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Yüksek verim ve sıcak su konforu bir arada: 
Vitodens 050-W yoğuşmalı kombi
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Üç farklı kapasite seçeneği ile (20 kW, 
24 kW ve 33 kW) değişik büyüklükteki 
alanlar için ideal çözüm sunar.

Yeni çıkan 20 kW ısıtma kapasitesine 
sahip model, kullanma suyu ısıtmasında 
29 kW güce ulaşmaktadır.

Paslanmaz çelik Inox-Radial ısıtma yüzeyi 
ve MatriX-silindirik brülör sayesinde 
yüksek verim ve düşük atık gaz 
emisyonları sağlanır.

www.viessmann.com.tr
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deniyle çocuğunun da kendisiyle aynı işi yapmasını 
istemiyor. Çalışanların sadece %6’sı, “Evet, isterim, bu 
beni mutlu eder” diyor.
Günümüzde, babaların meslek seçiminde ısrarcı oldu-
ğu dönemlerin büyük oranda geçmişte kaldığı; ebe-
veynlerin yönlendirici rolünün ise daha çok ön plana 
çıktığı görülüyor.
Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Irmak Erdoğan, DHA’ya yaptığı bir açık-
lamada, aile şirketlerinin %96’sının üçüncü kuşakta 
son bulduğunu söylüyor. Erdoğan, “Bugün aile şir-
ketlerinin sorunları arasında en çok tartışılan konular, 
sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma. İstatistiklere göre 
aile şirketlerinin yüzde 30’u ikinci kuşak, yüzde 13’ü 
üçüncü kuşak ve sadece yüzde 4’ü dördüncü kuşağı 
görüyor” diyor.
Elbette bireylerin meslek seçimlerinde özgür olmaları 
onları daha mutlu ediyor ama bir başka bakış açısıy-
la; babadan oğula şirketlerin kapanması, kocaman 
bir tecrübe, know-how (yapım yöntemi bilgisi) ve 
kurulan pek çok ticari ilişkinin de buhar olup uçması 
anlamına geliyor. Kaldı ki bu üç şey, meslek hayatınız 
boyunca sahip olabilecekleriniz içinde en kıymetli 
olanlarıdır. Bu nedenle sahip olduğumuz bilgiyi pay-
laşmayı, çoğaltmayı bir sorumluluk olarak görmeliyiz. 
Ülkemizin, dünyada üretim konusunda başarılı olma-
sının ve “Türk Malı”nın kalitesiyle anılmasının, edinilen 
tecrübenin kaybolmaması ile çok ciddi ilişkisi olduğu-
nu düşünüyorum. 
Şirketinizi evladınıza devretmeyebilirsiniz ama bilgini-
zi ülkenize devretmeyi ihmal etmeyiniz. 

abadan oğula devreden meslek, neredeyse bir 
gelenek gibiydi. Baba, sahip olduğu imkanlarla 
kurduğu işi çocuğuna devrederken, edindiği 

tecrübeyi de devrederdi. Fakat günümüzde, birkaç 
nesil boyunca sürdürülen şirketler yok denecek ka-
dar azaldı. Bunun pek çok farklı nedeni var elbette; 
meslek gruplarındaki kazanç değişimleri, belli meslek 
gruplarının teknolojinin de etkisiyle geçerliliğini yitir-
mesi, bireysel tercihler… 
Eminim pek çoğunuzun benim gibi şöyle bir dü-
şüncesi vardır: “Çocuklar baba mesleğini sürdürmek 
istemediklerinde, bu durum babalarda hayal kırıklı-
ğı yaratır”. Ama bakın, anketler ve bu konuda yapı-
lan araştırmalar, bunun tam tersini söylüyor: Mesela 
online araştırma şirketi DORinsight’ın, Babalar Günü 
için hazırladığı araştırmanın sonuçlarına göre baba-
lar, çocuklarının ‘baba mesleği’ni yapmasını istemi-
yor. 1-14 Haziran 2019 tarihleri arasında online olarak 
tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, ABC1C2DE 
sosyo-ekonomik segmente mensup 2.101 baba katıl-
dı. Araştırmadan çıkan sonuçlarda babaların %61’inin, 
çocuklarının baba mesleğini yapmasını istemediği or-
taya çıktı. 
2017 yılında Kariyer.net’in Babalar Günü kapsamında 
hazırladığı ve toplam 1.233 çalışanın katıldığı anket de 
meslek seçiminde ebeveyn davranışlarının değiştiği-
ni gösterir nitelikte. Ankete katılan çalışanların %92’si 
baba mesleği yerine başka bir mesleği seçtiğini dile 
getirirken, katılımcıların sadece %8’i baba mesleğine 
devam ettiğini belirtiyor. Anketi ebeveyn olarak yanıt-
layan katılımcıların %71’inin çocuğu bulunuyor. Ço-
cuğu olan çalışanlara yöneltilen, “Çocuğunuzun sizin 
mesleğinizi devam ettirmesini ister misiniz?” sorusuna 
katılımcıların %64’ü, “Çocuğumun meslek seçimine 
karışmam, ne istiyorsa onu seçsin” yanıtını veriyor. 
Katılımcıların %30’u kendi mesleğinin zor olması ne-

B

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Babadan oğula şirketlerin kapanması aynı zamanda bir tecrübe erozyonu…
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İklimlendirme İhracatı 2019 Yılının İlk Dört Ayında Hem Miktar Hem 
de Değer Bazında Yükseldi

İ klimlendirme sanayi ihracatı, 2019 
yılının Ocak-Nisan döneminde 

hem kg başına ihracatta hem de değer 
bazında yükselişini sürdürdü. 2018 yılının 
aynı dönemine göre yüzde 2,7 oranında 
ihracatını artıran iklimlendirme sektörü, kg 
bazında da yüzde 6,7 büyüdü. Sektörün 
Ocak-Nisan 2019 dönem ihracatı 1 milyar 
465 milyon dolardan 1 milyar 505 milyon 
dolara ulaştı. Sektör bu dönemde başta 
Almanya olmak üzere İngiltere, İspanya, 
Fransa, Romanya, Polonya, Irak, Rusya ve 
ABD, Mısır ve Hollanda’ya olan ihracatını 
artırdı. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Şanal, ülke ekonomisinin içinde bulun-
duğu durağanlığa rağmen iklimlendirme 
sektörünün ihracatta yükselişini sürdürdü-
ğünü ifade etti. Sektörün ihracat potansi-
yelini maksimum seviyede değerlendire-
bilmek için İSİB olarak pazar yelpazesini 
genişletmeyi amaçladıklarını, bu nedenle 

Güney Amerika, Afrika ve Uzakdoğu 
ülkelerini mercek altına aldıklarını ifade 
eden Şanal, 2019 yılında ihracatı 5 milyar 
doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini 
belirtti. İSİB’in bu sene özellikle sektörel 
ticari heyet organizasyonları ile yeni pazar-
lara kapı açacağını söyleyen Şanal, “Geçen 
sene Şili, Arjantin, Tanzanya ile başlayan 
sektörel ticari heyet organizasyonlarımız, 
bu sene de artarak devam edecek. Yılın 
ilk aylarında Mısır, Kolombiya-Peru ve 
Polonya’ya ticari heyet organizasyonları 
düzenledik. Bu organizasyonların sektö-
rümüz ihracatına olumlu yansıyacağını 
düşünüyoruz. Gittiğimiz ülkelerde sadece 
ürün tanıtımı değil Türk iklimlendirme 
sektörü ve Türkiye hakkında da ayrıntılı 
bilgiler veriyoruz. B2B görüşmeleri ile daha 
kalıcı ilişkiler kurma imkânı elde ediyoruz. 
İhracatçımız daha fazla pazarlara ulaşmak 
istiyor. Biz de İSİB olarak ihracatçımıza 
kılavuz olmak ve onların hedef ve istek-

leri doğrultusunda hareket ederek sek-
tör ihracat çıtamızı her geçen sene daha 
da yukarıya taşıyoruz” dedi. Şanal sektör 
ithalat rakamlarında, gerileme yaşandığına 
da dikkat çekerek, ihracat/ithalat makasını 
daraltmayı, ihracat fazlası veren bir sektör 
olmayı amaçladıklarını vurguladı. Sektörün 
2019 Ocak-Mart dönem ihracatın ithalatı 
karşılama oranı yüzde 97,4 olarak gerçek-
leşirken, ithalat geçen yılın aynı dönemine 
oranla yüzde 22 oranında geriledi.

İklimlendirme İhracatında Artış Mayıs Ayında da Sürdü

İ klimlendirme sanayi ihracatı mayıs 
ayında yüzde 16,7 artışla 473 mil-

yon dolara ulaştı. Böylelikle yılın 5 aylık 
ihracat geliri de 2 milyar 203 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Sektör ihracatı yılın 
ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 5,7 oranında büyüdü. İklim-
lendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, 
sektör ihracatının büyümeye devam etti-
ğini söyleyerek, 2019 yılı sonu ihracat 
hedeflerinin 5 milyar doların üzerine çık-
mak olduğunu ifade etti. Türk iklimlen-
dirme sektörünün global pazardaki payını 
yüzde 1’e çıkarmayı hedeflediklerini kay-
deden Şanal, Avrupa ülkeleri, Rusya ve 
Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere 
180’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını 
söyledi. Şanal, “İhracat çıtamızı yükselt-
mek, global pazar payımızı artırmak ve 
ihracat yelpazemizi genişletmek hedefiyle 
uzak pazarları gözlem altına aldık. Güney 
Amerika ve Afrika ülkelerine ticari heyet 
organizasyonları düzenleyerek oralarda 

var olabilmenin altyapısını oluşturuyoruz. 
2019 yılında İSİB’in yoğun bir takvimi 
var. Avrupa, Afrika, Uzak Doğu, Rusya 
ve Türki Cumhuriyetler ile Arap bölgesin-
deki pek çok ülkede sektörel fuarlara info 
standı açıyoruz. Üyelerimize ve ziyaret-
çilerimize stantlarımızı kullanma imkanı 
veriyoruz. İSİB olarak ihracatçımızın her 
zaman yanında olacağız” dedi.

“Tüm ürün gruplarında artış var”

Sektör ürünlerinin nitelikli ve teknolojisi 
yüksek ürünler olduğuna da dikkat çeken 
Şanal, 2018 yılı Mayıs ayında 406 milyon 
dolar olarak gerçekleşen sektör ihracatı-
nın 2019 yılı Mayıs ayında 473 milyon 
dolara çıktığını ve yüzde 16,7 oranında bir 
artış yakalandığını belirtti. İhracat değe-
rinde en çok artışın yüzde 44 ile klimada 
yaşandığını söyleyen Şanal, bunu yüzde 
30,66 ile havalandırma, yüzde 30,36 ile 
yalıtım, yüzde 23,68 ile soğutma, yüzde 
17,50 ile tesisatın takip ettiğini, ısıtmada 

ise miktarda artış olmakla birlikte değer 
bazında yüzde 4,57’lik bir daralma oldu-
ğunu ifade etti. Sektör ihracatının sadece 
dolar bazında değil kg bazında da artış 
gösterdiğini söyleyen Şanal, Mayıs ayında 
miktar bazında yüzde 22,31 oranında, 
ocak-mayıs döneminde ise 10,13 ora-
nında artış gerçekleştiğini kaydetti. Şanal, 
“Sektörün ürün gruplarına baktığımızda 
da her alanda yükseliş yaşandığını görü-
yoruz. Isıtmada dolar bazında yüzde 
5,93, soğutma ürünlerinde yüzde 31,75, 
klimada yüzde 28,27, tesisat elemanla-
rında 34,27, havalandırma ürünlerinde 
yüzde 29,49 ve yalıtım ürünlerinde de 
yüzde 40,91 oranında ihracat artışı ger-
çekleşti. Sektörümüz son 3 yıldır ihracat-
taki yükseliş trendini düzenli bir şekilde 
sürdürüyor. Tüm amacımız her geçen yıl 
daha fazla ihracat ve daha fazla ülkede 
Türk iklimlendirme ürünlerini görebilmek. 
Bu nedenle, ihracatçılarımızla birlik ve 
beraberlik içinde yolumuza devam ede-
ceğiz” dedi.



Wavin Chemidro
CONNECT TO BETTER
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Türkiye İklimlendirme Sektörü Polonya’da 

İ klimlendirme Sanayi İhracatçıları Bir-
liği (İSİB) tarafından organize edilen 

Polonya Sektörel Ticari Heyet Organizas-
yonu 19 üyenin katılımı ile 7-10 Mayıs 
tarihlerinde gerçekleştirildi. Heyete baş-
kanlık yapan İSİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Aktaş, Polonya iklimlendirme sektöründe 
2018 yılında 8,5 milyar dolarlık ithalat ger-
çekleştirildiğini söyleyerek, en fazla itha-
lat gerçekleştirdiği ilk 5 ülkenin sırasıyla 
Almanya, Çin, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve 
Fransa olduğunu belirtti. Türkiye’nin ise 
130 milyon dolarlık ihracatı ile 13. sırada 
yer aldığını kaydeden Aktaş, “2016 yılında 
18. sırada yer aldığımız göz önüne alındı-
ğında hızlı bir yükseliş dikkat çekmektedir. 
Polonya’nın iklimlendirme sektörü toplam 
ithalatından aldığımız pay yüzde 2 ora-
nındadır ki bu, dünya ortalamamızın iki 
katından da fazladır. Özellikle ısıtma ürün-
lerinde bu payın yüzde 7’yi geçmiş olması 
dikkat çekmektedir. Isıtma gibi diğer ürün 
gruplarında da benzer paylara ulaşabilirsek 
Polonya’nın iklimlendirme sektöründe ana 
tedarikçilerinden biri konumuna gelebiliriz. 
Polonya’da Türk müteahhitlik firmalarının 
aktif rol üstlenmesi de iklimlendirme sek-
törü için önemli bir avantajdır. Polonya 
iklimlendirme sektörünün dünyanın 14. 
Avrupa’nın ise 8. büyük ithalatçı ülkesi 
konumunda olduğu dikkate alınırsa bu 
pazarda daha kalıcı ve etkili faaliyetlerde 
bulunmalıyız. Polonya genel olarak son 
10 yıl içerisinde ciddi anlamda pozitif 
gelişme göstermiş ve ekonomisi gün geç-

tikçe büyümektedir. Bu özellikleri ile her 
alanda Türk ihracatçıları için çok önemli 
bir pazar olarak görülmektedir” dedi. 
Ziyaret boyunca yapılan B2B görüşmele-
rinin faydalı geçtiğine de değinen Aktaş, 
“İSİB katılımcıları olarak yapılan B2B görüş-
melerinde de firmalarımız yoğun ve hedef-
lerine odaklı görüşmeler yaptılar. Bununla 
birlikte B2B görüşmelerine Polonya’da iş 
yapan önemli inşaat firmaları ve yatırımcı-
lar da katıldı. Bu çerçevede birçok katılım-
cımız bu firmalar ile görüşme imkânı yaka-
ladı. İSİB olarak Polonya’da yakaladığımız 
bu olumlu durumu devam ettirmek için 
bundan sonrası içinde bu ziyaretlerimizi 
düzenli olarak devam ettirme düşünce-
sindeyiz. Firmaların yanı sıra sektör der-
neği Polish Ventilation Association ve 

Polonya-Türkiye 
Ticaret Odası ile 
de iki ülke arasın-
daki ticari ilişkile-
rin gelişmesi için 
görüşmeler yap-
tık. Polonya-Türk 
işadamları birliği 
ile yaptığımız 
görüşmede de 
Türkiye ile Polonya 
arasında uzun yıl-
lardır hiç kesilme-
yen bir diplomatik 
ilişki olduğu ve bu 

sebeple bu pazarın Türk ihracatçılarına her 
zaman açık olduğu bilgisini aldık. Bu çer-
çevede Polonya’ya ihracat yapmak isteyen 
tüm üyelerimize her zaman her konuda 
destek olacaklarını da ifade ettiler” diyerek 
sözlerine son verdi. 

Katılımcı Firmalar

Alfa Makina Kazan Sanayi İnş. Taah. İml. 
İç ve Dış Tic. A.Ş
Çukurova Isı A.Ş.
Daikin Isıtma ve Soğutma Sistemleri A.Ş.
Ercan Teknik İklimlendirme A.Ş.
Erdemler Soğutma Isıtma Klima Tesisat İnş. 
Mak. San. Tic. A.Ş.
Frigoblock Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Gemak A.Ş.
Gökçeler İç ve Dış Tic. Soğ. Sis. A.Ş.
İmbat Sogutma Ltd. Şti.
MGT Filtre San. ve Tic. A.Ş.
Niba Su Soğutma Kuleleri Sanayi Tic. A.Ş
Refkar Soğutma San. Tic. Ltd.
Sarbuz Isı Transfer Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Tanpera Teknoloji Ve Endüstriyel Ürünler 
San. ve Tic. A.Ş.
Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.
Ulpadust Endüstriyel Toz Toplama Sistem-
leri San. ve Tic. A.Ş.
Ulpatek Filtre Tic. San. A.Ş
Üntes Isıtma Klima Soğutma San. ve Tic. A.Ş.
Vatbuz Isıtma Soğutma ve Hav. San. Paz. 
Tic. Ltd. Şti.





Haberler

I IR tarafından dört yılda bir düzen-
lenen Uluslararası Soğutma 

Kongresi’nin (ICR) 25.’si 24-30 Ağustos 
2019 tarihleri arasında Kanada’nın Mont-
real kentinde yapılacak. Kongre programı 
içinde, soğutma alanına önemli katkılarda 
bulunan bilim insanlarına verilen IIR Bilim 
Ödülleri sahiplerine takdim edilecek. Rekor 
sayıda başvurunun bulunduğu IIR Bilim 
Ödüllerinin kazananları şöyle:

IIR Gustav Lorentzen Madalyası

Bu madalya, akademik veya sınai araş-
tırmalarda, soğutma alanında inovasyon 
veya teknoloji geliştirmede üstün ve orijinal 
başarıları için bir kişiye veriliyor. Bu ödül, 
araştırmaları ve yaratıcılığı teşvik ediyor, 
IIR’nin uzmanlık alanlarını yeni verilerle 
güncelliyor. 25. IIR Kongresinin Gustav 

Lorentzen Madalyası; adsorpsiyonlu ve 
absorbsiyonlu ısı pompaları, süper akışkan 
helyumla ısı transferi ve yeşil bina enerji 
sistemleri alanlarındaki teknolojiler üze-
rine çalışmalarını sürdüren, B2 – Soğutucu 
Ekipmanlar Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Ruzhu Wang’ın (Çin) oldu.

IIR Bilim ve Teknoloji Madalyası

Bu madalya, IIR’nin uzmanlık alanlarından 
birinde, bilim ve/veya teknolojide uzun bir 
süre boyunca olağanüstü başarılara imza 
atan kişilere veriliyor. 25. IIR Kongresinin 
Bilim ve Teknoloji Madalyası; sebze ve mey-
velerin hasat sonrası muhafazası ile ilgili 
biyoloji ve teknoloji alanındaki araştırma-
ları, soğuk muhafaza, kontrollü atmosferli 
depolama sistemleri üzerindeki çalışmaları 
nedeniyle, C2 - Gıda Bilimleri ve Mühendis-

Uluslararası Soğutma Enstitüsü (IIR) Bilim Ödüllerini Kazananlar 
Belli Oldu

lik Komisyonu Onursal Üyesi Bart Nicolaï’a 
(Belçika) verildi.

IIR Genç Araştırmacılar Ödülleri

Bu ödüller, genç araştırmacılar tarafından 
IIR’nin yetkinlik alanındaki konular hak-
kında yapılan olağanüstü başarılı araştırma-
lara veriliyor. ICR 2019 Genç Araştırmacılar 
Ödülleri kazananları:
Clarence Birdseye Ödülü: Steven Duret 
(Fransa)
Sadi Carnot Ödülü: Zhiwei Ma (Çin) & Kai 
Wang (Çin)
Willis H. Carrier Ödülü: Wei Wu (Çin)
James Harrison Ödülü: Claudia Capo (İtalya)
James Joule Ödülü: Pascal Clain (Fransa) & 
Zhenyuan Xu (Çin)
Peter Kapitza Ödülü: Shiran Bao (Çin)
Carl von Linde Ödülü: Jingyuan Xu (Çin)

M ekanik Tesisat Müteahhitleri Der-
neği (MTMD)’nin, 7. Olağan Genel 

Kurulu 25 Mayıs Cumartesi günü İstanbul 
Bostancı Dedeman Otel’de gerçekleşti. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunma-
sından sonra açılış konuşmasını 6. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Çelimli yaptı. 
Açılış konuşmasından sonra yapılan oylama 
ile Divan Kurulu seçildi. Genel kuruldaki 
gündem maddeleri Divan Başkanı Ersin 
Göbudak tarafından okunarak oylamaya 
sunuldu. 6. Dönem Yönetim Kurulu Genel 
Sekreteri Barış Şevketbeyoğlu, yönetimde 
oldukları süre içerisinde gerçekleştirdikleri 
faaliyetler hakkında bilgiler aktardı. Şevket-
beyoğlu, özellikle yurtdışında gerçekleşen 
ikili görüşmelerin verimli geçtiğini belir-
terek, bu görüşmelerin Türkiye mekanik 
tesisat sektörünün yurtdışında tanıtımı 
için faydalı olduğunu vurguladı. 6. Dönem 
Denetim Kurulu Üyesi Osman Arı’nın Der-
nek Denetim Kurulu Raporu’nu okuma-
sından sonra, 6. Dönem Saymanı Gürkan 
Arı, Dernek ve İktisadi İşletme Bilanço ve 

Gelir-Gider Tablolarını aktardı. 6. Dönem 
Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesinden 
sonra yapılan oylamada 7. Dönem yönetim 
ve denetim kurulları belirlendi. 

Yönetim Kurulu Asil Üyeler
İbrahim Biner (BiRLEŞİM MÜHENDİSLİK)
Barış Şevketbeyoğlu (K2 MEKANİK)
Gürkan Arı (ARI JEOTERMAL)
Önder Polat (DEMTA ISI)
İrfan Çelimli (KİPAŞ MÜHENDİSLİK)
Murat Suiçmez (ACAR MEKANİK)
Şeref Gençer (MEKATRONİK İNŞAAT)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Ali Hepsayar (EKİNOKS KLİMA)
Üzeyir Uludağ (ARTES HAVUZCULUK)
Mehmet Ali Bozyel  (SÖNMEZ YAPI)
Tayfun Yöndem (MET MÜHENDİSLİK)
Ayşe Çakıroğlu (ATAKON MÜHENDİSLİK)

Denetim Kurulu Asil Üyeler
Önder Boyalıklı (D&T MÜHENDİSLİK)
Maksut Baltacı (YİMAK MÜHENDİSLİK)
Osman Arı (ÇEVRİM TESİSAT)

MTMD 7. Genel Kurulu Gerçekleşti

Denetim Kurulu Yedek Üyeler
Bülent Aydoğdu (MEPKAR İNŞAAT)
Ayşe Begüm Tunç (TUNÇ TESİSAT)
Gökhan Tepe (TEPE KLİMA)

Onur Kurulu Asil Üyeler
Mustafa Bilge (MECON YAPI) 
Hüseyin Erdem (ERDEMLER ELEKTROME-
KANİK) 
Mürşit Çelikkol (MET MÜHENDİSLİK)
İsmet Mura (AKTES MÜHENDİSLİK)
Ersin Gökbudak (DEMTA ISI)

Onur Kurulu Yedek Üyeler
Seçkin Ceran (ÜNTES MÜHENDİSLİK)
Cihan Akbulut (OPTİMA MÜHENDİSLİK)
Mehmet Uzel (İDEAL TESİSAT)
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Konutlar için yüksek enerji tasarruflu, güvenilir pompa 
ve hidrofor sistemlerinden oluşan ETNA PLUS satış 
konseptimizi tercih eden müşterilerimiz

5 yıl boyunca yedek parça, periyodik

bakım, servis hizmeti için ilave hiçbir 

bedel ödememektedirler.

Sirkülasyon Pompaları

Foseptik ve Drenaj Pompaları Konutsal Hidrofor Sistemleri

Konutsal Yangın Hidrofor Sistemleri

Sirkülasyon Pompaları

ELİNİZİ CEBİNİZE 
ATMAYACAKSINIZ!

OSİAD (Soğutma Sanayii İş Adamları 
Derneği), kuruluşundan bugüne, Tür-

kiye soğutma sektörünün dominant oyuncu-
larını çatısı altında toplayarak, sektöre daha 
fazla katma değer sağlayabilmek için çalışı-
yor. Bu süreçte yeni katılan üyeleriyle SOSİAD 
gücünü artırıyor. Son dönemde SOSİAD’a 

SOSİAD Yeni Üyeleriyle Gücünü Artırıyor
Aref Soğutma, Karyap İklimlendirme ve Tam-
Güç Soğutma firmaları da katıldı. SOSİAD 
yetkilileri; chiller ve ekipmanları satışı ve teknik 
servisi konusunda ISO 9001:2008 kalite stan-
dardı ile hizmet veren Aref Soğutma, tavan 
tipi, yan ve orta asma tip ve açılı soğuk depo 
soğutucuları, kondenser üniteleri üreticisi 

Karyap İklimlendirme ve 1999’dan bugüne, 
5.000 m2 üzerine kurulu 3.000 m2 kapalı 
alana sahip entegre tesisinde, uluslararası 
standartlara uygun soğuk hava depoları 
üreten ve 7/24 teknik servis imkanı bulunan 
Tam-Güç Soğutma firmalarının katılımından 
mutluluk duyduklarını belirtti.

S

S

T

F-Gazlar Yönetmeliği Soğutma Sektöründeki Değişime Yön Veriyor

SOSİAD’ın “Meslek Lisesi, Memleket Meselesi” Sosyal Sorumluluk 
Projesi’nin Seminer Dizisi Başlıyor

OSİAD, (Soğutma Sanayi İş Adam-
ları Derneği) 4 Ocak 2018 tarihli ve 

30291 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe giren Florlu Sera Gazlarına 
İlişkin Yönetmelik ile soğutma sektörünün 
uyumlanması gereken değişikliklere dikkat 
çekmeye devam ediyor. F-Gaz Yönetmeliği 
ile ilgili farkındalığı artırarak sektörü bilgi-
lendirmek amacıyla 27 Eylül 2018’de Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde “Avrupa 
ve Türkiye’de Florlu Sera Gazlarına İlişkin 
Yönetmelik Uygulamaları’’ konulu seminer 
düzenleyen SOSİAD’ın gündeminde konuya 
ilişkin yeni seminer programı bulunuyor. 
SOSİAD, özellikle yönetmelikle birlikte; AB 
üyesi olmayan ülkelerin Avrupa Birliği ülke-
lerine yapacağı ihracatta yönetmeliğe göre 

ürkiye’de daha çok, çeşitli neden-
lerle diğer lise ve kolejlere giremeyen 

öğrenciler meslek liselerine yöneliyor. Mes-
leki ve teknik ortaöğretimde de 6.204 lisede 
2.269.651 öğrenci eğitim alıyor. Bu rakamın 
yaklaşık 16.698 öğrencisi Tesisat Teknolojisi 
ve İklimlendirme alanında eğitim görüyor. 
Ancak bu okullarda verilen eğitimin istenilen 
düzeyde olmadığı, mezunlarının kazanma-
ları gereken beceriler konusunda yetersiz 
kalabildikleri görülüyor. SOSİAD, meslek 
liselerine gerektiği önemin verilmediği, oysa 
teknik eğitim veren bu okulların ülke sana-
yisi, ekonomisi ve gelişmişlik düzeyi üzerinde 
oldukça kritik bir önem taşıdığı düşüncesi 
ile bir sosyal sorumluluk projesi başlattı: 

“Meslek Lisesi, Memleket Meselesi”…

dikkate alması gereken hususlara dikkat 
çekiyor.

F-Gaz Yönetmeliği ile gelen 
kısıtlar
517/2014 sayılı AB Revize Yönetmeliğinde 
RAC&HP sektörüne çeşitli tarihlerde sınır-
lamalar ve yasaklar getirilmişti. Türkiye’nin 
uyum süreci sonrasından söz konusu yasak-
ların tarih farklılığı ile ülkemizde yayınlanması 
planlanan yönetmelikte yer alması bekleni-
yor. AB 517/2014 revize yönetmeliğindeki 
yasakları, HFC’lerin piyasaya sürülmesine 
ilişkin yasaklar ve kullanım kontrollerini kap-
sıyor. Özellikle 1 Ocak 2020 tarihinden iti-
baren; ≥ 2500 KIP değerinde HFC'ler içeren 
ticari soğutucular ve dondurucular, ≥ 2500 

SOSİAD, meslek liselerinin eğitim kalitesinin 
artırılması, tercih edilmelerinin sağlanması, 
istihdam ve farkındalık yaratılması amacıyla 
başlayan projenin ilk etabında seçilen altı 
pilot lisede seminerler düzenleyecek. İstan-
bul’daki altı okulda Nisan ayında düzen-
lenecek seminerler, öğrenci velilerinin de 
katılımına açık olacak.
SOSİAD’ın Türkiye soğutma sektörünü etkin 
biçimde tanıtacağı seminer dizisi için seçilen 
okullar; Küçükçekmece İsmet Aktar Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, Zeytinburnu Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pendik İMKB 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Samandıra 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sultan 
Alpaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
ve Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

KIP değerinde 
HFC'ler içeren 
sabit soğutma 
ekipmanları (-50 
derece sıcaklığa 
sahip cihazlar 

hariç), ≥ 150 KIP değerinde HFC'ler içeren 
taşınabilir oda iklimlendirme ekipmanları-
nın piyasaya arz yasağı bulunuyor. Yine 1 
Ocak 2020 tarihi itibarıyla; 517/2014 sayılı 
AB Yönetmeliğinin 11. Maddesinde tanım-
landığı şekli ile İklimlendirme ve Soğutma 
sektörüyle ilgili olarak, ≥ 2500 KIP değe-
rinde işlenmemiş F-gazları içeren soğutma 
ekipmanlarının (≥40 t CO2 eşdeğeri) bakım 
ve servisi konusunda kontrol uygulaması 
devreye giriyor.

oldu. Proje kapsamında yapılacak çalışmalar; 
laboratuvar desteği, teknik bilgi ve müfre-
datın geliştirilmesi, iş imkanına destek veril-
mesi, belirli şartlar ile staj ve burs sağlanması, 
öğretmenlerin eğitimine katkı sağlanması 
gibi konuları kapsayacak.
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D OSİDER (Doğal Gaz Cihazları Sanayici-
leri ve İş Adamları Derneği)’nin gele-

neksel iftar daveti, 16 Mayıs 2019’da İstanbul 
Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleşti. Davete 
DOSİDER üyeleri, sektör derneklerinin başkan 
üye ve mensupları, akademisyenler, sektörel 
basın mensupları, İGDAŞ, GAZBİR, GAZMER, 
UGETAM temsilcileri ile sektöre katkı sağla-
yan çok sayıda davetli katıldı. 
İftar daveti öncesinde DOSİDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Ömer Cihad Vardan açı-
lış konuşmasında, “Öncelikle hepinizi şahsım 
ve DOSİDER Yönetim Kurulu adına saygıyla 
selamlıyor, davetimize icabet ettiğiniz için 
hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün 
bir sektör birlikteliğindeyiz. Eko-sistemimiz 
içinde yer alan kıymetli arkadaşlarımızla bera-
beriz. Geriye baktığımızda bu sistemin kolay 
kolay oluşmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Doğalgazın ülkemizde kullanılmaya başla-
masından bu yana 30 yıla yakın zamandır 
bu sistem, ilmek ilmek örülerek bugünkü 
seviyesine geldi. İmalatçısıyla, ithalatçısıyla, 
satış kanallarıyla, montajcısıyla, tesisatçısıyla, 
servisçisiyle, cihazlara gaz temin eden gaz 
dağıtım firmalarıyla ve tabii ki tüm kullanıcı-
larıyla birlikte oldukça büyük bir eko-sistem 
oluştu yıllardır. Öyle ki herkese dokunan ve 
dünya standartlarına uyumlu bir sektörden 
bahsediyoruz şimdi” dedi.
Çalışan bu sistem içinde eksik kalan veya 
zaman içinde ortaya çıkan ve mutlaka geliş-
tirilmesi gereken konuların da var oldu-

ğunu vurgulayan Vardan, “Bunlar arasında 
doğalgaz konforunun daha geniş kitlelere 
güvenlikten ve kaliteden ödün vermeden 
yaygınlaştırılması yönündeki çalışmaların sür-
dürülmesinden, tüketiciler için ciddi sorun 
olmaya başlayan korsan servisler ve 2. el 
cihazlara karşı ortak mücadeleden bahse-
debiliriz. Dolayısıyla bu noktada hepimizin 
birinci vazifesi, gelecek vaat eden bu sistemi 
muhafaza etmek, varsa eksik, hatalı, aksa-
yan yönlerini tespit ederek, bunları ortadan 
kaldırmak suretiyle sadece ülke içinde değil, 
aynı zamanda, yurt dışında da daha yoğun 
hizmet verebilir hale getirmektir diye düşü-
nüyorum. Bunun da ışıklarını gördüğümüzü 
rahatlıkla söyleyebilirim. Dünya standartla-
rında üretim ve Ar-Ge yapan firmalarımızın 
oluşumu ve güncel teknolojileri takip edi-
yor olmaları, üretimlerinin nerdeyse yarısını 

başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, doğuda, 
Çin’e, Japonya’ya kadar ihracat yapabilir hale 
gelmeleri, doğalgaz altyapı tesisleri, dağıtım-
ları ve işletmeleriyle ilgili yıllardır oluşan bilgi 
birikiminin, büyük tecrübenin, çevre ülkelere 
transfer ediliyor olması gibi birçok özellik, 
değişen dünya düzeninde sektörümüzün 
gelişerek var olacağını bize işaret ediyor. 
Bizler de hepimiz, böylesi dinamik, insanlığa 
yararlı ve gelecek vaat eden sektörün bir 
parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Umu-
dumuz, son günlerde ülkemizi de yakından 
etkileyen dünya konjonktüründeki çalkan-
tılı olayların bir an önce bitmesi, bilhassa 
komşu ülkelerdeki yangınların bir an önce 
sönümlenmesi, sektör içi ve dışı sorunların 
çözümlenmesi ve buna bağlı olarak bizim 
de gelişmemizi sürdürebilmemizdir” diye 
konuştu.

