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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



Editörden

ayarlıyor ve müşterilerine ikram etmek için marketten 
dondurulmuş gıdalar alıyor. Peki, Londra’nın en iyi res-
toranında yer bulabildikleri için pek mutlu olan müş-
terileri ne yapıyor sizce? Ortamı çok beğendiklerini, 
yemeklerin “harika” olduğunu söyleyip tekrar gelmek 
istediklerini belirtiyorlar. Butler tüm bunları kaydedip 
Youtube’da yayınlıyor.  Ardından, TripAdvisor olayı fark 
edip, restoranı listeden kaldırıyor. Olay İngiliz basını-
nın gündemine oturuyor. 

Kıssadan hisse: Araştırmak, okumak, doğru bilgi için 
çaba sarf etmek vakit kaybı değildir. Aksine kendinize, 
ailenize, şirketlerinize yaptığınız en şahane yatırımdır. 

niversite yıllarımda, ödev hazırladığımızda 
hocalarımız öncelikle kaynakça sorardı. Hangi 
kütüphanelere gittin, hangi kaynakları taradın, 
hazırladığın ödev için kullandığın bilgileri elde 

etmek için ne kadar çaba harcadın? Biz-sanıyorum- 
son kütüphane nesliyiz. Biz mezun olduktan sonra 
çağımızın süper kahramanı internet devreye girdi ve 
hayatımızın baş köşesine kuruldu. Kardeşimden bili-
yorum, çıktı alıp ödev verilmesin, öğrenciler hiç ol-
mazsa internetten aldıkları metinde ne yazdığından 
haberdar olsun diye onun da hocaları ödevlerin elle 
yazılmasını istiyorlardı… İyi niyetli fakat geçici çözüm 
arayışları… 
İnternet “doğru kullanıldığında” elbette sunduğu ni-
metler ile muhteşem bir yenilik fakat aynı zamanda 
algı oyunlarına teşne beynimiz için pek de kaygan bir 
zemin.
İngiliz yazar, gazeteci ve film yapımcısı Oobah Butler, 
sanal ortamın gerçekliğe nasıl çelme takabileceğini 
nefis bir deney ile ispatladı: Butler, gerçekte var olma-
yan bir restoran uyduruyor ve bu hayali restoranına 
“The Shed at Dulwich” adını veriyor. Restoranı için bir 
web sayfası hazırlıyor, bu web sayfasında traş köpüğü 
ve tuvalet tabletleri kullanarak hazırladığı süslü sahte 
yemekler paylaşıyor. Ardından olmayan restoranını 
mekan sorgulaması için dünyanın en çok kullanılan 
TripAdvisor isimli uygulamasına kaydettiriyor (uygu-
lamada 18 bini aşkın restoran yer alıyor). Daha sonra 
da arkadaş çevresinden bu sahte restoran için pozitif 
yorumlar yapmalarını rica ediyor. 
Sonra ne oluyor dersiniz? Bu olmayan restoran, 
Londra’nın en iyi restoranları listesinde bir numaraya 
oturuyor! Elbette restoran için kaydettiği telefon hiç 
durmadan çalıyor ve Butler, arayanları “o tarihlerde 
maalesef yerimiz yok” diyerek geçiştiriyor. Bu kadar-
la da kalmıyor, Butler ikinci aşama olarak insanların 
bu uyduruk restorana gerçekte ne tepki vereceklerini 
merak edip evinin arka bahçesini restoran gibi düzen-
liyor ve birkaç rezervasyonu kabul ediyor. Sahte bir DJ 

Ü

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Sanal dünyanın mantığımızla dansı…
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Haberler

İ klimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB), ihracat pazarlarının 

genişletilmesi ve çıtanın yükseltilmesi ama-
cıyla belirlediği hedef pazarlardan biri olan 
Gana’ya İklimlendirme Tanıtım Günleri 
organizasyonu düzenledi. 19 İSİB üyesinin 
katıldığı organizasyonda 2 gün boyunca 
B2B görüşmeleri ve 19 farklı konuda Türk 
iklimlendirme sektörünü tanıtıcı seminerler 
düzenlendi. Heyete başkanlık yapan İSİB 
Yönetim Kurulu Üyesi Levent Aydın, Gana 
ziyaretinde Gana Üreticiler Birliği, Türkiye 
Cumhuriyeti Akra Büyükelçisi Özlem Ergün 
Ulueren, Gana Ticaret Bakanlığı Müsteşarı 
ve Ganalı milletvekillerinden destek gör-
düklerini söyleyerek, Ganalı iş insanları ve 
kurumlarının Türkiye’ye ve Türk ürünlerine 
karşı olumlu olduklarını belirtti. İSİB’in geçen 
yıl Afrika pazarlarına yönelik ciddi bir pazar 
çalışmasına girdiğini, Tanzanya ile başlayan 
ziyaretlerin Mısır ve Gana ile devam ettiğini 
dile getiren Aydın, bu yıl sonuna kadar da 4 
ülkeye daha ticari heyetler ve tanıtım organi-
zasyonları düzenleyeceklerini belirtti. Afrika 
ülkeleri ekonomilerinin büyüme trendi içinde 
olduğuna dikkat çeken Aydın, “Afrika ülke-
lerinin ekonomik gelişimlerine baktığımızda 
yüzde 5’in üzerinde büyüme sağlayan bir-
çok ülke görüyoruz. İklimlendirme sektörü 
açısından bakarsak, rakamlar her ne kadar 
düşük görünse de bir potansiyel barındır-
dığının farkındayız. Yani önümüzdeki 5-10 
yıl içinde büyüyen Afrika pazarlarında yer 
almak istiyorsak şimdiden buralarda çok 
ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Bir örnek 
vermek gerekirse, geçen yıl Tanzanya’ya 
yaptığımız ticari heyet organizasyonunun 

olumlu dönüşlerini almaya başladık. 2018 
yılının ilk 5 ayında bu ülkeye yaptığımız 
ihracat 45 milyon dolar iken, 2019 yılının 
aynı döneminde ihracatımızın 115 milyon 
dolara çıktığını gördük. Bunlar olumlu ve 
memnun edici gelişmeler. Bu sonuçlar bir 
tesadüf eseri değildir. Sektör olarak ciddi 
bir şekilde hedeflerimize doğru ilerliyoruz” 
dedi.  
 
“Çin’e alternatif olabiliriz” 

Gana’da, sıcak iklim şartları nedeniyle 
soğutma ve klima ürünleri ile havalandırma 
ekipmanlarının talep gördüğünü söyleyen 
Aydın, ülkede Çin ürünlerinin hâkim oldu-
ğunu belirterek, “Ancak Çin ürünlerinin kali-
tesi açısından sorunlar yaşandığını gördük. 
Bu nedenle alternatif bir ülke arayışı içinde-
ler. Türkiye, bu pazarda  aranan alternatif 
ülke olabilir. Kalitemiz ve üretim gücümüz 
buna müsait. Bu nedenle kalıcı ve ciddi 
ilişkiler kurarsak Gana’da aranan ve tercih 
edilen bir ülke oluruz. İklimlendirme ürün-
lerine yönelik ciddi bir üretim yok burada. 
Oradaki imajımız olumlu. Yaptığımız orga-
nizasyonda Türkiye ile ticari ilişkileri olan iş 
insanları olduğunu gördük. Sektörümü-

zün en büyük fuarı olan ISK-Sodex fuarına 
onları davet ettik. Sektör olarak tüm artı-
larımızı ve avantajlarımızı değerlendirerek 
bu pazarlarda yerimizi mutlaka almalıyız” 
diye konuştu. Gana’nın Batı Afrika’da 
Nijerya’dan sonra gelen en büyük ekonomi 
olduğuna da değinen Aydın, 30 milyon 
nüfuslu ülkenin iklimlendirme ihtiyaçlarının 
karşılanmasında en az yüzde 5-6’lık pay 
alınması gerektiğini ancak şu anda sadece 
yüzde 2-3 seviyesinde pay alınabildiğini vur-
guladı. İSİB üyeleri ve Ganalı iş insanlarının 
2 günlük organizasyon süresince 130 tane 
B2B görüşmesi yaptığını ve 260 kişinin de 
eğitimlere katıldığını belirten Aydın, ayrıca 
Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren, 
Ticari Ateşe Murat Buğra Karamış, Ganalı 
milletvekilleri, bürokratlar ve iş insanlarının 
katılımı ile 100 kişilik bir gala yemeği düzen-
lendiğini sözlerine ekledi. 

Gana’da düzenlenen İklimlendirme Tanı-
tım Günlerine katılan firmalar şöyle: Arı 
Jeotermal, Baymak, Bigtem, Cantaş, Deser 
Kimya, Ece Mühendislik, Etkin Mühendislik, 
Frigomekanik, Kaplanlar, Kingspan, Mes-
san, Sarbuz, Teknosav-Savaşlar, Tanpera, 
Ulpatek, Ulpadust, Venco.

