla makro ya da mikro düzeyde 
reaksiyona girerek HVAC/R cihazları-
nın ömürleri üzerinde ciddi bir tehdit 
oluşturur. Tuz kirlenmesi ve endüstri-
yel emisyonların birlikte etkileri iyi ve 
uygun korunmayan bir ısı değiştiricide 
korozyonu hızlandırır. Bunun gibi çok 
zor çevre koşullarında çalışan HVAC/R 
cihazlarının kabul edilebilir ürün kali-
tesini sürdürebilmeleri için korozyona 
dayanıklı olması gerekir. Isı değiştirici 
yüzeylerinin tam olarak koruma altına 
alınması (mikro kanallı ısı değiştirici-
ler için e-kaplama* gibi) kuvvetle öne-

dizel egzozundan, çöp yakma sonucu 
oluşan, sıvı veya fosil yakıtlı kalorifer 
kazanlarından yayılan emisyonlara 
maruz bölgelerin veya yüksek otomobil 
emisyonları olan bölgelerin endüstriyel 
ortam olarak kabul edildikleri de ayrıca 
not edilmelidir.

Kırsal	Alanlar

Kırsal bir alan tipik olarak egzoz ve 
kükürt içeren gazlarla kirlenmemiş ola-
rak kabul edilir. Kırsal ortamlar deniz 
suyunun yarattığı yüksek nemin mevcut 
olmaması için yeteri kadar denizden 
uzakta olmalıdır. Bu çevrelerde tipik 
olarak, mikro kanallı ısı değiştirici veya 
alüminyum kanatçık/bakır boru kul-
lanıldığında, standartlarının ötesinde 
ayrıca bir koruma gerekmez. Ancak, 
kırsal çevreler hayvan dışkısı, gübre ve 
yüksek yoğunlukta dizel egzozu nede-
niyle yüksek miktarda amonyak ve azot 
kirlenmesi içerebilir. Bu durumda, bu 
çevreler endüstriyel ortamlar olarak 
kabul edilmeli ve e-kaplı* korumalı ısı 
değiştiriciler kullanılmalıdır.

(*) E-Kaplama (Electrophoretic) paslanmaya karşı 
metal yüzeylerin korozyon direncini arttırmak 
amacı ile elektro kimyasal olarak metal yüzeylerde 
epoksi film oluşturma yöntemidir.

Yerel	Çevrenin	Korozivitesi

Yukarıdaki ortamların tümü çevrenin 
korozivitesini belirgin olarak artıra-
bilecek olan mikro klimalara bağlıdır. 
Yerel çevrenin HVAC/R cihazlarına 
zarar verebilecek kirleticiler içermedi-
ğine emin olmak gerekir ve buna dikkat 
edilmelidir. Örnek olarak, otobüs ter-
minalleri (çoğunluğu dizel araç olan) 
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•	 Enerji jeneratörleri
•	 Fanlı egzoz havalandırmaları
•	 Kimyasal şartlandırma kullanan 

soğutma kuleleri

Korozyon	Koruması

Carrier’ın ticari ürünleri en yaygın sal-
dırgan korozif ortamlar için koruma 
sağlayan seçeneklere sahiptir. Bu seçe-
nekler hakkında aşağıda temel bilgiler 
verilecektir. Hangi ürünlerde korozyona 
dayanıklı ısı değiştiricinin kullanılabi-
leceği ve koruma özellikleri Carrier’ın 
web sitesinden öğrenilebilir. Daha 
ayrıntılı bilgi için Alarko Carrier’a 
başvurulabilir.

Yoğuşturucu	(Kondenser)	Isı	
Değiştiricileri	için	Koruma

Mikro	Kanallı	Isı	Değiştiricilerde	
(Mikro	kanallı	ısı	değiştirici)	
Koruma

Mikro kanallı ısı değiştiriciler sert 
lehimli kanatçık yapısına sahiptir ve 
malzeme olarak tamamında alüminyum 
alaşımları kullanılır. Mikro kanallı ısı 
değiştiriciler kullanılan cihazlar yüksek 
ısıl performans sağlar. Ancak koroz-
yona karşı korunmasız mikro kanallı 
ısı değiştiriciler korozif ortamlarda asla 
kullanılmamalıdır.

veya dizel jeneratörün yanına yerleşti-
rilmiş bir HVAC/R cihazının durumu 
gösterilebilir. Binanın bulunduğu genel 
ortam kıyısal veya deniz/denize yakın 
ortam kapsamında olmamasına rağmen 
cihazı çevreleyen yerel ortam nedeniyle 
uygulama endüstriyel veya endüstriyel/
denize yakın olarak sınıflandırılabilir 
ve ısı değiştiricinin korumasının buna 
göre planlanması gerekir. Yerel ortam-
larda birçok kirletici kaynak bulunabilir. 
Bunlar, aşağıdakilerle sınırlı olmamak 
üzere şunlardır:
•	 Havaalanları
•	 Enerji santralleri
•	 Enerji jeneratörleri
•	 Fabrikalar ve kimyasal tesisler
•	 Bira fabrikaları ve gıda işleme 

tesisleri
•	 Atıksu arıtma tesisleri
•	 Çöplük ve çöp yakma tesisleri
•	 Yolcu gemileri ve deniz trafiği
•	 Bataklıklar (çürüyen bitkiler)
•	 Çiftlikler ve fidanlıklar
•	 Dalyanlar

Önceki listedeki kirleticiler diğer kat-
kıda bulunan etkenlerle birlikte dikkate 
alınmalıdır. Bu etkenler, aşağıdakiler 
dahil ancak onlarla kısıtlı olmamak 
üzere şunlardır:
•	 Kirletici kaynaktan uzaklık. Bir 

mikro çevredeki en zararlı etki 
15 metre içerisinde ve bir makro 
çevrede 1,6 kilometrede oluşur