Ömer Cihad Vardan’dan Korsan Servisler ve İkinci El Cihazlara 
Karşı Ortak Mücadele Vurgusu

Y eni ANSI / AMCA Standardı 610-19, 
hava akımı ölçüm istasyonlarının 

performans karakteristiklerini ve hassasiye-
tini belirlemek için üniform test yöntemleri 
tanımlıyor. 
AMCA (Hava Hareketi ve Kontrolü Birliği), 
ANSI/AMCA Standard 610, “Performans 
Değerlendirme için Hava Akışı Ölçüm İstas-
yonlarını Test Etme Laboratuvar Yöntemleri” 
revizyonunu yayınladı. Yeni ANSI/AMCA 
Standardı 610-19, çeşitli hava debisi ve 
koşulları altında, hava debisi ölçüm istas-

yonlarının performans karakteristiklerini ve 
doğruluğunu belirlemek için tek tip test 
yöntemleri tanımlıyor. Yapılan revizyonla 
terminoloji güncellendi, birimler ve sembol-
ler, normatif referans ANSI/AMCA standart-
larına uygun hale getirildi. Hesaplamalarda 
veya test sonuçlarının raporlanmasında her-
hangi bir değişiklik yapılmadı. ANSI / AMCA 
Standart 610-19’un maliyeti üyeleri için 45 
USD, üye olmayanlar için ise 90 USD. Satın 
alma; AMCA’nın çevrimiçi mağazasından 
yapılabiliyor.

AMCA Hava Akışı Ölçümü Standardı 610 Revize Edildi
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AquaTROL-SK Filtre

“Enerji Santralının Isı Eşanjörlerini Korumak için imal 
edilmiş 65 m3/saat kapasiteli 4 grup AquaTROL-SK Filtre”

•	 Tam	otomatik	olarak	kendi	kendini	temizler;
•	 Filtre	temizliği	sırasında	az	su	atar;
•	 Dış	tabiat	şartlarına	dayanıklı	olarak	tasarlanmıştır.

Chiller ve Isı Eşanjörü Koruyucusu

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

www.burkut.com.tr

K ırıkkale Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Tek-
nolojisi Programı öğrencileri ve akademik kadrosu, 

Türkiye’nin önde gelen iklimlendirme sektörü markala-
rından AFS’nin üretim tesisine teknik gezi düzenledi. 
Çok sayıda öğrencinin katıldığı geziye sektörü tanıtan 
bir söyleşi ile başlandı. Akabinde gerçekleştirilen AFS 
marka sunumu ile dünden bugüne AFS, firmanın teknik 
altyapısı, üretim kapasitesi, Türkiye ekonomisindeki yeri, 
ihracat payı, insan kaynakları politikası gibi konularda 
öğrencilere bilgi verildi. 

Öğrenciler, tesis içerisinde yer alan showroom ve ar-ge 
birimini de gezdi ve uluslararası laboratuvarlardan edinil-
miş sertifikalar ve marka ar-ge birimi tarafından geliştiri-
len test düzenekleri ile mevcut test sahasını incelediler, 
kalite kontrol süreci hakkında da bilgi aldılar. 
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı öğrenci-
lerinin üretim ve sektörle ilgili sorularını yanıtlayan AFS 
yetkilileri, katılımcı öğrencilere aynı zamanda kariyerle-
rine dair yönlendirici sunum da yaptı. Faydalı ve verimli 
geçen gezide öğrencilerin ziyaretten oldukça memnun 
kaldığı gözlemlendi.

Kırıkkale Üniversitesi’nden 
AFS’ye Teknik Gezi
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İ
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SKİD üniversite ve sanayi işbirliği 
etkinlikleri kapsamında, Marmara 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği öğrencileriyle buluştu. Mar-
mara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konfe-
rans Salonu'nda 24 Mayıs Cuma günü ger-
çekleşen etkinlikte, İSKİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ozan Atasoy, İSKİD Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Onbaşıoğlu, Res 
Enerji Sistemleri firmasından Erdi Çelikkaya 
ve Daikin firmasından Dr. Andaç Aykut, 
iklimlendirme sektörünü ve dernek faaliyet-
lerini tanıtan sunumlarını öğrencilerle pay-
laştı.  İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan 
Atasoy’un konuşması ile başlayan sunum-
larda Atasoy, 1992 yılında kurulan İSKİD’in 
üye 109 firma ile Türkiye iklimlendirme 
sektörünün yüzde 90’ını temsil ettiğini 
ve Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle 
iklimlendirme sektörü için Avrupa’da bir 

emiz enerji ısıtma çözümleri de dahil 
olmak üzere iç piyasadaki güçlü 

talep, 6-8 Mayıs 2019 tarihleri arasında 
Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen ISH 
China & CIHE’nin başarısını artırdı. 
Geçen yıl 70 bin 202 kişinin ziyaret ettiği 
fuar, bu yıl yüzde 3.4’lük bir artışla 72 
bin 613 ziyaretçiyi ağırladı. ISH China & 
CIHE fuarında bin 300 katılımcı kuruluş, 
yeni ürün ve teknolojilerini, küresel pro-
fesyonellere tanıtma olanağı buldu. Fuar, 
116 bin metrekarelik alanda düzenlendi. 
Fuarda, Çin pazarındaki talebi yansıtan 
iki yeni teşhir alanı dikkat çekti: Yerden 
Soğutma ve Isıtma Sistemi Sergi Alanı ve 

üretim üssü olma yolunda hızla ilerlediğini 
söyledi.  İklimlendirme sektörünün çevreye 
duyarlı, yenilikçi ve güvenilir nitelikleriyle, 
toplumun yaşam kalitesini artıran hedefleri 
olduğunu ifade etti. İSKİD Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Hüseyin Onbaşıoğlu ise yaptığı 
sunumda iklimlendirme sektörünün dina-
mik ve hızla büyüyen bir sektör olması ile 
nitelikli mühendislik fakültesi öğrencilerine 
iyi koşullarda iş olanağı imkanı yarattığını 
ifade etti.  İSKİD olarak, sağladıkları burslar 
ile öğrencilere eğitimlerinde mümkün oldu-
ğunca destek olmaya çalıştıklarını belirtti. 

Yeni Temiz Enerji Bölgesel Isıtma Alanı. 
Özellikle katılımcılar, merkezi hükümetin 
çevre koruma politikalarının uygulanmasını 
takiben, daha yeşil ısıtma çözümlerine ilgi 
gösterdi. Alman Pavyonu ve Denizaşırı katı-
lımcılar sergi alanı, fuarın Çin pazarındaki 
beklentileri konusunda kaliteli ürünlere ve 
en son teknolojilere büyük ilgi duyulduğu-
nun göstergesi oldu ve fuarın Çin pazarına 
erişim için ideal bir platform olduğunu 
doğruladı. ISH China & CIHE fuarı boyunca 
çok sayıda etkinlikle temiz enerjiye odakla-
nırken, akıllı ısıtma, BIM teknolojisi, yapay 
zeka uygulamaları ve küresel gelişmeler, 
trendler tartışıldı.

İSKİD, Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğrencileriyle 
Buluştu

ISH China & CIHE Fuarı Yaklaşık 73 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Res Enerji Sistemleri firmasından Erdi Çelik-
kaya ise sunumunda Isı Pompaları ve Uygu-
lama Çeşitliği konularında bilgileri öğrenci-
lerle paylaştı. Daikin firmasından Dr. Andaç 
Aykut sezonsal verimlilik, Türkiye’de kli-
malar için Eko-Tasarım kriterleri ve yeni 
enerji etiketi konusunda teknik içerikleri 
bilgileri makine mühendisliği öğrencileri 
ile paylaştı. Marmara Üniversitesi Makine 
Mühendisliği öğrencilerinin yoğun katılım 
gösterdiği sunumlarda öğrencilere, sek-
törün aradığı nitelikli mühendis adayının 
özellikleri hakkında bilgiler de aktarıldı.
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rken yaşta kaybettiğimiz, sektö-
rümüzün değerlerinden merhum 

Hakan Altepe’ye ithaf edilen MTMD 
Çalıştayı 11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde, 
ATC (Air Trade Centre) firmasının spon-
sorluğunda Village Park Country Hotel’de 
gerçekleşti. Bu yıl 12.’si düzenlenen 
geleneksel MTMD Çalıştayı’nın konusu 
“İşletmelerde Zor Zaman Yönetimi” oldu. 
MTMD 6. Dönem Yönetim Kurulu Baş-
kanı İrfan Çelimli’nin açılış konuşmasıyla 
başlayan çalıştay, Hakan Altepe anısına 
yapılan kısa film ile devam etti. Daha 
sonra ekonomist Dr. Can Gürlesel, Alarko 
Holding Genel Koordinatörü Ayhan Yav-
rucu, Yönetim Danışmanı Levent Taşkın 
birer konuşma yaptılar. Yapılan konuş-
malarda ele alınan konular özet olarak 
şunlar oldu: 
Ekonomist Dr. Can Gürlesel yaptığı 
sunumda dünyada ve Türkiye’deki eko-
nomik durumu karşılaştırmalı olarak 
değerlendirdi. Son ekonomik gelişmelere 
sebep olan etkenleri ve coğrafyamızdaki 
gelecekte neler beklendiğini anlattı. ABD 
ve Avrupa Merkez Bankası’nın strate-
jileri doğrultusunda USD ve EUR piya-
salarındaki durumu değerlendirdi. Yeni 
ekonomi programı hakkında görüş ve 
beklentilerini de açıklayan Gürlesel, Türk 
ekonomisinin ekonomik dengelemedeki 
yeri, mali disiplin, finansal istikrar ve risk 
konularına vurgu yaptı. İnşaat sektörü-

E

MTMD Hakan Altepe 12. Çalıştayı Düzenlendi

nün durumu hakkında rakamsal veriler 
ve olasılık senaryolarından bahsederek 
sunumunu tamamladı.
Alarko Holding Genel Koordinatörü 
Ayhan Yavrucu sektördeki tecrübelerini 
aktardığı konuşmasında, şirketlerin bu 
zor dönemlerde yapması gerekenleri ve 
büyüme hedefindeki Türk ekonomisi için 
görüşlerini paylaştı. Yavrucu, zor dönem-
lerden birçok kez geçmiş bir üst düzey 
yönetici olarak geniş bir perspektiften 
değerlendirmeler yaptı, tavsiyelerini ve 
öngörülerini paylaştı.
Yönetim Danışmanı Levent Taşkın ise 
yönetimsel olarak değişimin ve gelişi-
min öneminden söz ederek başladığı 
konuşmasında mücadeleyi sürdürmenin, 
hızlı ve esnek olabilmenin, son tekno-
loji ve yeni metotları kullanabilmenin ve 
trendleri takip etmenin değerini vurgu-
ladı. Liderlik kavramı ve liderlik stilleri 
konuşmanın bir diğer önemli başlığı idi. 
Taşkın’a göre kriz dönemlerinde öne 

çıkan bir başka konu da şirketin iletişim 
ve raporlama konusuydu. Etkili rapor-
lama ile şirketin çizeceği rotayı ve çözüm 
üretme becerilerinin artacağını vurgula-
yan Taşkın, yurtdışı yönetim deneyimle-
rinden örneklerle iletişim, liderlik ve kriz 
yönetimi konusunda ışık tuttu.
Birinci gün programının sunumlarının 
ardından yapılan soru-cevap bölümle-
rinde konuşmacılar konuklardan gelen 
soruları yanıtladı. Birinci günün son otu-
rumu, yapılan sunumlar çerçevesinde 
konukların da görüşlerini paylaştıkları 
interaktif bir oturum olarak gerçekleşti.
İkinci günde ise katılımcılar, içinde bulu-
nulan zor zamana ilişkin tespitlerini ve 
çıkış yolları hakkında çözüm önerilerini 
dile getirdi. Bu çözümlerde yurtdışı 
pazarı, birlikte hareket etmenin önemi, 
ilkeli olmak, sözleşme şartlarının iyileş-
tirilmesi ve yaşanan sorunların yatırımcı 
ve ana yüklenicilere anlatılması konuları 
ön plana çıktı.

D ünyanın dört bir yanından sanayi 
sendikaları ve meslek kuruluşları 

26 Haziran’ı Dünya Soğutma Günü ola-
rak ilan etmek için bir araya geldi. Amaç, 
insanlığın iyiliği için soğutma, iklimlen-
dirme ve ısı pompalarının önemli rolünün 
altını çizerek sektörün gelişimini teşvik 
etmek. 
Dünya Soğutma Günü’nün, HVACR 
organizasyonları ve profesyonelleri ile 
soğutma, iklimlendirme ve ısı pompa-

ları endüstrisi ve teknolojisinin, modern 
yaşam ve toplumda oynadığı önemli rolün 
farkındalığını artırmanın bir aracı olarak 
hizmet etmesi öngörülüyor. Dünyanın 
her yerinde bir dizi etkinlik düzenlene-
cek. ABD, Hindistan, Pakistan, Filipinlik, 
Tayland, Avustralya, Afrika, Orta Doğu ve 
Avrupa’daki dernekler, Dünya Soğutma 
Günü’nün kabulü için destek verdi. Dünya 
Soğutma Günü halkın bilinçlendirilmesine 
yardımcı olmak için bir fırsat olacak.

26 Haziran, Dünya Soğutma Günü Olarak Kabul Edildi

Geçmişten gelen tecrübe,
Geleceğe yürüyen güç.
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Eurovent Derneği Braga'da Gelecek için Rotasını Belirledi

E urovent Derneği 62. yıllık Olağan 
Genel Kurul toplantısı, 24 Mayıs 

2019 tarihinde, Portekiz’in Braga kentinde 
yapıldı. EFRIARC’ın (Portekiz Soğutma ve 
Klima Mühendisleri Birliği) ev sahipliği 
yaptığı etkinlikte, Genel Kurul öncesi, 23 
Mayıs Perşembe günü Eurovent Kurulu 
ve Komisyon toplantıları yapıldı. Genel 
Kurul’da Naci Şahin, ikinci dönem Yöne-
tim Kurulu Başkanlığına seçildi ve dernek 
için önemli bir adım atılarak yeni bir üyelik 
yapısı kabul edildi. Naci Şahin’e, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili seçilen Luca Binaghi 
(Sabiana, İtalya) destek verecek. Yönetim 
Kurulu üyeleri arasına birçok yeni isim 
katıldı. Yeni Yönetim Kurulu üyeleri, şu 
isimlerden oluşuyor: (alfabetik sırayla)
• David Jacobs (BAC, Belçika)
• Eric Jasikas (UTC, Fransa)
• Henk Kranenberg (Daikin, Hollanda)
• Karen Anne Mølgaard Sibbernsen 

(Novenco, Danimarka)
• Mika Halttunen (Halton, Finlandiya)
• Mikael Börjesson (Swegon, İsveç)

E

Eurovent, VRF Sertifikasyon Programına Yüksek Ortam Sıcaklık 
Koşullarının Eklenmesini Kabul Etti

urovent Ortadoğu üyeleri ve VRF 
sertifikasyon programının katılımcı-

ları ile yapılan bir müzakerenin ardından, 
Eurovent Certita Certification, değişken 
soğutucu akışkan akış sistemleri için 
sertifikasyon programına yüksek ortam 
sıcaklığı koşullarının eklenmesini kabul 
etti. Orta Doğu pazarı için özel olarak 
tasarlanan ürünler artık, sıcak veya çok 
sıcak iklim ortamlarında performanslarını 
sergilemek için sertifikalandırılabilir.
Bağımsız bir üçüncü taraf sertifikasyon 
kuruluşu ve Eurovent Middle East’in 
Sorumlu Üyesi olan Eurovent Certita 
Certification (ECC), dünyaca tanınmış 

“Eurovent Sertifikalı Performans” etiketinin 
arkasında duruyor. ECC; ısıtma, havalan-
dırma, iklimlendirme ve soğutma alanın-
daki 25 yılı aşkın uzmanlığı ile 40’tan fazla 

program ve 400’den fazla ser-
tifikalı üretici ile performans 
sertifikasyonunda standartları 
belirliyor. Değiştirilmiş VRF 
sertifikasyon programı ISO 
15042'ye göre sertifikalandı-
rılıyor ve aşağıdaki koşulları 
sağlayan birimleri barındırıyor:

-50 veya 60 Hz'de 100kW'a 
kadar dış ünite kapasitesi

-8 iç üniteye kadar (kanallı yatay, kaset, 
duvar tipi, tavan tipi)
Tüm birimler T1 (35 °C), T3 (46 °C) ve 
T4'te (48 °C) test edilecek ve 52 °C’de 
çalışabilirlik testine tabi tutulacak.
Eurovent Middle East Genel Müdürü Mar-
kus Lattner, “Bu program bölge için özel 
olarak geliştirilmiştir. Bölgesel bir dernek 
olarak, Ortadoğu’nun uluslararası görü-

• Pedro José Pereira 
Sousa Lapa 
(EVAC, Portekiz)

• Raul Corredera 
Häner (Systemair, 
İspanya)

• Torsten 
Sondergaard 
(Fläkt Group, 
Germany/İsveç)

• Uwe Sigloch (ebm-papst, Almanya)
Eurovent’in uzun vadeli sürdürülebilirli-
ğini sağlayacak yeni üyelik yapısı, 1 Ocak 
2020’de yürürlüğe girecek. Bu yenilikle bir-
likte, her üretici derneğin “Yöndeş Üye”si 
(Corresponding Member) olabilecek ve hali-
hazırda “Bağlı Üreticiler”in alamadığı bazı 
özel avantajları elde edebilecek. Bu konuda 
önümüzdeki haftalarda ayrıntılı bilgi veri-
lecek ve üye ülkelerde özel bilgilendirme 
toplantıları düzenlenecek. Eurovent Başkanı 
olarak yeniden seçilen Naci Şahin, Genel 
Kurul’un ardından şunları söyledi: “Bugün 
Eurovent Derneği için tarihi bir gün ve der-

neğimizin daha da gelişmesinde atılacak 
önemli bir adım. Uzun bir evrim sürecinden 
sonra, burada Braga’da yeni bir üyelik yapı-
sını onayladık. Yönetim Kurulumuzu geniş-
lettik, yeniledik ve çeşitlendirdik. Avrupa 
HVACR endüstrisinin Birliğini ve sesini 
uluslararası ölçekte güçlendirmede kararlı 
adımlar attık. Yönetim Kurulu üyelerimle 
birlikte, küresel ortaklıkları güçlendirirken, 
Avrupa endüstri ideallerimizi temsil etmekte 
sabırsızlanıyorum.” Gelecek Genel Kurul, 
Eurovent’in Alman Üye Derneği VDMA’nın 
ev sahipliğinde, 27- 29 Mayıs 2020 tarihleri   
arasında Hamburg’ta yapılacak.

nürlüğünü ve bizim ve ekipmanlarımı-
zın çalıştığı sert çevre anlayışını artırma-
mız bizim için önemlidir. Yüksek ortam 
koşullarının eklenmesiyle, bu program, 
bölgeye özgü testlere dayanarak ürün 
performanslarını değerlendirmek için 
pazara mükemmel bir araç sunmaktadır. 
Kuveyt’in daha yüksek gereksinimlerini 
bile barındırıyor.”
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Sürdürülebilir Soğutma – 
Geleceğe Dönük Performans için
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Evrenin Enerjisi Sabit, Entropisi Maksimuma Koşuyor
TÜDER’in (İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Öğretim Üyeleri Derneği) seminer 

dizisinin dördüncüsü, 3 Mayıs 2019 Cuma 
günü, İTÜ Makine Fakültesi Gümüşsuyu 
Kampüsü Mavi Salon’da yapıldı.
Prof. Dr. Seyhan Uygur Onbaşıoğlu’nun 
“Zaman İçinde Termodinamik/Termodina-
mik İçinde Zaman” Seminerinde, İkinci Yasa, 
Mühendislik Yaklaşımı’nın ötesinde, teme-
lindeki “zaman” kavramının etkisi açısın-
dan değerlendirildi. Onbaşıoğlu sunumuna, 
hayatın özünü açıklayan termodinamik ve 
zamanın, insanlık tarihindeki etkileşimli 
gelişimini; saatin icadı ve gelişim sürecini 
özetleyerek başladı. Lewis Mumford’un 
“Modern endüstriyel çağın kilit noktası, 
buhar makinası değil saattir” sözünü anım-
sattıktan sonra, buhar makinasının gelişim 
sürecinde önemli kilometre taşları sayılabi-
lecek kişiler ve olgular üzerinde durdu. Prof. 
Dr. Onbaşıoğlu, termodinamik ve zaman 
ilişkisi hakkında özetle şunları söyledi: “Ter-
modinamik, insan aklının anlayış ve kav-
ram değişikliklerinin yolculuğudur. 1798’de 
Benjamin Thompson’un Kraliyet Bilimler 
Akademisi’ne, ‘ısının işe eşdeğerliliği’ konu-
sunda sunmuş olduğu makale ile başlayan, 
20 yüzyılın şafağında doruğa ulaşan bu 
yolculuk, biyoloji, genetik, evrenbilim ve 
kuantum fiziği alanlarında alınan yollarla 
birlikte, kabuk değiştirmeyi sürdürmektedir. 

İ Termodinamikte; en 
verimli enerji dönü-
şümünü gerçekleş-
tirme biçimindeki 
mühendislik amacın-
dan, termodinamik 
dengede olmama 
durumundan kay-
naklanan dissipatif 
yapılara ve evrenin 
oluşumuna kadar 
geniş bir ölçekte 
karşılaşılan “zaman” 
kavramı; bu alanın 
en fazla konuşulan 
konusu olan ‘İkinci Yasa’ ile iç içedir. Bu 
nedenle, Termodinamiğin serüveni, zaman 
algısının psikiyatride (Freud/Psikoanalize 
Giriş, 1915-17), felsefede (Heidegger/Var-
lık ve Zaman, 1927) ve edebiyatta (Proust/
Kayıp Zamanın İzinde, 1913) da değişmesi 
üzerinde etkili olmuştur. Yirminci yüzyılın 
şafağından hemen önce, Termodinamik 
ile açılan çığır (Maxwell, Gibbs, Boltzman, 
…), yirminci yüzyıl boyunca bakış açısını 
değiştirirken; yirminci birinci yüzyılda, teorik 
fizikteki gelişmelerin İkinci Yasa’yı sorgu-
layabileceği tartışılmaya başlanmıştır. Biz 
bu sunumda, İkinci Yasa’yı, mühendislik 
yaklaşımının ötesinde, temelindeki ‘zaman’ 
kavramının etkisi açısından ele alıyoruz.”

Sadi Carnot, Benjamin Thompson, Thomas 
Young, Faraday, Clausius, Kelvin, James 
Clerk Maxwell, Arthur Stanley Eddington, 
Ilya Prigogine’den Sean Carroll, Stephan 
Hawking ve Thomas Hertog’a zaman, 
evren, düzensizlik, dönüşüm kavramları 
üzerinde bir vizyon turu olarak ifade edi-
lebilecek seminer, Lucretius’un “Evrenin 
Yapısı” şiirinden bir bölüm ile tamamladı:

“Olmuş olanın oluşanın ve olacak olanın
Demek kimse algılayamaz zamanı varlıkların
Devinimden ve durağanlığından ayrı tutunca”

Sunumu izlemek için: https://youtu.be/
iQdNnqJPu2U 

E PEE, AB Üye Devletlerin binalardaki 
enerji tasarrufu potansiyelini tam 

olarak anlamalarını sağlamak için EPBD 
uygulama rehberini yayımladı. Temmuz 
2018’de yürürlüğe giren Binaların Enerji Per-
formansı Direktifi (Energy Performance of 
Buildings Directive-EPBD) ile Avrupa Birliği, 
ulusal düzeyde inşaat sektöründeki verimlilik 
kazanımı potansiyelini artırma çabalarını 
sürdürmek için yasal bir çerçeve oluşturdu. 
Bununla birlikte, bu kilit mevzuatın etkili 
bir şekilde uygulanması, AB’nin hedefle-
rini tam olarak yerine getirmesi için kritik 
öneme sahip.
Bu nedenle EPEE, EPBD’nin beş ana yönünü 

açıklığa kavuşturmak için bu uygulama reh-
berini geliştirdi. Bu belge, AB Üye Devlet-
leri arasında bu mevzuatın yorumlanmasını 
uyumlaştırmak için kullanılacak iyi uygula-
malara ilişkin önerilerin yanı sıra uygula-
nacak önlemler hakkında da ayrıntılı bilgi 
veriyor. Binaların Enerji 

Performansı Direktifi’nin güçlü ve etkili bir 
şekilde uygulanmasına ilişkin belgede yer 
alan beş ana yönerge şöyle:

1. Denetimlerle servis ve bakım
2. Bina Otomasyonu ve Kontrolleri
3. Avrupa Standartlarının yükseltilmesini 

EPEE, EPBD Uygulama Rehberini Yayımladı

teşvik etmek
4. Tam yük ve kısmi yük koşulları
5. Yüksek verimli alternatif sistemler
EPEE’nin EPBD Uygulama Rehberi 2019’u 
indirmek için: https://www.epeeglobal.org/
documents/epee-epbd-guidelines/
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DemirDöküm Müşteri Memnuniyetinde Sektörün Referans Noktası 
Olmayı Hedefliyor

D emirDöküm, sektördeki rekabet 
çıtasını eğitim ve müşteri deneyimi 

çalışmalarıyla yükseltiyor. Farklı alanlarda 
birçok projeyi eşzamanlı yürüten Demir-
Döküm; eğitim ve beş yıllık gelişim planı 
dahilinde hayata geçirdiği çalışmaları, 
DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem 
Ertuna ve DemirDöküm Pazarlama Direk-
törü Bilge Kıran'ın katılımı ile 23 Mayıs’ta 
The Marmara Taksim'de gerçekleştirdiği 
toplantıda basın mensuplarıyla paylaştı.

“Sadece ürün tasarlamak ve 
üretmek yeterli değil” 

DemirDöküm’ün tasarlayıp geliştirdiği 
kaliteli, yüksek tasarruflu, çevreye saygılı 
ürünlerinin yanı sıra satış öncesi, sırası ve 
sonrasında da yürüttüğü çalışmalarla sek-
tördeki konumunu güçlendirdiğini belir-
ten DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi 
Erdem Ertuna, “İçinde bulunduğumuz 

çağda şirketler de tüketiciler de bir dönü-
şüm içinde. Günümüzde ürün tasarlamak, 
geliştirmek, üretmek, yatırım yapmak tek 
başına yeterli değil. DemirDöküm olarak 
Ar-Ge çalışmaları, ürün, dijitalleşme, eği-
tim, satış sonrası hizmetler ve müşteri 
deneyimi üzerine birçok projeyi eş zamanlı 
yürütüyoruz. Beş yıllık gelişim planımız 
dahilinde odağımıza müşterilerimizi 
aldık. Bu doğrultuda pazar araştırmala-
rımızı geliştirip, müşteri beklentileri ve iş 
ortaklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda 
eğitim konusunu sahiplenerek DemirDö-
küm Akademi'yi kurduk. Sabancı Üniver-
sitesi EDU işbirliği ile hayata geçirdiğimiz 
‘Müşteri Deneyimi Odaklı Satış Akademisi’ 
ile Türkiye’yi dolaşmaya başladık. Eğitim 
stratejimizden yola çıkarak DemirDöküm 
Akademi çatısı altında sektörün ilk satış 
kitapçığı olan DemirDöküm Etkili Satış 
Rehberini hazırladık. Mükemmel müşteri 
deneyimi yaratmak için 2022 yılına kadar 
devam edeceğimiz projelere her yıl 1 mil-
yon TL’lik yatırım yapacağız” dedi.

“Müşteri memnuniyeti yüzde 15 
arttı”

Sabancı Üniversitesi EDU işbirliği ile Demir-
Döküm Akademi çatısı altında verilen eği-
timlere belirli periyotlarda yeni konular 
eklendiğini belirten Ertuna şunları söyledi: 
“Amacımız ilk temas sürecinden satış ve 
satış sonrasına kadar sektörde benzeri 
olmayan bir yapı kurmak. Platformu yeni 
eğitim içerikleri ile geliştirmeye devam 
edeceğiz. DemirDöküm Akademi’nin 
haricinde, tüm iş ortaklarımızı çağımızın 
yükselen trendi olan dijital alanda geliştir-
mek ve iş süreçlerine katkı sağlamak için 
Google Adwords gibi eğitimlerle destekle-
yeceğiz. DemirDöküm olarak vizyonumuz 
ürün tasarlamanın, geliştirmenin ve üret-
menin çok ötesinde. Tüketicilerimizin ve 
iş ortaklarımızın hayatlarını kolaylaştıracak 
proje ve uygulamalarla sektördeki öncü-
lüğümüzü farklı alanlara taşıyacağız. İlk 
yılda önemli kazanımlarımız oldu. Nokta 
ziyareti sırasında müşteri memnuniyetimiz 

yüzde 15, ihtiyacın anlanması ve taleple-
rin yerine getirilmesi yüzde 50, müşteri-
lerimizden gelen itirazların doğru şekilde 
yönlendirilmesi ve sonuçlandırılması ise 
yüzde 25 oranında arttı.”

Kusursuz müşteri 
memnuniyetine özel araştırma ve 
strateji

Toplantıda DemirDöküm’ün her yıl 
düzenli olarak gerçekleştirdiği pazar 
araştırmaları ile hem müşteri beklenti ve 
trendlerini hem de yetkili servisler ile müş-
teri yaklaşımlarını ölçümlediklerini belir-
ten DemirDöküm Pazarlama Direktörü 
Bilge Kıran, “Yaptığımız araştırmalarda 
tüketicilerimizin tercihlerindeki değişi-
min ısıtma sektörüne de yansıdığını göz-
lemledik. Eskiden ürün tercihleri teknik 
bilgi ve donanıma güvenerek yapılırken, 
günümüzde kararlar markanın kendisine 
yaşatacağı bütünsel deneyime göre alı-
nıyor. Eskiden tercihlerde daha çok ürün 
performansı ön plana çıkarken, şimdi 
tüketiciler karar aşamasında markanın 
hayatına bütünsel anlamda nasıl ilave 
değer katacağını sorguluyor. Bu nedenle 
müşterilerle ana temas noktalarımız olan 
iş ortaklarımızın ve teknik servislerimizin 
tüketici ile aynı dili konuşmaları, onlara 
sağlayacağımız fayda üzerinden iletişim 
kurmaları önemli. Bunu yaparken de tüm 
Türkiye’de tutarlı ve bütünsel bir hizmet 
ve iletişim dili sunmayı hedefliyoruz. Müş-
teri deneyimi söz konusu olduğunda tüm 
departman ve iş ortaklarımızın önemli 
bir rolü var. Ortaya çıkan sonucun müş-
teriyi memnun etmesi için, departman 
ve iş ortaklarımızın müşteriyle temasta 
bulunduğu tüm noktalarda aynı dene-
yimi yaşatması, adeta aynı sahnede oyun 
sergileyen oyuncular gibi ahenk içerisinde 
çalışması gerekir.” açıklamasını yaptı.