Gana’da Türk İklimlendirme Rüzgarı Esti

İ

İklimlendirme İhracatında Artış Trendi Devam 
Ediyor

klimlendirme sektörü ihracatı yılın 
ilk 6 ayını yükselişle tamamladı. Sek-

tör Ocak-Haziran döneminde 2 milyar 265 
milyon dolar ihracat geliri elde ederken, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 
1,6 oranında büyüdü. Kilogram bazında 
da yüzde 6 oranında büyüyen ihracat mik-
tarı, 469 milyon kilogramdan 497 milyon 
kilograma çıktı. Sektör içinde en fazla ihra-
cat artışı yüzde 43,7 ile “Klima Sistem ve 
Elemanları”nda gerçekleşirken, ihracat satışı 
185 milyon dolardan 266 milyon dolara 
ulaştı. 
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, 
sektör ihracatında olumlu seyrin devam 
ettiğini söyleyerek, Türk iklimlendirme 
ürünlerinin dört mevsim dünyanın pek çok 

ülkesinde yerini aldığını ifade etti. Dönem 
itibarıyla klima sistem ve elemanları, yalıtım 
ürünleri, soğutma sistem ve elemanları ile 
havalandırma ekipmanlarının ihracatta ipi 
göğüslediğini söyleyen Şanal, Türkiye’nin 
son dönemlerde global klima markalarının 
üretim yeri olarak tercih edildiğine dikkat 
çekti. Türkiye’nin bu alanda, sahip olduğu 
teknolojik gelişim ve avantajlar sayesinde 
adeta bir üretim üssü haline geleceğinin 
altını çizen Şanal, “Sektör kendini gelişti-
riyor. Teknoloji ve ar-ge’ye yatırım yapıyor. 
Özellikle klima alanında memnun edici 
yatırımlar gerçekleşti. Global üreticiler sek-
törümüzdeki gelişimi izliyor. Yatırım için 
ülkemizi tercih etmeleri tabii ki tesadüf 
değil. Sektör olarak var gücümüzle ihracat 
hedeflerimize odaklandık” diye konuştu.
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Wavin Chemidro
CONNECT TO BETTER

 
 
 

Komple sistem çözümü 
Tasarım desteği
Taleplere göre farklı paket opsiyonları

Nerede olursanız olun 
Sentio akıllı telefon 
uygulaması ile konfor 
şartlarınızı siz belirleyin. kontrol sende!
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Haberler

A rmaş A.Ş., ürettiği hızlı basınç tah-
liye vanası için UL Belgesi aldı. Konu 

ile ilgili Armaş A.Ş. yetkilileri tarafından 
yapılan açıklamada, “Armaş A.Ş. olarak 
ürettiğimiz hızlı basınç tahliye vanamız, UL 
belgesi almaya hak kazandı. 
Bu belge UL (Underwriters 
Laboratories) tarafından 
ürün güvenilirliği konusunda 
standartlar hazırlayan ve bu 
standartlar kapsamında 
ürünlerin güvenilirliğini test 
eden bağımsız bir sertifi-
kasyon kuruluşu tarafından 
veriliyor. Ülkemizde bu bel-
geye sahip yerel bir üretici 
firmanın var olmayışından 

dolayı yangın projelerinde gerekli görülen 
UL onaylı bu ürün için dışa bağımlılık söz 
konusuydu. Armaş A.Ş. olarak başarıyla 
yürüttüğümüz bu proje ile birlikte, artık 
yerli üretim olarak UL onaylı ürün ile bera-

ber ülkemizin dışa bağım-
lılığını ortadan kaldırdık. 
Armaş A.Ş. olarak 45’i aşkın 
ülkeye ihracatımız sayesinde 
ülkemize katkı sağlamaktan 
gurur duyuyoruz. Islak Alarm 
Vanalarımız ve Test&Drenaj 
Vanalarımız için gerekli pro-
jelerimiz devam ediyor, 2019 
yılı içinde bu ürünlerimiz için 
de UL belgesi almayı planlı-
yoruz” ifadelerine yer verildi.

Armaş A.Ş., Hızlı Basınç Tahliye Vanası için UL Belgesi Aldı
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MTMD, Sektörel Basınla Buluştu

M ekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği 
(MTMD) 7. Dönem Yönetim Kurulu, 

11 Haziran 2019 tarihinde MTMD’nin 
Ataşehir’deki merkez ofisinde sektörel 
basın mensuplarıyla buluştu. Toplantıya 
MTMD 7. Dönem Başkanı İbrahim Biner, 
önceki dönem başkanı İrfan Çelimli, Başkan 
Yardımcısı Barış Şevketbeyoğlu, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Önder Polat ve Murat Suiç-
mez katıldı. Karşılıklı tanışma ile başlayan 
toplantıda MTMD Yönetim Kurulu, der-
neğin kuruluş amacı, sektördeki konumu, 
sektörün yaşadığı sorunlar hakkında bilgi 
verdi ve yeni dönem hedeflerini paylaştı.
MTMD 7. Dönem Başkanı İbrahim Biner, 
hem iklimlendirme sektörünün hem de 
iklimlendirme sektöründe faaliyet gös-
teren basın kuruluşlarının örgütlü oldu-
ğunu söyleyerek başladığı konuşmasında, 
MTMD’nin kuruluş amacı ve mevcut yapı-
sından bahsetti. Biner, “MTMD’nin amacı, 
Türk tesisat sektörünün uygulama kısmın-
daki üyelerimizin işlerinin daha verimli ve 
daha kârlı yapabilmelerine yönelik çeşitli 
faaliyetleri yerine getirmektir. Bu faaliyetleri 
yerine getirirken rekabet mekanizmasını 
bozucu unsurlardan uzak durmak gereki-
yor. Üyelerimiz ve yönetimimiz kendi içinde 
birtakım komisyonlar oluşturuyor. Derneği-
mizde bu komisyonlara destek veren birçok 

kişi var. Sektörümüzün diğer dernekleri 
de komisyonlarımız için destek veriyor. 
Komisyonlarımızda sayı sınırlaması yok, 
genel olarak yönetim kurulundan birer 
kişi komisyonlarımıza başkanlık yapıyor. 
Eğitim, üye ilişkileri, çalıştay düzenlenmesi, 
yurt dışı derneklerle iletişim, yurt dışı iş 
geliştirme, tüzük komisyonlarımız mevcut. 
Yönetim Kurulumuz 7 kişiden oluşuyor. Şu 
anda 41 tüzel üyemiz var, ikinci üyelikler 
ile birlikte toplam 74 üyeye ulaştık” dedi.
6. Dönem MTMD Başkanı İrfan Çelimli 
ise, uygulama konusundaki sorunlardan 
bahsetti. Güçler ayrılığı ilkesine vurgu 
yapan Çelimli, “Sektörel güçler ayrılığı 
olmazsa olmaz, her uzmanlık alanı kendi 
alanında temsil edilmeli. Dolayısıyla doğru, 
başarılı ve sürdürülebilir bir sektör olmak 
için tasarım, malzeme temini, uygulama, 
test ve devreye alma konularının her biri 
ayrı güçtür ve tüm bu disiplinler eşgü-
düm içinde çalışmalıdır” dedi. Haksız 
rekabetin ortadan kaldırılabilmesi için 
sektörel işbirliğinin çok önemli olduğunu 
belirten Çelimli, “En temel sorunumuz; 
haksız uygulamalar ve haksız rekabet. Bu 
sorunları, sektör bileşenleri olarak birlikte 
hareket ederek çözebiliriz. Haksız rekabeti 
önlemek için birçok çalışma yaptık, bunlar 
yeni dönemde de devam edecek. Ülke-

mizde piyasaların daralması da önemli bir 
sorun. Dolayısıyla bizim yurt dışı piyasalarla 
olan çalışmalarımızı daha da artırmamız 
gerekiyor. Üyelerimizin önemli bir kısmı 
yurt dışında faaliyet gösteriyor ama halen 
yurt dışında hiç çalışmayan üyelerimiz de 
var. Yapı sektöründeki sıkıntılar, gelecek 
çalışma döneminde birçok üyemizi yurt 
dışına yöneltecektir. Hem iç pazar hem de 
dış pazarda dengeli olmayı hedefleyen bir 
yapıya sahibiz” diye konuştu. 
Sözleşme koşullarının daha haklı yapıla-
bilmesi için eksikliklerin giderilmesi ve yar-
gının daha düzgün çalışması gerektiğine 
dikkat çekilen toplantıda ayrıca, sadece 
sektörel basının değil, basının ve medya-
nın gücü vurgulandı ve MTMD’nin etkinlik 
ve toplantılarında basının yer almasının 
değeri ifade edildi. Basınla bu tür buluşma-
ların tekrarlanması yönünde ortak görüş 
oluştu.