•	 Hâkim rüzgar yönü 
•	 Asit yağmuru (kaynakların 

kilometrelerce uzak olabileceği 
dikkate alınmalıdır)

•	 Yoğuşma
•	 Sıcaklık
•	 Nem oranı
Aşağıdaki etkenler ise 15 metre içeri-
sinde mikro çevre yaratabilecek kirleti-
cilerin örnekleridir. (Bkz Şekil. 5)
•	 Yoğun gübre veya insektisit kullanımı
•	 Kimyasal/temizleyici depolama 

alanları
•	 Otobüs terminalleri, kamyon 

yükleme alanları, yoğun trafik

E-Kaplamalı	Mikro	Kanallı	Isı	
Değiştiricilerde	Korozyona	Karşı	
Koruma

E-Kaplı Mikro kanallı ısı değiştiriciler 
birçok korozif ortamda üstün koruma 
sağlar. E-Kaplı mikro kanallı ısı değiş-
tiricilerde, ısı değiştiricinin kirli ortam-
dan tam olarak yalıtılması için tüm 
yüzeylerine eşit olarak, korozyona karşı 
son derece dayanıklı ve esnek epoksi 
kaplama uygulanır. Özel hazırlanmış 
ısı değiştirici yüzeylerine kaplanan ince, 
ancak geçirimsiz epoksi, dikkatle uygu-
lanan ve kontrol edilen elektro kaplama 
ile sağlam ve dayanıklı hale getirilir. 

Yuvarlak	Borulu	Plaka	Kanatlı	Isı	
Değiştiriciler

Standart alüminyum kanatçık/bakır 
borulu ısı değiştiriciler genellikle koro-
zif olmayan ortamlarda yüksek perfor-
mans sağlar; örneğin, kirlenmemiş kırsal 
ortamlar gibi). Bu tip ısı değiştiricilerin 
korozyona karşı koruması sağlanmadan 
korozif unsurlar bulunan ortamlarda 
kullanılması önerilmez; korozyondan 
dolayı paslanma-çürüme olasılığı vardır.

Ön	Kaplamalı	Alüminyum	
Kanatçıklı	Isı	Değiştiriciler

Ön kaplamalı alüminyum kanatçık/

Şekil 5. Mikro Çevrelerdeki Kirlenme Kaynakları

Çamaşırhane 
havalandırması

Dizel tankı/depolama alanı

Soğutma kulesi

Pissu tesisatı 
havalandırması

Egzoz havalandırması
Otobüs terminali
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Şekil 7. Bakır Kanatçıklı Isı Değiştirici Kesiti

Bakır, kirlenmemiş kıyısal ortamlarda 
bakır yüzeylerde oluşan doğal bir koru-
yucu film sayesinde korozyona karşı 
dayanıklıdır. Galvanik korozyon bu 
tek metalli (burada bakır) ısı değiştiri-
cilerde bir sorun değildir. Ancak, bakır 
kanatçıklı bataryalarda bakır malzeme 
maliyeti alüminyum malzemelere göre 
daha fazla olduğu için bakır ısı değişti-
ricilerin fiyatları belirgin şekilde daha 
yüksektir. Bu nedenle diğer alternatif 
ısı değiştiriciler birçok uygulamada 
tercih edilen çözümler sağlar. Yoğun 
kentsel ve kirlenmiş kıyısal ortamlar 
ile endüstriyel veya endüstriyel-denize 
yakın uygulamalarda çok sayıda kirle-
tici hem bakır kanatçık hem de bakır 
boruya saldıracağı için cihaz daha fazla 
risk altında kalır. Bu nedenle kaplanma-
mış bakır ısı değiştiriciler bu ortamlar 
için uygun değildir. Bu uygulamalarda 
kaplanmamış bakırın kullanımı öneril-
mez. Bu uygulamalar için e-kaplamalı 
alüminyum kanatçık/bakır boru veya 
e-kaplamalı mikro kanatlı ısı değiştiri-
ciler düşünülmelidir.

E-Kaplamalı	Alüminyum	
Kanatçıklı	Isı	Değiştiriciler

E-Kaplamalı ısı değiştiriciler formik 
ve nitrik asitli ortamlar dışında birçok 
korozif ortamda üstün koruma sağlar.
Alüminyum kanatçık/bakır boru ısı 
değiştiriciler, yukarıda açıklanan aynı 
özel işlemler kullanılarak e-kaplanır. 

bakır borulu ısı değiştiricilerde kanat-
çığın yüzeylerinde korozyona dayanıklı 
bir kaplama uygulanır. Bu tip ısı değiş-
tiriciler ılımlı korozif kıyı ortamlarında 
koruma sağlar, ancak şiddetli endüst-
riyel kirleticilerin bulunduğu kıyısal 
ortamlar için önerilmez.

Şekil 6. Ön kaplamalı Isı Değiştirici Montajı

İnce katmanlı metalik olmayan bir ön 
kaplama malzemesi ısı değiştiricinin 
farklı metallerini (bakır boru ve alümin-
yum kanatçık) birbirinden yalıtır. Sonuç 
olarak, bakır ve alüminyum arasındaki 
elektrik bağlantısı engellenir, böylece 
galvanik korozyon olasılığı azaltılır. 
Ilımlı kıyısal çevrelerde ön kaplamalı 
ısı değiştiriciler E-Kaplamalı ısı değiş-
tiricilere göre ekonomik bir alternatiftir 
ve standart kaplanmamış bakır boru/
alüminyum kanatçık ısı değiştiricilere 
göre geliştirilmiş korozyon koruması 
sunar.