İş ortaklarına özel eğitim

Belirlenen hedef doğrultusunda araş-
tırma sonuçlarından elde edilen bul-
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D emirDöküm, Reklamcılar Derneği 
ve Reklamverenler Derneği’nin Effie 

Worldwide Inc. işbirliğiyle 11’inci kez 
düzenlediği Effie Türkiye Reklam Etkin-
liği Ödülleri’nde “Doğru Seçim Bir Ömür 
Sürer” reklam filmi ile üçüncülük ödülünü 
aldı. Reklam sektörünün önde gelen isim-
lerinden oluşan 17 kişilik jüri tarafından 
24’ü sektörel, 16’sı özel olmak üzere 
toplam 40 kategoride başvurunun kabul 
edildiği yarışmada DemirDöküm, Kristal 
Elma ve Felis’ten sonra Effie Ödülleri’nde 

“Dayanıklı Eşya ve Küçük Ev Aletleri” kate-
gorisinde Gümüş ödülün sahibi oldu. 
DemirDöküm, cast kullanmadan gerçek 
kişilere yer verdiği ödüllü reklam filminde 
hayatta yapılan doğru seçimlerin bir 
ömür boyu mutluluk vaat ettiğine dik-
kat çekti. Yönetmen koltuğunda Özgür 
Balcı’nın yer aldığı ve Kompüter Ajans 
imzası taşıyan ödüllü kampanya; has-
talıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde, 
acısıyla tatlısıyla yarım asrı aşkın süredir 
bir arada olan çiftlerin sevgi dolu yaşam 
yolculuğunu samimi bir dille izleyicisiyle 

buluşturdu. Doğru seçimleriyle ömür 
boyu süren mutluluğun sırrını yakalayan 
çiftlerin yaşam hikayelerini kendi ağızla-
rından esprili bir dille gözler önüne seren 
film, günümüzde özlenen bazı değerlere 
de vurgu yapıyor. ‘DemirDöküm, 64 yıl-

DemirDöküm “Doğru Seçim Kampanyası” ile Effie Ödülü Aldı

dır doğru seçim’ sloganıyla yayımlanan 
reklam filmleri DemirDöküm’ün dijital 
dönüşüm stratejisi kapsamında; müşteri 
profili ve tüketici trendleri göz önünde 
bulundurularak dijital mecralar özelinde 
hazırlandı.
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gularla DemirDöküm Müşteri Deneyim 
Platformu’nun kurulduğunu belirten 
Kıran; 2016 yılında Perakende Perfor-
mans Ölçümleme Sistemi’nin hayata 
geçtiğini, 2018 yılında ise DemirDöküm 
Akademi’nin kurulduğunu belirtti. Müş-
teri Deneyimi Platformu’nun temelinde 
ölçümleme, gelişim-eğitim ve ödüllen-
dirme sistemlerinin entegrasyonuna 
dayandığını belirten Bilge Kıran şunları 
söyledi: “Eğitim içeriklerimizi iş ortakla-
rımızın gerçek ihtiyaçları ve şirket stra-
tejilerine hizmet edecek içeriklerle kur-
guluyoruz. Eğitmenlerimiz ile müşteri 
deneyimini en üst noktaya çıkarmak için 
Türkiye genelinde firma personellerinin 
saha satış alışkanlıklarını gözlemliyoruz. 
Bu doğrultuda 2018 yılında Sabancı 
Üniversitesi EDU ile başlattığımız ‘Değer 
Odaklı Satış Eğitimleri’ ile Türkiye gene-
linde 355 katılımcıya ulaştık. Bu yıl eği-

tim alanında daha da iddialıyız. 2019 yılı 
eğitim içeriği ve tasarımı standart satış 
eğitimlerinin çok ötesinde, müşteri deneyi-
mini en üst noktaya çıkarmayı hedefleyen 
ve sadece DemirDöküm iş ortaklarının satış 
yetkinliklerini geliştirmeye yönelik özel ola-
rak tasarlandı. Bu özel tasarlanan eğitimi 
kısa süre önce firma personellerinin fay-
dalanabileceği ‘DemirDöküm Etkili Satış 
Teknikleri Eğitimi’ başlığı altında 16 ilde 
gerçekleştirdik. Eğitimlere 500’ü aşkın iş 
ortağımız katıldı. Eğitimlerimizle birlikte 
DemirDöküm Akademi çatısı altında iş 
ortaklarımız ve personellerine yol gös-
termesi için sektörün ilk satış kitapçığı 
olan ‘DemirDöküm Etkili Satış Rehberi’ni 
hazırladık ve paylaştık. Bu rehber, müşte-
rilerimiz ile ilk temas öncesi hazırlıklardan 
başlayarak satış sürecinin tüm adımlarında 
mükemmel müşteri deneyimi yaratmak 
için izlenmesi gereken adımları kapsıyor.”

“DemirDöküm Akademi 
elektronik ortamda”

DemirDöküm Akademi’nin gelecek dönem 
çalışmaları hakkında da bilgi paylaşan Bilge 
Kıran, ay başında e-öğrenme platformunun 
hayata geçtiğini belirtti. Platformun ana 
odağında yine müşteri deneyimi olacağını 
kaydeden Kıran, “DemirDöküm Akademi 
Online ile iş ortaklarımız tek tıkla eğitim-
lerine dijital ortamda devam edebilecek, 
aldıkları eğitimlerle ilgili eğitmenlerimize 
sorular yöneltebilecek. Amacımız yeni kur-
duğumuz platformumuzla hem müşteri-
lerimizin hem de iş ortaklarımızın mem-
nuniyetini ve aldıkları hizmet kalitesini en 
üst seviyeye çıkarmak, DemirDöküm ile 
yaşadıkları yolculukta hayatlarına daha da 
fark katmak. Bu doğrultuda DemirDöküm 
Müşteri Deneyimi Platformumuzu genişlet-
meye devam edeceğiz” dedi.
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orm Şirketler Grubu, Amerika’nın 
en büyük klima üreticilerinden biri 

olan Lennox ile gerçekleştirdiği uzun 
soluklu iş birliği ve giderek artan başarı 
grafiği sayesinde “En Önemli Paket Klima 
Partneri’’ (Key Rooftop Partner) ödülünün 
sahibi oldu. 
Lennox markalı paket klimalar (Rooftop) 
konusunda firmanın Avrupa’daki en 
önemli partneri ve aynı zamanda dağı-
tıcısı olan Form Şirketler Grubu, kısa bir 
süre önce İzmir Pancar Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki tesislerinde Lennox markalı 
ürünlerin üretimine başladı. 

Lennox’un dünyadaki ilk ve tek 
lisanslı distribütörü 

2 milyon TL’lik bir yatırımla hayata geçiri-

F len özel bir üretim hattında üretilen Lennox 
markalı cihazlar “Made in Turkey by Form 
under licence of Lennox” şeklinde etiket-
leniyor. Yabancı bir firmanın stratejik iş 
ortağı olup, bu marka için üretim gerçek-
leştirerek ülke ekonomisine katkıda bulu-
nan Form Şirketler Grubu aynı zamanda 
Lennox’un dünyada kendi tesisleri dışında 
paket klima üretim lisansı verdiği ilk ve 
tek distribütörü olma özelliğini taşıyor. 36 
yıldır Lennox’u Türkiye’de tek yetkili olarak 
temsil eden Form Şirketler Grubu, 2015 
yılında hizmete başlayan 20.000 m2 açık 
alan üzerine 11.000 m2 kapalı alandan 
oluşan fabrikasında ilk aşamada 80 kW 
üstü kapasitelerde Lennox markalı paket 
klima (rooftop) cihazları üretiyor, bu yatı-
rım sayesinde 2020’den itibaren 80 kW altı 
kapasitelerin de üretimine geçecek.

Lennox’tan Form’a Paket Klimada En İyi Ortak Ödülü

W armhaus, tasarımı ve yazılımı tama-
men kendisine ait olan, dünyanın 

en küçük kombisi Minerwa ile dünyanın 
en prestijli tasarım ödüllerinden biri olarak 
kabul gören Red Dot Awards’ta tasarım 
ödülünü kazandı. Warmahus’un en küçük 
kombisi Minerwa, böylelikle iF Design 
Award 2018 ve Design Turkey 2018 ödül-
lerinden sonra üçüncü tasarım ödülünü 
de almış oldu. Kazandıkları ödüle ilişkin 
konuşan Warmhaus Genel Müdürü M. 
Kağan Turan, dünyanın en prestijli tasa-
rım yarışmalarından birinden ödül almak-
tan çok mutlu olduklarını belirtti. Turan, 
“Ar-Ge’si, dizaynı ve yazılımı tamamen 
Türk mühendislerine ait olan dünyanın en 
küçük ve en hafif kombisiyle dünyanın en 
saygın ödüllerinden birini kazanmış olma-
nın gururunu yaşıyoruz. Ödülümüzü tem-
muz ayında Almanya’nın Essen kentinde 
yapılacak törende alacağız” dedi. Önü-
müzdeki 5 yıllık süreç içerisinde stratejik 
planlamamıza uygun büyümemizi sürdü-
receğiz. Bu büyümeyi yeni pazarlar ve yeni 
ürünler ile destekleyeceğiz. Bireysel ısıtma 
alanında kombi ürünlerimiz son iki yıllık 
süreçte bize hedeflediğimiz büyümeyi sağ-

ladı. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğümüz 
duvar tipi yoğuşmalı kazanlar ise merkezi 
ısıtma alanında bize yeni büyüme alanları 
sağlayacak. Müşterilerine kaliteli ve doğru 
ürünlerle hizmet veren, yüzde 100 yerli 
sermayeli bir şirket olarak ülke ekonomi-
mize katkı sağlamayı sürdüreceğiz” ifade-
lerini kullandı. Üst düzey tasarımcılardan, 
profesörlerden ve gazetecilerinden oluşan 
Red Dot jüri üyeleri, 59 ülkeden gelen baş-
vuruları en ince ayrıntısına kadar değerlen-
direrek oyladı. 1955’ten bu yana kesintisiz 
olarak her yıl verilen ödüller, tüketicilerin 
satın alım süreçlerinde de çok önemli bir 
rol oynuyor.

Dünyanın en küçük kombisi 
hem alan hem fatura tasarrufu 
sağlıyor
Dünyanın en küçük kombisi Minerwa, 
siyah, beyaz ve antrasit renk seçenekleriyle 
estetik görünümünün yanı sıra Türkiye’de 
ilk defa Warmhaus’un ürettiği Gaz Adap-
tif özelliğiyle de ideal hava gaz oranını 
ayarlayarak sürekli yüksek verim sağlıyor. 
Avrupa Birliği ErP direktifine tam uyumlu 
olan Minerwa; gaz ve elektrik enerjisinden 

Red Dot Design Awards’tan Warmhaus’a Ödül 

tasarruf sağlarken, tüm iç yüzeyinde kul-
lanılan 10 mm kalınlığındaki özel izolas-
yon malzemesi sayesinde ses kirliliğini de 
önlüyor. A sınıfı enerji etiketine sahip olan 
ürün, özel tasarımlı ve yüksek kapasiteli 
eşanjörü sayesinde aynı anda çift musluk-
tan dakikada toplam 14,5 litreye kadar 
sıcak su veriyor.
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Baymak, Geleceğin Mühendislerini Ağırladı

İ klimlendirme sektöründe sahada 
ihtiyaç duyulan eksikliklerin gideril-

mesi amacıyla kurulan Baymak Akademi, 
Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
öğrencilerini ağırladı. Makine Mühendisliği, 
İnşaat Mühendisliği ve Endüstri Mühendis-
liği bölümünden 20 öğrenci, Tepeören’de 
bulunan tesislerde tüm üretim aşamasını 
en ince ayrıntısına kadar inceleme fırsatı 
yakaladı. Teorik bilgilerini uygulamada 
pekiştirebilmeleri amacıyla Tepeören’de 
bulunan Baymak Akademi’yi ziyaret eden 
öğrenciler, Akademi’den Sorumlu Satış 
Sonrası Hizmetler Müdür Yardımcısı Mus-
tafa Bozkurt ve Ürün Müdürü Şahin Özkan 
tarafından hazırlanan sistem uygulamaları, 
ısı pompası, yoğuşmalı ısıtma sistemleri, 
fotovoltaik sistemler ve yenilenebilir enerji 
teknolojilerini içeren sunumlara katıldı. 
Öğrencilerin her alanda bilgi sahibi olma-
sını hedefleyen eğitimde Isıtma Grubu 
Ürün Sorumlusu Emre Koçkan merkezi 
sistem kazanlar, duvar tipi ve yer yoğuşmalı 

B

Baymak Ürün Eğitimi Fatsa’da Gerçekleşti
aymak, Türkiye genelinde verdiği ürün 
eğitimleri ile bayilerini ve sektörü güç-

lendiriyor. Geçen yıl 40 ilde, 500 saatte, 2 
bin 700 katılımcıya eğitim veren Baymak’ın 
bu seferki adresi Fatsa oldu. Fatsa Yalçın 
Otel’de düzenlenen Baymak eğitimleri iki 
oturumda gerçekleşti. 60 katılımcının yer 
aldığı eğitimlere, Baymak bayilerinin yanı 
sıra sektör temsilcileri ve resmi kurum yet-

kilileri de katılım gösterdi. Eğitimde Baymak 
Isıtma Grubu Ürün Sorumlusu Emre Koç-
kan ve Baymak Ürün Grup Müdürü Rıdvan 
Öksüz, Baymak kombi ürün grubu, şofbenler, 
duvar ve yer tipi yoğuşmalı kazanların teknik 
özellikleri, yoğuşma teknolojisinin faydaları, 
yoğuşmalı kazan tesisat uygulamaları ve oto-
masyon çözümleri hakkında detaylı bilgileri 
bayi ve sektör temsilcileriyle paylaştı. 

kazan kaskad sistemler ve brülör ürünleri 
hakkında, Soğutma Grubu Ürün Müdürü 
Aytuğ Sönmez klima ve otomasyon sistem-
leri hakkında, Ürün Grup Müdürü Rıdvan 
Öksüz üretim özellikleri ve yeni tasarlanan 
ürünler hakkında detaylı bilgileri öğrenci-
lerle paylaştı. Eğitimin ardından öğrenciler, 
fabrikanın kombi üretim istasyonlarını ziya-
ret ederek üretim ve montaj aşamalarını 
yerinde gözlemledi. Baymak Akademi’de 
gerçekleşen teknik gezi ve eğitimlerin 
ardından Pazarlama ve Marka Uzmanı 
Ece Salihoğlu, pazarlama, markalaşma ve 

dijital alandaki çalışmalar hakkında öğren-
cilerin sorularını cevapladı. Salihoğlu’nun 
ardından Satış Sonrası Hizmetler Müdürü 
Betül Başkır, yetkili servis çalışmaları ve 
müşteri memnuniyeti hakkındaki bilgileri 
ve dikkat edilmesi gerekenleri öğrencilerle 
paylaştı. 2 gün süren eğitimlerin ardından 
öğrenciler İstanbul turu ile keyifli anlar 
yaşadı. Topkapı Sarayı, Sultanahmet Cami 
ve Eminönü gibi İstanbul’un tarihi mekan-
larını gezen öğrenciler, boğazda tekne 
turu ile İstanbul gezisini tamamlayarak 
Bayburt’a döndü. 

B uderus Türkiye sosyal medya hesap-
ları üzerinden gerçekleştirdiği akti-

viteler; etkileşim, içerik çeşitliliği, video 
içerikleri, yarışmalar, müşteri yorumlarına 
dönüş gibi birçok kritere dayanarak 2018 
yılından iklimlendirme sektöründe gümüş 
ödülü aldı. Social Media Awards ödülü; 
markaların performansını, tarafsız ve veri-
lere dayalı olarak hazırlanan SocialBrands 
sosyal medya endeksi sonuçlarına göre 
veriliyor.
Buderus Türkiye uzman bakış açışıyla yıl 
boyunca aktif olarak kullandığı ve çeşitli 

Social Media Awards’tan Buderus’a Ödül
milyon kullanıcıya erişim sağladı. Kasım 
2018 itibari ile daha geniş kitlelere ve yeni 
müşterilere ulaşmak üzere sosyal med-
yada kanaat liderleri (İnfluencer) işbirlikle-
riyle Uzmanlar Yanıtlıyor konseptiyle sunan 
Buderus Türkiye; Alanında uzman isimlerle 
aktiviteler düzenledi. Tüm bu aktiviteleri 
ile müşterileri ile daha fazla etkileşim 
almayı hedeflerken, çift taraflı iletişimini 
de artırdı. Sosyal medyada yapılan her 
yoruma uzman bir ekiple hızlı cevaplar 
vererek müşteri ilişkilerine verdiği önemi 
de göstermiş oldu.

içeriklerle beslediği Facebook, Instagram, 
Twitter ve YouTube hesaplarından 20 
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Haberler

S

B

u teknolojileri alanında 35 yıllık 
deneyimiyle ürünler geliştiren ETNA 

Pompa ve Hidrofor Teknolojileri, konut-
lar için yüksek enerji tasarruflu, güvenilir 
pompa ve hidrofor sistemlerinden oluşan 5 
yıl garantili ETNA PLUS satış konseptini müş-
terilerinin hizmetine sunuyor. Yaşam için 
vazgeçilmez olan suyun kesintisiz temini, 
günümüz modern yaşamının en önemli 
sorunlarından. 
ETNA, sunduğu ETNA PLUS satış konsepti 
ile basınçlı su ihtiyacını gideriyor, frekans 
kontrollü komple paslanmaz pompa sis-
temlerinden oluşan çözümleriyle yüksek 
kaliteyi erişilebilir fiyat ile standart olarak 
sunuyor. ETNA PLUS satış konsepti ile tüm 
elektriksel ve mekanik arızalara karşı 5 yıl 
garanti veriliyor. Söz konusu garanti; siste-
min çalışması sonucu oluşan tüm aşınmalar, 

osch Termoteknoloji, Manisa Fabri-
kası bünyesinde yeni açılan 13 bin 

700 m2’lik Lojistik Merkezi’ne 40 milyon TL 
yatırım yaptı. Bosch Termoteknik, Manisa 
Fabrikası bünyesinde hayata geçirilen Lojis-
tik Merkezi ile Türkiye’deki yatırımlarına 
devam ediyor. Bosch Grubu’nun Termotek-
nik iş kolu, bu yatırımıyla Türkiye’nin önemli 
bir pazar ve uzmanlık merkezi olduğunu 
vurguluyor. 22 Mayıs 2019 tarihinde açı-
lışı yapılan yeni Lojistik Merkezi, tedarikten 
müşterilere uzanan tüm değer akışını tek bir 
çatı altında toplayarak Bosch Termoteknik’in 
lojistik süreçlerini yalınlaştırıyor.Mal giriş, 
depolama, üretim besleme ve müşterilere 
olan sevkiyat süreçleri Endüstri 4.0 uygula-
malarıyla yüzde yüz izlenebilir hale geliyor. 
Lojistik Merkezi’nde tüm sevkiyat planlama 
ve malzeme hareketlerinde; barkot okuyu-
cular, RFID, rampa yöntemi gibi modern 
teknolojiler kullanılarak çözümler sağlanı-
yor. Sistem üzerindeki faaliyetler gerçek 
zamanlı olarak ekranlardan izlenebiliyor. 
Bosch Termoteknik Türkiye Ticari İşler Genel 
Müdürü Akın Kazak “Şirketimiz, Türkiye 
ve bölge ülkelerinin yanı sıra başta Avrupa 

motor arızaları vb. elektriksel sorunlar ile sal-
mastra aşınması gibi mekanik sorunlar için 
de geçerli. ETNA Plus satış konsepti; frekans 
kontrollü ıslak & kuru rotorlu sirkülasyon 

ve İngiltere olmak üzere 40’ın üzerinde 
ülkeye sevkiyat sorumluluğunu taşıyor. 
Bu sorumluluk Bosch merkezin, Türkiye’ye 
olan güvenini yansıtıyor ve büyük potansiyel 
taşıyor. Stratejik konumumuzu yatırımlarla 
destekliyoruz; Aralık 2016’da açılan İnovas-
yon Merkezi yatırımımızı bu sene Lojistik 
Merkezimiz ile güçlendiriyoruz. Yeni Lojistik 
Merkezimiz ile tüm süreçlerimizi tek bir nok-
tadan koordine ediyor olmamız hem iç hem 
dış lojistikte bize verimlilik kazandıracak. 
Üretime ve müşterilerimize daha etkin ve 
hızlı teslimat yapacağız” dedi. Bosch Termo-
teknik Manisa Fabrikası bini aşkın çalışanıyla 
ürettiği kombi ve komponentler ile rekor 
kırmaya ve katma değeri yüksek ürünleriyle 
Türkiye ihracat dengesine katkı sağlamaya 
devam ediyor. 2018 yılında yaklaşık 888 

ETNA’dan 5 Yıl Garantili ETNA PLUS Satış Konsepti

Bosch Termoteknik’ten 40 Milyon TL’lik Yatırım

pompaları, komple paslanmaz hidrofor sis-
temleri, drenaj pompaları ve atıksu tahliye 
sistemleri, yangın pompası çözümleri olmak 
üzere geniş bir ürün gamına uygulanıyor.

binden fazla kombi üreten, 27 yıldır kendi 
ürünlerini tasarlayan ve üretiminin yaklaşık 
yüzde 70’ini 41 ülkeye ihraç eden Bosch 
Termoteknik, iklimlendirme sektöründe 
ihracat şampiyonluğunu 2018 yılında da 
sürdürdü ve yılı sektör lideri olarak kapattı.
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TAM KONTROL SAĞLAYIN VE MALİYET TASARRUFLARINI OPTİMİZE EDİN
Neredeyse her endüstriyel soğutma uygulamasında gerçekleştirilebilecek önemli düzeyde proses 
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işletme maliyetlerinde önemli tasarruf sağlarken genel olarak sistemi daha iyi izleyebilir ve kontrol 
edebilirsiniz. Günlük operasyonlarınız endüstriyel soğutmaya yönelik bir pompa sistemi içeriyorsa 
Grundfos iSOLUTIONS, daha yüksek soğutma verimine ve kontrole bağlanmanıza yardımcı olabilir.
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Haberler

G elenekselleşen ve bu sene 6. kez ger-
çekleştirilen Cantaş & Embraco Teknik 

Semineri 11 Mayıs tarihinde Bilkent Otel ve 
Konferans Merkezi Ankara’da müşterilerin 
yoğun katılımıyla tamamlandı. Seminere, 
Cantaş’ın Ankara ve çevre illerin HVAC & 
Soğutma pazarında faaliyet gösteren üretici 
ve servis müşterilerinin yanı sıra İstanbul, 
İzmir ve Trabzon gibi illerden de birçok 
müşterisi katılımda bulundu. Cantaş Genel 
Müdürü Özgür Arseven’in katılımcılara 
yaptığı açılış ve teşekkür konuşmasından 
sonra, Cantaş Satın alma Uzmanı Eren Kay-
gusuz, Embraco Dağıtım & Satış Sonrası 
Pazar EMEA Bölge Müdürü Ennio Schoijit ve 
Embraco Slovakya fabrikası Ticari Soğutma 
Ar-Ge & Teknik Departman Müdürü Peter 
Buksar ile sunuma devam edildi. Embraco 
EMEA Bölge Müdürü Ennio Schoijit, Can-
taş tarafından bu sene altıncısı düzenlenen 
teknik seminerde bir kez daha bulunmak-
tan, Türkiye’deki son kullanıcılarla tekrar bir 
araya gelmekten ve Embraco’daki son geliş-
meleri kendilerine anlatma şansı buluyor 
olmaktan dolayı duygularını katılımcılarla 
paylaştı. Cantaş’ın 20 yıldan fazla bir süredir 
Embraco markasını Türkiye pazarında başa-
rıyla temsil ettiğini ve kendilerinin önümüz-
deki yıllarda da daha güçlü bir şekilde Emb-
raco kompresörlerini Türkiye’deki üretici ve 
servis müşterilerine tedarik etmeye devam 
edeceğini belirtti. Sunuma, Embraco’nun 
dünya genelindeki operasyon ve organizas-
yonunu tanıtarak devam eden Ennio Scho-
ijit, dünya çapında üretilen veya toplanan 
gıdaların 1/5’inin Embraco kompresörlere 
sahip soğutucu ekipmanlardan tarafından 
saklanıp, bozulmadan muhafaza edildiğini 
ve Embraco’nun inovasyona verdiği değerin 
bir göstergesi olarak şirketin toplam ciro-
sunun %59’unun son 5 yılda üretilen yeni 
kompresörlerden elde edildiğinin bilgisini 
paylaştı. Ennio Schoijit’in sunumunun deva-
mında söz alan Embraco Slovakya Fabrikası 
Ticari Soğutma Ar-Ge &Teknik Departman 
Müdürü Peter Buksar ise, Türkiye pazarına 
sunulan mevcut ürünler ve önümüzdeki 
günlerde sunulacak yeni modeller hakkında 
müşterilere detaylı bir şekilde bilgi verdi. 
Ayrıca, Avrupa Birliği F-Gaz regülasyonu 

ve alternatif soğutucu akışkanlar hakkında 
en son güncel bilgileri de müşterilerle pay-
laşan Buksar, tüm dünyada pazar trendi-
nin daha küçük boyutlarda ve daha fazla 
enerji verimliliğe sahip kompresörlere doğru 
yöneldiğini, bu nedenle Embraco’nun 4 
kıtada bulunan 40’tan fazla laboratuvarı 
ve bu laboratuvarlarda çalışan 500’den 
fazla Ar-Ge uzmanı ile bu doğrultuda ileri 
dönük çalışma ve yatırımlara devam ettiğini 
açıkladı. Embraco’nun sunumunu bitirme-
sinin ardından sırayı, bir Cantaş kuruluşu 
olan Frigocraft Kondenser Üniteleri fabrika 
Operasyon Müdürü Yunus Emre Bulut dev-
raldı. Bulut, fabrikalarında üretilen marka-
ları ve ürün yelpazesini paylaştıktan sonra, 
Türkiye’de yalnızca Frigocraft Kapalı Split 
Tip ünitelerin içinde kullanılabilen Embraco 
Scroll kompresörlerinin özelliklerini ve avan-
tajlarını katılımcılara aktardı.
Seminerin son oturumunda ise, Cantaş 

ve Halcor’un %50-50 ortak olarak 2014 
yılında Gebze’de devreye aldığı ve yılda 4,5 
milyon metre izolasyonlu bakır boru üre-
tim kapasitesine sahip olan HC Isıtma ve 
Soğutma Fabrikası Genel Müdürü Metin 
Özcan, TALOS Ecutherm marka izolasyonlu 
bakır borular hakkında detaylı bir sunum 
gerçekleştirdi. Özcan, HC fabrikada üreti-
len ürünlerin yüksek malzeme kalitesi ve 
tam otomasyona sahip üretim teknolojisi 
sayesinde, pazardaki diğer rakiplerinden 
farklılaştığını belirtti. Ayrıca fabrikanın, uzun 
zamandır üzerinde çalıştığı ve yatırımlarla, 
Türkiye Bina Yangın Yönetmeliği’nde bulu-
nan ve yanmazlık sınıfı en yüksek sınıf olan 
BL –s1,d0’a sahip tek fabrika olduğunu ilave 
etti. 2018 yılı sonu itibarıyla HC fabrikada 
üretilen tüm TALOS Ecutherm ürünlerinin, 
B Class yanmazlık sınıfına sahip PE-X izo-
lasyonlu borularla kaplandığını söyleyerek, 
müşterilerin pazardaki yanıltıcı bilgi kirlili-
ğinden uzak durmasını ve ileride karşılaşıl-
ması muhtemel problemlerden kaçınmak 
adına malzeme kalitesi ve enerji verimli-
liği yüksek, katma değerli ürünleri tercih 
etmelerini tavsiyede bulundu. Sunumların 
sonunda, müşterilerle toplu fotoğraf çekimi 
gerçekleştirildi, ardından iftar organizasyo-
nuna geçildi.

Cantaş ve Embraco, Ankara’daki Müşterileri ile Buluştu
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Haberler

S ektöre kazandırdığı ilklerle adından 
söz ettiren Ayvaz, buhar alanında 

yine bir ilki gerçekleştirdi. Şirket, Türkiye’nin 
en yüksek sıcaklık ve basınç kapasitesine 
sahip Buhar Ekipmanı Test Merkezi’ni 
geçen günlerde faaliyete geçirdi. Buhar 
ürünlerinin tahliye kapasite ve dayanıklı-
lık testlerini kusursuz şekilde yapabilmek 
ve sektöre daha sorunsuz buhar ürünleri 
sunabilmek için Ayvaz’ın Ar-Ge departma-
nının görevlendirmesiyle başlayan proje, 
Proje Mühendisleri Oğulcan Torun ve Batu-
han Yavuz’un yönetimi; deneyimli usta-
başı Rober Artik’in uygulamasıyla 10 ayda 
hayata geçirildi. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Ayvaz İcra 
Kurulu Başkanı Serhan Alpagut, bu yeni ve 
modern merkezde test sürecinin birçok aşa-
masının manuel değil “otomasyon sistemle-
riyle” sağlandığını ve bu nedenle minimum 
iş gücüne gereksinim duyulduğunu söyledi. 
Alpagut, “Fabrikamızda üretilen tüm buhar 

ekipmanları artık bu yeni test odasında test 
ediliyor. Testlerimizi artık daha iyi koşullarda 
yapabiliyoruz. Her zaman olduğu gibi yine 
ancak bu testleri geçen ürünleri müşte-
rilerimize teslim ediyoruz. Burası, 40 bar 
doymuş buhar ve 230° C kondens sıcaklına 
kadar test yapılabilen Türkiye’deki ilk ve tek 
test merkezi. Ayvaz olarak sektörümüzde 
bir ilki daha gerçekleştirmiş olmanın haklı 
gururunu yaşıyoruz” dedi. 
Proje Mühendisleri Oğulcan Torun ile Batu-
han Yavuz ise, genç mühendisler olarak 
sektörde ilk olan bu projenin her aşama-
sında görev aldıkları için mutlu oldukla-
rını dile getirdi. Torun ve Yavuz, “40 yıllık 
ustamızın deneyimi ve biz gençlerin ener-
jisiyle böyle güzel bir yeri Ayvaz’a kazandı-

Ayvaz Türkiye’nin En Yüksek Kapasiteli Buhar Ekipmanı Test Merkezi’ni 
Faaliyete Geçirdi

rabildik. Projenin Revit’te 3 boyutlu olarak 
çizilmesinden hayata geçirilmesine kadarki 
tüm aşamalarda keyifle çalıştık. Şirketimizi 
ziyaret eden müşterilerimize, eğitim alan 
mühendislerimize ve bayilerimize adeta 
‘buhar okulu’ niteliğinde bir tesis kazan-
dırdık. Birçok buhar ürünümüzü de kul-
landığımız için burayı ‘Showroom’ olarak 
bile nitelendirebiliriz” diyerek projeyle ilgili 
detaylı bilgi verdi. 
Merkezin uygulamasında görev alan dene-
yimli Ustabaşı Rober Artik ise “Neredeyse 
kırk yıldır çalıştığım şirketim Ayvaz’a böyle 
bir test merkezi kazandırdığım için çok 
mutluyum; gelecek nesillere güzel bir arma-
ğan bıraktığımızı düşünüyorum” diyerek 
duygularını ifade etti.