Haberler

T eknolojinin hızla geliştiği günü-
müzde, markalar müşterileri ile daha 

iyi iletişim sağlamak adına yeni yatırımlara 
imza atıyor. İletişimin teknolojiyle birleşmesi 
şirketlerin verimliliklerini artırırken, müşteri 
taleplerine de doğru çözüm yaratmalarını 
sağlıyor. Türkiye makine pazarının lider 
markalarından Tezmaksan da bu alanda 
yeni bir işbirliğine imza attı. Tezmaksan 
iletişim altyapısını, dünyanın en iyi CRM 
ve lider kurumsal bulut bilişim çözümleri 
firması Salesforce’a emanet etti. Anlaşmayı 
Tezmaksan Makina Genel Müdürü Hakan 
Aydoğdu ve Salesforce Türkiye Platinum İş 
Ortağı Inspark CEO’su Serdar Susuz birlikte 
imzaladı. Konuyla ilgili Hakan Aydoğdu, 
“Mobil teknolojideki gelişmeler, hepimizin 
hayatını değiştiriyor. Satın alma alışkanlıkları 
değişirken elbette satış ve müşteri hizmetleri 
süreçleri de değişiyor. Bu nedenle Tezmak-

san müşterilerini çok daha iyi anlayıp, pazar-
lamadan, satışa, müşteri hizmetlerine ve iş 
analizine kadar birçok konuda Salesforce 
ile işbirliğine gittik” dedi. Salesforce 360 
müşteri yönetimi ile satış ve servis birimleri-
nin bağlantılı olarak aynı platform üzerinde 
yönetileceğini belirten Aydoğdu “Müşteri-
mizi daha iyi tanıyıp ve onların tercihlerine 
göre kusursuz bir hizmet sunmayı hedefli-
yoruz. Akıllı müşteri, akıllı hizmetler bekliyor 
ve müşteri deneyimi her zamankinden daha 

Tezmaksan, İletişim Altyapısını Salesforce’a Emanet Etti

fazla önem taşıyor” açıklamasını yaptı. 
Salesforce Türkiye Platinum İş Ortağı Ins-
park CEO’su Serdar Susuz ise, “Günümüzde 
müşterilere tercih ettikleri kanallarda, her an 
her yerde daha hızlı ve esnek hizmet veril-
mesi gerekiyor. Müşterilerimizin sorularına 
hızla cevap verebilmemiz için sunacağımız 
bilgi bankası özelliği ile hem teknik des-
tek ekibinin bilgiye ulaşabilecekleri hem de 
müşterilerimizin portal üzerinden sorunla-
rına çözüm bulabilecekleri kaynak oluşturu-
lacak. Bu platform, bulut tabanlı olmanın 
avantajı ile her yerden her an ulaşılabilir. 
Salesforce Canlı Destek ile web sitesi ve 
kurumsal mobil uygulamalarımız üzerinden 
gelen müşteri sorularına anında cevap vere-
bilmeyi ve bulut tabanlı mobil uygulama 
platformu olarak, her an her yerden (ofisten 
veya sahadan) servis kaydı alınmasını sağ-
layacaktır” dedi.

sıtma, soğutma, motor kontrol sis-
temleri ve güç çözümleri alanlarında 

dünyanın öncü şirketlerinden Danfoss, güç-
lenmeye devam ediyor. Sektörde uzun yıllar-
dır yer alan Mert Kalafatoğlu, Danfoss Türkiye 
Soğutma Segmenti Satış Direktörü olarak 
göreve başladı. 1978 İstanbul doğumlu Mert 
Kalafatoğlu, İstanbul Erkek Lisesi’nin ardın-
dan Makina Mühendisliği lisans eğitimini 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. İş 
hayatına 2002 yılında Satış Mühendisi olarak 
Isısan Isıtma ve Klima Sanayii’nde başlayan 

Danfoss Türkiye Soğutma Segmenti Satış Direktörü 
Mert Kalafatoğlu Oldu

Kalafatoğlu, daha sonra aynı şirkette Dış İlişki-
ler Departmanı Grup Lideri olarak devam etti. 
2007 yılından bu yana Bosch Termoteknik’te 
hem ulusal hem de uluslararası görevlerde 
yer alan Kalafatoğlu en son Ortadoğu ve 
Kafkaslardan Sorumlu Satış Müdürü görevini 
yürütüyordu. Mert Kalafatoğlu Haziran ayı 
itibarıyla Danfoss Türkiye Soğutma Segmenti 
Satış Direktörü olarak iş hayatına devam ede-
cek. Almanca ve İngilizce bilen Kalafatoğlu, 
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan bölgelerin-
den sorumlu olacak. 

I

D

Danfoss, Dünya Soğutma Gününü Kutladı
anfoss, insanlığın iyiliği için soğutma, 
iklimlendirme ve ısı pompalarının 

rolünün altını çizerken sektör gelişimini 
teşvik etmeyi amaçlayan Dünya Soğutma 
Günü’nde, paydaşlarına özel çeşitli etkin-
likler düzenledi. Dünya Soğutma Günü 
boyunca süren etkinliklerde Danfoss 
soğutma segmentinin ürünleri, kullanım-
ları, sağladığı tasarrufun ve kolaylıkların altı 
çizildi. Danfoss Genel Merkezinde başlayan 
etkinlik dizisi, çalışanlara verilen eğitimin 

ardından soğuk zincirin yerinde görülebile-
ceği saha ziyaretleri ile devam etti. Danfoss 
ekibi ayrıca tüm gün bayi ve alt bayilere 
de ziyaretler yaparak gerek gün özelinde 
gerekse Danfoss ürünleri ile ilgili bilgi akta-
rımında bulundu. Danfoss, sosyal medya 
üzerinden de #serinbirnefesal #enhavalıgu-
num #dunyasogutmagunu2019 etiketleri 
ile 26 Haziran’ın bilinirliğinin artmasına katkı 
sağladı. Belirlediği hashtag ile paydaşlarıyla 
beraber sosyal medya yarışması da düzen-

leyen Danfoss, Dünya Soğutma Günü kap-
samında çalışanlarıyla bir akşam yemeğinde 
buluşarak kutlamalara devam etti. 

10 TERMODİNAMİK • TEMMUZ 2019





Haberler

Form Şirketler Grubu, Su Kaynaklı Isı Pompaları Alanında 
Yerli Üretime Başladı

F orm Şirketler Grubu, su kaynaklı ısı 
pompaları alanında yerli üretime 

başladı. 
Form, 30 yıla yakın bir süredir distri-
bütörlüğünü gerçekleştirdiği Climate-
Master ısı pompaları ve üretimi İzmir 
Pancar O.S.B.’ndeki üretim tesislerinde 
gerçekleştirilen Euroform markalı yerli ısı 
pompaları ile ürün yelpazesini genişleti-
yor ve her türlü kurumsal iklimlendirme 
ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor. 
Özellikle toprak ve su kaynaklı ısı pom-
pası sistemlerinde bugüne kadar birçok 
yenilikçi uygulamaya imza atan Form, 
1993 yılından bu yana Amerikan menşeli 
Climate Master markasının Türkiye’deki 
temsilciliğini yürütüyor. Bu yıllarda baş-
layan ısı pompası sistem tanıtımları ve 
uygulamaları ile Form, ısı pompası konu-
sunda Türkiye’deki öncü firma konu-
muyla dikkat çekiyor. Türkiye’deki su 
kaynaklı ısı pompası pazarındaki uygula-
maların yüzde 60’ını gerçekleştiren Form 
Endüstri Ürünleri’nin sahada 40 bin adeti 
aşkın çalışan cihazı mevcut.
Form, ısı pompası alanındaki bu bilgi biri-
kimi ve deneyimini yerli üretime taşıya-
rak, 2019 yılı itibarıyla Euroform markalı 
su kaynaklı ısı pompası üretimine başladı. 
İzmir’deki Form tesislerinde son teknoloji 
ile üretilen Euroform su kaynaklı ısı pom-
paları, ürün kalitesi ve fiyat avantajının 

F
Form’dan Mitsubishi Heavy Industries’e Ziyaret

orm Şirketler Grubu, bu yıl başında 
iş ortaklığına imza attıkları ve Form 

MHI Klima Sistemleri firmasını kurdukları 
ortağı Japon teknoloji firması Mitsubishi 