Bakır	Kanatçıklı	Isı	Değiştiriciler

Bu tip ısı değiştiricilerde, bakırdan 
yapılmış dalgalı şekildeki kanatçık stan-
dart yuvarlak bakır boruya bağlanmıştır. 
Dolayısıyla bunların arasında koruma 
gerekmez. Bu tiplerde koruyucu yalı-
tıcılar monte edilmiş ısı değiştirici ile 
galvanize ısı değiştirici muhafazası ara-
sında yerleştirilerek ısı değiştirici gal-
vanik korozyona karşı korunur. (Bkz. 
Şekil 7)

Çok güçlü ve çok esnek olan epoksi 
kaplama kirlenmiş ortamdan tam yalı-
tım sağlamak için tüm batarya yüzey-
lerine eşit olarak uygulanır (Şekil. 8). 
Özel hazırlanmış ısı değiştirici yüzey-
lerine ince bir tabaka halinde kaplanan 
epoksi, dikkatle uygulanan ve özenle 
kontrol edilen elektro kaplama yöntemi 
ile sağlamlaştırılır.

Şekil 8. E-Kaplı Alüminyum Kanatçık/Bakır 
Borulu ID- Büyütülmüş detay 

E-Kaplı	Bakır	Kanatçıklı	Isı	
Değiştiriciler	

E-kaplı bakır kanatçık/bakır boru ısı 
değiştiricilerde de e-kaplamalı alü-
minyum kanatçıklı ısı değiştiriciler 
gibi tüm ısı değiştirici yüzeylerine 
eşit olarak uygulanmış aynı güçlü ve 
esnek epoksi kaplama vardır (Şekil 9). 
Ayrıca, bu ısı değiştiriciler e-kaplama 
işleminden gelen tam koruma ile 
tamamı bakır yapının doğal direncini 
birleştirerek daha güçlü koruma sağlar. 
Daha önce belirtildiği gibi, e-kaplamalı 
bakır kanatçık/bakır boru ısı değiştiri-
ciler, endüstriyel kirleticilerin olmadığı 
şiddetli korozif kıyıya yakın ortamlar 
için önerilir.

Şekil 9. E-kaplı Bakır Isı Değiştiriciler

Kanatçık ve boru 
arasında yalıtım

Kanatçık ve boru 
arasında tek metal 
bağ

Esnek ve güçlü 
epoksi kaplama 
tüm ısı değiştirici 
boşluklarını 
doldurur ve 
kanatçık 
yüzeyleriyle 
kenarlarını kapatır

Alüminyum kanat

Bakır boru

Epoksi ön 
kaplamalı 
alüminyum 
kanatçık

Bakır kanatçık

Isı değiştirici 
yalıtkanları 
batarya ile 
muhafaza 
arasına yerleştirilir

Bakır boru

Bakır boru

E-kaplama

Tamamı 
bakır yapı

Şiddetli korozif 
kıyısal ortamlarda 
maksimum koruma

Yandan görünüm Önden görünüm
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tiricilerin e-kaplaması yoğuşturucu ısı 
değiştiricilerle aynıdır. Tüm e-kaplamalı 
ısı değiştiricilerin boru plakaları ve 
muhafazaları dahil, yüzeylerine daya-
nıklı ve esnek epoksi kaplama eşit 
şekilde uygulanmıştır. Kaplama, ısı 
değiştirici yüzeyleri ve atmosferin koro-
zif etkileri arasında bir engel oluşturur. 
E-kaplamalı ısı değiştiriciler değerlen-
dirilirken nem taşınımını da dikkate 
almak gerekir. Nem taşınması birikmiş 
yoğuşmanın, soğutucu ısı değiştirici 
uygulamaları sırasında, ısı değiştirici 
yüzeyinden sürüklenmesi sonucunda 
oluşur. Sürüklenme mesafesi ısı değiş-
tirici kanatçık boşluğu, kanatçık geo-
metrisi ve ana yapı malzemesi ve hava 
hızının bir fonksiyonudur. Bir soğutucu 
ısı değiştiricisine e-kaplama uygulandı-
ğında sürükleme havanın düşük hızla-
rında oluşacaktır. Tablo A’da gösterilen 
öneriler nem sürüklenmesinin önlen-
mesi için soğuk su veya DX (direct 
expansion) ısı değiştiricileri seçerken 
dikkate alınmalıdır.

Soğutma/Isıtma	Isı	Değiştiricileri
Standart	Isı	Değiştirici	Yapısı

Standart soğutma/ısıtma işlemlerinde 
kullanılan ısı değiştiriciler (su, buhar 
veya doğrudan genleşmeli) alüminyum 
kanatçıklara birleştirilmiş bakır boru-
lardan oluşur. Kanatçık paketi, yapısal 
olarak, galvanizli çelik boru plakalar 
ve ısı değiştirici muhafazası ile oluş-
turulur. Bu yapının kanatçık-ve-boru 
ile boru-ve-boru plakası arasında çoklu 
metal bağlarla klasik galvaniz korozyon 
bileşenleri vardır. Soğutma uygulama-
larında nem alma işleminde yoğuşma 
suyu batarya yüzeylerinde toplanır. 
Kirlenmiş hava akımının bulunduğu 
ortamda yoğunlaşma sonucu oluşan 
ıslak batarya yüzeyleri uygun şekilde 
korunmazsa galvanik korozyon mey-
dana gelir.
Potansiyel olarak korozif olan hava 
akımları bina sakinleri için uygun olma-
yabilir. Eğer kirlenmiş bir hava akımı 
korozyona sebep olursa, iç hava kali-
tesi bozulabilir ve bina sakinleri için 
potansiyel zararlı yan etkiler oluşabilir. 
Bunlara dikkat edilmelidir.