O ptimum Isıtma, yenilikçi ürün ve 
fikirlerle müşterilerine optimum 

çözümler sunmaya devam ediyor. Dünyaca 
ünlü brülör üreticisi Ecoflam ve radyant 
ısıtmada Alman Schwank işbirliklerinin 
ardından, şimdi de İtalyan ATI DI MARIANI 
SRL firmasının ürünleri Türkiye pazarında 
Optimum Isıtma Çözümleri ile sunulacak. 
Çesena’da kurulu olan ATI firması, 45 yıllı 
aşkın tecrübesiyle ürettiği doğalgazlı sıcak 
su boyleri ve güneş enerjili sıcak su üreti-
cilerini şimdi Türkiye pazarına da sunuyor. 
ATI ürünlerinin keşif, montaj ve satış son-
rası hizmetleri Optimum Isıtma tarafından 
Türkiye’nin dört bir yanında veriliyor.

Optimum Isıtma, ATI Ürünleriyle Yeni Pazarları Hedefliyor
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MMOB Makina Mühendisleri Odası 
Enerji Çalışma Grubu tarafından 

2010'dan bu yana her yıl sürekli güncel-
lenen “Türkiye Enerji Görünümü” başlıklı 
çalışmanın detayları, 16 Mayıs Perşembe 
günü Kadir Has Üniversitesi’nde ele alındı.
2015 yılında Kadir Has Üniversitesi bün-
yesinde kurulan “Enerji ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(CESD)”, farklı bilim alanlarındaki uzman-
ların enerji konusunda yerel, bölgesel ve 
küresel çalışmalarını, disiplinler arası eğitim 
ile araştırma faaliyetlerini yürütmesi ve bu 
çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bilgileri 
kamuoyuyla paylaşarak, toplumun sürdürü-
lebilir gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. 
Merkez tarafından 2016 yılından bu yana 
Türkiye’nin enerji tüketimi ve politikalarına 
ilişkin yapılan araştırmalar kamuoyu ile pay-
laşılırken, aynı zamanda enerji konusu üze-
rine birçok seminer ve konferans düzenlendi. 
Son olarak 16 Mayıs Perşembe günü 

sıtma sektörünün öncü kuruluşla-
rından Vaillant’ın Satış ve Pazarlama 

Direktörü Erol Kayaoğlu, iş hayatındaki tec-
rübelerini paylaşmak üzere, Mülkiye olarak 
bilinen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi’nin konuğu oldu. 21 Mayıs’ta ger-
çekleşen buluşmada Erol Kayaoğlu, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim 
ve Strateji Yüksek Lisans programı öğrenci-

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Enerji 
Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Tür-
kiye Enerji Görünümü başlıklı çalışma Kadir 
Has Üniversitesi’nde tanıtıldı. Enerji Çalışma 
Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ile Grup 
üyesi Orhan Aytaç tarafından sunulan çalış-
mada Türkiye’nin enerji sisteminin durumu 
ele alındı. TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Enerji Çalışma Grubu tarafından 
2010'dan bu yana her yıl sürekli güncellenen 
“Türkiye Enerji Görünümü” sunumunda, 

lerine yaptığı sunumla onlara iş dünyasında 
hayatlarını kolaylaştıracak fikirler sundu.  
Her dönem kamu kurumları ile kurumsal 
işletmelerin üst düzey yöneticilerini öğren-
cileriyle buluşturan Ankara Üniversitesi Siya-
sal Bilgiler Fakültesi’ne konuk olan Vaillant 
Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, 
“Yönetim ve Strateji” başlıklı sunumunda 
soruların her zaman cevaplardan daha 

önemli olduğunu vurgula-
yarak, öğrencilere “Merak 
edin” önerisinde bulundu. 

“Kişisel gelişim 
planınız ve hedefiniz 
olsun”
İletişimde dinlemenin ve 
anlamanın önemine işaret 
eden Kayaoğlu, iş haya-
tında her zaman kişinin 
kendi fikirlerini oluştur-
ması gerektiğini aktardı. 
Kayaoğlu şöyle konuştu: 

"Türkiye’nin Enerji Görünümü" Masaya Yatırıldı

Vaillant Türkiye, “Yönetim ve Strateji” Konusundaki Deneyimlerini 
Mülkiyeliler ile Paylaştı

“birincil enerji tüketimi”, “elektrik enerjisi 
üretimi”, “kapasite kullanımı”, “yakıtlar ve 
kaynaklar”, “dışa bağımlılık” ve diğer konu-
lar hakkında güncel bilgilere yer verildi. 
Etkinlik kapsamında, “elektrik enerjisi sektö-
ründe son bir senede yaşanan gelişmeler”, 
“kapasite mekanizması”, “yerli kömürden 
üretilen elektriğe sabit fiyatla alım garan-
tisi verilmesi”, “çevre koruyucu yatırımları 
öteleme niyeti”, “YEKDEM’in amaç dışı 
kullanımı”, “YEKA’lar”, “enerji sektöründe 
alınan kredilerdeki sorunlar”, “Akdeniz’de 
doğalgaz arama” konuları ülke ve toplum 
yararı doğrultusunda çözümler içeren öne-
rilerle masaya yatırıldı. 
Türkiye Enerji Görünümü çalışmasının 
2010’dan beri her yıl yenileniyor olmasının 
önemine değinen CESD Müdürü Prof. Dr. 
Volkan Ş. Ediger, Türkiye’de tek olan bu 
çalışmanın politika yapıcıları, endüstri ve 
akademi dünyası için vazgeçilmez bir kay-
nak” olduğunu vurguladı.

“Bir Türk atasözü der ki ‘Alim unutmuş 
yazı unutmamış. Her zaman not alın. Ayrıca 
rakamların güven dünyasını kullanmaktan 
çekinmeyin. İş dünyasında güven çok önem-
lidir. İşe gittiğinizde en önemli sorumlulu-
ğunuz güven yaratmak olmalı.” Öğrencilere 
“Kişisel gelişim planınız ve hedefiniz olsun” 
diye seslenen Kayaoğlu, “Planlayın, motive 
olun ve eleştirin, zorluklara meydan okuyun. 
En önemlisi hayallerinizden hiç vazgeçme-
yin” ifadelerini kullandı.
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on 3 yıldır, Ar-Ge Merkeziyle, yeni-
likçi ürünleriyle, ciddi ihracat artışı 

ve Türk Ekonomisine önemli katkılarından 
dolayı, Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme 
programı İnovaLİG’de inovasyon kaynakları 
kategorisinde KSB 81.nci oldu. Konuyla ilgili 
firmadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer 
aldı: “Dünya’nın en büyük Pompa ve Vana 
firmalarından biri olan KSB en ileri teknoloji 
yatırımlarını Türkiye’de yapmaktadır. Türkiye 
ekibinin ortaya koyduğu yeni vizyon ile KSB 
Türkiye mekanik ve konvansiyonel pompa 
üreticiliğinden, İleri Teknoloji Motor, Yazı-
lım, Mekatronik, İleri malzeme teknolojileri, 
Endüstri 4.0 konularına yoğunlaşarak yep-
yeni bir Teknoloji firmasına dönüşmüştür. 
Bu yeni oluşumla çoğu mühendis, çalışan 
sayısı 180’e yükselmiştir.  KSB, 2016 yılında 
Türkiye’nin 301. Ar-Ge Merkezini olmuş, 

uyar Vana grup firması olan Duyar 
Pompa, yüzde 100 yerli sermaye ile 

kurulan yeni fabrikasında NFPA 20’ye uygun 
yangın pompaları, paket yangın grupları 
ve yangın hidroforları üretimi yapmak için 
çalışmalara başladı. Konu ile ilgili Termo-
dinamik dergisine konuşan Duyar Pompa 
Genel Müdürü Faik Öner şu açıklamaları 
yaptı: “Duyar Pompa, Duyar Grubu’nun 
yedinci fabrika (Duyar Vana, Duyar Döküm, 
Kent Döküm, TİS Duyar, Seyr Yangın ve 
Sera Kauçuk) yatırımı. Duyar Pompa Ekim 
2018’de kuruldu, şu an 16 kişilik bir ekiple 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu sayının 
ihtiyaca paralel olarak hızla artacağına ina-
nıyorum. İlk sekiz ay ağırlıklı olarak Ar-Ge 
çalışmaları ile geçti diyebiliriz. Bu süreç; 
ürün geliştirme ekibimizin üretimi yapılacak 
pompa serilerinin dizaynı, yapılan dizayn-
ların bilgisayar ortamında bir analiz prog-
ramı yardımıyla hidrostatik data, verim, güç, 
NPSH gibi veri doğrulamaları ile geçti. Şu 
an yeni fabrikamızda, bilgisayar ortamında 
alınan bu verilerin fiziki testlerini yapıyoruz 
diğer bir deyişle ‘üretimi yapılacak pompala-
rın doğrulaması’na başlamış bulunmaktayız. 
Duyar Pompa olarak, mühendislik bilgimizi, 

2017 yılında Ekonomi Bakanlığı’ndan 5. 
Bölge Teşvik Belgesini almış, pek çok proje 
tamamlamış ve halen Tubitak Teydep geliş-
tirme desteğiyle yeni projeler yürütmekte-
dir. Ayrıca  02.01.2018 tarihinde de Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Sirkülas-
yon Pompaları için “TÜR- Teknolojik Ürün 
Deneyim Belgesi” almıştır. Bu kapsamda 
geliştirdiği en ileri teknoloji sirkülasyon 
pompalarını Dünya Pazarına Türkiye’den 
sunmuştur. Sadece ileri teknoloji ürünlerine 
yönelen KSB Türkiye yaptığı her projeyi bir 
Dünya projesi gibi yönetmekte ve her yerde 
kabul görecek en yeni teknolojik ihtiyaçlara 
göre ürünler tasarlamakta ve üretmekte-
dir. Türkiye’deki yeni fabrikasını ise Endüstri 
4,0’a göre dizayn etmiş ve robotik üretime 
geçmiştir, üretim geliştirme yatırımları da 
2021 yılına kadar devam edecektir. Önümü-

deneyimli kadromuz 
ile harmanlayarak, 
‘sektör ihtiyaçlarına 
yenilikçi bir dokunuş’ 
hedefi ile yola çıktık. 
Ürün dizayn çalışma-
larını gerçekleştirdik, 
modellemeleri yaptık, 
test standımızı da 
kurduk ve prototip-
lerini oluşturduğu-
muz ürünlerimizin 
veri doğrulamalarını 
gerçekleştirip belge-
lendirmelerimizi de 
tamamlayarak çok 
yakın bir zamanda seri üretime geçeceğiz. 
Duyar Pompa olarak Debi (Q): 100-2500 
GPM, Basınç (Hm): 76-189 PSI aralığında 
geniş ürün gamımız ile sektöre hizmet 
vereceğiz. Şu an NFPA 20’ye uygun yatay 
bölünebilir gövdeli yangın pompaları üze-
rinde çalışıyoruz, akabinde bu seriye yatay 
uçtan emişli yangın pompaları da eklenecek. 
İlerleyen dönemlerde, sektör ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek adına HVAC grubu pompa 
üretimine yatırım planımızda yer almak-

KSB’ye İnovaLİG’den “Üstün Başarı Sertifikası”

Duyar Pompa Genel Müdürü Faik Öner: “Yeni fabrikamızda, geniş 
ürün gamı ile sektöre hizmet vereceğiz”

deki dönemde de Dünya pazarına sunula-
cak yeni teknolojik ürünler üzerinde yoğun 
çalışmalar devam etmektedir. Devam eden 
pek çok yeni projesiyle KSB önümüzdeki 
yıllarda da İnovaLİG’de daha üst seviye-
lere yükselmeyi hedeflemektedir. Bize bu 
ödülü veren Ticaret Bakanlığı ve İhracatçılar 
Meclisi’ne (TİM) çok teşekkür ediyoruz.”

tadır.”

Duyar Pompa fabrikasının iletişim bilgileri 
şöyle:
Duyar Pompa ve Hidrofor Sistemleri San. 
ve Tic. A.Ş. 
Dudullu OSB İMES-101. Sok. No:13 Ümra-
niye/İstanbul Türkiye
T: +90 216 365 70 95 pbx
F: +90 212 355 84 36
www.duyarpompa.com
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anfoss, geçen ay Kıbrıs’ta ısıtma seg-
menti özelinde bir bayi toplantısı ger-

çekleştirdi. 
Tüm Türkiye’den ısıtma bayilerinin katılım 
gösterdiği toplantıda, 2019 yıl değerlendir-
mesi ve öngörüleri paylaşılırken, yeni ürün-
ler, yenilikler ve ısıtma segmentinin genel 
durumu görüşüldü. Başarılı bayilerin plaket 
ile ödüllendirildiği toplantıda katılımcılar, 

Danfoss Kıbrıs’ta Bayi Toplantısı Gerçekleştirdi
mevcut sorunları çözmek, yeni pazarlar bul-
mak gibi farklı temalarda atölye çalışmala-
rına dahil oldu. Katılımcılar ayrıca Mümin 
Sekman’dan başarının sırları, motivasyonun 
ve ekip olmanın başarıdaki önemine dair tüyo-
ların verildiği bir semineri de dinledi. İki tam 
gün boyunca toplantılarla bilgi edinme şansı 
bulan katılımcılar, gala yemeğinde de yılın ilk 
yarısının yorgunluğunu atma şansı yakaladı.

D

D

Danfoss ve Haliç Mekanik Slovenya’da
anfoss, Haliç Mekanik bayisi ve 
onun mekanik uygulayıcı, yatırımcı 

ve alt bayi statüsündeki firmalarla birlikte 
Slovenya’da bulunan Trata Fabrikası’na 
bir eğitim ziyareti düzenledi. Slovenya 
Ljubjiana’da yer alan balans vanası, motorlu 
vana üretimi yapan Trata fabrikası ziyareti 
sırasında Danfoss Global İş Geliştirme 
Müdürü Ahmet Canpolat da Novocon 
dijital balans vanası sunumu gerçekleştirdi. 
Canpolat Novocon Dijital Balans Vanası hak-
kında şunları söyledi: “Novocon akıllı dijital 

balans vanası sayesinde motorlarla yüksek 
hassasiyetli akışı kontrol edilebilmekte debi 
ölçümü yapılabilmektedir. Bu sistem saye-
sinde uzaktan erişim imkanı ile motorun ve 
vananın tüm fonksiyonları yönetilmektedir. 
Böylece vanaların devreye alınma süreci hız-
lanmakta, bakım kolaylığı sağlanmaktadır. 
Hassas kontrol özelliği sayesinde zon kon-
foru artmakta ve enerji tasarrufu edilmek-
tedir.” Gezi sırasında fabrikada sanayi 4.0 
dönüşümü çerçevesinde oluşturulan robotik 
üretim hatları da ziyaret edildi. 

orm MHI Klima Sistemleri, İstan-
bul’daki ilk konsept mağazasını 

uzun yıllardır çalıştığı Gelişim Mühendislik 
ile birlikte Bahçelievler’de açtı. 
Sektörde 25 yıllık tecrübeye sahip uzman 
ekibiyle 2007 yılında kurulan Gelişim 
Mühendislik bu süreçte, pek çok önemli 
projede başarılı çalışmalara imza attı. VRF 
merkezi sistemler, havalandırma ve meka-
nik tesisat konularında uzman ekiplere 
sahip Gelişim Mühendislik, Mitsubishi 
Heavy Industries klimalarla artık deneyim 
ve tecrübesini son tüketiciyle de buluştu-
racak. Mitsubishi Heavy Industries’in VRF 
ve split ürünlerinin satışını gerçekleştire-
cek Gelişim Mühendislik, aynı zamanda 
servis hizmeti de verecek. 
Bireysel ve profesyonel sistemlerin yanı 
sıra VRF sistemlerinin de çalışır vaziyette 
sergilendiği mağazaya gelen tüketici-
ler, Mitsubishi Heavy Industries markalı 

F

Mitsubishi Heavy Industries İstanbul’daki İlk Konsept Mağazasını Açtı
ürünler hakkında 
alanında uzman bir 
ekipten detaylı bilgi 
alabilecek ve mağa-
zanın showroom 
bölümünde yer 
alan ürünleri görüp 
deneyimleyebilecek. 
Form MHI Klima 
Sistemleri’nin İstan-
bul’daki yetkili satı-
cısı Gelişim Mühen-
dislik, Mitsubishi 
Heavy Industries 
marka split ve VRF 
klimaların satışını 
yapacağı yeni mağa-
zası ile sektördeki 
tecrübesi ve uzman 
kadrosunun desteğiyle tüketicilere Mitsu-
bishi Heavy Industries konforunu yaşatır-

ken, kaliteli hizmet sunmayı ve bölgedeki 
servis kalitesini artırmayı hedefliyor.

INNOVATION QUALITY RELIABILITYFLEXIBILITY PUNCTUALITY
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Aldağ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu, Konya Sanayi Odası ve 
Konya Ticaret Odasını Ziyaret Etti

T ürkiye iklimlendirme endüstrisinin 
sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimi 

için çalışan, meslek örgütlerine verdiği 
desteklerle öne çıkan Aldağ A.Ş., endüst-
riye ve ekonomiye yön veren odalar ve 
platformlarla yakın ilişkide olmaya özen 
gösteriyor. Bu anlayışla Konya ziyareti çer-

A

Aldağ A.Ş. Antalya Bölge Müdürlüğü Hizmete Girdi
ldağ A.Ş., Ankara, İzmir, Bursa ve 
Adana Bölge Müdürlüklerine, Antalya 

ile bir yenisini ekledi. Antalya Bölge Müdür-
lüğü ofisinin seçiminde, Aldağ A.Ş.’nin 
enerji verimli ve çevre dostu üretim felse-
fesini yansıtması gözetildi. Enerji tasarrufu 
sağlayan özel dış cephe tasarımına sahip, 
gün ışığının etkin kullanıldığı, Antalya’nın 
gelişen yenilikçi vizyonunu yansıtan Ali 
Peçen Plaza’daki adresinde hizmet vermeye 

başlayan Antalya Bölge Müdürlüğü, turizm 
yatırımlarının kalbi olan Antalya ve yakın 
coğrafyasında bulunan yapıların iklimlen-
dirme çözümlerinde Aldağ A.Ş. güvencesini 
sunacak.
Antalya Bölge Müdürlüğü iletişim bilgileri:
Yenigün Mah. Kızılırmak Cad. Ali Peçen 
Plaza No: 22/1 A1 Blok Kat:8 D:24 07310 
Muratpaşa / Antalya 
Tel: 0549 660 77 76

çevesinde Aldağ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı 
Rebii Dağoğlu ve Genel Müdür Doruk 
Oflaz Konya Sanayi Odası ve Konya Tica-
ret Odası’na ziyarette bulundular. Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü ve 
Sayman Hüsamettin Sönmez tarafından 
ağırlanan Aldağ A.Ş. üst düzey temsilci-
leri, iklimlendirme sektörü ve istihdamı 
hakkında bilgi verdi, Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) akreditas-
yon denetiminde Türkiye’deki 
sanayi odaları arasında birinci 
olan Konya Sanayi Odası’nı 
tebrik ederek başarılarının 
devamını diledi. Aynı zamanda 
Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk’ü makamında 
ziyaret eden Aldağ A.Ş. İcra 
Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu 
Konya ekonomisi, istihdam 
olanakları hakkında bilgi alır-
ken, iklimlendirme sektörü ve 
Aldağ A.Ş. yatırımları hakkında 
bilgiler aktardı. Konya Ticaret 

Odası Başkanı Selçuk Öztürk’e başarılı çalış-
maları için Türkiye iklimlendirme sektörü ve 
sektörün dominant oyuncusu Aldağ A.Ş. 
adına bir teşekkür plaketi sunan Dağoğlu, 
Türkiye’nin ekonomi ve finans dünyasının 
başarısı için koşan liderlere şükranlarını 
bir kez daha yineledi. Konya Ticaret Odası 
Başkanı Selçuk Öztürk, nazik ziyareti için 
Rebii Dağoğlu’na teşekkür etti.

A tlas Teknik, global piyasanın hidro-
nik balanslama, kontrol ve basınç-

landırma konusunda lider firmalarından 
IMI ile resmi distribütörlük anlaşması 
imzaladı. Bu birliktelik ile beraber 10 yılı 
aşan hidronik balanslama tecrübesine 
sahip Atlas Teknik; Heimeier (Almanya), 
TA (İsveç), Pneumatex (İsviçre) firma-

larının tek çatı altında toplandığı IMI 
firması ile güçlerini birleştirmiş oldu. 
Atlas Teknik Genel Müdür Yardımcısı 
Altemur Güleç, iki şirket arasında başla-
tılan işbirliğinin Türkiye açısından verimli 
sonuçlar doğuracağını, Atlas Teknik’in 
diğer distribütörlük yaptığı 10’a yakın 
firmayla piyasada yarattığı güven, satış 

Atlas Teknik, IMI’ın Türkiye ve Yakın Bölge Distribütörü Oldu
ve satış sonrası hizmette en üst düzeyde 
oluşturduğu müşteri memnuniyeti ile 
paralel aynı hassasiyetle yoluna devam 
edeceğini belirtti. 
Ayrıca Atlas Teknik’in vizyonu ve IMI’ın 
global bakışı ile bu işbirliğinin mekanik 
tesisat sektöründe kuvvetli bir yer edi-
neceğini ifade etti.
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A SHRAE Turkish Chapter’ın düzen-
lediği “İklimlendirme Sektöründe 

Yeşil Trendler Konferansı”, 22 Mayıs 2019 
tarihinde Marmara Üniversitesi Sultanah-
met Rektörlük binası Prof. Dr. Nihad Sayar 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. İklim-
lendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 
sponsorluğunda düzenlenen toplantı, AFS 
İstanbul Fleksibıl A.Ş Genel Müdürü Zahit 
Poyraz ve Doç. Dr. Ayhan Onat'ın konuşması 
ile başladı.
ASHRAE Turkish Chapter Yönetim Kurulu 
Başkanı Doç. Dr. Ayhan Onat, CTT Chair 
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Yılmaz ve ASHRAE 
Yönetim Kurulu önderliğinde bu yıl ilki 
düzenlenen “İklimlendirme Sektöründe 
Yeşil Trendler Konferansı”nda; sürdürüle-
bilirlik, soğutma ve yeşil bina uygulamala-
rında yeni yaklaşımlar ele alındı. Mimarlar, 
mühendisler, uygulamacılar, tedarikçiler ve 
işverenlere, yeşil binalar ile ilgili yeni bakış 
açıları kazandırmayı amaçlayan konferans, 
katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. 

Konferansta Sri Lanka’dan Dalugoda Con-
sultant firması Yönetim Kurulu Başkanı, 
HVAC ve soğutma uzmanı Cihanda Nilhan 
Dalugoda “Yeşil Binalar için Sürdürülebilir 
İklimlendirme Tasarımları ve Gelişen Ekono-
milerde Karbon Ayak İzlerinin Azaltılması”,
Hindistan’dan ACR Project Consultant 
firması Yönetim Kurulu Başkanı Arvind 
Surange “Soğuk Zincire Giriş ve Sürdürü-
lebilir Tasarımın Gerekliliği”, Arjantin’den 
Universidad Nacional de Lujan’da Prof. 
Roberto R. Aguilo “Süpermarketlerde 

ASHRAE Turkish Chapter’ın İklimlendirme Sektöründe Yeşil Trendler 
Konferansı Gerçekleşti

Soğutma Sistemi ve Sürdürülebilirlik” ve 
Amerika’dan HVAC Satış Mühendisi Karine 
Leblanc “Profesyonel ve Kişisel Yaşamda 
Daha İyi Bir Birey Olabilmek için Duygusal 
Zekanın Önemi” başlıklı sunumlarıyla yer 
aldı. 
Sunumların sonunda konuşmacılara teşek-
kür sonunda teşekkür belgeleri takdim 
edildi. 
Etkinlik, İSİB sponsorluğunda düzenlenen 
teknede boğaz turlu iftar programı ile sona 
erdi. 

A SHRAE RAL 2019 CRC Geniş Bölge 
Toplantısı, 26-29 Eylül 2019 tarih-

leri arasında Amman, Ürdün’deki Grand 
Hyatt Otel’de düzenlenecek. ASHRAE 
RAL 2019 CRC Geniş Bölge Toplantı-
sında, katılımcılarla yapılan B2B görüş-
melerinin yanı sıra, birçok toplantı ve 
teknik oturum gerçekleşecek. ASHRAE 
RAL 2019 CRC’ye erken kayıt indirimi 
30 Haziran 2019’a kadar geçerli olacak.

Kayıt için: https://www.ashrae.org/login 

ASHRAE RAL 2019 CRC’ye Kayıtlar Başladı
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Eren Kalafat, 4. Uluslararası SPONSE Konferansı için İtalya’daydı

İ talya’nın Pavia şehrinde 23-24 
Mayıs 2019 tarihlerinde dör-

düncüsü gerçekleştirilen Uluslararası 
SPONSE Konferansı’na DİD – Deprem 

B

Ulus Yapı, İstanbul Erkek Lisesi Kültür 
Festivali’ne Ana Sponsor Oldu

u yıl 28.’si gerçekleştirilen İstanbul 
Erkek Lisesi Kültür Haftası’nın ana 

sponsorları arasında Ulus Yapı bir kez daha 
yer aldı. Ulus Yapı’nın Kurucusu ve Genel 
Müdürü Eren Kalafat’ın mezunu olduğu 
ve halen çocuklarının devam ettiği İstan-
bul Erkek Lisesi, ülkemizin en köklü eğitim 
kurumlarından biri. 20 Mayıs 2019 tari-
hinde, İstanbul Erkek Lisesi ve İTÜ Maçka 
Kampüsünde; temalı partiler, Tai-Chi gös-
terisi ve Pinhani Müzik grubunun açılış 
konseri gibi renkli etkinliklerle başlayan İEL 
Kültür’19 festivali, 13 Haziran’da kapanış 
konseri ile noktalandı. Ulus Yapı, uzman 
mühendislik konusu olan sismik koruma ve 

titreşim yalıtımı alanlarının yanı sıra, sosyal 
sorumluluk adına sürdürdüğü sponsorluk-
larla ülkemizde kültür, sanat ve eğitim alan-
larında da üstüne düşen vazifeleri yerine 
getirmeye devam ediyor.

İzolasyon Derneği’nin temsilcisi ola-
rak katılan Eren Kalafat, Türk deprem 
mühendisliği deneyimlerini uluslararası 
platformlara taşımak üzere girişimlerde 
bulundu. SPONSE (International Asso-
ciation for The Seismic Performance of 
Non-Structural Elements), Avrupa’nın 
en önde gelen deprem araştırma ensti-

tülerinden EUCENTRE (European Centre 
for Training and Research in Earthquake 
Engineering) bünyesinde faaliyet göster-
mekte olup, IUSS Pavia İleri Araştırmalar 
Üniversitesi çatısı altında bulunmaktadır. 
DİD bu kuruluşun üyeleri arasındadır ve 
sismik mühendislik konularında uluslara-
rası işbirliği içerisindedir.

T ürk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin 
ve Makine Mühendisleri Odası’nın 

birçok il temsilciliğinin eğitim seminer-
leri programına destek olan Viessmann, 

Viessmann Seminerleri Devam Ediyor

“Endüstriyel Isı Pompaları ve Enerji Verimli 
Sistemler” başlıklı seminerlerini Mayıs 
ayında TTMD Samsun İl Temsilciliği ve 
MMO Antalya Şubesi’nde gerçekleştirdi. 

Seminerler kapsamında; endüstriyel tesis, 
oteller ve konutlarda mahal ısıtması, 
soğutması ve kullanım suyu ısıtmasında 
kullanılabilecek ısı pompaları ve bu ısı 
pompalarının çalışma prensibi ile temel 
kavramları üzerine duruldu. Katılımcılar, 
ısı pompası sistemlerinin uygulamasında 
ve boyutlandırılmasında dikkat edilmesi 
gereken noktalar ile bu sistemlerin daha 
da verimli olmasını sağlayan ve en çevreci 
enerji kaynaklarından biri olan fotovoltaik 
sistemler ile entegrasyonu hakkında bilgi-
lendirildi. Seminerler soru cevap bölüm-
lerinin ardından sunumları gerçekleştiren 
Ürün Müdürü E. Utkan Gerek’e verilen 
teşekkür plaketleri ile son buldu.

Antibakteriyel Filtre

Pramit Filtre ve Klima Aksesuarları San. Tic. Ltd. Şti.

Güllübağlar Mah. Tandoğan Cad. No: 12/A Pendik/İSTANBUL
Telefon: +90 216 627 06 31 Faks: +90 216 627 06 32

info@pramitfiltre.com • www.pramitfiltre.com

Patentli ürün / Bayimiz yoktur

Tpe Tarafindan Güvence 
Altına Alınmıştır

 Antibakteriyel
 % 99 Tutuculuk

 Kolay Temizlenebilir

 Estetik Tasarım  

 Uygun Fiyat

 Erken Teslimat

 Tüm Ölçülere Uyarlanabilir

“ERACO” marka chiller cihazlarındaki kondenserler Antibakteriyel Filtre ile 
toza karşı koruma altına alınmaktadır.

Antibakteriyel Filtre
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Haberler

D ünya genelinde enerji kaynaklarının 
azalması ve küresel iklim değişikliğinin 

etkilerinin hızla artması nedeniyle verimli-
lik ve çevresel düzenlemeler giderek daha 
önemli hale geliyor. Bu noktada dünyanın 
öncü yeşil şirketlerinden Mitsubishi Electric; 
evler, ofisler, fabrikalar, altyapılar ve hatta 
uzay için geliştirdiği teknolojik yeniliklerle 
toplumların yaşam kalitesini artırmak ve 
daha aydınlık bir gelecek sağlamak için 
çalışıyor. Sürdürülebilir dünyanın önündeki 
en önemli engelin iklim değişikliği olduğu 
bilinciyle hareket eden bir şirket olduklarını 
söyleyen Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı 
Şevket Saraçoğlu, markanın çevre yönetimi 
konusundaki tutumunu ifade eden “Eco 
Changes” (Eko Değişim) ilkesi çerçevesinde 
hem çalışanlarının hem de toplumun eko-
bilinç düzeyini artırmak için çalıştığını belirtti. 

Mevcut kaynaklar en verimli 
şekilde kullanılmalı

Mitsubishi Electric’in tüm ürün ve çözümleri-
nin ileri teknoloji, kalite ve enerji tasarrufu çer-
çevesinde geliştirildiğinin altını çizen Şevket 
Saraçoğlu, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de çevre dostu binalar, fabrikalar ve altyapı 
projelerinin iklimlendirme, otomasyon, asan-
sör, yürüyen merdiven ve görsel veri sistemleri 
için iddialı bir çözüm ortağıyız” diyerek şu bil-
gileri aktardı: “Dünyada mevcut kaynakların 
en etkili ve verimli şekilde kullanılması gittikçe 
daha çok önem kazanıyor. Özellikle sanayide 
enerji kullanımının, üretimde ve üretim stan-
dartlarında bir düşüşe neden olmadan azal-

tılması gerekiyor. Mitsubishi Electric olarak 
enerji verimli ve çevreci fabrika otomasyon 
ürünlerimiz ile işletmelerde ve projelerde ciddi 
oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz. Mitsubishi 
Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan dijital fab-
rika konseptimiz e-F@ctory ile fabrikalara çok 
daha hızlı, verimli ve çevreci üretim imkanı 
tanıyoruz. Konut, ofis ve endüstriyel klima 
sistemleri alanında, sistem ömrünü tamamla-
yana kadar çevreye dost bir yaklaşımla maksi-
mum enerji tasarrufu sağlayacak sorunsuz bir 
ürün yelpazesi sunuyoruz. Mitsubishi Electric 
tarafından icat edilen ve sadece Mitsubishi 
Electric asansörlerinde bulunan kabin içi yüke 
göre asansör hızını belirleme teknolojisi ile 
yüzde 35’e varan oranlarda enerji tasarrufu 
yapılarak yılda yaklaşık 1.400 kg CO2 salımı 
azaltılabiliyor.”