Heavy Industries’i yerinde ziyaret etti. Form 
MHI Klima Sistemleri’ni temsilen Japonya’ya 
giden Form Şirketler Grubu Yürütme Kurulu 
Başkanı Tunç Korun ve Form MHI Klima 

yanı sıra ısı pompası alanındaki yenilikçi 
özellikleriyle de bu sistemler arasında 
öne çıkıyor.
Form, yerli üretim kapsamında Euro-
form markasıyla ilk etapta 11,15 ve 22 
kW’lik ürünlere ağırlık verecek ve ilerle-
yen dönemlerde farklı kapasitelerin de 
üretimini gerçekleştirecek. 
Su kaynaklı ısı pompalarında gerçekleş-
tirilecek yerli üretim sayesinde, yakla-
şık 30 yıldır Form güvencesi ile sunulan 
ClimateMaster ısı pompasının yanı sıra 
Euroform markalı yerli ısı pompası ürün-
lerinden oluşan geniş ürün portföyü ve 
farklı fiyat seçenekleri alternatif olarak 
profesyonellere sunulacak.
Kullanım alanları genelde Shell&Core 
binalar olan ısı pompaları AVM, iş mer-
kezi, kompleks binalar, kamu kurulum 
ve kuruluşları gibi büyük mimarı yapı-
larda rahatlıkla uygulanabiliyor. Bu 
uygulamalarda Euroform Su Kaynaklı Isı 
Pompası sunduğu kapasite seçenekleri, 
geniş çalışma limitleri, Form tarafından 
özel olarak geliştirilen otomasyon sis-

temi, yüksek verimli scroll kompresör, 
ısıl verimliliği yüksek co-axial eşanjör, 
estetik, ergonomik tasarım ve gelişmiş 
otomasyon-kumanda seçenekleri ile hem 
ilk yatırımda hem de işletme maliyetleri-
nin doğru yönetilmesi açısından önemli 
avantajlar sağlıyor. 

Maksimum verimlilik, minimum 
enerji harcaması 

Çevre dostu enerji sistemlerinin giderek 
yaygınlaştığı ülkemizde su kaynaklı ısı 
pompaları kurumsal ve bireysel kulla-
nıcılara birçok avantaj sunuyor. Düşük 
yatırım maliyeti sayesinde erişim kolaylığı 
sunan bu ürünler; uzun ömürlü yapıları, 
düşük bakım maliyetleri, mimari değişik-
liklere kolayca uyum sağlayabilen modü-
ler yapıları ile dikkat çekerken bağımsız 
kontrol imkanı ve 50 yıldan fazla süredir 
hem dünyada hem de Türkiye’de dene-
nen bir teknoloji olması itibarıyla da kul-
lanıcılar tarafından en uygun alternatif 
olarak öne çıkıyor.

Sistemleri Genel Müdürü Mehmet Oral’ı 
MHI Termal Başkanı Kaoru Kusumoto, MHI 
Termal Genel Müdürü Moritomi Kano ve 
MHI Termal Satış Koordinatörü Nobuaki 
Suzuki karşıladı. İş ortaklıklarını, Türkiye 
pazarını, hedeflerini ve gelecek planlarını 
değerlendiren Türk – Japon ekip Mitsu-
bishi Heavy Industries’in Tokyo’daki yeni 
merkez binalarını da gezme imkanı buldu. 
Tunç Korun ve Mehmet Oral, Form Şirketler 
Grubu ve Form MHI Klima Sistemleri adına 
MHI Termal Başkanı Kaoru Kusumoto’ya 
ziyaretlerini sembolize eden bir hediye de 
sundu.
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Bina Tekniğinde Güven Veren Çözüm Ortağınız

Sirkülasyon Sistemlerinde 
Yüksek Enerji Verimliliği 

Atıksu & Drenaj Sistemlerinde 
Çeşitlilik ve Yüksek Kalite

Frekans Kontrollü Hidrofor Sistemleri ile 
Konforda Süreklilik

Yangın Pompasında 
Yüksek Standartlar



Haberler

Baymak, 50’nci Yaşını Bayileriyle Birlikte Kutladı

F aaliyetlerine 1969 yılında termosifon, 
kat kaloriferi ve hidrofor üretimiyle 

başlayan ve Türkiye’nin doğalgazla tanış-
masının ardından 1990 yılında ilk kombi-
sini satışa sunan Baymak, 50 yaşını geride 
bıraktı. Baymak “Altın Yılı”nı, bayileri, teknik 
servisleri, tedarikçileri, çalışanları ve sektörün 
önde gelen isimlerinin katılımıyla görkemli 
bir geceyle kutladı. Çırağan Sarayı’ndaki kut-
lama yemeğine Baymak CEO’su Ender Çolak 
ve BDR Thermea Group CEO’su Bertrand 
Schmitt ev sahipliği yaptı. 
Baymak CEO’su Ender Çolak, bugün 
Baymak’ın dünya ısıtma soğutma sektörü-
nün en önemli oyuncusu haline gelmesinde 
emeği geçen herkese teşekkür etti. 50 yılın 
Türkiye’de kurulmuş bir sanayi şirketi açısın-
dan çok önemli bir zaman dilimi olduğunu 
belirten Çolak, “Bu süre zarfında her geçen 
yıl istikrarlı bir şekilde büyüdük, üretim kapa-
sitemizi artırdık, ürün yelpazemizi genişlet-
tik. Türkiye’nin kombi markası haline geldik. 
Bugün artık Türkiye’de akla Baymak denince 
kombi, kombi denince Baymak geliyor” dedi. 

Odağımızda müşteri deneyimi var

Baymak’ın 2013 yılında sektöründe dün-
yanın en büyük oyuncularından biri olan 
BDR Thermea Group bünyesine katıldığını 
anımsatan Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“BDR Thermea Group’un şirketimize verdiği 
katkı sayesinde hizmet anlayışımızı yeni-
ledik; müşteri yolculuğunda öncü olmak 
amacıyla bayilerimizle, tedarikçilerimizle, 
teknik servislerimizle, çalışanlarımızla ve 

müşterilerimizle çok yakın ilişkiler kurduk. 
Biz büyürken onların da büyümesini ve 
çağa ayak uydurmasını sağlayacak yatırım-
lar yaptık. Öte yandan sosyal fayda odaklı 
pazarlama ve içerik pazarlamasının önemi 
de her geçen gün artıyor. Nitekim sosyal 
konularda çözüm getiren bir markayı tercih 
eden tüketicilerin oranı yüzde 64 ve biz bu 
konuda oldukça iddialıyız. ‘Müşteri Dene-
yimini En İyi Yöneten Markalar’ın yarıştığı 
A.L.F.A. Awards’ta Isıtma kategorisinde 
‘Müşteri Markası’ ödülünü almamız, Muse 
Creative Awards’ta yine bu konuda iki ödül 
almamız ve diğer bahsedemediğim ödül-
ler bu anlamda doğru yolda olduğumuzu 
gösteriyor.” 
Çolak, Baymak’ın yenilenebilir enerji ve enerji 
dönüşümünde de sektöre öncülük ettiğini 
vurgulayarak, ürün portföylerinde yenile-
nebilir enerji kategorilerinde üretim, ihracat 
ve ithalat bulunduğu bilgisini hatırlatarak, 
“Gelecek bize çocuklarımızın yaşayabile-
ceği bir dünya için temiz enerji kullanımını, 
yenilenebilir kaynak tüketimini işaret ediyor. 
Yenilenebilir enerji kullanımı için geçen yıl 
dünyada 200 milyar doların üzerinde yatırım 
yapıldı. Araştırmalar 10 yıl içinde Avrupa’da 
kombi ve kazan pazarının yüzde 30 oranında 
daralacağını, katı yakıtlı kazan pazarının da 
zaman içinde yok olacağını gösteriyor. Diğer 
yandan Uluslararası Enerji Ajansı tarafından 
yapılan projeksiyonda, 2060 yılına kadar 
dünyada kullanılan elektriğin yarısından faz-
lasının güneş enerjisiyle üretileceği ve sera 
gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltacağı 
öngörülüyor” dedi. 