Bakır	Kanatçık/Bakır	Borulu	Isı	
Değiştiriciler

Tamamı bakır yoğuşturucu ısı değiş-
tiricilere çok benzer olarak, tamamı 
bakır soğutma/ısıtma ısı değiştiricilerde 
de sıradan ısı değiştiricilerde görülen 
bimetalik bağ oluşmaz. Bakır dalgalı 
şekilli bir kanatçık, tek metal yapı-
sını sağlayabilmek için standart bakır 
boruya mekanik olarak bağlanmıştır. 
Hava işleyen cihazların çoğunda koroz-
yonu azaltmak için bakır veya paslan-
maz çelik boru plakaları ve ısı değiştirici 
muhafazaları vardır. Bimetalik çiftlerin 
azaltılması sonucu, ısı değiştiricinin 
korozyona uğrama potansiyeli, yapısal 
olarak, önemli ölçüde düşürülmüş olur.

E-Kaplı	Isı	Değiştiriciler	
(Bütün	ürünlerde	kullanılmaz)

E-kaplamalı soğutma/ısıtma ısı değiş-

lır. E-kaplama işlemine hazırlık için 
su banyosu ile yüzeylerdeki kalıntı toz 
ve kirlilik durulanır. Elektro kaplama-
nın temel prensibi karşıt elektrik yüklü 
materyallerin birbirlerini çekmesidir. 
Bir elektro kaplama sistemi karşıt yüklü 
epoksi molekülleri banyo içerisinde 
batırılmış ısı değiştiriciye DC yükü 
uygular. Moleküller eşit ve sürekli bir 
film oluşturarak metale çekilir. Belirli 
bir noktada, kaplama filmi çekimi dur-
durulur ve daha fazla kaplama birikimi 
önlenir. Böylece film ile metal yalıtılır. 
Pürüzsüz bir kaplamadan emin olmak 
ve üretim atığını en aza indirmek için 
son yıkama yapılır. Böylece kalıntılar 
metal yüzeyinden uzaklaştırılır. Hassas 
denetlenen fırınlama işlemi ile kapla-
manın tüm ısı değiştirici yüzeylerine 
eşit ve sağlam bir şekilde yapışması 
sağlanır. Elektro kaplama işlemi tüm 
ısı değiştirici boşluklarına işleyen ve 
kanatçık kenarları dahil tüm ısı değişti-
riciyi kapsayan düzgün, tutarlı ve esnek 
bir kaplama yaratır. Kaplama malzemesi 

Tablo A. Önerilen Maksimum Yüzey Hızı (FPM)*
Kanatçık Aralığı 

(FPI)
Alüminyum 

Kanatçık Batarya
Bakır Kanatçık 

Batarya E-kaplı Batarya

8 650 500 500

11 650 425 425

14 575 375 375

FPI – İnç başına kanatçık sayısı
FPM – Hız (Feet/Dakika)

*Soğutucu ısı değiştiricilerin dışındaki tortu oluşumu, önerilen maksimum yüzey hızlarını olumsuz olarak 
etkiler. 

ile birlikte bu işlem komşu kanatçıklarla 
köprülenmeden, daha az kırılgan, daha 
fazla dirençli ve dayanıklı kaplama ile 
sonuçlanır. E-kaplı ısı değiştiriciler en 
zorlu çevrelerde üstün koruma sağlar. 
Son işlem olarak, ısı değiştiriciyi ult-
raviyole ışınlarının yıpratıcılığından 
korumak, kaplama dayanıklılığını ve 
ömrünü artırmak için bir UV koruyucu 
üst kat uygulanır.

Veriler, uygun filtrasyon ile batarya yüzeylerinin düzenli temizliği ile sağlanan temiz ısı 
değiştiriciler için geçerlidir.

Carrier’in	E-Kaplama	Süreci

Elektro kaplama, çok temiz ısı değiş-
tiricilere uygun şekilde kaplandığı 
zaman ısı değiştiriciyi çevresel etkiler-
den güvenli şekilde koruyabilen, çok 
aşamalı bir uygulamadır (Şekil 10). Bu 
uygulamada, kirliliği gidermek ve tüm 
yüzeylerin çok temiz olduğundan emin 
olmak için, daldırmalı temizleme yapı-
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E-Kaplamalı	Malzeme	ve	
Kimyasal	Direnç

E-Kaplama malzemenin kimya-
sal direnci “E-Kaplama Kimyasal 
Direnç Rehberi” ekinde açıklanmıştır. 
E-Kaplamalı ısı değiştirici uygula-
ması sadece Ek Kirletici Rehberi’nde 
açıklanan durumlarda düşünülmelidir. 
Eğer e-kaplama listelenen kirleticiye 
dayanıklı değilse veya kirletici listede 
yoksa bu ortamlarda uygulanması öne-
rilmez. Yaygın endüstriyel işlemler ve 
e-kaplamalı ısı değiştiricilerin dirençli 
olduğu ilgili kirleticileri Tablo B’de gös-
terilmiştir.

Şekil 10. E-kaplama İşlemi

Temizleme E-Kaplama Fırınlama

Suyla durulama Son durulama UV üst kat

Endüstri/Uygulama Tipi Kirleticinin Kaynağı Kirletici

Selüloz, Kağıt ve
Kereste Tesisleri

İşleme Emisyonları Azot Oksitler, Kükürt Oksitler

Selüloz Beyazlatma Diklormetan, Kloroform, Metil Etil Keton, Karbon, Disülfür, 
Klormetan, Trikloretan

Sülfit Değirmeni Operasyonları Kükürt Oksitler

Kağıt Hamuru ve Geri Kazanım Süreci Uçucu Organik Bileşikler

Talaş Öğütücü ve Sıvı Buharlaştırıcı Terpenler, Alkoller, Fenoller, Metanol, Aseton, Metil Etil Keton

Yanma Ürünleri Azot Oksitler, Kükürtlü Oksitler, Karbon Monoksit, Parçacıklı 
Madde, Uçucu Kül