Karbon salımını yüzde 30’a varan 
oranda azaltma hedefi 

Mitsubishi Electric’in 100’üncü yıldönümü 
olan 2021 yılına doğru ilerlerken, uzun 
dönemli çevresel yönetim vizyonu “Çevre 
Vizyonu 2021” doğrultusunda hareket etti-
ğini ifade eden Saraçoğlu, sözlerini şöyle sür-

Mitsubishi Electric’ten Çevre Dostu İleri Teknolojiler
dürdü; “Bu vizyon kapsamında; toplumun 
karbon salımını düşürmeye, geri dönüşüme 
dayalı bir toplum yaratmaya, biyolojik çeşit-
liliğe saygı duyarak doğaya uyum sağla-
maya ve çevre bilincini artırmaya katkıda 
bulunmayı amaçlıyoruz.  Mitsubishi Electric 
olarak, 2021 hedeflerimiz paralelinde ürün 
kullanımından kaynaklanan karbondioksit 
salımını 2001 mali yılına kıyasla, üretimden 
kaynaklanan karbondioksit salımını ise 1991 
mali yılına göre yüzde 30’a varan oranda 
azaltmayı hedefliyoruz.”

Suyun israfını önleyen ve 
yeniden kullanım oranını artıran 
teknolojiler 

Mitsubishi Electric’in, Dünya Kaynakları 
Enstitüsü (WRI-World Resources Institude) 
tarafından geliştirilen su riski değerlendirme 
aracı WRI Aqueduct’u kullanarak, su riski 
tedbirlerine en çok ihtiyaç duyulan küresel 
üretim sahalarına öncelik verdiğini belirten 
Saraçoğlu, bunun sonucunda toplam su 
tüketiminin 40 bin metreküp azaltıldığını söy-
ledi. Markanın arıtılan atık suların soğutma 
sistemlerinde yeniden kullanılması gibi bazı 
tedbirler sayesinde kümülatif su geri dönü-
şüm oranının iyileştirilmesine katkı sağladığını 
söyleyen Saraçoğlu, “Mitsubishi Electric, iklim 
değişikliği ile mücadele ve su kaynaklarını 
korumaya yönelik çalışmaları ile CDP (Car-
bon Disclosure Project - Karbon Saydamlık 
Projesi) tarafından iklim ve su kategorilerinde 
en yüksek sıralama olan A listesine girmeyi 
başarıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

B elimo Akademi, 2019 yılının 
1.dönem eğitimlerini yoğun katılım 

ile tamamladı. Eylül ayında devam edile-
cek 2. dönem eğitimlerin kayıtları Ağustos 
ayında başlayacak.

Yeni dönem eğitim konuları şöyle:

1. Otomasyonun Temelleri
2. Kontrol Vanaları ve Balanslama
3. Sensörler

4. Klima Santrallerinin Otomatik Kontrolü
5. Yangından Korunma ve Duman Kontrolü
6. VAV/CAV ve Hava Kontrol Uygulamaları
7. Belimo Projelendirme ve Devreye Alma 
Araçları

Daha fazla bilgi için:
Atalay.turkes@belimo.com.tr
www.belimo.com.tr
Tel  : +90 216 266 32 00
Fax : +90 216 266 32 09

Belimo Akademi, 2019 Yılının 1. Dönem Eğitimlerini Tamamladı
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M AS DAF, Düzce’de 40.000 m² alan 
üzerine kurulan ve tamamı ERP sis-

temi ile yönetilen üretim tesisinde bu kez 
Dubai ve Malezya’dan gelen endüstriyel 
tesis yöneticilerini ağırladı. 
Gezi kapsamında ilk olarak MAS DAF 
İhracat Müdürü Alper Haberal, 250’nin 
üzerinde çalışanı olan MAS DAF’ın ana 
misyonu hakkında bilgiler verdi. Haberal, 
“MAS DAF olarak misyonumuz; suyu ve 
enerjiyi etkin kullanıp yaşam kaynaklarını 
koruyacak şekilde çevre dostu, yüksek 
kaliteli ve fark yaratan pompa teknoloji-

leri üretmektir. Bu kapsamda 42 yıldan 
bu yana birçok inovatif proje ve ürün 
geliştirdik. Enerjiyi etkin kullanmak adına 
ürünlerimizin tamamını ‘ErP’ direktiflerine 
uygun, yüksek enerji verimli olarak üreti-
yoruz” dedi. Haberal, Dubai ve Malezyalı 
teknik müdürlere, santrifüj pompalar ve 
uygulama alanları hakkında bir sunum 
gerçekleştirdi. Sunumun ardından Alper 
Haberal eşliğinde, MAS DAF’ın santri-
füj pompa fabrikasını gezen misafirlere, 
ürünler ve üretim teknolojileri hakkında 
da detaylı bilgiler verildi.

MAS DAF, Malezya ve Dubaili Tesis Yöneticilerini Ağırladı

Systemair DESIGN Şimdi Akıllı Telefonlarda

S ystemair, uygun hava dağıtım ürün-
lerinin, yangın veya duman dam-

perlerinin çok kolay ve isabetli bir şekilde 
bulunmasına yardımcı olan yeni çevrimiçi 
aracı Systemair DESIGN’ı sundu. Konu ile 
ilgili firma tarafından yapılan açıklamada, 
“Teknik veriler ve bilgiler, veri tabanına 
doğrudan erişime sahip olarak görüntüle-
nebilir. İç hava kalitesini, 3 boyutlu görü-
nümde oda seviyesinde değerlendirebilir-
siniz. Düzgün ürün konfigürasyon akışı, 
gerekli tüm aksesuarları da sipariş etmeyi 
asla unutmamanızı sağlar. Daha karmaşık 
projeleriniz için seçim aracının ‘Projeler’ 
bölümünü kullanabilir ve eksiksiz bir mal-
zeme listesi edinebilirsiniz. Ürün seçiminizi 
paylaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. 

S

Systemair AB Organik Büyümesini Sürdürüyor
ystemair AB 2018/2019 Dördüncü 
Çeyrek Ara Raporu’na göre, yılı güçlü 

bir biçimde tamamladı. Dördüncü çeyrek 
(Şubat 2019 - Nisan 2019) verilerine göre 
Systemair AB, net satışlarını yüzde 17,3 artı-
rarak 2,144 milyon SEK'e yükseltti. Organik 
büyüme, yüzde 9,3 mertebesinde gerçek-
leşti. Faaliyet kârı 114,3 milyon SEK olarak 
belirlendi ve işletme marjı yüzde 5,3 oldu. 
Vergi sonrası kâr 78 milyon SEK’i buldu. 
Systemair AB hissedarlarına, hisse başına 
1,50 SEK kazandırdı.

Şirket CEO’su ve Başkanı Roland Kasper, 
konuya ilişkin şunları söyledi: “Dördüncü 
çeyrekte, büyüme yüzde 17,3 olarak ger-
çekleşti, bunun yüzde 9,3'ü organikti. 
Faaliyet kârı, geçen yılın aynı çeyreğinde 
5 milyon SEK'e kıyasla 114 milyon SEK'e 
yükseldi. Bir önceki yıl düzeltilmiş kâr 49 
milyon SEK'ti. Batı Avrupa ve Kuzey Ame-
rika, her şeyden önce, bu dönemde iyi bir 
büyüme göstermiştir. Yıl boyunca faaliyet 
kârı, şirket tarihinin en yüksek seviyesi olan 
528 milyon SEK olmuştur. Son dokuz yılda, 

Kullanıcılara zamandan tasarruf ve pratiklik 
sağlayan, detaylı veri çıktıları ve ürün kata-
loglarına tek tıkla ulaşılabilen seçim aracı 
Systemair DESIGN için Android uygulaması 
yayımlandı. Damperler, difüzörler, filtre-

leme amaçlı kaset tipi ürünler gibi hava 
dağıtım ve yangın güvenliği çözümleri için 
yeni güçlü seçim aracı Systemair DESIGN 
artık Google Play Store’da kullanılabilir” 
ifadelerine yer verildi.

Systemair her üç ayda bir organik büyüme 
kaydetti.”
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B ristol Üniversitesi araştırmacıları tara-
fından yapılan, Nature dergisinde 

yayımlanan çalışma, Doğu Çin kaynaklı 
R11 emisyonlarının 2012’den bu yana 
yıllık bazda 7.000 ton arttığı sonucunu 
yansıtıyor. Araştırmacılar, bunun bölge-
deki 33 milyon ton CO2 eşdeğeri emisyona 
karşılık geldiğini belirtiyor. Araştırmaya 
göre, 2012’den bugüne R11’in küresel 
emisyonlarındaki artışın yüzde 40 ila 60’ı 
Çin’deki bu alandan kaynaklanıyor. Kalan 
emisyonların nereden kaynaklandığını daha 
iyi anlamak ve belirlemek için Güney Kore 
ve Japonya’dan “yüksek frekanslı atmosfer 
gözlemleri”nden ve küresel izleme verilerin-
den faydalanıldı. Araştırma, özellikle Doğu 
Çin bölgesinde R11 soğutucu akışkanın yasa 
dışı kullanımına işaret ediyor. Çin hüküme-
tinin, bu uygulamanın sonlandırılacağını 
taahhüt etmesine rağmen sorunun henüz 
çözülemediği görülüyor.  Çevresel Araştırma 
Ajansı (EIA) tarafından Hebei ve Shandong 

gibi Çin’in doğu bölgelerinde büyük mik-
tarda R11 emisyonu tespit edilmesi hak-
kında Nature dergisinde yayımlanan çalış-
manın ardından uyarılar yapıldı. Poliüretan 
köpükte kullanılmak üzere Çin’de yasadışı 
R11 arzı konusunda farkındalık yaratmak 
için yüksek profilli bir kampanya başlatan 
EIA, ülkede yasaların daha sıkı uygulanması 
için çalışıyor. EIA, soğutma gibi sektörlere, 
sera gazı emisyonlarını izlemek için küre-
sel çabaların yeniden ele alınması çağrı-
sında bulundu. Kampanya grubu, ürünün 
ülkedeki stoklarda nasıl gizlenebileceğine, 
köpük ürünlerde veya poliol karışımlarında 
kullanılmak üzere nasıl ihraç edildiğine dair 
bulgulara ilişkin endişelerini dile getirdi. 
Geçen yıl EIA, R11 üretimini araştırmayı 
ve azaltmayı taahhüt eden Çinli yetkililerin 
taahhüt mektubundan övgüyle bahsetti. 
EIA İngiltere iklim kampanyaları lideri Clare 
Perry, ürünün üretim seviyelerinde ve R11’in 
kullanımda olduğu durumlarda, daha fazla 

Doğu Çin Kaynaklı R11 Emisyonlarındaki Artış Endişe Veriyor

bilinçlenmeye ihtiyaç duyulduğunu belir-
terek, “Ancak, Çin'in şu an için en önemli 
eylemi, tüm R11 üretimini bulmak ve kalıcı 
olarak sonlandırmaktır. Bu, Çin’in önemli 
ve sürdürülebilir istihbarat öncülüğü yap-
masını gerektirecektir” dedi. EIA için ABD 
iklim kampanyası lideri Avipsa Mahapatra, 
Nature’da yayımlanan son bulguların, 
Çin’deki R11 üretimine yönelik kendi araştır-
malarını desteklediğini söyledi. Mahapatra, 
“Bilim adamlarının kalan emisyonların kay-
nağını belirleyememesi, dünyanın diğer 
bölgelerinde yeterli izleme kapasitesinin 
bulunmadığını göstermektedir. Bu, Çin'deki 
münferit vakalar olarak değerlendirilemez 
ve Montreal Protokolü'nün kontrol altındaki 
maddelerin tedarik zincirinin izlenmesine 
yönelik olarak izleme ve uygulama rejiminin 
temelden tekrar gözden geçirme ihtiyacının 
altını çizer” dedi.

Kaynak: www.racplus.com 

A REA (Avrupa Soğutma, İklimlen-
dirme ve Isı Pompası Müteahhitleri 

Derneği), Associazione Tecnici del Freddo 
(İtalyan Soğutma Tekniği Derneği), EPEE 
(Avrupa Enerji ve Çevre Ortaklığı) ve 
EVIA (Avrupa Havalandırma Endüstrisi 
Derneği), Isıtma, Havalandırma, Klima 
ve Soğutma sektörünün önemini vurgu-
lamak için bu yıl ilk defa gerçekleşecek 
6-12 Haziran “HVACR Haftası”nı dünya 
kamuoyuna duyurdu.  Dernekler, 6-7 Hazi-
ran 2019’da Milano'da düzenlenecek 18. 
Avrupa Konferansı ve 11-12 Haziran'da 
Bruges'te düzenlenecek EUREKA 2019 
olmak üzere iki önemli etkinliğine ev sahip-
liği yapacak. AREA Başkanı Marco Buoni, 
“HVACR Haftası'nın, her yıl sektörümü-
zün takvimini vurgulanmasını istiyoruz. 
Kigali Değişikliği'nin yürürlüğe girmesin-
den altı ay sonra, Avrupa seçimlerinden iki 
hafta sonra ve iklim değişikliğinin dünya 
vatandaşları için büyük bir endişe kaynağı 
olduğu bir zamanda, dünyanın daha iyi 
bir yer haline gelebilmesi için nasıl yar-

dımcı olabileceği hakkında sektörümü-
zün toplanması, durması ve düşünmesi 
için mükemmel bir zaman olacak” dedi.
İki yılda bir, Centro Studi Galileo (CSG), 
BM Çevre Programı (UNEP) ve Uluslara-
rası Soğutma Enstitüsü (IIF-IIR) ile işbirliği 
içinde düzenlenen Avrupa Konferansı, 
Milano Politeknik Üniversitesi'nde, İtalyan 
Çevre, Kara ve Deniz Koruma Bakanlığı 
himayesinde gerçekleştirilecek. Konferans 
katılımcıları, önemli küresel derneklerin 
başkanlarının ve çeşitli endüstri temsilcile-
rinin bir dizi bilimsel sunumuyla piyasadaki 
mevcut en son teknolojiler hakkında gün-
cel bilgileri edinme şansına sahip olacak. 
Gündem, iklim değişikliğine ve etkileriyle 
mücadele etmek için geliştirilen teknoloji-
lere odaklanacak. Avrupa Konferansı'ndan 
birkaç gün sonra, EPEE ve EVIA sağlık, 
verimlilik ve refah için soğutma ve hava-
landırmanın kritik rolüne dikkat çeken 
EUREKA'nın üçüncü organizasyonuna ev 
sahipliği yapacak. EPEE Genel Müdürü 
Andrea Voigt, “Soğutma ve havalandırma 

bir lüks değil, bir zorunluluktur. Sektö-
rümüz, bir dizi Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefine (SDG) önemli ölçüde katkıda 
bulunuyor, ancak hak ettiği ilgiyi almaktan 
hâlâ uzak. Teknolojiler ve çözümler hazır. 
Ancak yeterince kullanılmıyor. Kentleşme, 
yaşlanan bir nüfus ve ısınan bir iklim gibi 
mevcut eğilimler enerji talebinin yanı sıra 
pazar büyümesini de tetikleyeceği için bu, 
daha da endişe verici” dedi. Bu nedenle 
bu yılki EUREKA, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nin ışığında soğutma ve hava-
landırmanın rolüne odaklanacak. Etkinlik, 
sürdürülebilir soğutma ve havalandırma 
teknolojileri için fırsatların ve bunların akıllı 
ve sürdürülebilir şehirlere, bölgelere geçi-
şin bir parçası olarak rollerinin yanı sıra, 
becerilerin geliştirilmesi, istihdam ve kadın 
iş gücünün katılımı gibi sektörün karşılaş-
tığı daha geniş zorlukları da irdeleyecek. 
HVACR Haftası'nın bu iki önemli etkinliğine 
kaydolacaklar için %20 indirim uygulana-
cak. Daha fazla bilgi için: info@eureka-
hvacr.eu ve conference@centrogalileo.it. 

Avrupa Dernekleri, 6-12 Haziran’ı “HVACR Haftası” Olarak İlan Etti
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Friterm Isı Geri Kazanım ve Isı Borulu Sistemler Eğitiminde 
İş Ortaklarıyla Bir Araya Geldi

F riterm, 2 Mayıs’ta düzenlediği Isı 
Geri Kazanım ve Isı Borulu Sistemler 

Eğitimi'nde iş ortaklarıyla bir kez daha bir 
araya geldi. 
Friterm Tuzla Fabrikası’nda başlayan eği-
tim, Friterm’in son teknoloji ile donatıl-
mış, sürdürülebilir bir çevre ve gelecek 
göz önünde bulundurularak tasarlanmış, 
BREAAM tarafından çok iyi seviyesinde 
sertifikalandırılmış Dilovası Makine İhti-
sas OSB’de bulunan 53 dönümlük yeni 
fabrikasında düzenlenen teknik geziyle 
devam etti. Katılımcıların, Friterm ürünleri-
nin üretim süreçleri, teknolojisi, özel proje 
ürünlerinin tasarım ve üretim aşamalarıyla 

U

Friterm, 2019 Uluslararası Amonyak ve CO2 Konferansı’nda 
Sunum Yaptı

luslararası Amonyak ve CO2 
Soğutma Teknolojileri Konfe-

ransı, 10-13 Nisan 2019 tarihinde Kuzey 
Makedonya’nın Ohrid kentinde düzen-
lendi. Alanında uzman kişilerin ve akade-
misyenlerin bir araya geldiği konferansta 
amonyak ve CO2 soğutma teknolojileri 
alanında yeni gelişmeler ve bilimsel çalış-
malar paylaşıldı. Friterm’in ana sponsor-
larından biri olduğu konferansta; Friterm 
Ar-Ge mühendisleri, “İçten Yivli Boruların 
Kullanılmasıyla CO2 Evaporatörlerde Per-
formans İyileştirilmesi” konulu çalışma-
larını sundu. Uluslararası Soğutma Ens-
titüsü-IIR ve Üsküp Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Fakültesi işbirliğinde her iki 
yılda bir düzenlenen konferansa dünya-
nın dört bir yanından onlarca firmadan 
yaklaşık 300 mühendis, akademisyen, tek-
nisyen ve öğrenci katılım gösterdi. Friterm 
Ar-Ge mühendislerinin yaptığı çalışmada; 
içten yivli boru kullanarak CO2 evapora-
törlerde performans iyileştirilmesi, hava 
giriş sıcaklığı ve akışkan kütlesel debisine 
bağlı olarak ve düz boru kullanarak üre-
tilen evaporatörlerden yaklaşık yüzde 5 
oranında performans artışı eldesi hem 
poster hem sunum olarak sunuldu. Kon-
ferans sonunda sunumlarını gerçekleştiren 

katılımcılara plaketleri oturum başkanları 
tarafından takdim edildi. Organizasyonun 
gala gecesinde uzun yıllardan beri katkıları 
bulunan katılımcılara organizasyon komi-
tesi Prof. Dr. Risto Ciconkov ve Uluslararası 
Soğutma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Ina 
Colombo tarafından takdim edildi. Friterm 
Ar-Ge mühendisleri tarafından içten yivli 
bakır boruların CO2 evaporatör cihazlarda 
ısı transferi ve basınç kaybının etkilerinin 
deneysel incelemesi gerçekleştirildi. CO2 
evaporatör performansı Friterm Ar-Ge 
laboratuvarında bulunan kalorimetrik 
ve iklimlendirme test odalarında gerçek-
leştirildi. Deneysel çalışmalarda iç yüzeyi 
pürüzsüz ve yivli olan iki farklı boru tipi 
kullanılarak ısı transferi ve basınç kaybı 
incelendi. Evaporatör hava tarafı giriş 
sıcaklıkları 1°C ile 6°C değiştirilerek deney-
ler gerçekleştirildi. Çalışmanın sonucunda 
yivli boru kullanılmasıyla evaporatör kapa-

ilgili detaylı bilgi edinme fırsatı yakaladığı 
teknik gezinin ardından toplantılara Divan 
İstanbul Asia’da devam edildi. Friterm 
Genel Müdürü Naci Şahin’in açılış konuş-
masıyla başlayan eğitim, Friterm Ar-Ge 
Müdürü Hüseyin Onbaşıoğlu’nun Isı Geri 
Kazanım Sistemleri ve Run Around Coil 
tasarımıyla ilgili değerli bilgiler paylaş-
tığı sunum ile devam etti. Friterm Ar-Ge 
Mühendisi Feyza Şahin ise Isı Borulu Sis-
temlerin çalışma prensibi konusunda bil-
giler paylaştı. Eğitimle ilgili görüşlerini bil-
diren Friterm Ar-Ge Müdürü Dr. Hüseyin 
Onbaşıoğlu, “Müşterilerimizle bir araya 
gelmekten, karşılıklı etkileşimde bulunarak 

sektör için en iyisini Friterm’in her zaman 
öncelliği olan etik kurallar ve sürdürülebilir 
çevre çerçevesinde nasıl gerçekleştirebile-
ceğimizi konuştuğumuz, fikir alışverişinde 
bulunduğumuz oldukça yararlı bir eğitim 
oldu. Katılan tüm iş ortaklarımıza teşek-
kürlerimizi sunarız” dedi. 

sitesinde ortalama yüzde 5’lik bir iyileş-
tirme sağlandı.
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L

5 Mayıs Dünya İklim Günü nedeniyle 
çevre ve iklim konularına dikkat çeken 

Daikin, IPCC (Hükümetlerarası İklim Değişik-
liği Paneli) özel raporunda belirtilen küresel 
ısınmanın yıkıcı etkilerine karşı bütün dünya-
nın birlikte hareket etmesi gerektiğini düşü-
nüyor. Daikin Türkiye, çevreye olan duyar-
lılığının göstergesi olarak 2019 yılı içinde 
tüm split ürünlerde düşük küresel ısınma 
potansiyeline sahip soğutucu akışkan R32’ye 
geçmeyi hedefliyor ve yatırımlarını bu yönde 
geliştiriyor.  40 ülkeden 91 bilim insanı ve 6 
binden fazla bilimsel makaleden yararlanıla-
rak hazırlanılan IPCC (Hükümetlerarası İklim 
Değişikliği Paneli) özel raporu toplumun her 
alanında hızlı değişiklikler yapılarak küresel 
ısınmayı 1.5°C’de sınırlandırmayı öngörü-
yor. Bu rakam küresel ısınmanın yıkıcı etki-
lerini azaltabilir sınır olarak kabul ediliyor. 
Endüstri Devrimi sonrası küresel ısınmanın 
ortalama 1°C artış gösterdiğinin belirtildiği 
rapor, gerekli tedbirler alınmadığı takdirde 
dünyanın yıkıcı sonuçlarla karşı karşıya kala-
cağını da ortaya koyuyor. Küresel ısınmada 
ek olarak 1°C’lik artışın gerçekleşmesinin 
deniz seviyesinin yükselmesi, ekstrem hava 

G Electronics (LG), 12 yıl içinde glo-
bal faaliyetlerinin karbon emisyon 

oranını sıfırlamayı taahhüt eden “Zero Car-
bon 2030” girişimini başlattı. LG, 2019 
yılında, sürdürülebilir iş stratejisine paralel 
olarak çeşitli karbon azaltma ve yenilene-
bilir enerji insiyatifleri uygulayarak, küresel 
operasyonlarından kaynaklanan karbon 
salımlarını, 2017’ye göre yüzde 50 azal-
tacak. Bu, LG'nin karbon sıfırlama hede-
fine ulaşmasına ve karbon emisyonlarını, 
karbon salımı ile dengeleyerek sıfır karbon 
ayak izi elde etmesine yardımcı olacak.

Karbon Emisyonu 2 Milyon 
Tondan 960 Bin Tona İnecek

LG, çeşitli stratejik inisiyatiflerle, küresel 
üretim tesislerinde karbon emisyonlarını 
2017'de kaydedilen yaklaşık 2 milyon 
tondan 2030'un sonuna kadar 960 bin 

durumu ve buzullarda azalma gibi sonuç-
lar doğuracağının belirtildiği raporda yarım 
derecelik bir artışın ise söz konusu yıkıcı 
etkileri azaltabileceği öngörülüyor. 2°C’lik 
bir artışın okyanuslarda 10 cm kadar bir 
yükselmeye neden olacağı, bunun da ada 
kıyılarında yaşayan 10 milyon insanın sel ve 
diğer afetlerle karşı karşıya kalması anlamına 
geldiğinin belirtildiği raporda, yarım derece-
lik bir artışın ise nispeten tolere edilebileceği 
bir tablo çiziliyor. 2°C’lik artışın okyanusların 
kimyasını bozacağını ve oksijen miktarını 

tona indirecek. LG, üretim sürecinde kar-
bon emisyonlarının oluşumunu hafifle-
terek, sera gazını düşürmeyi hedefleyen 
yüksek verimli tesislerini ve teknolojilerini 
genişletmeyi amaçlıyor. LG, güneş enerjisi 
ürünlerini kullanarak yenilenebilir enerji 
tesislerini genişletecek ve karbon emisyon-
larını azaltmak için yüksek verimli soğutma 
grupları ile Enerji Yönetim Sistemleri (EMS) 
gibi kendi B2B teknoloji çözümlerini aktif 
olarak kullanacak. Tüm bunlara ek ola-
rak, Temiz Geliştirme Mekanizması (CDM) 
projelerinin genişletilmesiyle LG, Sertifikalı 
Emisyon Azaltma (CER) kredilerini güvence 
altına almayı planlıyor. Bu tür ileri görüşlü 
CDM girişimleri, gelişmekte olan ülkelerde 
karbon azaltma taahhütleri olan işletme-
lerin bu ülkelerde kendi sermayelerini ve 
teknolojilerini kullanarak emisyon azaltma 
projeleri uygulamalarına izin vererek temiz 
kalkınmayı teşvik ediyor. Bu tür projeler, 

Daikin, ‘Dünya İklim Günü’nde Farkındalık Yaratıyor

LG’nin Hedefi 2030’a Kadar Sıfır Karbon

azaltacağının da belirtildiği 
rapor, denizlerdeki canlı çeşit-
liliğinin azalmasına dolayısıyla 
insanların besin sorunu yaşa-
yabileceğine dikkat çekiyor. 
Bunun yanı sıra yüksek küre-
sel ısınmanın atmosferdeki 
ozon seviyesini artırmanın 
yanı sıra bazı ölümcül hasta-
lıkların yayılmasına da sebe-
biyet vererek insan hayatına 
bir tehdit oluşturduğunun 
altı çizildiği rapor, 2050 yılına 
gelindiğinde CO2 emisyonla-

rının sıfıra indirilmesi gerektiğini, CCS ve 
CDR gibi karbondioksit yakalama ve depo-
lama teknolojilerinin kullanılmasının yanı 
sıra yenilenebilir enerjiye mutlak geçişi de 
öngörüyor.  Çalışmaları ve ürünleriyle çev-
reye verdiği önemi her koşulda dile getiren 
Daikin, yayınladığı 2018 sürdürülebilirlik 
raporuyla geleceğini şimdiden planlamış, 
2050’ye kadar karbondioksit emisyonlarını 
sıfıra indireceğini açıklamıştı. 

Kaynak: https://www.ipcc.ch/sr15/

kapsamlı bir değerlendirme sürecinin 
ardından Birleşmiş Milletler İklim Değişik-
liği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCC) tarafından 
verilen CER kredilerini kazanmada kritik 
öneme sahip.

2015 yılında CER kredileri alan ilk ev aletleri 
üreticisi olan LG, yüksek verimli ev aletleri 
kullanarak ve öncü çevreye duyarlı bir şirket 
olarak statüsünü güçlendirerek önünü açtı. 
2018 yılının sonunda, LG, CDM girişim-
leriyle toplam 340.000 ton CER sağladı. 
LG Electronics, Çevre Güvenliği Başkan 
Yardımcısı Lee Young-jae, “Küresel iklim 
değişikliği ile mücadeleye olan bağlılığımız 
değişmez. LG’nin, dünyadaki iş yerlerinde 
karbon salımlarını azaltma konusundaki 
ilerici adımları, uygulamaya koyduğu diğer 
UN CDM projeleri, şirketin çevresel sürdü-
rülebilirlik liderliği konusundaki sarsılmaz 
taahhüdünün örnekleridir” dedi.
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FORM

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

 

ALDAĞ A.Ş.

M

Mercedes Mengerler Egemer
ercedes Mengerler’in İzmir Geziemir’de bulunan 
yeni teşhir binasının Minerji İklimlendirme tarafın-

dan yeniden tesis edilen havalandırma sistemi için Aldağ 
A.Ş. cihazları tercih edildi. 5.000 m2 aktif kapalı alan dahil 
olmak üzere toplam 9.000 m² alan üzerine kurulu yapıda, 
havalandırmanın yüksek enerji verimli, çevre dostu olması-
na ve yüksek iç ortam kalitesi sağlamasına öncelik verildi. 
Aldağ A.Ş., bu beklentiyi karşılayabilecek vasıflarda 4.000-
6500 m3/h kapasite aralığında 3 adet ısı geri kazanımlı 
klima santrali, 8 adet 600-2.000 m3/h debi aralığında ka-
nal tipi fan, 10.000 kcal/h kapasiteli 10 adet aksiyel fanlı 
sıcak hava apareyi ile 3.000 m3/h kapasiteli metal filtreli 
aspiratör, 1.500 m3/h kapasiteli ısı geri kazanım cihazı ve 
36.000 m3/h hava debisi kapasitesine sahip duman tahliye 
fanı üreterek teslimini gerçekleştirdi.

FORM ŞİRKETLER GRUBU

T

Bakü Haydar Aliyev 
Uluslararası Havalimanı

ürkiye’de iklimlendirmenin öncü firmalarından Form 
Şirketler Grubu, Türkiye’de 40 yıla yakın bir süredir 

tek yetkili distribütörü olduğu Lennox markasının kısa bir 
süre önce üretimine başladığı paket klimalarından ilk ihra-
catını gerçekleştirdi. Amerika’nın en büyük klima üreticilerin-
den biri olan Lennox’un kendi tesisleri dışında paket klima 
üretim lisansı verdiği dünyadaki ilk ve tek distribütörü olan 
Form Şirketler Grubu, ürettiği paket klimaların ilk ihracatı-
nı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye yaptı. Bakü’deki Haydar 
Aliyev Uluslararası Havalimanı’na yapılan Lennox markalı 
paket klima ihracatında soğutma kapasitesi 340 kW olan, 
heat pump ısıtma özellikli ürünler tercih edildi. EC plug fanlı 
model FAH170 DN Lennox paket klimalar havalimanının eski 
terminalindeki check in bölümünün iklimlendirme ihtiyacını 
karşılayacak. Ecodesign kriterleriyle uyumlu, Eurovent sertifi-
kalı paket klimalar; tek bir cihaz ile %100 taze hava ihtiyacını 
karşılayan ve aynı zamanda ısıtma, soğutma, nemlendirme, 
nem alma yapabilme gibi imkanları bir arada sunuyor. Yük-
sek enerji tasarrufu da sunan paket klimalar, hızlı ve kolay 
kurulumları sayesinde işletmelerin ilk yatırım maliyetlerini de 
minimumda tutmalarına olanak veriyor.

 

İMBAT

O

Valeo Bursa
tomotiv sektörünün önemli isimlerinden Valeo, 
Bursa’da bulunan tesisin iklimlendirmesini sağlamak 

için endüstriyel proseslerde sıkça tercih edilen İmbat çatı tipi 
paket klima cihazlarını tercih etti. Projede İmbat’ın HSE 502 
model 30.000 m3/h debide, 177,2 kW soğutma - 150 kW 
doğalgaz ısıtma kapasiteli, %10 taze havalı, inverter plug 
fanlı G4, F7, F9, H13 filtreleri kullanılan ve cihaz dışı 300 Pa 
üfleme basıncı ile çalışan çatı tipi klimalarıyla yer aldı. 7-350 
kW kapasite aralığında 65.000 m3/h debiye çıkan, tamamı 
A ve B enerji sınıfında yer alan İmbat çatı tipi klimalarda 
çevreci akışkan R410a kullanılmaktadır. Opsiyonel olarak 
da oldukça geniş seçenekler ile beklentileri karşılayan İm-
bat çatı tipi klima cihazlarının başlıca opsiyonel özelliklerini; 
%100 taze hava oranında çalışabilme ve oranı %0-%100 
arasında otomatik olarak ayarlayabilme, tamburlu ve plakalı 
ısı geri kazanımlı modeller, EC fanlı modeller ile değişken 
hava debisi ve düşük enerji harcaması, sıcak sulu buharlı 
veya elektrikli ısıtma, doğalgazlı ısıtma, CO2 iç hava kalitesi 
kontrolü, termal veya entalpi freecooling (ekonomizör), üç 
kademe filtrasyon imkanı (G4+F7+F9), dijital veya inverter 
scroll kompresörler, evaporatör ve kondenser yüzeyi hidro-
filik/epoksi kaplama, su ve deniz suyu soğutmalı modeller 
olarak saymak mümkündür.
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HTK KLİMA

Fortis Sinanlı Yeni Kadıköy

S inanlı Yapı ve Yiğit İDK Group ortaklığıyla yapılan Fortis 
Sinanlı Yedi Kadıköy projesinde HTK Klima’nın yangın 

damperleri, duman tahliye damperleri, koridor şaft dam-
perleri kullanıldı. Fortis Sinanlı; metrobüs, metro ve Avrasya 
Tüneli’nin yanında, Kadıköy Meydanı, Moda Mahallesi ve Bağ-
dat Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunuyor. Yeni Kadıköy’ün 
kalbi olarak kabul edilen bu proje, bölgenin en büyük üni-
versitelerine, hastanelerine ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na 
kolayca ulaşılabilecek yakınlıkta yer alıyor. 