Bugün olsa yine Türkiye’ye 
yatırım yaparız 

50’nci yıl kutlamasına katılarak bir konuşma 
yapan BDR Thermea Group CEO’su Bertrand 
Schmitt, Baymak’ın son yıllardaki atağıyla grup 
içinde en hızlı büyüyen şirketlerden biri oldu-
ğunu ve Türkiye’nin BDR Thermea Group’un 
‘üretim üssü’ haline geldiğini söyledi. Schmitt 
sözlerine şöyle devam etti: “İki hafta önce 
başka ülkede bir toplantıdaydım ve şöyle bir 
soru aldım: 'Türkiye’de çok büyük bir varlığa 
sahipsiniz, Türkiye’ye tekrar yatırım yapar mısı-
nız?' Çok önemli bir soruydu. Türkiye, grubu-
muz içerisindeki 7 büyük pazardan biri. Bu 
soruyu ciddiyetle ele aldım ve Türkiye’de neden 
bulunduğumuzu düşündüm. Bu konuda üç 
neden buldum. Türkiye hem Avrupa’da hem 
de çevresinde çok büyük bir pazar. Avrupa’da 
ve dışında büyüme olanaklarımıza baktığı-
mızda Türkiye çok iyi bir seçim. Mesela bu 
sayede geçen yıl Rusya’ya yaptığımız ihracatı-
mızı artırdık. Bir diğer nedenimiz ise teknoloji, 
Türkiye pazarında bizim için önemli olan tek-
nolojilere sahibiz. Peki Türkiye’de olmasaydık 
bugün Türkiye’ye yatırım yapar mıydık? Yine 
yapardık, bunun için de iki iyi nedenimiz var. 
Biri bugün burada bulunan iş ortaklarımızla 
yıllar içinde kurduğumuz ilişkinin niteliği ve 
kalitesi. İkinci nedenim ise buradaki ekibi-
miz” değerlendirmesinde bulundu. Gecenin 
en anlamlı anlarından biri de çeyrek ve yarım 
asırdır Baymak ailesi içinde yer alan bayilerin 
taltif edilmesi oldu. Ender Çolak ve Bertrand 
Schmitt, 25 ve 50 yıldır Baymak bayisi olan 
yol arkadaşlarına birer teşekkür plaketi sundu.
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her zaman bilin-
cinde olduk. 
Sahip olmaktan 
gurur duyduğu-
muz ve başarı-
mızın temelini 
oluşturduğuna inandığımız bu değerlerimizi 
şimdi TEİD üyeliğimiz ile yeni bir konuma 
taşıyoruz. Bir dünya markası olma yolunda 
güçlü adımlarla ilerlerken TEİD üyeliğimizin 
tüm paydaşlarımıza olan sorumluğumuzun 
önemli bir göstergesi olduğuna inanıyorum. 
Şirketlerin DNA’sına itibar yönetimini bir fel-
sefe olarak eklemeliyiz. Bunun için itici güç 
olarak da ‘değerler'e sahip çıkılmalı. Dün 
olduğu gibi bugün ve gelecekte de iş etiği 
ilke, anlayış ve uygulamalarımızla çalışmala-
rımıza devam edeceğiz” dedi.

E

Baymak Etik ve İtibar Derneği’ne Katıldı
tik ve İtibar Derneği’nin (TEİD) bugün 
140’ı aşan üyeleri arasına Baymak da 

katıldı. TEİD’in üyeleri arasına katılarak, Bir-
leşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 
özünü oluşturan 10 temel ilkeyi de içeren 
‘TEİD Etik Beyannamesi’ni imzalayan Bay-
mak, kurumsal politikaları arasında iş etiği 
ve değerlerinin yer aldığını resmen beyan 
etmiş oldu. İş etiği ilke ve kurallarının anla-
şılması, benimsenmesi, yaygınlaştırılması için 
kılavuzluk etmek ve referans merkezi olmak 
misyonuyla 2010 yılından bu yana faaliyet 
gösterdiklerini belirten Etik ve İtibar Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ertuğrul 
Onur, 2019 yılı itibarıyla 140 kurumsal üyeyi 
aşarak umut verici bir büyüme grafiği gös-
terdiklerini ifade etti. Onur, katılımla ilgili 
olarak “Kurumsal etik kodlara sahip çıkan 

firmalar dünyada ve ülkemizde hızla artıyor. 
Şirketler etik değerlerin artık uzun vadede 
markalarına, repütasyonlarına değer ve 
itibar katacağı bilinciyle hareket ediyor ve 
aramıza katılıyor. İş dünyasının yoğun des-
teğini alarak büyüyen derneğimiz bugün, 
Türkiye’nin öncü kurum ve kuruluşlarının 
aralarında olduğu 140 üyeyi aşmıştır. Etik 
ilke ve değerlerin şirketlerin tüm idari ve 
ticari fonksiyonları tarafından benimsenmesi 
ve bir iş yapma biçimi haline getirilmesi için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadesinde 
bulundu. Baymak CEO’su Ender Çolak ise 

“Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış Baymak 
Ailesinin özünü oluşturan güvenilir, samimi, 
adil, yenilikçi, şeffaf, dürüst ve uzman olma 
değerlerimizle sektörümüze, müşterilerimize 
ve gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun 
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İmbat, Ar-Ge Merkezi Belgesini Aldı

İ mbat’ın Ar-Ge Merkezi, resmiyet 
kazandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge Merkezi 
Belgesi’ni alan İmbat, yeniliklerini Ar-Ge 
Merkezi ile sürdürecek. 
Ar-ge odaklı yapılanmasıyla, Türkiye’de ve 
dünyada pazar ihtiyaçlarına doğru çözümler 
sunan, bugünü ve geleceği yakalayan tasa-
rımlar hazırlamayı hedefleyen İmbat, yüksek 
verimlilik sağlayan, çevreye duyarlı ürünlerini 
dünya pazarlarına sundu. Sektöre sağladığı 
ilkler ve özgün ürünlerle, iklimlendirme ve 
soğutma alanında imza attığı tamamen yerli 
tasarımlarla Türkiye’de mühendislik adına 
önemli bir marka olan İmbat İklimlendirme 
ve Soğutma Sistemleri, ar-ge çalışmalarına 
Ar-Ge Merkezi ile devam edecek. İmbat 
Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Gümrük-
cüler, İmbat Ar-Ge Merkezi’nin, sektör-
üniversite ilişkisini de sağlayarak, nitelikli 
bilimsel-teknolojik araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti. Gümrük-
cüler, İmbat’ın ar-ge odaklı yapılanmasına 
vurgu yaparak, bakanlık tarafından onayla-
nan Ar-Ge Merkezi hakkında şu açıklama-
larda bulundu: “İmbat olarak, iklimlendirme 
ve soğutma teknolojileri geliştirerek yüksek 
enerji performanslı ürünler tasarlıyoruz. 
Kuruluşumuzdan bu yana İmbat için Ar-Ge 
en önemli konulardan biri oldu. Ar-Ge ve 

yenilik ekosisteminin 
yapıtaşı olan bilgi 
ve uzmanlık bizim 
için en önemli kav-
ramlardan oldu. 28 
yıllık deneyimimiz, 
uluslararası işbirlik-
leriyle zenginleştirdi-
ğimiz know-how ve 
mühendisler tarafın-
dan kurulup yöneti-
len bir firma olma-
mız, ar-ge konusun-
daki rolümüzün de hem belirleyicisi hem de 
destekçisi. Ar-ge yatırımı yapmadığımız hiç-
bir yıl olmamıştır. Şimdi de Ar-Ge Merkezi 
olarak aldığımız destek ile sahip olduğumuz 
bilgi ve birikimden yeni bilgiler ortaya çıkar-
mak, teknolojiyi tasarlayarak sektörümüze 
inovatif tasarımlar kazandırmak için çalış-
maya devam edeceğiz.” Sektörün ve eko-
nominin faydası için sadece burada üret-
menin değil; burada tasarlamanın önemini 
vurgulayan Gümrükcüler, “Yerli üretimin 
güçlenmesi için ar-ge desteklerinin devletçe 
sağlanıyor olması ve bu alanda gelişmelerin 
iyi yönde olması sevindirici. Yerli malı kul-
lanma hakkındaki söylemlerin ardından, 
firmaların, yurtdışı markaların üretimlerini 
burada yaparak yerlileştirme sürecine girdi-

ğini görüyoruz. Bu durum bir gelişme olarak 
algılanabilir. Ancak bu firmalar ar-ge ve bilgi 
birikimi sağlamadıkları için ekonomiye kat-
kıları sınırlı olmaktadır. Türk sanayi, ar-ge 
ve yerli tasarımlarla gelişecektir” sözleriyle 
hem bugün hem de gelecek vizyonu için 
“yerli tasarım” anlayışının önemini belirtti. 
İmbat ürünlerinin sadece Türkiye’de değil, 
dünya pazarlarında da yer aldığını belirten 
Gümrükcüler, “Yaklaşık kırk ülke ile ihracat 
bağlantımız var. Hem bire bir kendi faaliyet-
lerimiz hem de distribütörlük kurduğumuz iş 
ortaklarımızla farklı pazarlarda yer alıyoruz. 
Bu topraklarda yetişen mühendislerle, yüzde 
yüz yerli tasarımlar yapan bir marka olarak 
dünyada ülkemizi temsil etmekten gurur 
duyuyoruz” dedi.
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B ir Avrupa Birliği projesi kapsamında 
ortaya çıkan “Uluslararası Sürdürü-

lebilir Yapılar Sempozyumu (International 
Sustainable Buildings Symposium-ISBS)”nun 
dördüncüsü, 18-20 Temmuz 2019’da Dal-
las-Teksas/Amerika Birleşik Devletleri’nde, 
Ankara Üniversitesi-Gazi Üniversitesi-Texas 
Tech Üniversitesi-Texas A&M Commerce 
Üniversitesi konsorsiyumunda, Amerikan 
Mimarlar Enstitüsü (American Institute of 
Architects-AIA Dallas) ve ABD Yeşil Bina-
lar Derneği (U.S. Green Building Council- 
USGBC) işbirliği ile gerçekleşecek. DKM 
İnşaat ve Danışmanlık San. Tic. A.Ş. Genel 
Müdürü C. Volkan Dikmen de sunumuyla 
sempozyumda yer alacak. 