Çöp Yakma Tesisleri
Sıvı Yakıtlı Güç
İstasyonları
Dizel/Benzin Motoru

Yanma Ürünleri

Kükürt Oksitler, Azot Oksitler, Kükürt Trioksit, Sülfürik Asit, 
Amonyum Sülfat, Amonyum Bisülfat, Karbon Dioksit, Sülfat, 
Nitrat, Hidroklorik Asit, Hidrojen Florür, Parçacıklı Madde, 
Ozon, Uçucu Organik Bileşikler

Temizlik Ajanı İşleme İşleme Emisyonları Klor Kloridleri

Tuz Madenciliği
Yüzme Havuzu
Ajanları

İşlem Yan Ürünleri Bromür, Klor, Sülfat, Sodyum Bisülfat, Fosfat, Klorür maddeler

Gübre Üretimi İşlem Yan Ürünleri
Hidrojen Florür, Sülfit,
Sülfürik Asit, Hidroflorik Asit, Fosforik Asit, Florosilik Asit, 
Amonyak, Amonyak Tuzları

Atık Su İşleme Tesisleri
Atık Öğütme

Metan, Kükürt Dioksit, Azot Oksitler, Uçucu Organik Bileşikler, 
Klor, Klor Dioksit, Amonyak,
Amonyak Tuzları

Çamur İşleme Hidrojen Sülfür

Tarım Hayvan Dışkısı ve Gübreler Kükürt, Azotlu oksitler, Azot Oksitler, Metan, Hidrojen Sülfür, 
Amonyak, Amonyak Tuzları

Tablo	B.	Endüstriyel	Kirleticiler

TERMODİNAMİK • MART 2019 75



Teknik

kir. Daha sonra, çevrede var olan her 
bir korozif etkenin şiddeti belirlenir. 
Verilen alan için koruma seçeneği öngö-
rülen en sert çevresel etkene göre seçilir.
NOT: Bu tablolarda bir ısı değiştirici 
seçeneğinin kabul edilebilirliği tama-
men korozyon performansına bağlıdır. 
Maliyet dahil diğer etkenler daha sonra 
ısı değiştirici seçimi yapılırken dikkate 
alınmalıdır. MCHX bataryalar için 
Carrier Elektronik Kataloğu (E-CAT), 
kıyısal/kıyıya yakın çevrelerdeki uygula-
malar için önerilen korozyon koruma-
nın gerekip gerekmediğini onaylamada 
kullanılabilir.

Seçim	Örneği

Aşağıdaki kıyısal bir çevre için tipik 
bir seçim uygulaması örneği verilmiştir.

1.	Adım	-	Tablo	C’de	tanımlanan	
etkenlere	göre	çalışma	çevresini	
tanımlayın.
Bu örnek için:
a. Yer kıyı hattında (kıyıdan uzaklık 

Yerinde	Kaplama	Uygulaması

Cihaza yerinde veya sahada sonradan, 
örneğin sprey kullanılarak yapılacak 
kaplamalarla korozif çevrelerde yeterli 
koruma sağlanamaz. Bu tip uygulamalar 
Carrier ısı değiştiricilerinde kullanılma-
malıdır. Carrier Novation® Isı Değişti-
ricilerine sahada uygulanan kaplamalar 
Carrier garantisini geçersiz kılabilir. 
Bu tip uygulamaların yetersizliği aşa-
ğıdaki nedenlerden kaynaklanır ve bu 
yüzden önerilmez:
•	Uygun	 yapışma	 için	 batarya	 temiz-
liği çok önemlidir. Sahada yeterli ve 
uygun temizlik koşullarının sağlanması 
mümkün değildir. Buna ek olarak, ısı 
değiştirici üzerinde hiç korozyon olma-
malıdır. Korozyon varsa yapılan kap-
lamanın altında devam eder, metalik 
çürüme kaplamada katman ayrılmasına 
yol açar ve sonuçta kaplamayı etkisiz 
kılar, metal korozyona maruz kalır.
•	Sonradan	kaplama	uygulaması	ile	çok	
sıralı ısı değiştiricilerin yüzeylerinde, 
sürekli ve düzgün bir kaplama sağlana-
maz. Özellikle kanatçıkların üzerinde 
derinlemesine ve eşit kaplama kalitesini 
sağlamak zordur.
•	Isı	değiştiricilerin	iç	yüzeyleri	dışardan	
püskürtme ile güvenli olarak kaplana-
maz. İç yüzeylerin derin bölgelerinde 
püskürtme ile erişilemeyen alanlar kala-
bilir ve tüm yüzey üzerinde eşit kaplama 
da yapılamaz.
•	Eşit	olmayan	kaplama	kalınlığı	kap-
lama korumasını en aza indirebilir veya 
kaplamayı işlevsiz hale getirebilir. Çoklu 
sıralı ısı değiştiricilerde önerilen kap-
lama kalınlığı mutlaka sağlanmalıdır. 
Uygulamalarda film kalınlığı ölçümleri 
genelde gözardı edilir. 

Seçim	Özeti
Seçim	Tabloları

Tablo C- D- E- F’de ısı değiştirici seçi-
minde yardımcı olarak veriler gösteril-
miştir. Tabloları kullanmak için cihazın 
çalışacağı çevrenin tanımlanması gere-

0,01 milden az)
b. Yoğuşturucu ısı değiştirici kıyı-
dan cihaza doğru esen hakim rüzgar 
yönünde denize bakıyor.
c. Diğer donanımlarda fark edilebilir 
korozyon yok.

2.	Adım	-	Her	bir	çevresel	etkenin	
şiddetinin	belirlenmesi,	her	
zaman	mevcut	çevresel	faktör	
için	en	şiddetli	opsiyon	seçilir.

Cihazda gözlenebilir korozyon yok, 
bu durum bu etkenin şiddetinin düşük 
olduğu anlamına gelir. Ancak, kıyı-
dan uzaklık ve hâkim rüzgarların her 
ikisi de şiddetli kategoride olduğu için 
ısı değiştirici seçimi aralığın şiddetli 
ucundaki, sağdaki son sütun üzerinden 
yapılmalıdır.