CONDAIR

S

Konya Şehir Hastanesi
ağl ık Bakanl ığı  Sağl ık Yat ı r ımlar ı  Genel 
Müdürlüğü’nün kamu-özel işbirliği modeliyle yaptır-

dığı diğer şehir hastanelerinde olduğu gibi Konya Karatay 
Şehir Hastanesi’nde de nemlendirme konusunda Condair 
ürünleri tek tercih olmaya devam ediyor. Bu hastanedeki 
nemlendirme uygulaması Condair EC - Elektrot Boyler Tip 
Buharlı Nemlendiriciler ile gerçekleştirilecek. Konya Şehir 
Hastanesi, Yozgat, Isparta, Mersin, Adana ve İzmir’de hiz-
mete giren şehir hastanelerinin ardından, 412 bin metreka-
re kapalı alanda bin 250 yatak kapasitesine sahip hastane, 
330 poliklinik ve 335 hekimiyle Konya ve çevresine hizmet 
verecek.

SYSTEMAIR

Su Altı Restoranı Under
0 Mart’ta kapılarını ko-
nuklarına açan su altı 

restoranı Under, misafirlerini 
Norveç'in Lindesnes kentinde 
ağırlıyor. Konukların konforunu 
ve tesisin taze havasını sağla-
mak üzere çeşitli kapasitelerde 
Systemair Topvex kompakt kli-
ma santralleri tercih edildi. Her 
akşam yemeğinde 35-40 kadar 
konuğu ağırlama kapasitesine sahip Under, deniz seviye-
sinden beş metre aşağıda panoramik manzaralar sunuyor. 
Denizin vahşi faunasına ve Norveç’in güney ucundaki kayalık 
sahil şeridine inşa edilen Under’ın yarısına kadar denize bat-
mış olan 34 metre uzunluğundaki monolitik formu, suyun 
beş metre altındaki deniz tabanına doğrudan oturtulmuştur. 
Beton kabuğunun pürüzlülüğü yapay resif olarak işlev göre-

cek, deniz minare-
lerini karşılayacak 
ve onları yaşatacak 
şekilde yosun ola-
cağı için, yapı za-
man içinde deniz 
ortamına tam ola-
rak entegre olacak 
şekilde tasarlandı.

2

ETNA

İ

Kabataş Meydan Düzenlemesi 
ve Transfer Merkezi

stanbul trafiğini rahatlatmayı amaçlayan “Martı Pro-
jesi” olarak da bilinen Kabataş Meydan Düzenlemesi 

ve Transfer Merkezi’nde acil yangın söndürme aracı olarak 
Etna’nın Hızır Mobil yangın söndürme ve su baskını boşaltma 
pompaları tercih edildi. ETNA HIZIR; iki lastikli treyler üzerine 
monte edilmiş, uygun kapasitede dizel motora monoblok ola-
rak bağlanmış, bronz çarka sahip yüksek performanslı pom-
pası ile yangın söndürme ve su baskınlarını tahliye amaçlı 
olarak kullanılıyor. Ürün, üzerine entegre ventüri mekaniz-
ması ile negatif kottan (4,5 metre) pompa içine haricen su 
koymadan 30 saniyede emiş yapabiliyor. ETNA HIZIR 40/34; 
41 kW 2900d/dk iki zamanlı dört silindirli dizel motoru ile 
birlikte maksimum 9 bar basınç sağlamakla beraber, saatte 
maksimum 40 ton debi ile çalışabilir.
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CALEFFI

T

5. Levent
orunlar GYO tarafın-
dan hayata geçirilen 

5. Levent projesinde ısıtma 
ve sıhhi tesisat sistemlerin-
de Caleffi markası tercih 
edildi. Proje kapsamında radyatörlü sistem çözümünde 
Caleffi fark basınç kontrol vanaları ile değişken debili ısıt-
ma sistemlerindeki hidrolik denge fark basıncının sabit 
tutulması sağlandı. Ayrıca daire girişlerindeki kullanım 
sıcak ve soğuk su basıncının kontrolünün sağlanması ve 
daire içine aşırı basınçta su iletiminin önlenmesi için Caleffi 
basınç düşürücüler kullanıldı. 5. Levent projesi, ilk olarak 
ulaşım imkanları ile öne çıkıyor. Proje, İstanbul’da Tem 
otoyolu üzerinde, Alibeyköy kavşağında yer alan, mevcut 
ve planlanan büyük toplu ulaşım projelerinin ve metro 
hatlarının kesişim noktasında bulunuyor. Geniş sosyal 
alanlar kapsamında araç ve yaya yollarının yanı sıra koşu 
parkurları, bisiklet yolu, süs havuzu ve göletler; dinlenme 
alanları, festival meydanı, amfi tiyatro, basketbol, futbol 
sahası ve tenis kortları yer alıyor. Çocukların açık hava-
da güvenle oynayabilmeleri için çim aktivite alanı, çocuk 
oyun alanları ve macera temalı park alanı bulunuyor. Proje 
kapsamında 4000 konut, üniversite eğitim alanı, 4000 m2 
cadde konseptinde ticari ünite, 2 okul, 2 cami bulunuyor. 
Yüzde 50’den fazlası yeşil alandan oluşan 5. Levent, sa-
kinlerine “şehrin kalbinde daha iyi bir yaşam” sunuyor.

ARMACELL YALITIM

A

Ankara Şehir Hastanesi Bilkent
rmacell Yalıtım’ın Bursa Tesisleri’nde üretilen elastome-
rik kauçuk ürünleri, yakın tarihte açılışı yapılan Ankara 

Şehir Hastanesi Bilkent Projesinde tercih edildi. 
Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük Kamu Özel İşbirliği pro-
jesi olan ve dünyanın tek parçada yapılan en büyük hastanesi 
unvanını taşıyan Ankara Şehir Hastanesi Bilkent; Ana Has-
tane Binası, Genel 
Hastane, Kalp ve 
Damar Hastanesi, 
Nöroloji Ortopedi 
Hastanesi, Çocuk 
Hastanesi, Kadın 
Doğum Hastanesi, 
Onkoloji Hastane-
si, Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Hastanesi ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri 
Hastanesi olmak üzere, 3704 yatak ve 9 hizmet binasından 
oluşuyor. “Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük Kamu-Özel 
iş birliği projesinde ürünlerimizin kullanılmasından gurur du-
yuyoruz” diyen Armacell Yalıtım A.Ş. Genel Müdürü Ilgaz 
Dalkılıç, “Türkiye’nin birçok marka projesinde dünya stan-
dartlarına sahip elastomerik yalıtım kauçuğu ürünlerimiz ile 
fark yaratıyor, mekanik tesisat projelerinde güvenli alanlar 
sunuyoruz” diye ekledi. Yüksek ısı yalıtım özelliği, güçlü su 
buhar difüzyon direnci sayesinde tam bir yoğuşma kontro-
lü sağlayan Armacell Yalıtım’ın elastomerik kauçuk ürünleri 
enerji maliyetlerini de düşürüyor; yenilikçi, güvenli termal, 
akustik ve mekanik çözümler sağlıyor.

AIRONN

K

Nevbahar Üsküdar
alyon İnşaat’ın prestijli karma yaşam projesi Nevbahar 
Üsküdar’ın gerek blok fanları gerekse komple otopark 

jet fan sistemi, Türkiye’nin fan üretiminde ihtisas merkezi Ai-
ronn tarafından üretilecek. 110.517 m2 inşaat alanı üzerinde 
yükselen Nevbahar Üsküdar projesi 4 blokta toplam 188 konut 
ve 120 ticari alandan oluşuyor. Karma yaşam projesi kapsamın-
da 1900 m²’lik 4 
katlı sosyal kulüp 
ve 30 bin m²lik 
alışveriş merkezi 
de bulunuyor. 
2020 yılında ta-
m a m l a n m a s ı 
beklenen proje 
için Aironn ta-
rafından üretile-
cek fanlar, ulusal ve uluslararası tüm sertifika ve standartları 
sağlayan Türk mühendisliğinin ve yerli imalatın kalitesinin bir 
göstergesidir. Yerli imalat “özgürleştirir” ilkesi ile yola çıkan 
Aironn yurt içi ve yurt dışında birçok projeye imza atmaya de-
vam ediyor ve edecek.

DOĞU İKLİMLENDİRME

D
The Empire Cinema Malta

oğu İklimlendirme 
Malta’ya ihracatına 

devam ediyor. Daha önce 
Playmobil FunParks Malta 
projesinde klima santralleri, 
tavan tipi ısı geri kazanım 
cihazları ve hava dağıtım 
ekipmanları ile yer alan Doğu İklimlendirme bu sefer The Em-
pire Cinema Malta projesi için çatı tipi paket klima cihazları 
üretecek. 20 yılı aşkın süredir faaliyette bulunan The Empire 
Cinema Malta tüm salonları en son teknolojik ekipmanlar ile 
donatılmış bir kompleks olarak öne çıkıyor. Tesis, içerisinde 
barındırdığı tiyatrolarıyla da Maltalılara hizmet veriyor. Mi-
safirlerine unutulmaz anlar yaşatmayı vadeden The Empire 
Cinema Malta’nın sinema ve tiyatro salonlarının iklimlendir-
mesi bundan sonra Doğu İklimlendirme’nin İzmir fabrikasında 
üretilecek olan çatı tipi paket klima cihazları ile sağlanacak. 43 
kW, 86 kW ve 104 kW kapasiteli toplam 7 ürün için yapılan 
anlaşma ile üretilecek cihazlar Temmuz ayı sonunda teslim 
edilecek. Doğu İklimlendirme’nin uzun süredir üzerinde ça-
lıştığı rooftopların da Avrupa pazarına ilk satışı olacak olan 
bu proje tropik bölgeler için geliştirilmeye devam edilen mo-
dellere de hız verecek.
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Eriko Kudo, Eric Song, Laura Yockey, Tasfia Rakib, Patrick Wong, Robert Homer, Akiko Iwasaki

Araştırma

Bu Araştırma, %50’lik Bağıl 
Nemin Gripten Mükemmel 
Koruma Sağladığını Gösteriyor

Kış aylarında grip hastalığının zirve 
yaptığı dönemlerin farkındayız ve 
hastalanmamak için elimizden 

gelenin en iyisini yapıyoruz. Grip aşısı 
oluyor, el dezenfektanı kullanıyoruz ve 
insanlara doğru hapşırmaktan uzak duru-
yoruz. Başka ne yapabiliriz?
Dr. Akiko Iwasaki tarafından Yale 
Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışma, 
%50’lik bağıl nemin gripten mükemmel 
koruma sağladığını göstermiştir. Önceki 
çalışmalar, kuru hava gibi çevresel koşul-
ların grip virüsünün bulaşmasını etkiledi-
ğini açıkça göstermiş olsa da insanlar için 
de geçerli olabilecek bir hayvan modeli ile 
çalışmada nemlendirmenin hastalık ve 
ölüm oranını azalttığı mekanizmayı ilk 
gösteren bu çalışma olmuştur.
Dr. Iwasaki’nin immünobiyoloji labo-

ratuvarının yaptığı mükemmel çalışma, 
dengeli nemlendirmenin sağlığa faydaları 
hakkındaki temel sorulara yeni ve kesin 
cevaplar sunuyor.
Dr. Iwasaki şu soruları yanıtlıyor:
•	 Dengeli iç mekân neminin grip 

virüsüne maruz kalan insanlar 
üzerinde nasıl bir etkisi vardır?

•	 Dengeli nemlendirmenin korunma 
mekanizmaları nelerdir?

Patlayan salgınların kışın iç mekân ısıt-
ması gerektiğinde meydana geldiğini yıl-
lardır biliyoruz. İnsanların kış mevsiminde 
grip olma nedenleri olduğu düşünülen 
soğuk havaya maruz kalma, düşük iç veya 
dış nem oranları, kapalı alanlardaki kala-
balıklarda temas veya hapşırık damlacık-
ları yoluyla kısa mesafeli iletimin artması 
ve güneş ışığına daha az maruz kalınması 

nedeniyle kandaki sağlıklı D vitamini 
seviyelerinin azalması gibi konular, şid-
detli bir şekilde tartışılmıştır.
Mevsimsel gribin arkasındaki itici güçle-
rin anlaşılması ve dolayısıyla ilişkili has-
talık oranı ve ölüm oranını azaltmak için 
ne gibi adımlar atabileceğimizi bilmek 
sadece teorik olarak ilginç değildir. Konu 
oldukça önemlidir, çünkü mevsimsel grip 
enfeksiyonları artmaya devam eder ve 
dünya çapında yıllık en az yarım milyon 
ölüme neden olur. Dengeli nem sağlamak, 
aşılamayı, milyonlarca insanı kurtarabi-
lecek çabaları destekleyen koruyucu bir 
müdahaledir.
Kuru iç ortam havasının gribin sonuçla-
rını kötüleştirdiği ve bağıl nemi %40-60 
arasında kontrol etmenin viral enfeksiyon 
ve bulaşma sürecinin bireysel aşamala-

Yale Üniversitesi’nden Dr. Akiko Iwasaki’nin çalışması, nemlendirmenin influenza 
hastalıklarından nasıl korunma sağladığını ortaya koyuyor

En yeni tesisat ürünleri tanıtımlarına 
ve sektör haberlerine hızla ulaşın

ISK sektörü ile ilgili 
en güncel haberlere hızla ulaşın

En yeni tesisat ürünlerinin tanıtımları ve sektör haberleri

www.tesisatmarket.com’da. 

Dilerseniz haber başlıklarını ISK Haber Bülteni ile e-postanıza 

gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile ulaşıyorsunuz. 

Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.

En güncel sektör haberleri  www.termodinamik.info’da. 

Dilerseniz haber başlıklarını ISK Haber Bülteni ile e-postanıza 

gönderiyoruz. İlgilendiğiniz habere bir tıklama ile ulaşıyorsunuz. 

Bunun için bülten isteğinizi bize iletmeniz yeterli.

Derginiz 
heryerde yanınızda!

Derginiz 
heryerde yanınızda!

Doğa Sektörel Yayın Grubu
www.dogayayin.com

0 216 327 80 10

Doğa Sektörel Yayın Grubu
www.dogayayin.com

0 216 327 80 10

dergilerinize her yerden ulaşın...
DSYG Dergilik
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Medya takip ve raporlama ajansı 
PRNet’in UNESCO İstatistik Ens-
titüsü verilerinden ve medya yansı-

malarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin 
Ar-Ge’ye sadece 15,3 milyar dolar harcama yap-
tığı görüldü. Ülkelerin satın alma gücüne göre 
derlendiği araştırmada Türkiye, 15’in ci sırada yer 
aldı. İlk 10’a girerek Ar-Ge’ye yaptığı yatırım 
ile dikkat çeken ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
•	 Amerika Birleşik Devletleri 476,5 milyar 

dolar, 
•	 Çin 370,6 milyar dolar, 
•	 Japonya 170,6 milyar dolar, 
•	 Almanya 109 milyar dolar, 
•	 Güney Kore 73,2 milyar dolar, 
•	 Fransa 60,8 milyar dolar, 
•	 Hindistan 48,1 milyar dolar, 
•	 Birleşik Krallık 44,2 milyar dolar, 
•	 Brezilya 42,1 milyar dolar, 
•	 Rusya 39,8 milyar dolar.

Ülkemizde ar-ge harcamalarının neticeleri ne 
oldu, bu harcamalar patentli birer ürüne/hizmete 
dönüştü mü, kimler hangi konularda ar-ge yatı-
rımları yaptı, bu yatırımlar ülkemize hangi katma 
değeri sağladı, bilmiyorum. Ama işte size o ar-ge 

Klimalı Ayakkabı 
“Sevim” Seri Üretim 
için Destek Bekliyor

harcamalarına 
dahil olmayan 
ve bireysel bir 
çabanın çıktısı 
olan enteresan 
bir ürün haberi: 

“Malatya’da yaşayan ve boş zamanlarında baba-
sının ayakkabı dükkanında çalışan 25 yaşın-
daki üniversite öğrencisi Furkan Bozdağ, kli-
malı bir ayakkabı tasarladı. Yazın soğutan kışın 
ısıtan ayakkabı, yaklaşık 3 ayda tamamlanan 
bir proje. Ayakkabının içine konulan bataryalı 
devre sayesinde soğutma ve ısıtma sağlanıyor. 

Bozdağ ürününü şöyle anlatıyor: “Ayakkabının 
içindeki devre peltier ve bataryadan oluşuyor. 
Devreyi ters veya düz bağladığımız zaman pel-
tier soğutma ya da ısıtma işi yapıyor. Yazın sıcak-
larında peltier düz devre olduğu için dışarıdaki 
soğuğu alarak ayakkabının içine atıyor. Ayak-
kabının içindeki sıcağı da alarak dışarıya atıyor, 
eksi 9 dereceye kadar soğutabiliyor. Devreyi ters 
bağladığımızda da ayakkabının içini bu sefer 
60 dereceye kadar ısıtıyor. Ayakkabının içinde 
hava akımı sürekli var, içinde bakteri üremesi 
imkansız”. 

Tasarladığı ayakkabıya annesinin ismi olan 
‘Sevim’ adını veren Furkan Bozdağ, şarj edile-
bilen ayakkabıyı daha da geliştirerek seri üretime 
geçmek istediğini söylüyor...” 

Ne dersiniz? Tutar bence... TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com

www.acrefine.com

AĞIR YÜK KELEPÇESİ
APC-H

ROT
AFX-TR

KLİPSLİ DÜBEL
AFX-T

PROFİL MENGENESİ
ABC-F

(UL Listeli / FM Onaylı)

SPRINKLER KELEPÇESİ
APC-SH

(UL Listeli / FM Onaylı)

SİSMİK HALAT
ASB-CBL 
(UL Listeli)

Acrefine Fixing  Askı Elemanları 
Türkiye Pazarında...
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malarından derlediği bilgilere göre, Türkiye’nin 
Ar-Ge’ye sadece 15,3 milyar dolar harcama yap-
tığı görüldü. Ülkelerin satın alma gücüne göre 
derlendiği araştırmada Türkiye, 15’in ci sırada yer 
aldı. İlk 10’a girerek Ar-Ge’ye yaptığı yatırım 
ile dikkat çeken ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
•	 Amerika Birleşik Devletleri 476,5 milyar 

dolar, 
•	 Çin 370,6 milyar dolar, 
•	 Japonya 170,6 milyar dolar, 
•	 Almanya 109 milyar dolar, 
•	 Güney Kore 73,2 milyar dolar, 
•	 Fransa 60,8 milyar dolar, 
•	 Hindistan 48,1 milyar dolar, 
•	 Birleşik Krallık 44,2 milyar dolar, 
•	 Brezilya 42,1 milyar dolar, 
•	 Rusya 39,8 milyar dolar.

Ülkemizde ar-ge harcamalarının neticeleri ne 
oldu, bu harcamalar patentli birer ürüne/hizmete 
dönüştü mü, kimler hangi konularda ar-ge yatı-
rımları yaptı, bu yatırımlar ülkemize hangi katma 
değeri sağladı, bilmiyorum. Ama işte size o ar-ge 

Klimalı Ayakkabı 
“Sevim” Seri Üretim 
için Destek Bekliyor

harcamalarına 
dahil olmayan 
ve bireysel bir 
çabanın çıktısı 
olan enteresan 
bir ürün haberi: 

“Malatya’da yaşayan ve boş zamanlarında baba-
sının ayakkabı dükkanında çalışan 25 yaşın-
daki üniversite öğrencisi Furkan Bozdağ, kli-
malı bir ayakkabı tasarladı. Yazın soğutan kışın 
ısıtan ayakkabı, yaklaşık 3 ayda tamamlanan 
bir proje. Ayakkabının içine konulan bataryalı 
devre sayesinde soğutma ve ısıtma sağlanıyor. 

Bozdağ ürününü şöyle anlatıyor: “Ayakkabının 
içindeki devre peltier ve bataryadan oluşuyor. 
Devreyi ters veya düz bağladığımız zaman pel-
tier soğutma ya da ısıtma işi yapıyor. Yazın sıcak-
larında peltier düz devre olduğu için dışarıdaki 
soğuğu alarak ayakkabının içine atıyor. Ayak-
kabının içindeki sıcağı da alarak dışarıya atıyor, 
eksi 9 dereceye kadar soğutabiliyor. Devreyi ters 
bağladığımızda da ayakkabının içini bu sefer 
60 dereceye kadar ısıtıyor. Ayakkabının içinde 
hava akımı sürekli var, içinde bakteri üremesi 
imkansız”. 

Tasarladığı ayakkabıya annesinin ismi olan 
‘Sevim’ adını veren Furkan Bozdağ, şarj edile-
bilen ayakkabıyı daha da geliştirerek seri üretime 
geçmek istediğini söylüyor...” 
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rını en aza indirgediği gösterilmiştir. Bu, 
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ğerlerinden daha az temizleyebildi ve 
devam eden viral büyüme ortaya çıktı. 
Tersine, %50 bağıl nemdeki fareler virüse 
karşı daha dirençliydi, iltihaplanmada 
daha az doku hasarı ve daha hafif semp-
tomlar vardı.
3. %10 düzeyindeki düşük bağıl nem 
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akciğerleri koruma yeteneğini azaltmış-
tır. Mukosiliyer temizleme sistemi olan 
bu bariyer, küçük tüylerden (siliya) yukarı 

doğru ve sümük tabaka-
sında derin, savunmasız 
akciğer dokusundan uzak-
laşan parçacıklardan olu-
şur. Susuz ve viskoz mukus, 
siliya hareketini kısıtladı, 
böylece grip virüsü derin 
dokulara yerleşti.
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hastanelerde, uçaklarda ve diğer tüm 
meskûn alanlarda %40-60 aralığındaki iç 
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güçlendirmektedir. Bu bulgular bulaşıcı 
hastalık kontrolünde gerçek bir atılımdır. 
Dr. Iwasaki, dengeli nemlendirmenin 
bağışıklık savunmamızı artırdığını ve 
bunun grip ile sınırlı olmadığını, diğer 
hastalıklarda da geçerli olabileceğini gös-
teriyor. Bu çalışma hastalıklarla mücade-
lede tamamen yeni bir yaklaşımın kapı-
larını açıyor.
ASHRAE’nin Çevre Sağlığı Komi-

Araştırma

tesi üyesi olan Dr. Taylor, “ASHRAE 
bu mükemmel çalışmayı meskûn ticari 
binalarda minimum bağıl nem seviye-
sini desteklemek için kanıt olarak kabul 
etmelidir” diyor.
Yayın tarihi: Mayıs 2019 | https://doi.
org/10.1073/pnas.1902840116  
www.condair.com.tr/drakikoiwasaki-
arastirma
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Devreyi ters veya düz bağladığımız zaman pel-
tier soğutma ya da ısıtma işi yapıyor. Yazın sıcak-
larında peltier düz devre olduğu için dışarıdaki 
soğuğu alarak ayakkabının içine atıyor. Ayak-
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oldu, bu harcamalar patentli birer ürüne/hizmete 
dönüştü mü, kimler hangi konularda ar-ge yatı-
rımları yaptı, bu yatırımlar ülkemize hangi katma 
değeri sağladı, bilmiyorum. Ama işte size o ar-ge 

Klimalı Ayakkabı 
“Sevim” Seri Üretim 
için Destek Bekliyor

harcamalarına 
dahil olmayan 
ve bireysel bir 
çabanın çıktısı 
olan enteresan 
bir ürün haberi: 

“Malatya’da yaşayan ve boş zamanlarında baba-
sının ayakkabı dükkanında çalışan 25 yaşın-
daki üniversite öğrencisi Furkan Bozdağ, kli-
malı bir ayakkabı tasarladı. Yazın soğutan kışın 
ısıtan ayakkabı, yaklaşık 3 ayda tamamlanan 
bir proje. Ayakkabının içine konulan bataryalı 
devre sayesinde soğutma ve ısıtma sağlanıyor. 

Bozdağ ürününü şöyle anlatıyor: “Ayakkabının 
içindeki devre peltier ve bataryadan oluşuyor. 
Devreyi ters veya düz bağladığımız zaman pel-
tier soğutma ya da ısıtma işi yapıyor. Yazın sıcak-
larında peltier düz devre olduğu için dışarıdaki 
soğuğu alarak ayakkabının içine atıyor. Ayak-
kabının içindeki sıcağı da alarak dışarıya atıyor, 
eksi 9 dereceye kadar soğutabiliyor. Devreyi ters 
bağladığımızda da ayakkabının içini bu sefer 
60 dereceye kadar ısıtıyor. Ayakkabının içinde 
hava akımı sürekli var, içinde bakteri üremesi 
imkansız”. 

Tasarladığı ayakkabıya annesinin ismi olan 
‘Sevim’ adını veren Furkan Bozdağ, şarj edile-
bilen ayakkabıyı daha da geliştirerek seri üretime 
geçmek istediğini söylüyor...” 

Ne dersiniz? Tutar bence... TM

Gökçen Parlar Ünal
Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com

www.acrefine.com

AĞIR YÜK KELEPÇESİ
APC-H

ROT
AFX-TR

KLİPSLİ DÜBEL
AFX-T

PROFİL MENGENESİ
ABC-F

(UL Listeli / FM Onaylı)

SPRINKLER KELEPÇESİ
APC-SH

(UL Listeli / FM Onaylı)

SİSMİK HALAT
ASB-CBL 
(UL Listeli)

Acrefine Fixing  Askı Elemanları 
Türkiye Pazarında...

Çarpıcı Tanışma Fiyatlarımız ve Benzersiz 
Ödeme Seçeneklerimizden Faydalanmak İçin 

Bizi Hemen Arayın

MERHABA TÜRKİYE



Proje

Singapur’da 101 hektarlık bir alana 
yayılmış olan Gardens By The 
Bay, ekolojik tasarımın en sıradışı 

örneklerinden biri… Singapur’un en 
fazla turist çeken bölgeleri arasında yer 
alan proje, üç kısımdan oluşuyor: Bay 
South Garden, Bay East Garden ve Bay 
Central Garden.
2006 yılında   Singapur hükümetinin 
ülkenin yeşile verdiği önemi göstermek, 
Asya’nın 1 numaralı yeşil ülkesi olmak 
ve en önemlisi Singapur’un “Şehir İçinde 
Bahçe” anlayışından “Bahçe İçinde şehir” 
anlayışına geçişini sağlamak için başlat-
tığı çalışmaların sonucunda ülkede oluş-
turulmak istenen bu çok geniş  bahçelik 

Bahçe İçinde Şehir: 
Gardens By The Bay
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alan için; 2006 yılının Haziran ayında 
dünya çapında bir bahçe tasarım yarış-
ması düzenlendi. Yarışmaya katılan pro-
jelerden son ikiye kalan projelerden han-
gisinin hayata geçirileceğine ise halk ara-
sında yapılan bir oylamayla karar verildi.  
Halk oylaması sonucu inşasına başlanan 
Gardens By The Bay 2011 yılının son-
larına doğru tamamlanıp ziyarete açıldı.
İngiliz Grant Associates tarafından tasar-
lanan alanda kullanılan güneş enerjisi ile 
çalışan ve aynı zamanda elektrik üreten 
18 dev yapay ağaç, 25 ila 50 metre ara-
sında değişen boyutlara sahip. Bu ağaç-
lar dikey bahçeler şeklinde tasarlandı ve 
gövdeleri tropik sarmaşık türleriyle kap-
landı. Tropikal iklime sahip Singapur’da 
oldukça kullanışlı gölge alanlar oluşturan 
bu yapay ağaçlar yağmur suyunu da top-
layabiliyorlar.
Bu yapıların 11 tanesi güneş enerjisini 
elektrik enerjisine çeviren fotovoltaik sis-
temlere sahip. Mevcut hidrolik sistemler 
sayesinde de toplanan yağmur sularıyla 
bahçelerin sulanması sağlanıyor. Böylece 
yakıcı güneş ışınlarından korunma sağla-
nırken, neredeyse her gün yağan yağmur 
sularından da faydalanılıyor. Parkın çok 
sayıda tasarım ödülü bulunuyor.
Parkın içindeki bahçe, dünyanın dört 
bir tarafından 226 bin bitki ve çiçeğe ev 
sahipliği yapıyor. Ziyaretçilerini kendile-
rini bambaşka bir dünyada hissettirecek 
bir atmosfer oluşturulmuş. Bitkilerin 

insanlarla olan ilişkisini ve türlerin eko-
sistemdeki yeri ve çeşitliliğinin bakımın-
dan iki ana temadan oluşan park, renkli-
liğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.
Bahçe iki ana temaya ayrılıyor: İlki “Bit-
kiler ve İnsanlar (Heritage Gardens)”, 
diğeri “Bitkiler ve Gezegenler”. Bitkiler 
ve İnsanlar teması daha çok bitkilerin 
Singapur’da var olan etnik kökenlerle 
olan ilişkisini ve tarihçesini içerirken, bir 
diğer tema olan  Bitkiler ve Gezegen-
ler ise; bitkilerin ekosistem üzerindeki 
rolünü ve biyoçeşitliliğe olan katkısını 

ziyaretçilere anlatmayı amaçlamış.

Gardens By The Bay içerisindeki alanlar: 

•	 Heritage Gardens (Indian, Chinese, 
Malay, Colonial Gardens)

•	 Dragonfly Lake (Yusufçuk Gölü)
•	 Supertree Koruluğu
•	 Cloud Forest ve Flower Dome
•	 World of Plants 

Bay South, 54 hektara yayılıyor ve en 
geniş bahçe olma özelliği taşıyor. Doğa-
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hektarlık alanı kaplayan Flower Dome 
içerisinde yumuşak, kuru, yarı tropikal 
iklim ortamları yaratılmış. Bu alanda 
Akdeniz, Güney Amerika, Güney Afrika 
ve Avustralya civarında yetişen ağaç ve 
çiçek türleri sergileniyor. Monkey Puzzle 
ağaçları, Kanarya Adaları`nda yetişen 
palmiyeler, Baobab ağaçları ve rengarenk 
laleler örneklerden bazıları…

Bahçenin 0.8 hektarlık Cloud Forest 
adlı alanında, daha çok deniz seviyesin-
den yaklaşık 1000-3000 metre yüksekte 
yaşayan, tropikal dağlık bölgelerde yeti-
şen bitki türleri sergileniyor. Bu bitki-
ler daha çok Güneydoğu Asya, Orta ve 
Güney Amerika’da yetişen bitkiler. 42 
metre yüksekliğindeki “Cloud Mountain”  
burada bulunuyor. Ziyaretçiler yürü-
yüş yolunu veya asansörü kullanarak bu 
yapının tepesine çıkabiliyor.
Parkta bulunan “Flower Dome” ise 
dünyanın en büyük cam serasıdır. 1.2 

nın, teknolojinin, çevre yönetimi ve hayal 
gücünün mükemmel birlikteliği olan Bay 
South, 18 tane Supertree (25-50 metre 
arası geceleri ışıklandırılan dikey bah-
çeler) ve Wilkinson Eyre Mimari’nin 
tasarladığı, içlerinde Tropikal ve Akde-
niz bitkilerinin bulunduğu iki dev sera 
içeriyor.
Bay South’un içerisinde aynı zamanda 
bahçe sanatının ve çiçekçiliğin  en güzel 
örnekleri yer alıyor. Bay South Garden’ın 
tüm konsepti, Singapur’un milli çiçeği 
olan orkideden ilham alıyor. Bu yüzden 
bu bahçeyi oluşturan yapılar orkideyi 
oluşturan unsurlarla özdeşleştirilmiş. 
Bay South Garden içerisinde görebile-
ceğiniz alanlardan olan “Cloud Forest” 
ve “Flower Dome ” sürdürülebilir bina 
teknolojilerinin enerji verimliliğini gös-
termek amacıyla yapılmış. Bay South 
Bahçelerinin ortasında Wilkinson Eyre 
Mimari’nin tasarladığı 'Havalandırmalı 
Sera’lar bulunmakta. Bunlar bahçenin 
odak noktası olmakla kalmıyor' aynı 
zamanda da dünyanın en büyük iklim 
kontrollü seraları… Cam ve çelik seralar 
Akdeniz ve Sisli Ormanlar’ın bitki örtü-
lerini ve iklimlerini, Singapur’un tropik 
iklimine taşıyor. Görülebilecek şeyler ara-
sında; bir iç mekan şelalesi, daima çiçek-
lenen bir bayır, katlarca dikey bahçeler 
ve ağaç kubbelerin üzerlerinden geçen 
yollar bulunuyor.
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Son on yıl içerisinde, hiçbir havalan-
dırma sistemi tipi değişken hava 
debili (VAV) sistemleri kadar yeni-

lik ve ilerleme görmemiştir. En iyi uygula-
maların adapte edilmesi ve modern bile-
şenlerin kullanılması ile yeni jenerasyon 
bir VAV sistemi ortaya çıkmıştır : Yüksek 
Performanslı Havalandırma Sistemleri 
(HPAS). Bu şekilde isimlendirilmelerinin 
sebebi teknolojik atalarının zaten yüksek 
seviyede olan performanslarını daha da 
yüksek seviyelere çıkarmalarıdır. Statik 
basınca veya besleme havası sıcaklığına 

Deneyimli tasarımcılar güzel tasarlanmış bir yüksek performanslı iklimlendirme sisteminin birçok bina için en 

maliyet etkin ve verimli sistem olduğunu bilirler. ASHRAE yenilikleri ve endüstri sayesinde hiçbir iklimlendirme 

teknolojisi geçtiğimiz on yılda bu kadar hızlı gelişmemiştir. 