Ses ve Isı Yalıtım Malzemesi 
Üretim Projesinin temel 
değerleri

Yarışmanın jürisi Texas Tech Üniversitesi, 
Texas A&M Commerce Üniversitesi, Ame-
rikan Mimarlar Enstitüsü ve ABD Yeşil Bina-
lar Konseyi, Ankara Üniversitesi ve Gazi 
Üniversitesi’nin kent ve yapı uzmanların-
dan oluşuyor. Jüri yarışma kapsamındaki 
her kategoriyi kendi içerisinde değerlendi-

rip projeleri; kent vizyonlarındaki yeri, küre-
sel ölçekte gerçekleştirilen diğer projelerle 
kıyaslama, sürdürülebilirlik, etkin ve verimli 
çalışma, çevresel hassasiyet, uygulanabi-
lirlik, tasarım, şehre ve topluma katacağı 
değerler, uygulama biçimleri, ortaklık/pay-
daşlık yapısı ve yeni getirilen yaklaşımlar 
açısından inceledi.

Sürdürülebilir yapı malzemesi 
olarak geri dönüştürülebilir 
TUNEX

Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Texas 
Tech Üniversitesi, Texas A&M Commerce 
Üniversitesi, Amerikan Mimarlar Enstitüsü 
ve ABD Yeşil Binalar Konseyi’nden kent 
uzmanlarının oluşturduğu yarışma jürisinin 
aldığı karar neticesinde Geri Dönüştürü-
lebilir TUNEX - Atık Kauçuktan Yangına 
Mukavim Ses ve Isı Yalıtım Malzemesi Üre-
tim Projesi (DKM İnşaat ve Danışmanlık 
San. Tic. A.Ş.) Sürdürülebilir Yapı Malze-
meleri Kategorisinde birinci seçildi.

Ödül töreni

IV. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar 
Sempozyumu kapsamında düzenlenen 
“ISBS2019 Sürdürülebilirlik Ödülü - En İyi 
Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması”nın 
Ödül Töreni 19 Temmuz 2019 tarihinde, 
18.00 - 20.00 saatleri arasında Crowne 
Plaza Dallas Near Galleria-Addison/Dallas-
ABD’de gerçekleşecek olan Sempozyum 
Galasında yapılacak ve ödül sahiplerine 
ödülleri takdim edilecek.

DKM İnşaat’a Prestijli Birincilik Ödülü

Aironn, İSİB İhracatçı Başarı Ödülünü Aldı
SİB tarafından her yıl, Türkiye İklim-
lendirme Endüstrisinin ihracatına 

katkıda bulunan başarılı ihracatçı kuru-
luşlara ödüller veriliyor. 2018 yılı Tür-
kiye İklimlendirme Endüstrisi ihracatının 
başarılı kuruluşları arasında yer alması 
nedeniyle, İSİB tarafından Aironn’a başarı 
ödülü verildi. Konuya ilişkin olarak şirketin 
Yönetim Kurulu Başkanı Yasemin Akgül, 
özetle şunları söyledi: “2018 yılı, ülke 
genelinde zorlu koşullar altında çalışı-

lan bir yıl oldu, iç pazarda hatırı sayılır 
ölçüde daralma görüldü. Firmaların faa-
liyetlerini sürdürebilmeleri, yatırımlarına 
devam edebilmeleri için dış pazarlarını 
genişleterek güçlendirmeleri şart oldu. 
Kriz dönemi öncesinde, sürdürülebilir 
bir yurtdışı satış altyapısı oluşturmuştuk. 
Kriz döneminde yurtdışı satış ağımızı 
güçlendirerek daha fazla sayıda yurtdışı 
projelerde yer aldık. Bu sürecimiz için krizi 
fırsata çevirebildiğimizi söyleyebilirim.”

İ

5. Uluslararası Deprem Mühendisliği 
ve Sismoloji Konferansı’na (5ICEES) 

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü ev 
sahipliği yapıyor. 
Konferans 8-11 Ekim 2019 tarihleri ara-
sında Ankara’da ODTÜ Kültür ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 
Ulus Yapı’nın kurumsal üyesi olduğu Tür-
kiye Deprem Mühendisliği Derneği (TDMD) 
tarafından düzenlenen Konferansın bildiri-
leri 1 Ağustos 2019 tarihinde kesinleşmiş 
olacak. Erken kayıt indirimi ise 1 Eylül 2019 
tarihine kadar devam edecek.

5ICEES 
Uluslararası Deprem 
Mühendisliği ve 
Sismoloji 
Konferansı Ekim 
Ayında Yapılacak
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D aikin, 2018 yılı sürdürülebilirlik perfor-
mansını paylaştığı “Çevre Raporu”nu 

‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ kapsamında 
yayımladı. Dünyanın en saygın referans 
kurum ve kuruluşlarının hazırladığı verilerden 
yola çıkılarak hazırlanan rapor, 2050 yılına 
gelindiğinde dünyanın iklim, enerji, nüfus gibi 
konularda hangi durumda olacağını ortaya 
koyarak, uzun vadede bu sorunların çözü-
müne katkıda bulunmak amacıyla hazırlandı. 
‘Çevresel sürdürülebilirlik, Daikin için temel bir 
hedeftir’ anlayışı ile yürütülen çalışmalar ışı-
ğında hazırlanan rapor aynı zamanda “dün-
yaya değer yaratma, sürdürülebilir kalkınma 
hedefleri, sürdürülebilir şehirler” gibi birçok 
konuda kılavuz niteliğinde.

Daikin’in hedefi: “2050 yılına kadar 
sıfır CO2 emisyonu” 
Isınma potansiyeline sahip soğutucu akışkan-
lar ile çevreye duyarlı ürünlerin kullanılmasını 
yaygınlaştırmaya çalışan Daikin, Paris İklim 
Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri ışığında 2050 yılına kadar 
sıfır CO2 emisyonu hedefi koydu. Daikin Tür-
kiye CEO’su Hasan Önder, “2017 mali yılında 
Daikin’in konut tipi klimalardaki sera gazı 
emisyonlarının düşürülmesine yönelik dünya 
genelindeki çabaları neticesinde normal bir 
yıla kıyasla 54 milyon ton karbondioksit gazı 
(CO2) eşdeğeri tasarruf sağlanmıştır. Bunun 
en büyük nedeni, enerji verimli inverter tek-
nolojisi ve daha düşük küresel ısınma potansi-

yeline sahip R-32 gazının kullanımıdır. Daikin, 
günümüzdeki ve gelecekteki tüm soğutma 
ve ısıtma ihtiyaçlarını karşılamak için evlere, 
işletmelere ve endüstriye en verimli ve güvenli 
çözümleri sağlamaya kendini adamıştır. Yap-
tığımız her şeyde çevreyi koruma sorumlu-
luğumuzun tamamen farkında olarak, tüm 
politikalarımızı, uygulamalarımızı ve süreçle-
rimizi, merkezine çevresel sürdürülebilirliği 
koyarak geliştiriyor ve uygulamaya alıyoruz. 
Çevresel sürdürülebilirlik, Daikin için temel 
bir hedeftir. Ekonomik ve ekolojik açından 
işimizi, yeşil ilkelere bağlı olarak yapıyoruz. Bu 
amaçla klimalar için geliştirmesini sağladığı-
mız ve sektörün de kullanımına sunduğumuz 
R32 gazı en güzel örnektir” dedi.