3.	Adım	-	Isı	değiştirici	
seçeneklerinin	tanımlanması;

Tablodan kabul edilebilir ısı değiş-
tirici seçenekleri belirlenir. Bunlar; 

Tablo	C.	Kıyısal	Çevre	Korozyonu	Koruma	Opsiyonu

ACC - Opsiyonun gösterilen koşullar ve uygulama için kabul edilebilir olduğuna işaret 
eder; bazı durumlarda, bu opsiyonun sağladığı korozyon koruma seviyesi istenilenden 
yüksek olabilir. Kabul edilebilirlik tamamen korozyon performansına bağlıdır. Maliyet dahil 
diğer etkenler son batarya seçimlerini yaparken dikkate alınmalıdır.
NR - Tavsiye Edilmez

** Verilen bölge içerisinde diğer kaplama opsiyonları mevcut olabilir,
† Bu tablodaki veriler sadece bilgi vericidir; Seçim için Carrier kaynaklarından 
yararlanılması önerilir.

** Mikro kanallı ısı değiştiricilerde tam uzaklık değerlendirmeleri için Carrier kaynaklarından 
yararlanılması önerilir.
Not: Belirtilen uzaklıklar karadan denize uzaklığı gösterir. Denizdeki bir gemide Marin 
Uygulamalar için ilave kaplama gerekebilir. Dizel egzozu, çöp yakma atık depoları, yakıt 
yakan kazanlar veya fosil yakıt yanma alanları gibi emisyon ortamlarına çok yakın yerler 
Kıyısal/Endüstriyel Uygulama karışımı olarak kabul edilmelidir. Bu durumda Endüstriyel 
ve Kombine Kıyısal/Endüstriyel Çevreler için yapılan öneriler dikkate alınmalıdır.
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Teknik

24 saatlik bir nokta testi ile belirlenmiş-
tir. Bu kimyasallar için belirlenen direnç 
tanımlanan konsantrasyonlardadır.

Kaynak: Alarko Carrier Teknik Bül-
ten, Hava Koşullandırma, Aralık 2018 
Sayı 98

Tablo	D.	Endüstriyel	Çevre	Koruma	Opsiyonu

Tablo	E	-	Kıyısal/Endüstriyel	Birleşik	Çevre	Koruma	Opsiyonu

ACC - Opsiyonun gösterilen koşullar ve uygulama için kabul edilebilir olduğuna işaret 
eder; bazı durumlarda, bu opsiyonun sağladığı korozyon koruma seviyesi istenilenden 
yüksek olabilir. Kabul edilebilirlik tamamen korozyon performansına bağlıdır. Maliyet dahil 
diğer faktörler nihai batarya seçimlerini yaparken dikkate alınmalıdır.
NR - Tavsiye EDİLMEZ

* Verilen bölge içerisinde diğer kaplama opsiyonları mevcut olabilir,
† Bu tablodaki veriler sadece bilgi vericidir; Seçim için Carrier kaynaklarından 
yararlanılması önerilir.
†† Ekteki “E-Kaplama Kimyasal Direnç Rehberi”ne bakın. Kirleticiler için test Draeger boru 
prosedürü ile uygulanabilir

ACC - Opsiyonun gösterilen koşullar ve uygulama için kabul edilebilir olduğunu gösterir; 
bazı durumlarda, bu opsiyonun sağladığı korozyon koruma seviyesi istenilenden yüksek 
olabilir. Kabul edilebilirlik korozyon performansına bağlıdır. Maliyet dahil diğer faktörler son 
batarya seçimlerini yaparken dikkate alınmalıdır.
NR - Tavsiye EDİLMEZ

** Verilen bölgede diğer kaplama opsiyonları mevcut olabilir,
† Bu tablodaki veriler sadece bilgi amaçlıdır. Seçim için Carrier kaynaklarına 
başvurulmalıdır.

**MCHX Isı değiştiricilerde tam uzaklık değerleri için Carrier kaynaklarına başvurulmalıdır.
†† Ekteki “E-Kaplama Kimyasal Direnç Rehberi”ne bakın. Kirleticiler için test Draeger boru 
prosedürü ile uygulanabilir.
Not: Belirtilen uzaklıklar karadan denize uzaklıklara ilişkindir. Bir gemide Marin Uygulamalar 
için ilave kaplama gerekebilir. Dizel egzozu, çöp yakma atık depoları, yakıt yakan kazan 
kümeleri veya fosil yakıt yanma alanlarına maruz emisyonlara çok yakın yerler Kombine 
Kıyısal/Endüstriyel Uygulama addedilmelidir. Endüstriyel ve Kombine Kıyısal/Endüstriyel 
Çevreler için sunulan tavsiyeler takip edilmelidir.

bakır kanatçık/bakır boru, e-kaplamalı 
alüminyum kanatçık/bakır boru, 
e-kaplamalı mikrokanal ısı değiştirici 
veya e-kaplamalı bakır kanatçık/bakır 
borulu ısı değiştiriciler.

Sahada	Görevlendirme	
ve	Donanımların	Uygun	
Depolanması

Genellikle ihmal edilen önemli bir 
etken yeni bir kuruluma başlatmadan 
önce kaplamalı veya kaplamasız ısı 
değiştiriciler dahil HVAC/R dona-
nımlarının uygun depolanmasıdır. 
Donanımın fiili kurulum ve işletmeye 
almadan aylar önce sahaya gelmesi 
söz konusu ise donanımlar uygun bir 
biçimde depolanmadığı takdirde potan-
siyel bir erken korozyon oluşumundan 
etkilenebilir. Donanım aşırı inşaat artığı 
ve çimento tozuna, endüstriyel kirleti-
cilere, kıyısal kirleticilere veya yüksek 
seviyelerdeki neme maruz kalmayacak 
şekilde depolanmalıdır. Uygun olmayan 
depolama işletmeye almadan önce erken 
korozyona sebep olabilir ve ekipmanın 
ömrünü azaltabilir. Zemin seviyesinde 
yer alan donanımın inşaat atıklarından 
uzak kalması için işletmeye almadan 
önce ekstra dikkat sarf edilmelidir.