İyileştirilmiş Konfor, Enerji 
Verimliliği ve İç Ortam Hava 
Kalitesi için Yüksek Performanslı 
Havalandırma Sistemleri

göre ayar gibi teknikler ile beraber eko-
nomizer kontrol ve güvenilirliğindeki 
dikkate değer iyileştirmeler, enerji tüke-
timine darbe vurmuştur. Chiller ve çatı 
üstü ünitelerin kısmi yük verimlilikleri, 
fanlar ve kompresörler için geliştirilen 
değişken hız teknolojisinin eklenmesi 
ile %50 oranında artmış ve günümüzde 
jeotermal alanlarda da kullanımı ile 
verimlilikleri daha da yüksek seviye-
lere gelmiştir. Fan dizileri, direkt sürü-
cülü fanlar ve ileri düzeyde motorlar 
klima santrali bakım gereksinimlerini 

ve boyutlarını azaltıp verimliliğini arttı-
rırken; ön işlem, seri enerji geri kazanımı, 
by-pass ve ısıl geri kazanım prosesleri 
reheat için gerekli olan birincil enerji 
miktarını neredeyse sıfıra kadar düşür-
müştür.

ASHRAE’nin yaptığı araştırma ANSI/
ASHRAE Standart 62.1 Ventilation for 
Acceptable Indoor Air Quality (Kabul 
Edilebilir İç-Ortam Hava Kalitesi için 
Havalandırma)’deki HPAS’nin tipik bir  
Dış Havaya Tahsisli Havalandırma Sis-

Hazırlayanlar: John E. Bade/Johnson Controls, Gus Faris/Nailor Industries 
Inc., Dan Int-Hout/Krueger, Mark Terzigni/Sheet Metal and Air Conditioning 
Constractors’National Association
Çeviren: Meriç Noyan Karataş
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teminden (DOAS) daha az miktarda dış 
ortam havasını iç ortama almasına izin 
veren ve operasyon sıralamasını standart-
laştırarak HPAS’ni kontrol elemanları-
nın belirlenmesi açısından en kolay sis-
tem yapan değişimlerin öncüsü olmuştur. 
Daha çok kanıt için, son 5 yıldaki bina 
tasarım ödül programlarının kazanan 
projelerine bakıldığında HPAS’lerinin 
çok iyi şekilde temsil edildiğini görebi-
lirsiniz. Aslında 2016’dan 2018’e kadar 
ASHRAE Teknoloji Ödülleri Programı 
tarafından fark edilen her bir hastane 
veya büyük ofis binası projesi bir HPAS 
kullanmıştır. 

Konfor ve İç Ortam Hava Kalitesi

Ticari bir binanın tasarımında, bina 
içinde yaşayanların konforundan daha 
önemli bir konu yoktur. Bir işverenin 
HVAC maliyetleri; çalışanlarına yaptığı 
toplam ödemelerin 130 katıdır (1). Bu 
yüzden bina sahiplerinin kira kontrat-
larının neden yenilenmediği sorusuna 
verdiği cevap kiracıların genellikle iç 
ortam hava kalitesinden (IEQ) memnun 
kalmamasıdır (1). 

HPAS’nin bölgelendirme (tüm binayı 
belli kısımlara ayırma) kabiliyeti konfor 
seviyesini yukarı çeker. Bölgesel soğutma 
sistemlerinde, bina içi ekipmanlar her bir 
bölge için ayrı ayrı boyutlandırılabilirler. 
Bölgelerin çoğu için bir VAV terminali 
yeterlidir. Oldukça büyük açık alan ihtiva 
eden bölgeler bile nadiren ikiden fazla 
VAV terminaline ihtiyaç duyar. 
HPAS’leri, bölge kontrolünü, bölgesel 
soğutma sistemlerine göre çok daha 
maliyet-etkin şekilde yapabilir çünkü, 
merkezi bir sistem sadece bir VAV ter-
minali gerektirirken bölgesel sistemler ek 
fan coil’ler, taze hava dağıtımı, su tesisatı 
kontrolleri ve genellikle her yeni bölge 
için yoğuşma suyu toplaması gibi ekip-
manları da gerektirir. Ayrıca, binanın 
herhangi bir bölgenin set değerlerinin 
değiştirilmesi gerekirse, bir VAV termi-
nalinin kapasitesini değiştirmek bina 
otomasyon sisteminde birkaç paramet-

reyi değiştirmek kadar kolaydır. Konfor 
sadece hava sıcaklığı değildir, cereyan, 
gürültü ve nemi de kapsar.

Mahal içerisinde yaşayanlardan uzağa 
konumlandırılmış yüksek verimlilikli 
fanlar ve kompresörler ile HPAS’leri 
Gürültü Kriteri (NC) seviyelerinde 
çalışır ve bu seviye rakibi olan birçok 
sistemden çok daha aşağıdadır. Modern 
HPAS nem kontrolü çoğunlukla klima 
santralinde ya da çatı tipi ünitede yapılır. 
Tasarımcılar soğuk ve kuru havayı tüm 
bina içinde sirküle ettirmek ve re-heat 
işlemini minimize ederek ANSI/ASH-
RAE/IES 90.1, Energy Standard for 
Buildings Except Low-Rise Residential 
Buildings’de (Düşük Katlı İskan Binaları 
Haricindeki Binaların Enerji Standardı) 
belirtilen maksimum değerin altında 
tutabilmek için, eşanjör by-pass; dış 
havayı ön işleme tabi tutma ve seri enerji 
geri kazanımı gibi yöntemler kullanmak-
tadırlar. Isı geri kazanımlı chiller’lerin 
yaygın kullanımı ile, birçok bina re-heat 
işlemi için neredeyse hiç birincil enerji 
kullanmamaktadırlar. ANSI/ASHRAE 
55, Thermal Environmental Conditions 
for Human Occupancy, (İnsan İskanı 
için Termal Çevresel Şartlar) standardını 
kullanan tasarımcılar için HPAS’leri bir-
çok problemin çözümü olmuştur. 

Konfor seviyesinin sağlanması ve korun-
ması sadece hava sıcaklığının kontrolü 
değildir. Havanın ne şekilde dağıtıldığı 
da kritiktir. Bir termostatın ayar değeri, 
hava akımı (cereyan) üzerinde kalan 
mahal sakinleri olduğu sürece önem-
sizdir. HPAS ve tedarikçiden sağlanan 
veriler ile tasarımcılar menfezlerin, 
dönüşlerin ve difüzörlerin lokasyonla-
rını belirleyerek mahal içi cereyanları 
engelleyebilir. Özellikle iskan halindeki 
mahallerde bulunan ve uygun hava atış 
hızlarını sağlayamayan bölgesel hava-
landırma cihazlarının çoğunun üreticisi 
ANSI/ASHRAE 55 tarafından isteni-
len veriyi müşterilerine verememekte-
dir ve tasarımcı da bu yüzden standarda 
uygunluk sağlama konusunda zorlan-

maktadır. Bina sahipleri için konfo-
run hemen ardından, İç Hava Kalitesi 
(IAQ) ana endişe olarak gelmektedir. 
HPAS’leri binanın her yanına temiz 
hava dağıtımını garanti ederler. Diğer 
yandan bölgesel havalandırma sistemleri 
yüksek verimlilikli filtreleme yapmaya 
çalışırlar fakat genellikle MERV (Mini-
mum Efficiency Reporting Value) 13 
performansını sağlamaya çalıştıklarında 
hiç filtreleme yapamazlar. Örneğin 1 ve 
2 inç’lik filtreleri çok hızlı bir şekilde 
tıkanıp daha fazla enerji harcar ve daha 
sık bakım gereksinimine sebep olurlar. 
U.S. General Services Administration’a 
göre yüksek verimlikli filtrelerin bir çatı 
tipi ünitede veya klima santralinde kul-
lanımı performansa çok düşük seviyede 
etki ederken bakım gereksinimini de 
azaltır. (2)
Bu sebepten U.S. Environmental Pro-
tection Agency, HPAS’lerin okullarda 
kullanımını tavsiye etmektedir (3).

Temiz hava sağlayabilmelerine ek ola-
rak klima santrallerinin temiz tutulması 
kolaydır ve ANSI/ASHRAE Standard 
62.1’in erişilebilirlik gerekliliklerini kar-
şılarlar. Diğer taraftan birçok direkt gen-
leşmeli (DX) fan-coil, temizlenmesi için 
tamamen bileşenlerine ayrılması gerek-
mektedir. Tüm havalandırma kompo-
nentlerini UV ışığı ile donatmank isteyen 
bir bina sahibini göz önünde bulundu-
rursak; bu istek küçük DX fan-coil’ler 
için zor ve genellikle güvenli değilken; 
HPAS’lerde standart bir seçenektir. Bu 
sayede HPAS’ler biyolojik kirlilik riskini 
neredeyse elimine ederler. 

Ekonomizer Uygulaması

Enerji tasarrufu elbette bina sahibinin 
de devamlı aklında olan endişelerden 
biridir. Meslekten olmayan birini böl-
gesel sistemlerin daha az fan enerjisi 
tüketeceğine ikna etmek kolaydır, ama 
yakından incelediğinizde merkezi bir 
sistemin avantajları hızlıca kendini gös-
terecektir. Deneyimli tasarımcılar her-
hangi bir sistemde, kompresörlerin enerji 
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tüketiminin fanların enerji tüketimlerini 
5’e katladığını bilirler. Bu sebepten HVAC 
enerji tüketimini azaltmanın en kesin yol-
larından biri kompresörleri kapatmak veya 
üzerlerindeki yükü azaltmaktır. Dış ortam 
havasının enerjisinin iç ortam havasının 
enerjisinden daha az olduğu saatlerde iç 
ortama %100 dış ortam havası alınma-
sına (bu zamanlarda pencerelerin açılması 
gibi) ekonomizer yoluyla tasarruf etme 
denir. Tabi ki bu uygulama IAQ savunu-
cularını mutlu etmektedir çünkü binalar 
belli iklim koşullarında zamanın büyük 
bir kısmında %100 dış ortam havası ile 
çalışabilmektedir. 

ANSI/ASHRAE/IES 90.1 and the 
International Energy Conservation Code 
(IECC – Uluslararası Enerji Koruma 
Yönetmeliği) ekonomizer uygulaması ile 
enerji tasarrufunun faydalarının farkında-
dır ve ılık iklime sahip bölgelerde zorunlu 
kılmıştır. Bölgesel sistemler bu gerekli-
likten muaftırlar çünkü bu sistemlerde 
ekonomizer uygulaması ekonomik açıdan 
fizibil olmamaktadır. HPAS ile ekonomi-
zer uygulaması pratikte bedavadır. Kanal 
sistemi ve VAV kutuları zaten hava akışı 
için tasarlandığından sistemin ana unsur-
larıdır. Bu ana unsurlara ek olarak gerekli 
olanlar; bir fan, bir damper ve kontrol ele-
manlarıdır. Kaliforniya eyaleti ekonomizer 
kontrol operasyonu ve kalitesi ile ilgili 
gereklilikleri Code of Regulations Konu 
24 ile standart hale getirmiştir. ANSI/
ASHRAE/IES 90.1 and the IECC’de 
aynı şekilde tedarikçileri; dayanıklı ve bina 
yöneticilerini ekonomizer sistemi doğru 
çalışmadığında anında uyaran sistemler 
sağlamaları konusunda kontrole başla-
mıştır. 

Fan Gücü

HPAS’lerine statik basınç ayar prensibi 
uygulandığında, eskiden olduğundan çok 
daha az fan enerjisi tüketirler. Bir bina-
nın tasarım değerinde, bölgesel sistemlere 
göre daha fazla fan enerjisi tüketseler de, 
geri kalan %99’luk sürede fanlar çok daha 
düşük yüklerde çalışırlar. Aslında, bir yıl 

boyuncaki çalışma süresinin büyük bir 
kısmında HPAS fan motorları, tam 
hızda çalıştıkları durumdan %30 veya 
daha az güç tüketirler. 

Ağırlıkla minimum hava debisinde 
çalıştırılan sistemlerde; HPAS’leri 
DOAS’lerine göre çok daha az fan 
gücü tüketirler. İki sistemin de aynı 
hava miktarını sirküle ettiği durumda; 
HPAS’leri bu görevi daha verimli fanlar 
ve daha düşük basınç düşümü ile başa-
rırlar. HPAS’lerinin DOAS’lerine göre 
çevrimde daha az miktarda hava sirküle 
etmesinin iki sebebi vardır:

•	 Talep bazlı kontrol edilen 
havalandırma HPAS ile kolaydır 
ve neredeyse maliyetsizdir. Bunu 
DOAS ile yaptığımızda ekipman 
ve kontrol maliyetleri belirgin 
şekilde artar. 

•	 ANSI/ASHRAE Standard 62.1’in 
yayınlandığı 2016 yılından beri; 
içerisinde iskan olmayan mahallere 
dış hava beslemesi kapatılabilir 
ki bu dış hava gereksinimini %15 
oranında düşürebilir. 

Yatırım ve İşletim Maliyetleri 

Hemen hemen tüm vakalarda 
HPAS’ler; eşdeğer kabul edilebilecek 
diğer sistemler ile karşılaştırıldığında; 
en düşük kurulum maliyetine sahip sis-
temlerdir. Aşağıda çeşitli sistemlerin 
beklenen yatırım maliyetleri sıralan-
mıştır:

•	 Değişken Soğutucu Akışkan 
Debili (VRF): 20 – 27 $/ft2

•	 Soğuk Tavan: 30 – 45 $/ft2

•	 VAV Çatı Tipi Klima Santralli 
HPAS: 15 – 20 $/ft2

•	 Chiller’lı HPAS: 17 – 24 $/ft2

Bir bina sahibi için daha önemli olacak 
bir diğer konu da bakım maliyetleridir. 
Merkezi bir klima santralinin ya da çatı 
tipi ünitenin periyodik bakımı sadece 
bir lokasyonda yapılır. Bunu, bünye-

sinde her biri hizmet ettiği mahalin içe-
risinde olan ve erişim için merdiven ve en 
az iki kişi gerektiren, 30 veya daha fazla 
fan coil’i veya ısı pompasını barındıran 
bir sistem ile karşılaştırın. 

Onarım gereksinimi olduğunda, fan-coil 
veya VRF’li sistem özel ise; parçaların 
değiştirilmesi ve problemlerin tehşisi-
nin konulması için gerekli ekipman veya 
uzman personel sadece bir kaynaktan 
sağlanabilir. Diğer taraftan, klima sant-
rali veya çatı tipi üniteler için gerekli 
olan uzman personel ve yedek parça tüm 
marketlerde yaygın bir şekilde kolaylıkla 
bulunabilir. 

Yakın Zamandaki Gelişmeler

Yıllar boyunca HPAS’lerin tasarımı iki 
nedenden çok karmaşıktı:

•	 Merkezi sistemlerin kontrol 
sistemlerinin tasarımının zorluğu.

•	 ANSI/ASHRAE Standard 
62.1’deki “çoklu-mahal 
denklemi”nin DOAS için 
gerektirdiğinden çok daha fazla dış 
ortam hava girdisi gerektirmesi

2018 yılında ASHRAE bu bariyerlerin 
ikisini de yıkmıştır. Kontrol sistemi prob-
lemi; ANSI/ASHRAE/IES 90.1, ANSI/
ASHRAE Standard 62.1, ve Konu 24’te 
belirtilen gereklilikleri karşılayan, verimli 
ve dayanıklı bir VAV sistemi için gerekli 
olan kontrol sistemlerini belirleme konu-
sunda kolay yollar sunan Guideline 36, 
High Performance Sequences of Ope-
ration for HVAC Systems’ın (HVAC 
Sistemlerinin Operasyonunda Yüksek 
Performans Sekansları) yayınlanması ile 
çözülmüştür.

Bu kılavuz, tek kanallı ve fan tahrikli 
VAV sistemlerinin; statik basınç ayarlı 
ve sıcaklık ayarlı, ekonomizer işletimi 
ve güvenilir uyarı sistemi gereklilikle-
rinin sekanslarını içermektedir. ANSI/
ASHRAE Standard 62.1’e EK F’nin 
eklenmesi ile “çoklu mahaller denk-
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Çeviri

lemi” elimine edilmiştir ve bu standardın 
2019 versiyonunda yayınlanacaktır. Daha 
detaylı açıklamak gerekirse; HPAS’lerinin 
dış ortamdan alması gereken hava miktarı 
hesaplaması DOAS’lerindeki gibi olacak-
tır: bölge gerekliliklerinin toplamı. Artık 
tasarımcılar bu denklemi nasıl kullanacak-
larını öğrenmek için uzun süreli dersler 
almak zorunda kalmayacaklar ve hesap 
tablolarıyla saatler harcamayacaklar. Bu 
gelişmeler hakkında daha fazla bilgi almak 
için ASHRAE Journal’ın Ağustos 2018 
sayısında bulunan ve Steven T. Taylor tara-
fından kaleme alınan “Making VAV Great 
Again” isimli makaleyi okuyabilirsiniz. 

Şeffaf ve Sertifikalı Performans

HPAS’lerinin güzelliklerinden bir diğeri 
de hiçbir bilinmeyeni olmamasıdır. Her 
bir önemli bileşeninin yaygın şekilde 
kabul edilmiş performans sertifikasyon 
programı bulunmaktadır. Fan, damper ve 
menfez performansı için Air Movement 
and Control Association International 
programları; eşanjör, klima santrali, chiller 
ve VAV terminal performansı için Air-
Conditioning, Heating, and Refrigeration 
Institute programları üreticilerin söz ver-
dikleri hizmeti sunup sunmadığını garanti 
altına almaktadır. Diğer taraftan DOAS 
sistemleri için herhangi bir sertifikasyon 
programı bulunmamaktadır. 
 
Tasarlandığı binaya özgü control sistem-
leri dikkatlice gizlenmiş bölgesel sistem-
lerden farklı olarak, HPAS control sis-
temleri tamamen açıkta ve ulaşılabilirdir. 
Tasarımcılar bu sayede kritik komponent-
leri kolaylıkla anlayabilirler ve sistemin 
çalışma şekli üzerinde tam bir kontrol 
sahibi olabilirler. HPAS’lerinin çalış-
ması için minimum gerekliliklere ANSI/
ASHRAE/IES 90.1’den ulaşılabilirken; 
tasarımcıların en yüksek performansa ula-
şabilmesi için Guideline 36 gibi bir çok 
araç da bulunmaktadır. 

Sonuç

Sistemlerin kısmi yükteki çalışma şekli 

üzerindeki yeni yaklaşım, merkezi 
klima santralli ve çatı tipi klima sant-
ralli VAV sistemleri için büyük şans 
olmuştur. Mühendisler anlamlı seviyede 
enerji tasarrufu elde edebilmeleri için 
gerçek kısmi yük performansının doğru 
şekilde modellemesinin öneminin far-
kına varmıştır. Bunu başarmalarının 
yolu en iyi uygulamaları tasarımlarında 
kullanmalarından ve bu makalede tartı-
şılan konulara dikkat etmelerinden geç-
mektedir. Sakın ANSI/ASHRAE/IES 
90.1 Appendix G’yi kullanma hatasına 
düşmeyin çünkü bu bölüm sadece stan-
dardın çizdiği sınırların mümkün olan 
minimumunu içermektedir. HPAS’leri, 
temelinde küçük binalar için tasarla-
nan sistemler ile karşılaştırıldığında 
her zaman daha fazla enerji tasarrufu 
sağlamaktadır. İlk yatırım maliyetleri, 
IEQ seviyeleri ve bakım konusundaki 
faydaları dikkate alındığında yapılacak 
olan seçim daha da netleşir. Daha fazla 
bilgi için, ASHRAE tarafından 2017 

yılında yayınlanan “ASHRAE Design 
Guide for Air Terminal Units: Selection, 
Application, Control, and Commissio-
ning,” isimli makaleyi okuyabilirsiniz. 
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Dış 
hava

Egzoz 
Havası

Diğer 
katlara

Statik basınç geri 
kazanımını kullanan 
düşük basınçlı kanal

VAV difüzörü veya 
düşük basınç düşülü 
VAV kutusu ve yüksek 
indüksyonlu difüzör

Besleme Havası

Sıcaklık kontrolü 
yapılan küçük kısımlar

Kanallı Yüksek Performans Havalandırma Sistemi

Dönüş havası
A: Düşük sızıntılı/düşük basınçlı 
ekonomizer/dış hava damperi
B: MERV 13 veya daha yüksek sınıf 
filtreler
C: Enerji gerikazanım by-pass damperi
D: Toplam ısıl enerji geri kazanım çarkı
E: İdeal olarak boyutlandırılmış 
eşanjörler
F: Değişken hızlı sürücüleriyle beraber 
yüksek verimlilikli fan veya fan dizisi  
G: Düşük sızıntılı/Düşük basınçlı 
sirkülasyon damper
H: Değişken hızlı sürücüleriyle beraber 
yüksek verimlilikli fan veya fan dizisi/
düşük basınçlı geri tepme damperi

TERMODİNAMİK • HAZİRAN 2019 65



Rapor

Türkiye İMSAD Mayıs 2019 
Sektör Raporu Açıklandı

T ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayici-
leri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin, 
sektörün çatı kuruluşu olarak hazır-

ladığı ‘Mayıs 2019 Sektör Raporu’nda şu 
tespitler yer aldı: İnşaat sektörü 2019 yılının 
ilk çeyreğinde yüzde 10,9 küçüldü. Üç çey-
rektir üst üste küçülen inşaat sektöründe en 
hızlı küçülme bu çeyrekte yaşandı. Hem 
kendi iç dinamiklerindeki bozulmalar 
hem de 2018 yılının ikinci yarısından iti-
baren yaşanmaya başlanan finansal dal-
galanmalardan olumsuz etkilenen inşaat 

sektöründe, bir yandan maliyetler artarken 
satışların gerilemesi diğer yandan kredilerin 
(döviz ve TL) yükselen maliyetleri müteah-
hit firmaların bir bölümünü sıkıntıya soktu. 
İnşaat sektöründe mevcut sorunların yeni 
yılda da devam ettiği görüldü. 

İnşaat sektörü performansı 
ekonomik büyümenin altında 
kaldı   
Ekonomi yeni yılın ilk çeyreğinde yüzde 
2,6 küçülürken gayrimenkul sektörü 

Üretim kaybının telafisi için daha fazla ihracat şart

Türkiye İMSAD Mayıs 2019 
Sektör Raporu Açıklandı
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yüzde 2,7 büyüdü. Böylece yeni yılın ilk 
çeyreğinde inşaat sektörü yüzde 10,9 
küçülme ile genel ekonominin oldukça 
altında bir performans gösterdi. İnşaat 
harcamalarında keskin bir düşüş yaşandı. 
İnşaat harcamaları 2019 yılının ilk çeyre-
ğinde geçen yılın aynı dönemine göre cari 
fiyatlarla yüzde 2,3 artış gösterdi. Ancak 
aynı dönemde gerçekleşen yıllık yüzde 27 
inşaat maliyeti artışı ve yüzde 29,6 üre-
tici fiyat endeksleri ile karşılaştırıldığında 
inşaat harcamaları reel olarak yüzde 24,5 
veya yüzde 27,2 daraldı. 

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 
yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,7 
küçüldü
İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2019 
yılının ilk çeyrek döneminde 2018 yılı-
nın ilk çeyrek dönemine göre yüzde 22,7 
küçüldü. Böylece son yılların en sert üre-
tim daralması yaşandı. 
Yılın ilk çeyrek döneminde yaklaşık dörtte 
birlik bir üretim kaybı ortaya çıktı. Bu 
gerilemede inşaat sektöründeki küçülme 
ile iç pazardaki keskin daralma etkili oldu. 
İhracattaki miktar artışı ise üretim kaybını 
telafi edemedi. İlk çeyrek dönemde 22  
alt sektörden 21’inde üretim, geçen yılın 
aynı dönemine göre geriledi. Üretiminde 
artış yaşanan tek sektör, iklimlendirme 
cihazları oldu. Yılın ilk çeyrek döne-
minde 2 alt sektörde üretim gerilemesi  
yüzde 40’ın, 3 sektörde yüzde 30’un ve 7 sek-
törde ise yüzde 20’nin üzerinde gerçekleşti.  
Tek haneli gerileme yaşanan tek  

sektör yüzde 7,9 ile düz camlarda oldu.      
 
İlk çeyrekte alınan yapı ruhsatları 
yüzde 37,7 geriledi
2019 yılı ilk çeyrek döneminde alınan yapı 
ruhsatlarında önemli bir gerileme yaşandı. 
Geçen yılın aynı dönemine göre alınan 
toplam yapı ruhsatları metrekare olarak 
yüzde 37,7 geriledi ve 19,7 milyon met-
rekareye indi. Alınan konut yapı ruhsatları 
ise metrekare olarak yüzde 43 geriledi ve 
12,2 milyon metrekareye indi. Konut dışı 
binalar için alınan yapı ruhsatlarında da 
yüzde 27,5 gerileme yaşandı. Alınan yapı 
ruhsatlarındaki keskin düşüşler önümüz-
deki dönemde yeni inşaat başlangıçlarının 
da gerilemeye devam edeceğinin göster-
gesi oldu. 

Yeni yılda Güven Endeksi’nde 
yaşanan artış Mayıs ayında 
tersine döndü
İnşaat Sektörü Güven Endeksi, 2018 
yılının ikinci yarısında önemli ölçüde 
gerilemiş ve Aralık ayında 46,1 puan ile 
yılı en düşük seviyeden kapatmıştı. Yeni 
yılın ilk dört ayında ise İnşaat Sektörü 
Güven Endeksi’nde kademeli bir artış 
yaşanmış ve Güven Endeksi 15,1 puan 
artmıştı. Mayıs ayında ise İnşaat Sektörü 
Güven Endeksi, bir önceki aya göre 6,3 
puan geriledi. Böylece ilk dört ayda elde 
edilen güven artışının bir bölümü geri 
verildi. İnşaat sektöründeki sorunlara rağ-
men yaşanan güven artışı, yerini yeniden 
gerilemeye bıraktı.

Mevcut inşaat işleri seviyesi 
Mayıs ayında geçen yılın yüzde 
20 altında
İnşaat işleri mevcut seviyesi Ocak ayın-
daki sert düşüşün ardından artış eğili-
mine girmiş, Şubat ve Mart aylarında 

Rapor

önemli ölçüde artan mevcut işler seviyesi 
Nisan ayında yavaşlasa da artışına devam 
etmişti. Mayıs ayında ise mevcut inşaat 
işleri seviyesi bir önceki aya göre 2,4 puan 
daha arttı. Yükselişte en büyük katkıyı 
mevsimsellik sağladı. Ramazan ayında da 
artış sağlanması olumlu bir gösterge oldu. 
Ancak inşaat işlerinde en yüksek sezonun 
yaşandığı bu aylarda mevcut seviye halen 
çok düşük bulunuyor. Mevcut işler sevi-
yesinin artışı için mevsimsellik dışında 
sektördeki talep ve finansman sorunları-
nın çözülmesi gerekiyor.

Yeni siparişlerdeki gerileme 
endişe vermeye başladı
İnşaat sektöründe alınan yeni iş sipariş-
leri Mayıs ayında en düşük seviyeye geri-
ledi. Ocak ayında artan yeni iş siparişleri, 
izleyen aylarda gerileme eğilimine girdi. 
Mayıs ayında da yeni alınan inşaat işleri 
bir önceki aya göre 2,4 puan birden geri-
ledi. İnşaat sektörü ve piyasalarında en 
yüksek sezonun yaşandığı bu aylarda yeni 
inşaat siparişlerindeki gerilemenin endişe 
vermeye başladığı görüldü. 

Konut satışları yılın ilk dört 
ayında yüzde 16,3 geriledi
Konut satışları yılın ilk üç ayında yüzde 
15,6 geriledi. Bu gerileme Nisan ayında 
da hızlanarak devam etti. Nisan ayında 
toplam konut satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 18,1 düşerek 84 bin 403 
oldu. Böylece 2019 yılının ilk dört ayında 
konut satışları 2018 yılının ilk dört ayına 
göre yüzde 16,3 gerileyerek 340 bin 836 
adet oldu. Satışlarda gerileme 2019 yılının 
ilk dört ayında da sürdü. Konut satışla-
rına yönelik teşviklerin etkisi en aza indi. 
Konut kredi faizlerindeki yüksek seviyeler 
konut talebinde ve satışlarında gerilemeye 
sebep olmaya devam etti.

İnşaat sektörüne acil müdahale 
ihtiyacı  
İnşaat sektöründe ilk çeyrekte yaşanan 
sert daralma ve ikinci çeyreğe ilişkin veri-
ler inşaat sektöründe mevcut sorunların 
kronikleşerek sürdüğünü ve acil müdahale 
ihtiyacı olduğunu göstermektedir.

Üretiminde 
artış yaşanan tek sektör, 
iklimlendirme cihazları 

oldu. 
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Makale

1.Giriş

Kapalı devre soğutma kuleleri, açık 
soğutma kulelerine benzer bir 
şekilde çalışır, ancak uzaklaştırıla-

cak ısı yükü, süreç akışkanından (soğutu-
lan sıvı) bir ısı değiştirici serpantin vası-
tasıyla ortam havasına aktarılır. Serpantin, 
süreç akışkanını dışarıdaki havadan yalı-
tarak, kapalı bir döngü içinde temiz ve 
kirlenmekten uzak tutar. Bu sistemde, iki 
ayrı akışkan devresi oluşturur: (1) sprey 
suyunun serpantin üzerinde dolaştığı ve 
dış hava ile karıştığı bir dış devre ve (2) 
süreç sıvısının bobinin içinde dolaştığı bir 
iç devre. Çalışma sırasında, ısı iç devreden, 
bobin içinden sprey suyuna ve daha sonra 
suyun bir kısmı buharlaşarak atmosfere 
aktarılır.

Açık soğutma kuleleri, süreç soğutma 
suyunu tipik olarak bir soğutma grubu sis-
tem döngüsünün parçası olarak atmosfere 
maruz bırakır. Bu açık kuleler verimli, basit 
ve ekonomik bir tasarım kullanır. Açık 
bir sistemdeki tüm bileşenler, soğutma 

kulesiyle getirilen oksijenle uyumlu 
olmalıdır.