Daikin Türkiye, ‘Temiz Hava Elçileri’ 
ile çocukları bilinçlendiriyor
Belçika ve Türkiye’deki gibi üretim tesislerinde 
‘Green Heart Factory’, ‘Yeşil Kalpli Fabrika’ 
sertifikasına uygun faaliyet gösteren Daikin; 
soğutma, ısıtma, nemlendirme ve genel 
olarak daha iyi bir hava kalitesi uygulayarak 
insanların sağlığına ve konforuna katkıda 
bulunmayı hedefliyor. Ayrıca endüstriyel 
soğutma çözümleri ve gıda soğuk zinciri 
için sağladığı çözümlerle de dünya gene-
linde gıda zayiatlarının azaltılmasına katkıda 
bulunarak dünyanın en büyük sorunlarından 
israfı önlemeyi amaçlıyor. Çevresel sürdürüle-
bilirlik çalışmalarından somut örneklerin yer 
aldığı raporda şu bilgilere yer veriliyor: “2005 

Daikin “Çevre Raporu”yla Geleceğini Planlıyor

ila 2017 yılları arasında Daikin'in küresel net 
satışları 3 katına çıkarken buna karşılık dünya 
genelinde Daikin üretim tesislerinin sera gazı 
emisyonları %74 oranında azaldı. Daikin 
Avrupa Merkez Ofisi’nin Yeşil Kalpli Fabrika 
standardına çevre koruma faaliyetlerinin kali-
tesinin yükseltilmesi amacıyla 4 yeni stan-
dart daha eklendi. Yeni standartlardan olan 
‘Gümüş tescil’ ise bu yıl Belçika’daki Daikin 
Ostend fabrikasına verildi. Daikin ayrıca tüm 
dünyada ‘Hava İçin Orman’ projeleri olarak 
adlandırılan biyo çeşitlilik projelerini destek-
lemeyi sürdürdü. WWF tarafından başlatılan 
ışıkları söndürme hareketi ‘Dünya Saati’ne 
her yıl olduğu gibi Daikin Belçika ve Daikin 
Türkiye ofisleri desteğini sürdürdü. Daikin 
Türkiye, ‘Temiz Hava Elçileri’ kapsamında 
çocukları temiz havanın önemi konusunda 
bilinçlendirmeye de devam etti.”

Daikin Çevre Vizyonu 2050
Daikin; ticari faaliyetlerinin, ürün ve hiz-
metlerinin neden olduğu CO2 emisyonlarını 
sıfıra düşürmek amacıyla her 5 yılda bir 
hedefler belirleyerek uygulamaya koyuyor. 
Daikin Çevre Vizyonu 2050, CO2 emisyon-
larını şu 3 alana odaklanarak düşürmeyi 
hedefliyor; “daha verimli ürünler, binaların 
daha verimli çalışmasına yönelik çözümler 
ve soğutucu akışkanların geri kazanılması 
ve geri dönüştürülmesi”. 

Raporun tamamına ulaşmak için: https://www.daikin.
com.tr/Basin-Medya/File/Daikin-Cevre-Raporu-2018.pdf 

E v tipi kullanım için özel olarak tasar-
lanan Initial Line serisindeki 15 yeni 

ürününü tanıtmak amacıyla roadshow 
organizasyonu düzenleyen Wilo,  İzmir’deki 
etkinliğini tamamladı. 30 Mayıs-19 Haziran 
tarihleri arasında gerçekleşen etkinlik kap-
samında 20 günde Dikili, Bergama, Foça, 
Aliağa, Karşıyaka, Alsancak, Konak, Çeşme, 
Urla ve Seferihisar’ı dolaşan Wilo ekibi, 
yeni ürün serisi Initial Line’ın özelliklerini 
pompa sektöründen temsilcilere anlattı. 
Wilo uzmanları, İzmir’de pompa sektörüyle 
yaptıkları temasların çok verimli geçtiğini 
belirterek, önemli projelerin çözüm ortağı 

olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. 
Ev tipi kullanım için özel olarak tasarlanan 
Initial Line serisi, Wilo kalitesine ve güven-
cesine ulaşmayı herkes için kolaylaştırıyor. 
Ekonomik, dayanıklı, pratik ve yenilikçi 
özellikleriyle fark yaratan Wilo Initial Line 
ürünleri, enerji verimliliği de sağlıyor. Sant-
rifüj pompalar, hidroforlar ile atık su ve 
drenaj pompalarından oluşan Initial Line 
ürün ailesinde; döküm ve paslanmaz çelik 
jet pompalar, sirkülasyon pompaları, havuz 
pompaları, çok kademeli pompalar, peri-
ferik pompalar, yatay tanklı hidroforlar, 
akış kontrollü hidroforlar, yatay ve dikey 

Wilo, Yeni “Initial Line” Ürün Grubunu İzmir’de Tanıttı

milli 1 ve 2 pompalı hidroforlar, drenaj ve 
atıksu dalgıç pompaları yer alıyor. Wilo, 
dört ay sürecek roadshow organizasyonu 
ile sektöründe fark yaratan bir pazarlama 
faaliyetine imza atarken, ürünleriyle de 
daha çok kişiye dokunmayı amaçlıyor.
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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

B u yıl ilk kez kutlanan Dünya Soğutma Günü için Emer-
son, 26 Haziran 2019 tarihinde modern yaşamda 

sürdürülebilir soğutma ve iklimlendirme teknolojilerinin 
oynadığı rolün farkındalığını artırmak için bir dizi eğitim 
kaynağı yayınlıyor.
Etkinliğinin resmi sponsorlarından olan Emerson, dünyanın 
dört bir yanından HVAC ve soğutma uzmanları ile birlikte, 
gıda ve ilaç tedarik zincirlerinin korunmasından sürdürülebilir 
şehirlere, yüksek performanslı binalara kadar tüm alanlarda, 
soğutmanın oynadığı önemli rolleri vurgulamak için yapılan 
çalışmalara katkı sağlıyor. Şirket, özellikle sürdürülebilir 
soğutma konusuna büyük önem veriyor. Dünya genelinde 
BM taahhütleri ve düzenlemeleri, gıda perakendecileri ve 
diğer kuruluşların çevreye zarar veren hidroflorokarbonlar-
dan (HFC'ler) aşamalı olarak çevre dostu alternatiflere geçişini 
hızlandırıyor. Emerson’un etkinlikleri arasında, Avrupa'da 
sürdürülebilir soğutma konusunda yeni bir video serisi ve 
Amerikan Isıtma, Soğutma ve Klima Mühendisleri Derneği 
(ASHRAE) ile ortaklaşa hazırlanan bir eğitim semineri bulu-
nuyor. Emerson Ticari ve Konut Çözümleri Entegre Çözümler 
Direktörü Eric Winandy, “Bu yıl ilki kutlanan Dünya Soğutma 
Gününe katılmaktan heyecan duyuyoruz. HFC'lerin azal-
tılması ve daha sürdürülebilir soğutma sistemlerine geçiş 
zorluğu, Avrupa'da çok önemli bir konudur ve bu günün, 
mevcut sürdürülebilir soğutma seçenekleri için farkındalığın 
yaygınlaşmasına yardımcı olacağını umuyoruz. Özellikle 
soğutmanın, tartışmasız en kritik alanlarından biri olan gıda 
perakendecileri için farkındalığın artması gerekiyor” dedi.

Sürdürülebilir Soğutma Üzerine Video Serisi
Emerson, gıda perakendecileri ve diğer kuruluşların mevcut 
en yeni düzenlemeleri ve sürdürülebilir soğutma sistemlerini 
anlamalarına yardımcı olmak için dört bölümden oluşan yeni 
bir video serisi hazırladı. Eğitim serisinin ilk bölümü olan 
“Perakendecilerin neden daha sürdürülebilir soğutmaya 
geçmeleri gerekiyor?” videosu Youtube'da yayına alındı.
Video serisinin kapsadığı diğer konular; Propan ve CO2 gibi 
doğal ve düşük küresel ısınma potansiyelli (GWP) soğutkan-
ların HFC'lerin ideal alternatifleri olduğu; Uygulanabilir farklı 
sürdürülebilir soğutma sistemi mimarilerine genel bakış ve 
soğutma güvenliği. Üç video da, Emerson Ticari ve Konut 
Çözümleri YouTube kanalında önümüzdeki aylarda yayına 
alınacak. ABD'de, Sistem İnovasyon Merkezi ve Emerson 
Sürdürülebilir Ticari ve Konutsal Çözümler Departmanı Baş-
kan Yardımcısı Dr. Rajendran, ASHRAE ile birlikte soğutucu 
akışkanların sorumlu kullanımı hakkında “Yaşam İçin Soğu-
tucular: Soğutucular Modern Yaşamı Nasıl Etkiliyor?” başlıklı 
90 dakikalık bir web semineri verdi. 

Emerson, Dünya Soğutma 
Günü için Bir Dizi Eğitici 
Kaynak Hazırladı
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ALDAĞ A.Ş. Klima Santrallerinin
Büyük Başarısı TB1 (Isı Köprüsüzlük),

T2 (Isı Geçirgenlik) Değerleri, Eurovent 
Tarafından Belgelendirildi

İklimlendirme sektörünün en fazla 

kabul gören sertifikasyon kuruluşu 

Eurovent’in, klima santrallerinin meka-

nik performansını değerlendirirken 

referans aldığı EN 1886 standardına 

göre gerçekleştirilen testler sonucu 

ALDAĞ A.Ş. Klima Santralleri, büyük bir 

başarıyı yansıtan karneye sahip oldu. 