Isı	Değiştiricilerin	Bakımı	ve	
Temizleme	Önerileri

Cihazın uygun çalışmasını sürdürmek 
için ısı değiştirici yüzeylerinin rutin 
temizliği esastır. Kirliliğin giderilmesi 
ve zararlı kalıntıların çıkartılması batar-
yanın ömrünü büyük ölçüde artıracak, 
ekipman performansını iyileştirecek ve 
cihaz ömrünü uzatacaktır. Mikro kanallı 
ve yuvarlak boru-plaka kanatlı ısı değiş-
tiriciler için bakım gereklilikleri ve 
doğru temizlik prosedürleri her cihazla 
verilen servis talimatlarında bulunabilir 
ve dikkatle izlenmelidir.

EK

E-kaplama için kullanılan kaplama mal-

zemesi E-Kaplama Kimyasal Direnç 
Rehberi tablosunda listelenen kimya-
salların buharına dayanıklıdır. Ancak, 
Carrier bu kimyasalların hiçbiri için 
doğrudan batırma yöntemini önermez. 
Kimyasal dayanıklılık kılavuz çizgileri 
listelenen kimyasallara maruz bırakılan 
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Teknik

E-Kaplama	Kimyasal	Direnç	Rehberi

Tablo	F	-	Kentsel	Çevre	Koruma	Opsiyonu

ACC - Opsiyonun gösterilen koşullar ve uygulama için kabul edilebilir olduğuna işaret eder; bazı durumlarda, bu opsiyonun sağladığı 
korozyon koruma seviyesi istenilenden yüksek olabilir. Kabul edilebilirlik tamamen korozyon performansına bağlıdır. Maliyet dahil diğer 
faktörler soni batarya seçimlerini yaparken dikkate alınmalıdır.
NR - Tavsiye EDİLMEZ

* Bölgede diğer kaplama opsiyonları mevcut olabilir
† Bu tablodaki veriler sadece bilgi amaçlıdır. Seçim için Carrier kaynaklarına başvurulmalıdır.

***SO2 seviyeleri ASTM D2914, ISO/FDIS 10498 ile uyumlu olarak belirlenecektir.
Not: Dizel egzozu, çöp yakma atık depoları, yakıt yakan kazan grupları veya fosil yakıt yanma alanlarına maruz emisyonlara çok yakın 
yerler Kıyısal/Endüstriyel Birleşik Uygulama kabul edilmelidir. Endüstriyel ve Kıyısal/Endüstriyel Birleşik Çevreler için sunulan öneriler 
izlenmelidir

E-kaplama	aşağıdaki	buharlara	dirençlidir:

NOT: Tüm veri, açıklama ve öneriler E-Kaplama üreticisi tarafından yapılan araştırmaya dayalıdır ve doğru olduğu kabul edilmiştir. Bu 
belgedeki herhangi içeriğin doğruluğu, bütünlüğü veya kullanılabilirliğini değerlendirmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ne Carrier ne 
de iştirakleri bu belgedeki içeriğe ilişkin hiç bir beyan veya taahhütte bulunmaz. Ne Carrier ne de iştirakleri hiç bir kullanıcı veya başka bir 
kimseye, bu belgedeki içerikte bulunan herhangi yanlışlık, hata veya ihmal, nedeni ne olursa olsun, veya herhangi kullanım, güvenden 
kaynaklan herhangi hasardan sorumlu değildir.
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Ürün Tanıtımı

modelleri ile büyük metrekareye sahip 
konutların ve villa tipi müstakil konutların 
ısıtılması ve sıcak su ihtiyacını karşılamayı 
hedefleyen LPY yoğuşmalı kombilerin 24, 
28 ve 33 kW’lık modelleri ise apartman 
daireleri için tasarlandı. Paslanmaz çelik 
brülör kapakları ile daha uzun ömürlü 
bir kullanım imkânı sunan LPY yoğuş-
malı kombiler, Cold Burner Door (soğuk 
brülör kapak) teknolojisiyle kapağın ısın-
masını engelleyerek ısı kayıplarını azal-
tıyor. Tasarımında bulunan dijital ekranı 
sayesinde kolay kullanım sağlayan LPY 
yoğuşmalı kombi, yüksek verimlilik ve 
tasarrufla kullanıcı dostu bir ürün olarak 
dikkat çekiyor. 
LPY kombilerin en önemli özelliği ise 
“Premix” teknolojisine sahip olması. 
Verimliliği belirleyen ideal yanması sağla-
yan bu teknoloji doğru hava-gaz karışımı 
dengesini oluşturmaya yardımcı olur. Nor-
mal kombilerde hava ve gaz, gaz valfinden 
gelen akışa göre bir karışım hazırlanır ve 
ısı bu karışımın yakılmasıyla sağlanır. Bu 
sistemle hava ve gaz akışındaki dengesiz-
likler, düşük sıcaklık değerlerinde ideal 
yanma düzeyinin yakalanamamasına yol 
açar. Premix teknolojili LPY ise bir birim 
gaz için eşit düzeyde havayı alıp önceden 
karıştırarak ideal yanma sağlar. 