Kapalı devre soğutma kuleleri, işlem 
soğutma akışkanını atmosferden tama-
men izole eder. Bu, ısı uzaklaştırma 
ekipmanını bir kapalı devre kulesinde 
bir ısı değiştirici ile birleştirerek gerçek-
leştirilir (Şekil 1). Kapalı döngü sistemi, 
süreç sıvısının kalitesini korur, sistem 
bakımını azaltır ve biraz daha yüksek 
bir başlangıç maliyetiyle operasyonel 
esneklik sağlar.

Yazan: Hüseyin Bulgurcu, Necati Koçyiğit

Kapalı Çevrim Soğutma 
Kulelerinde Enerji Verimliliği-1
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Makale

Şekil 1. Kapalı çevrim kule çeşitleri (A: 
Karşı akışlı B: Çapraz akışlı C: Karışık 
akışlı dolgu eklentili D: Karışık akışlı, dolgu 
eklentili çift taraflı) (1:Hava girişi, 2:Hava 
çıkışı, 3:Akışkan girişi, 4:Akışkan çıkışı, 
5:Islak dolgu yüzeyi, 6:Soğuk su haznesi, 
7:Su dağıtım sistemi, 8:Serpantin, 9:Kule 
pompası, 10:Damla tutucuları, 11:Seçime 
bağlı ilave yüzey) [1].

Bir uygulama için hangi sistemin en iyi 
olduğuna karar verirken, birkaç faktör 
dikkate alınmalıdır:

•	 Bir uygulama yıl boyunca tam 
kapasite üretecekse, temiz, güvenilir 
bir sistem döngüsünü korumak çok 
önemlidir. Süreç akışkanının kapalı 
bir döngü sisteminde yalıtılması, 
havadaki kirleticilerin sisteme 
girmesini ve kirlenmesini önler. 

•	 Açık çevrim sisteminde optimum 
performansın sürdürülmesi, 
benzer verimliliği sağlamak 
için düzenli bakım gerektirir. 
Yüksek verimli soğutma grupları 
ve ısı değiştiricilerinin düzgün 
çalışabilmesi, temiz işlem suyuna 
bağlıdır ve küçük miktarlardaki 
kirlenmelerden bile büyük ölçüde 
etkilenir.

Açık sistem, ara ısı eşanjörü bileşenini 
içermediğinden, bir açık çevrim siste-
minin başlangıç ekipman maliyeti, kar-
şılaştırılabilir büyüklükteki kapalı döngü 
sisteminden daha az olacaktır. Bununla 
birlikte, kapalı döngü sisteminin daha 
yüksek ilk maliyeti, aşağıdaki tasarruflar 
yoluyla belli bir işletme süresinde geri 

ödenecektir:
•	 Temizleyici işlem sıvısı, daha temiz 

bir iç yüzey alanına ve sistemdeki 
daha yüksek verimli bileşenlere (ör. 
soğutma grubu) neden olur.

•	 Azaltılmış sistem bakım maliyetleri
•	 Evaporatif ekipman için azaltılmış 

su arıtma maliyetleri
•	 Enerji tüketimini azaltmak için 

kış aylarında “serbest soğutma” 
modunda çalışma

Kapalı çevrim sisteminin süreç sıvısı 
ortamdan tamamen yalıtıldığından, rutin 
bakım sadece ısı uzaklaştıran ekipma-
nın kendisinde gereklidir. Isı değiştiri-
ciyi temizlemek için sistemi periyodik 
olarak kapatma ihtiyacı, tamamen orta-
dan kaldırılmasa da önemli ölçüde aza-
lır. Sisteme temiz süreç sıvısı sağlamak, 
sistemdeki diğer bileşenlerin ömrünü 
uzatacaktır (kondenser boruları, komp-
resörler, vs.).

Açık devre soğutma kuleleri, kapalı çev-
rim kulelerin sağladığı aşağıdaki avantaj-
lara sahip değildir [1]:

•	 Bir ara ısı eşanjörü 
gerekmeden serbest 
soğutma işlemi: Soğutma grubu 
kapatılabilir.

•	 Kuru çalışma: Su ve arıtma 
kimyasallarını korur, buzlanmayı 
önler ve lifleri yok eder.

•	 Değişken pompalama: 
Kapalı kondenser su döngüsü, 
enerji tasarrufu için değişken hızlı 
pompalamaya izin verir.

Bazen açık bir soğutma kulesi, kapalı 
devre soğutmanın bazı faydalarını yaka-
lamak için bir ısı eşanjörü ile eşleştirilir. 
Bu açık kule/ısı değiştirici bileşimi üze-
rinde kapalı devre soğutma kuleleri seç-
mek aşağıdaki nedenlerden dolayı hâlâ 
daha iyi bir seçenek olabilir [1]:

•	 Toplam maliyet: Açık kule 
döngüsüne bir ısı değiştiricisinin 

(pompa, boru tesisatı vb.) eklenmesi, 
başlangıç maliyetini kapalı devre 
kule sistemininkiyle daha yakın hale 
getirir.

•	 Tek parça ekipman: Kapalı 
devre kulesinin kompakt tasarımı, 
kule / ısı eşanjörü düzenlemesi için 
birden fazla yere kıyasla bağımsız bir 
pakette alanı korur

•	 Bakım: Isı değiştiricisinde dar 
aralık (ör. Levha ve çerçeve), açık 
kulenin kattığı katı maddeleri 
sıkıştırabilir ve optimum 
performansı sağlamak için sık sık ve 
zaman alıcı bir temizlik gerektirir.

•	 Kuru çalışma: Açık kule / 
ısı değiştirici sistemi kışın kuru 
çalıştırılamaz.

Sulu soğutmalı sistemlerin iklimlen-
dirme uygulamalarında kullanımı hava 
soğutmalı sistemlere göre %47 verim 
artışı sağlamaktadır [2]. Kule verimle-
rinin daha üst noktalara çekilmesiyle bu 
dolaylı verim daha da yükseklere çıka-
bilecektir.

Kapalı çevrim soğutma kulelerinde enerji 
verimliliği konusu tasarım ile başlayan 
ve bakım ile sürdürülen bir süreç oldu-
ğundan sadece üretici firmanın sorum-
luluğunda değildir. Aynı kapasiteyi veren 
farklı verimlerde onlarca farklı tasarım 
yapılabilir. Ayrıca ülkemizde yapılan 
bir çalışmada [3] aynı kapasiteyi veren 
yüksek verimli-pahalı bir kule ile düşük 
verimli-ucuz bir kulenin iki yıllık bir 
işletme süresi içinde maliyetlerin eşit-
lendiği ve daha sonraki yıllarda yüksek 
verimli kulenin çok önemli parasal tasar-
ruf sağladığı belirlenmiştir. 

Enerji tasarruflu veya düşük güç tüketen 
bir soğutma kulesi, uygun su dağıtımı, 
damla tutucu, fan, dişli kutusu ve motorla 
verimli dolgu malzemesi tasarımlarına 
sahiptir. Soğutma kulesi içindeki güç 
tasarrufu, verimli dolgu tasarımı saye-
sinde, fan güç tüketimi ve pompalama 
basma yüksekliği gereksiniminde tasar-
ruf olarak doğrudan yansıtılır.

TERMODİNAMİK • HAZİRAN 2019 69



Makale

2. Soğutma Kulesi Kapasitesini 
Etkileyen Faktörler

Soğutma kulelerinin ve püskürtme havuz-
larının kapasitesi ilk olarak buharlaşma 
miktarına bağlıdır. Buharlaşma miktarı, 
su ile hava arasındaki temas yüzeyine ve 
atmosferik havanın yaş termometre sıcak-
lığına bağlı olarak değişir. Su ile hava ara-
sındaki temas yüzeyi şunlara bağlıdır:

•	 Yüzeyi havaya maruz bırakılan suyun 
miktarına,

•	 Temas yüzeyinin uzunluğuna,
•	 Kule ve havuzdan geçen havanın 

hızına

Atmosferik havanın yaş termometre sıcak-
lık değişmesi kontrol edilemez. Fakat 
yaş termometre sıcaklığı azaldığında 
hava daha fazla su soğurabilir ve böylece 
daha fazla buharlaşma gerçekleşir. Bun-
dan dolayı soğutma kulesi ve püskürtme 
havuzu kapasitesini arttırmak, havanın yaş 
termometre sıcaklığını düşürmekle müm-
kün olabilir. Havanın kuru termometre 
sıcaklığı bu sistemlerin kapasitesini daha 
az etkiler, çünkü sudan havaya geçen his-
sedilir ısı miktarı azdır. Ancak su ile hava 
arasındaki kuru termometre sıcaklık fark-
ları arttıkça havanın hissedilir, ısı emme 
miktarı da artar. Soğuk havalarda çalışma 
esnasında bu durum görülür.

Birçok soğutma kulesi sisteminde kon-
densere giden su sıcaklığını muhafaza 
etmek için kule soğutma kapasitesi kon-
trol edilir. Kule kapasitesi giren havanın 
yaş termometre sıcaklığı azaldıkça kule 
kapasitesi artar. Dış havanın yaş termo-
metre sıcaklığı, tasarım sıcaklıklarına bağlı 
olarak kuleden çıkan suyun sıcaklığından 
daha düşük oluncaya kadar azaltılabilir. 
Sonuçta, su kondensere girdiğinde daha 
soğuk olacaktır ve daha fazla ısı soğuracak-
tır. Sonra yoğunlaşma basıncı minimum 
seviyenin altına düşecek ve evaporatör 
yeterli soğutucu akışkan alamayacaktır. 
Kule kapasitesinin maksimum değerden 
fazla artmasını önlemek için dört farklı 
tip otomatik kontrol cihazı kullanılır [4]:

•	 Üç yollu su yönlendirme valfleri
•	 Fanın aralıklı (on-off ) 

çalıştırılması
•	 Fan hız kontrolü
•	 Damper modülasyonu

3. Soğutma Kulesinde Enerji 
Verimliliği ve Su Sistemi 
Kavramları

Soğutma kulelerinin performansını 
değerlendirmek, enerji israf alanları 
belirlemek ve iyileştirmeleri önermek 
için tasarım değerlerine doğru “yak-
laşım” ve “fark” kavramları kullanılır. 
Performans değerlendirme sırasında, 
taşınabilir veya sabit izleme araçları, 
aşağıdaki parametreleri ölçmek için 
kullanılır [5]:

•	 Hava yaş termometre sıcaklığı
•	 Hava kuru termometre sıcaklığı
•	 Soğutma kulesi su giriş sıcaklığı
•	 Soğutma kulesi su çıkış sıcaklığı
•	 Egzoz hava sıcaklığı
•	 Pompa ve fan motorlarının 

elektriksel ölçümler
•	 Su akış hızı
•	 Hava debisi

Daha sonra bu ölçülen parametreler ve 
çeşitli şekillerde soğutma kulesi per-
formansını belirlemek için kullanılır. 
Bunlar;

1) Fark (R): R soğutma kulesi suyu 
giriş sıcaklığı (Tkg) ve çıkış sıcaklığı 
(Tkç) arasındaki farktır (Şekil 1) ve 
birimleri °C‘dir. Yüksek soğutma farkı 
ile soğutma kulesinde su çıkış sıcak-
lığını düşürmek mümkün olur ve bu 
nedenle iyi performans anlamına gel-
mektedir. R eşitliği aşağıdaki gibidir:

     
               (1)

2) Yaklaşım (A): Yaklaşım (°C), Tkg 
ile hava giriş yaş termometre sıcaklığı 
(T1y) arasındaki farktır (Şekil 1). Düşük 

yaklaşım iyi soğutma kulesi performan-
sını gösterir. R (aralık) ve A birlikte 
izlenmesine rağmen, A soğutma kulesi 
performansının daha iyi bir göstergesidir 
ve eşitliği aşağıdaki gibidir:

Şekil 1. Soğutma kulelerinde “fark” ve 
“yaklaşım” kavramları [5]

3) Kule Verimi (ηk): ηk (%) Soğutma 
farkı (R) ile fark ve yaklaşım toplamı 
arasındaki yüzde orandır. Bu oran ne 
kadar yüksekse soğutma kulesi verimli-
liği o kadar yüksek demektir. ηk eşitliği 
aşağıdaki gibidir:
     
   (3)

c) Soğutma kapasitesi ( ): atı-
lan ısının miktarıdır ve birimi kW’tır ve 
eşitliği aşağıdaki gibidir:
      
    (4)

burada, su kulede dolaşan su debisi 
(kg/s) ve Cpsu kule suyunun özgül ısı-
sıdır (kJ/kgK). 

4) Buharlaşma kaybı (E): E soğutma 
işlemi için buharlaştırılarak su miktarıdır 
ve birimi m3/h’dir. Teorik olarak buhar-
laşma miktarı atılan her 1.000.000 kcal 
ısı için 1,8 m3 su dışarı atılır. Hesaplama 
için aşağıdaki deneye dayalı Perry eşitliği 
kullanılabilir:

  
 (5)

(2)
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  (6)

Burada,  h kütlesel hava debisi, Hv gizli 
buharlaşma ısısıdır ve birimi kJ/kg’dır.
(4) bağıntısı ile (6) bağıntısı eşitlenirse;
    

(7)

bağıntısı bulunur. Cpsu=4,188 kJ/kgK ve 
Hv=2260 kJ/kg alınırsa aşağıdaki eşitlik 
elde edilir:

    (8)

Şekil 2. Kapalı çevrim soğutma kulesi 
sistemi [6]

5) Damlama ve Sürüklenme Kaybı 
(W): W normalde süreç tasarımına 
dayanan soğutma kulesi üreticisi tara-
fından verilir. Mevcut değilse, aşağıdaki 
gibi kabul edilebilir:

   
(9)

6) Şartlanmış Su Gereksinimi (M): 
Soğutma kulesi kütle dengesi, şartlanmış 
su gereksinimi hakkında bir fikir verir. 
Soğutma kulesindeki şartlanmış su ihti-
yacı (M), buharlaşma (E), sürüklenme 
(W) ve boşaltma işleminden (D) kay-
naklanan su kayıplarının yerini almalıdır:

   
(10)

7) Dolaşım Suyu Derişikliği (C): 
C, suda oluşan toplam çözünmüş katı 
madde miktarının (TDS) (birimi 
mg/L) şartlanmış su içinde çözülmüş 

katı madde miktarına oranıdır ve eşitlik 
aşağıdaki gibi ifade edilir:
      
   (11)

Derişiklik değeri kalsiyum (Ca) sertliği 
cinsinden de ifade edilebilir:
      
   (12)

TDS'yi pratik bir şekilde doğrudan ölç-
mek zordur, ancak suda elektriksel olarak 
iletken hale gelen suda çözünmüş katı 
maddelerdir. Daha yüksek TDS seviye-
lerine sahip su, daha düşük TDS sevi-

yelerine sahip sudan daha 
fazla elektrik iletmektedir. 
Su iletkenliğinin akım tek-
nolojisi kullanılarak ölçül-
mesi nispeten kolaydır ve 
bu genellikle TDS için bir 
gösterge olarak kullanılır. 
TDS bu nedenle C için 
kullanılan parametredir. Bu 
nedenle, boşaltılan su debisi 
sistem iletkenlik duyargası 

tarafından kontrol edilir (Şekil 3). İlet-
kenliğin birimi mikro-siemens/cm (μS/
cm). Bu nedenle C şöyle ifade edilebilir:
      
  (13)

Dolaşım suyu derişikliği, süreç tasarı-
mına bağlı olarak normalde 3,0 ila 7,0 
arasında değişir. Soğutma kulesinin şart-
lanmış su ihtiyacını azaltmak için dola-
şım suyu derişikliğini olabildiğince yük-
sek tutmak tavsiye edilir. Aynı zamanda, 
yüksek dolaşım suyu derişikliği, dola-
şımdaki soğutma suyundaki çözünmüş 
katı madde derişikliğini arttırır, bu da 
süreç ısı transfer ekipmanının çökelti 
yapmasına ve kirlenmesine neden olur.

Bir sisteme eklenen arıtma kimyasalları, 
dolaşan suyun iletkenliğini arttıracak ve 
bu, TDS veya iletkenlik yoluyla dolaşım-
ları kontrol ederken dikkate alınmalıdır. 
Su arıtma endüstrisi geleneksel olarak 
klor iyonu (Cl-) olarak klorürleri kul-
lanır veya kalsiyum karbonat (CaCO3) 

olarak ifade edilir. Bu, tahliye edilecek 
su miktarını kontrol ederek dolaşım suyu 
derişikliğini belirlemek için bir ıslak ana-
liz olarak gerçekleştirilmiştir. Soğutma 
kulesi bileşenlerinde paslanmaz çelik ve 
koruyucu kaplamalar gibi bazı malze-
meler belirli derecelerde klorür seviyesi 
sınırlamalarına sahip olabilir. Şekil 4’te 
kule suyunda kimyasal kontrol cihazı 
görülmektedir.
Su dolaşım derişiklikleri, dolaşım suyu-
nun korozyon/kireçlenme potansiyeli 
üzerinde doğrudan bir etkiye sahip 
olabilir ve uygun bir korozyon kontrol 
programı ile kombine edilmiş soğutma 
kulesi/su sistemi için uygun yapı mal-
zemelerinin seçilmesi, operatörün daha 
yüksek dolaşım derişikliği çalıştırmasını 
sağlayabilir.
Uygun bir su dolaşım derişikliği seçilmesi 
karmaşık bir süreçtir ve operatörler ve su 
arıtma servis sağlayıcıları bu hususlara 
bütünsel bir yaklaşım benimsemelidir. 

Şekil 3. Suda iletkenlik kontrol cihazı [7]      

Şekil 4. Besleme ve tahliye suyu kimyasal 
kontrol cihazı [7]
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Elde edilebilen dolaşım derişiklik sayısının 
üst sınırı, esas olarak, şartlanmış suyun 
saflığı ile belirlenir. Dolaşım süresini art-
tırarak, su tahliyesini azaltır ve böylece 
sistemin ihtiyaç duyduğu şartlanmış suyun 
miktarını azaltır.
Bununla birlikte, bir sistemin su tüketi-
mini daha yüksek dolaşım derişiklikleri 
kullanarak azaltmanın yanı sıra, dolaşım 
derişikliği üzerinde doğrudan etki yara-
tabilecek döngü sayısını sınırlayan başka 
faktörler de vardır:
•	 Sistemin çalışma verimliliği: 

Çok yüksek çalışma dolaşımları, 
ısı değişim sürecinin etkinliğini ve 
verimliliğini azaltarak çökelti ve 
kirlenmeyi artırabilir.

•	 Sistemin korozyon potansiyeli: 
Dolaşımı arttırmak aktif korozyon 
mekanizmalarını değiştirebilir ve 
sistem ekipman ömrünü azaltabilir.

•	 Su arıtma: Dolaşımı arttırmak, 
ek veya farklı su arıtma kontrolleri 
gerektiren dolaşım suyunun pH'ını 
artırabilir.

Su arıtma seçenekleri, sistem içinde izin 
verilen dolaşım derişikliklerini artırma 
çabalarına yardımcı olmak için kullanı-
labilir. Şartlandırılma kalitesini arttırmak 
için su ön işleme tabi tutulabilir veya filt-
relenebilir ve böylece derişiklikte artışa 
imkân verir, böylece su tahliyesini azaltır.
C değerinin iyileştirilmesinden elde edilen 
su tasarrufu sınırlıdır. Şekil 5'ten görülebi-

leceği gibi, elde edilebilen su tasarruf-
larının büyüklüğü yükselen C değerleri 
ile azalmaktadır. Uygulanan soğutma 
farkına (R) bağlı olarak (buharlaşma 
oranlarını etkiler) ve genellikle % 0,002 
oranında sürüklenme varsayılırsa, C 
değerinin 6 veya 7’ye kadar olduğu 
zaman su tasarrufunun en yüksek 
olduğu ve 10'un üzerine yükseldikten 
sonra ise su tasarrufunun önemli ölçüde 
azaldığı görülmektedir. Su besleme 
kalitesine karşı elde edilebilecek mak-
simum müsaade edilebilir C değeri için 
su dağıtım işletmesine veya su arıtma 
servis sağlayıcısına danışılmalıdır.
Bir sistemdeki dolaşım derişikliklerini 
arttırarak tasarruf edilen suyun hacmi, 
aşağıdaki eşitlik ile tahmin edilebilir:

            (14)

Burada, sırasıyla V, tasarruf edilen 
suyun hacmi (m3), M, başlangıç   su 
hacmi (m3),  C1, başlangıçtaki dolaşım 
derişikliği ve C2, sondaki dolaşım deri-
şikliği şeklindedir.
Tablo 1’de C1'den C2'ye kadar dolaşım 
derişiklik sayısının artırılarak elde edi-
lebilecek potansiyel su tasarruflarının 
bir tahmini sunulmaktadır.

8) Akış kayıpları (FL): Akış kayıp-
ları derişiklik ve buharlaşma kayıplarına 
bağlıdır ve aşağıdaki eşitlik ile bulunur:

     
   

(15)

burada, sırasıyla FL, akış kayıpları 
(m3/h), E, buharlaşan su debisi (m3/h) 
ve C, derişiklik oranı şeklindedir.

9) Sıvı/Gaz (L/G) oranı: Bir soğutma 
kulesinin L/G oranı, su ve hava kütle 
akış debileri arasındaki orandır. Soğutma 
kulelerinde L/G oranları dolgu tipine ve 
kule su giriş sıcaklığına bağlı olarak seçi-
lebilir, ancak mevsimsel değişimlerde iyi 
soğutma kulesi verimi sağlamak için su ve 
hava debilerinin ayarlanması gereklidir. 
Kapasite ayarlamaları üç yollu vanalar ile 
su yükleme değişiklikleri veya fan devir 
sayısı değişimleri ile yapılabilir. Termo-
dinamik kurallarına göre sudan atılan 
ısı, çevredeki havanın emdiği ısıya eşit 
olmalıdır. Bu nedenle, aşağıdaki bağıntı 
kullanılabilir:
     
     

(16)

Burada, sırasıyla L/G, sıvı ile gaz kütle 
akım oranı (kg/kg), h1 kuleye giren 
havanın entalpisi (kJ/kg) ve h2 kuleden 
ayrılan nemli havanın entalpisi (kJ/kg) 
şeklindedir.

Makalenin devamı, sonraki sayımızda.

Şekil 5. Bir soğutma kulesinde su debisi ve derişiklik (C) 
arasındaki tipik ilişki [8]

Tablo 1. Potansiyel su tasarruf yüzdesi [8]

Yeni dolaşım derişikliği sayısı C2

M
ev

cu
t d
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aş

ım
 su

yu
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er
işi

kl
iğ

i C
1

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10

1,5 33 44 50 53 56 58 60 61 62 63 64

2,0 17 25 30 33 38 40 42 43 44 45

2,5 10 16 20 25 28 30 31 33 34

3,0 7 11 17 20 22 24 25 26

3,5 6 11 14 17 18 20 21

4,0 5 10 13 14 16 17

5,0 4 7 9 10 11

6,0 3 5 6 7
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Yeni dolaşım derişikliği sayısı C2

M
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i C
1

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10
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iklimlendirme sektörünün “ilkleri” ara-
sına girdi.
Aldağ EC Fanlı Fancoil Unit projenin 
yenilikçi yönleri:

•	 Fancoillerde ses ve gürültü düzeyini 
azaltmak amacıyla Ansys analizi 
kullanımı,

•	 Fancoillerde basınç kayıplarının 
azaltılması amacı ile batarya 
yerleşiminin ve üfleme açısının 
optimizasyonu için Ansys analizi 
uygulaması,

•	 Panjur tasarımının Ansys analizi ile 
gerçekleştirilmesi, böylece görselliğin 
de öne çıktığı tasarım.

Bilgisayar ortamında katı modelleme 
çalışmasının yapılması ve gerekli Ansys 
analiz çıktılarını incelenmesi sonucunda 
ortaya çıkan modeller 3D printer vası-

tasıyla 2 borulu ve 4 borulu 6 adet pro-
totip haline getirildikten sonra Aldağ 
Ar-Ge Isı-Ses-Test istasyonunda hava 
debisi test edilerek ölçümleri yapılmış 
ve TÜBİTAK Test istasyonunda yapılan 
ölçümlerle de sonuçlar doğrulanmıştır.

EC motor & fan kullanımının 
hedeflenen avantajları:

•	 Yıllık elektrik tüketiminde, şu an 
kullanılan 3-5 hızlı motorlara göre 
%50 azalma 

•	 Gürültü seviyesinde 3 dB’e (A) 
kadar azalma

•	 Karbondioksit emisyonunda %50 
azalma

•	 Odanın klimatize edilmesi sırasında 
geçen sürede on-off 3 hızlı motora 
göre %30 azalma

•	 Motorun başlangıçta çektiği akımda, 
on-off motorlara göre %75 azalma.

ALDAĞ EC Fanlı Fancoil Unit

Aldağ A.Ş.’nin EC motorlu, yük-
sek verimli, sessiz, özel dizayn 
panjurlu Fancoil-ünitesi tasarı-

mının amacı:

•	 Dünya pazarındaki gelişmelere ayak 
uydurmak,

•	 Tasarımcılardan gelen enerji 
tasarruflu fancoil talebini karşılamak,

•	 Binalarda LEED sertifikasyonu için 
giderek artan enerji verimli cihaz 
talebini karşılamak,

•	 Dünya fancoil pazarındaki rekabete 
ayak uydurabilmek için, daha 
sessiz, yüksek verimli, kademesiz, 
oransal debi kontrollü yeni bir cihaz 
tasarlamaktı.

Aldağ A.Ş., oransal kontrollü EC 
motorlu fan coilin tasarımı ve prototi-
pinin üretimi ile bir kez daha Türkiye 

74 TERMODİNAMİK • HAZİRAN 2019



Ürün Tanıtımı

güvenliğin IPX5 ile en üst seviyeye çıka-
rılması oldu. 
Yenilenen Evosta2 serisinde, bir önceki 
Evosta serisinde bulunan akışkan sıcaklık 
95°C iken Evosta2 modelinde 110°C‘ye 
çıkarıldı. Bunun yanı sıra cihazda bulu-
nan elektronik kart, dış ortamdan gelecek 
zararlara karşı motorun arka kısmına yer-
leştirildi ve yerden ısıtma sistemlerinde 
kullanılan Sabit Basınç Modu eklendi. 
Evatron serisinin güncellenen modeli 
Evosta3 modeline ise, Evosta ve 

Evosta2’de bulunan hava atma tıpası 
eklendi. Sirkülasyon pompaları uzun 
süre çalıştırılmadığı takdirde pompa 
mili sıkışabilir. Hava atma tıpası ise bu 
durumlarda pompanın içini açmadan ilk 
çalıştırmanın yapılmasını sağlar. Otoma-
tik hava atma fonksiyonunun da eklen-
diği Evosta3 modelinde çalışma anındaki 
debi, basınç, güç ve arıza türü de pompa 
üzerinden okunabiliyor. 
Baymak Evosta2 ve Evosta3 serisi fre-
kans sirkülasyon pompaları maksimum 
4,2 m3/h debi ve maksimum 8 mSS 
basma yüksekliğine kadar kapasite aralık-
larında olup rekorlu bağlantı seçenekleri 
sunuyor. Resirkülasyon hatları için bronz 
gövde opsiyonuna sahip olan Evosta2 
ve Evosta3 serileri 1 ½’’ ve 2’’ ölçüleri ve 
PN 10 gövde dayanımı ile kullanıcıyı 
esneklik ve kalite ile buluşturuyor. İzo-
lasyon ceketi Evosta2’de opsiyonel ola-
rak Evosta3 serisinde ise ürünle beraber 
standart olarak sunuluyor. 

DAB teknolojisine sahip, Baymak 
ıslak rotorlı sirkülasyon pom-
paları Evosta ve Evatron serisi 

yenilendi. Daha yüksek verim ve tek-
nik donanıma sahip Evosta2 ve Evosta3 
serisi büyük projelerin yanı sıra düşük 
kapasiteli sistemlerin ihtiyaçlarına da 
ekonomik çözümler sunuyor. 
Evosta2 ve Evosta3 serisi sirkülasyon 
pompalarındaki dikkat çeken ilk yenilik 
paslanmaz çelik motor gömleği ve dış 
ortamdaki suya karşı koruma sağlayan 

TERMODİNAMİK • HAZİRAN 2019 75

Baymak’ın Yenilenen Sirkülasyon 
Pompaları: Evosta2 ve Evosta3



Ürün Tanıtımı

yüksek verimli çift halka lamelli bir valf 
plakası ve optimize edilmiş bir valf pla-
kası ile silindir kapağı sisteminden oluşu-
yor. Bu ikinci nesil daha büyük direnç ve 
sürekli olarak yüksek verimlilik sağlıyor. 
MexxFlow 2.0 valf plakalarına ek ola-
rak, yeni nesil elektrik motorları ve 
kom-presördeki gaz akışının iyileştiril-
mesi ile toplam verimlilik artırıldı. Tüm 
kompresörlerde, frekans dönüştürücü-
lerle çalışırken geniş bir hız kontrol ara-
lığı sağlayan, kanıtlanmış, dönüş yönü 
bağımsız yağ pompalı yağlama sistemi 
kullanılıyor. Tek devreli yağlama sistemi 
ile güvenilir ve emniyetli yağ beslemesi 
garanti ediliyor. Elde edilen düşük yağ 
atımı tüm soğutma sisteminin verimini 
artırıyor. Kolayca sökülebilir yağfiltresi 
bakımı kolaylaştırıyor.
Düşük GWP’li ve doğal soğutucu akış-
kanlarla çalışmak açısından, geliştirilmiş 
acil durum modunda çalışma nitelikleri 

bilhassa önemlidir. Bu nedenle HG66e 
kompresörler mevcut düşük GWP’li 
soğutucu akışkanlar için uygundur ve 
onaylanmıştır.
Verimlilik ve sağlamlığa ek olarak, yeni 
HG66e kompresörlerin geliştirilmesi 
sürecindeki en önemli odak noktala-
rından biri de servis kolaylığıdır. Kayar 
yataklar sayesinde statorlar özel aletler 
kullanılmadan yerinde değiştirilebilir.
HG66e serisinin kapasite regülatörü 
(CR12), yüksek basınç kontrolü saye-
sinde yüksek operasyonel güvenilirlik 
sağlar. Optimize edilmiş terminal kutu-
sunun avantajları arasında geniş terminal 
kutusu üzerinden basit elektrik bağlan-
tısı, cam eritme güncel sembolleri içeren 
bir terminal panosu, entegre INT69 G 
elektronik motor koruması ve yoğuşma 
drenajı seçeneği sayılabilir. Koruma sınıfı 
IP66’dır. 

GEA, Yeni 6 Silindirli Kompresörü 
HG66e’yi Piyasaya Sürdü

GEA, yeni yarı hermetik kompre-
sörü HG66e’yi sundu. Tümüyle 
yeni 6 silindirli HG66e serisi, 

klima ve soğutma alanlarında büyük 
kapasiteler için tasarlandı ve yüksek 
verimliliğe sahip. 
HG66e serisi, dört model ile 116,5-180,0 
m3/h (50 Hz'de) süpürme hacmi aralığını 
kapsıyor. Yeni HG66e serisi, en son tek-
nolojiyi GEA’nın uzun yıllardır denen-
miş ve test edilmiş tasarım standartlarıyla 
birleştiriyor. HG66e serisi kompresörler, 
önceki 4 ve 6 silindirli HG6 ve HG7 
serisinin yerini aldı. Böylece GEA HG 
serisinin tamamında,  5,4 m3/h’ten 281,3 
m3/h’e (50 Hz'de) 25 süpürme kademe-
sine sahip yedi boyutta model sunu-
yor. Bunlar HG12P, HG22e, HG34e, 
HG44e, HG56e, HG66e ve HG88e’dir. 
Yeni kompresörler, kendi bünyesinde ve 
daha da geliştirilmiş olan mexxFlow 2.0 
valf plakası sistemi ile donatıldı. Sistem, 
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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

Profesyonellere ulaşmak istiyorsanız 
reklam bütçenizi kısmayın, SEYAD üyesi 
prestijli sektörel yayınlara reklam verin. 
Çünkü profesyoneller sektörlerinde olup 
biteni izleyebilmek için saygın sektörel 
yayınları takip ederler. Hem basılı 
yayınlardan, hem dijital ortamda...

reklam bütçenizi 
kısmayın!

www.seyad.org

sizi hedefinize
sektörel yayınlar ulaştırır
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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-
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