Özellikler

•	 24 ile 45 kW arasında ısıtma 
kapasiteleri

•	 Premix tam yoğuşma teknolojisi ile 
tam tasarruf

•	 ErP Enerji verimlilik sınıfı A
•	 Cold burner door teknolojili yanma 

grubu
•	 Isıtma ve kullanım suyu devresinde 

donmaya karsı tam koruma
•	 NOx sınıfı 6 (LPY42-45 modelleri 

için)
•	 Pirinç malzemeden hidrolik grup 
•	 Modülasyonlu fan ile sabit yanma 

verimi
•	 Isıtma ve kullanım suyu devresinde 

donmaya karşı koruma
•	 Frekans konvertörlü düşük elektrik 

tüketimli sirkülasyon pompası (ErP 
uyumlu)

•	 Anti Blokaj Sistemi
•	 Premix teknolojisine sahip yanma 

odalı ve paslanmaz sarmal eşanjör ile 
konforlu ısınma

•	 Paslanmaz çelik plakalı kullanım 
suyu eşanjörü

•	 3 bar emniyet ventili
•	 Arıza kodu gösterimi
•	 Sessiz çalışma

Baymak güvencesi ile satışa sunu-
lan Lambert kombi ailesinin en 
geniş kapasitesine sahip modeli 

LPY Premix yoğuşmalı kombi, yüksek 
verimliliği ve kalitesiyle dikkat çekiyor. 
LPY Premix yoğuşmalı kombiler; 24, 28, 
33, 42 ve 45 kW olmak üzere 5 farklı 
kapasite seçeneğine sahip. 42 ve 45 kW’lık 

Baymak Lambert LPY Kombi, 
Premix Teknolojisiyle Yüksek 
Verimlilik Sağlıyor
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Ürün Tanıtımı

Condair, ürün portföyünü bir dizi 
gelişmiş ticari ve endüstriyel 
nem alma cihazı ile genişletiyor. 

Yeni Condair nem alma cihazı serisi, 
0,5 kg/sa-182 kg/sa (20°C/%60RH) 
arasında geniş standart kapasiteye sahip 
kurutucu tip ve yoğuşmalı tip teknoloji-
lerini geniş bir şekilde kapsar. Uygula-
maların gerektirebileceği özel çevresel 
koşullar altında daha da fazla nem alma 
sağlayabilen veya çalışabilen özel dizayn 
üniteler de mevcuttur.
Condair kurutucu tip nem alma cihaz-
ları havadan nemi almak için silika kaplı 
bir emme rotoru kullanır. Bu tip bir tek-
noloji, düşük sıcaklık koşulları veya %50 
RH’nin altında çok kuru hava gerekti-
ren uygulamalar için idealdir. Nem alma 
cihazının emme rotoru kendi ekseni 
etrafında dönerek, ısıtılmış rejeneras-
yon havası ile yenilenir ve rotor üze-
rinde biriken nem dışarıya tahliye edilir. 
Standart olarak, bu rejenerasyon işlemi 
için elektrikli ısıtıcılar kullanılır, ancak 
enerji ve işletme maliyetlerini azaltmak 
için buhar veya sıcak su eşanjörleri de 
kullanılabilir. Condair kurutucu nem 
alma cihazları, kullanılacağı prosesin 
dizaynına bağlı olarak ön soğutma, son 
soğutma, son ısıtma gibi ilave modüller 
ile donatılabilir.  

Yeni Condair Nem Alma 
Cihazları Serisi

Condair yoğuşmalı tip nem alma cihaz-
ları havadaki nemi almak için soğutma 
bataryalarında yoğuşmayı sağlayan bir 
soğutucu devre kullanır. Bu teknoloji 
nemi %50 bağıl nem seviyesine düşür-
mek için idealdir. Serinin özellikleri, 
soğutma bataryasındaki buzlanmayı 
kontrol etmek ve düşük oda sıcaklık-
larında verimli çalışmayı sağlamak için 
standart olarak sıcak gaz defrostunu 
içerir. İkincil, harici olarak yerleştiril-
miş bir kondansatöre sahip olan sıcak-
lık nötr modeller de mevcuttur. Bu tip 
cihaz, soğutucu akışkan devresi tarafın-
dan üretilen ısının bir kısmının dışarıya 
atılmasını ve kuru şartlandırılmış hava-
nın odaya, gelen nemli hava ile aynı 
sıcaklıkta geri gönderilmesini sağlar.

Hem kurutucu tip hem de yoğuşmalı 
tip nem alma cihazları, bağımsız bir 
sistem olarak çalıştırılabilir, doğrudan 
odanın atmosferine kuru hava sağla-
yabilir veya şartlandırılmış havayı daha 
geniş bir alana dağıtmak için bir hava 
kanalı sistemine bağlanabilir. Condair 
nem alıcılar çok geniş ürün ve kapasite 
yelpazesi ile her ihtiyaca cevap verebilir.
Condair Grubu, ticari ve endüstriyel 
uygulamalar için enerji tasarruflu, hij-
yenik ve yenilikçi teknolojilerle, nem 
kontrolü ve evaporatif soğutma alanında 
dünyanın önde gelen uzmanıdır. Con-
dair, Türkiye'de sistem tasarımı, tedarik, 
işletmeye alma, bakım ve yedek parça 
sunan grup şirketi Condair Nemlen-
dirme A.Ş. tarafından temsil ediliyor.
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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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2018 yılında da
Türkiye HVAC Sektörünün

en çok ziyaret edilen
web sitesi olduk

%52
%55
%51

artış oranı ile toplam tekil ziyaretçi

artış oranı ile toplam ziyaret sayısı

artış oranı ile okunan toplam sayfa

Amazon Alexa verilerine göre dünyadaki 740 milyon aktif web sitesi 
arasında 898.366’ncı ve Türkiye’deki 10 milyon aktif web sitesi arasında 

ise 18.890’ıncı sıradayız. En yakın rakibimiz ise 61.394’üncü sırada.

“Türkiye HVAC Sektörünün Buluşma Noktası”
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