EN 1886 Standardında sınıflandırması 

yapılan değerler; ısı köprüsü (TB), ısıl 

iletkenlik (T), gövde hava kaçağı (L), 

filtre bypass kaçağı (F), gövde mekanik 

dayanımı (D) ve akustik değerlerdir.

Isı Köprüsüzlük: TB1

Yazın ve kışın santral içinden geçen 

havayla dış ortam arasındaki farkın 

yüksek olduğu bölgelerde çalışan 

klima santralleri, büyük risk altındadır. 

Bu tip uygulamalarda kullanılan klima 

santrallerinin iç ve dış ortamla temas 

halinde olan yüzeyleri birbirinden 

ayrılmazsa, istenmeyen yoğuşma ve 

bunun neticesinde korozyon oluş-

maktadır. TB sınıfı, klima santrallerinin 

içi ve dışının ne kadar iyi izole edildiği 

ve ısı köprüsü oluşturacak noktaların 

ne kadar iyi bir şekilde birbirinden 

ayrıldığını ifade eder. Yine bu testler 

de 20K sıcaklık farkı altında, cihazın 

tüm yüzey sıcaklıklarının noktasal ola-

rak ölçülmesiyle belirlenir. Cihaz üze-

rinde kullanılan vidaların, iç ortamdaki 

bileşenlerle teması, bu değeri yuka-

rıya çekerek daha olumsuz sonuç-

lara sebep olmaktadır. Ayrıca hem iç 

hem de dış ortamla doğrudan temas 

halinde bulunan köşe parçaları ya da 

profiller de bu değeri olumsuz yönde 

etkilemektedir. Aldağ A.Ş. yeni nesil 

klima santralleri; özel tasarımlı ısı  

köprüsüz panel yapısıyla ve patentli 

vida saklama haznesiyle 0,8 değeriyle, 

TB1 sınıfında yer almaktadır. 

Isı Geçirgenlik: T2

Klima santralleri belirli sıcaklık farkları 

altında çalışan cihazlardır. Kışın dış 

ortam soğukken iç ortamdan ısıtılmış, 

yani enerji yüklenmiş hava geçerken, 

yazın tam tersi bir durum söz konusu-

dur. T sınıfı, klima santrallerinin birim 

yüzey alanından meydana gelen ısı 

kaçağını temsil etmektedir. Bu testler 

cihaz içi ve dışı arasında 20K sıcak-

lık farkı altında yapılmaktadır. Testler 

sonucunda cihazlar T1 en iyi olmak 

üzere, T1 ve T5 aralığında sınıflandırılır. 

Bu sınıf, panellerde kullanılan yalıtım 

malzemesi ile doğrudan ilintilidir. T2 

sınıfı 50-60 mm kaya yünü izolasyonla 
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ulaşılabilecek en iyi sınıftır. Aldağ yeni 

nesil klima santralleri, 60 mm kaya 

yünü izolasyonuyla 0,8 W/mK değe-

riyle T2 sınıfında yer almaktadır.

Gövde Hava Kaçağı: L1

Klima santralleri belirli basınç farkları 

altında çalışan ekipmanlardır. Fanlar 

basınç farkı yaratarak hava hareketi 

sağlar ve bunun için enerji harcar. 

Klima santrallerinde hava kaçakları-

nın engellenmesi, enerji harcayarak 

elde ettiğimiz koşullandırılmış havanın 

kayıpsız bir şekilde aktarılması açısın-

dan önem taşımaktadır. L sınıfı, +700 

Pa ve -400 Pa basınç altında, birim 

yüzey alanından meydana gelen hava 

kaçağını sınıflandırır. Cihaz vida ve kapı 

bağlantıları, bu sınıf için büyük önem 

taşır. Aldağ klima santralleri L1 değe-

rini sağlayarak bu sınıf için en üstün 

performansta olduğunu kanıtlamıştır.

Filtre Bypass Kaçağı: F9

Havanın bir mahalde kullanılması 

için sadece entalpik olarak şartlan-

dırılması yeterli değildir. Hava, bün-

yesinde barındırdığı partiküllerden 

arındırıldıktan sonra mahallere yollanır. 

Fakat sadece filtre sınıfı, filtrasyon için 

yeterli değildir. Filtre ve çerçevesi bir-

likte değerlendirilmelidir. F sınıfı filtre 

çerçevesinin sızdırmazlığını incele-

yen sınıftır. Klima santralleri içerisinde 

kullanılan en verimli filtreler F9 sınıfı 

olduğu için bu değer F9 sınıfına kadar 

değerlendirilir. Aldağ özel dizayn filtre 

bağlantılarıyla F9 sınıfını sağlayarak 

tüm hijyenik uygulamalarda rahatlıkla 

kullanılabilmektedir.

Gövde Mekanik Dayanımı: D1

Klima santralleri belirli basınçlar 

altında çalışan ekipmanlardır. Bu 

cihazların basınç altında ne kadar 

gövde sehimi yaptığı ve kalıcı defor-

masyona maruz kalıp kalmadığı, 

cihazın sızdırmazlığını değişme-

den çalışma sürekliliği anlamında 

büyük önem taşır. D sınıfı +1000Pa 

ve -1000Pa basınç altında ne kadarlık 

bir sehim oluşturduğunu esas alarak 

sınıflandırır. 

Aldağ klima santralleri çelik profilli sağ-

lam yapısıyla D1 sınıfında yer almak-

tadır. Bu, Aldağ klima santrallerinin 

dayanıklılık iddiasını kanıtlamaktadır.  

Aldağ A.Ş. Ar-Ge Grubu, enerji verimli, 

çevre dostu, yüksek katma değerli 

teknolojiler geliştirerek sürekli bir 

adım önde olmaya devam etmektedir.
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DemirDöküm’e A.L.F.A. Ödülü

D ünyanın 50 ülkesine ısı konforu 
sunan DemirDöküm, müşteri bek-

lentileri ve deneyimi alanında yürüttüğü 
çalışmalarla ödüle layık görüldü. Müşteri 
deneyimini 360 derece birbirine bağlı bir 
ağ olarak kurgulayan DemirDöküm, Mar-
keting Türkiye dergisi tarafından bu yıl 
5’incisi gerçekleştirilen A.L.F.A Ödülleri’nde 
“Isıtma Kategorisi”nde büyük ödülün 
sahibi oldu. Müşterisiyle sağlıklı ve sürdü-
rülebilir ilişki kuran markaların onurlandı-
rıldığı A.L.F.A Ödülleri’nde DemirDöküm, 
sektörün “Müşteri Deneyimini En İyi Yöne-
ten Markası- Customer Brand” oldu.
DemirDöküm’ün müşteri beklentilerini 
doğru tespit edip, en iyi deneyimi sunmak 
için “Müşteri Deneyim Platformu”nu kur-

duklarını belirten DemirDöküm Pazarlama 
Direktörü Bilge Kıran, “Yaptığımız pazar 
araştırmaları, iş ortaklarımızın ihtiyaçları 
ve müşteri beklentilerine yönelik hayata 
geçirdiğimiz platform ile hizmet verdiğimiz 
sektörde en iyi müşteri memnuniyetini, 
deneyimini sunmayı hedefliyoruz. Beş yıllık 

gelişim planımız dahilinde, 2016 yılında 
‘DemirDöküm Perakende Performans 
Ölçümleme Sistemi’ni 2018’de ise sektö-
rümüzün ilk üniversite işbirliği ile DemirDö-
küm Akademi’yi kurduk. Hizmet verdiğimiz 
sektörde eskiden tüketiciler ürün tercihle-
rini teknik bilgi ve donanıma güvenerek 
yaparken, günümüzde süreçler araştırma 
ve karşılaştırmanın da dahil olduğu ve sor-
gulayıcı bir süreçle gerçekleşiyor. İlk temas 
sürecinden, satış ve satış sonrasına kadar 
sektörde benzeri olmayan bir yapı kurmak 
için geçen yıl hayata geçirdiğimiz platform 
ile ilk yıldan önemli kazanımlar elde ettik. 
Müşteri Deneyimi Platformu’nu geliştirmek 
için her yıl 1 milyon TL yatırım yapmaya 
devam edeceğiz” dedi.
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Aldağ A.Ş. Manisa Tesisi, Uluslararası Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yaptı

T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na bağlı Enerji Verimli-

liği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED), 
Japon Uluslararası İşbirliği Teşkilatı (JICA) 
ve Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı (TİKA) işbirliği ile 2002 yılından 
itibaren sürdürülen Üçüncü Ülke Eğitim 
Programı Projesi kapsamında Aldağ A.Ş. 
Akhisar Tesislerinde “19. Uluslararası 
Sanayide Enerji Verimliliği ve Yönetimi 
Eğitimi” düzenlendi. 
EVÇED, enerji verimliliği konusunda edin-
diği bilgi ve tecrübelerini aktarmak ve bilgi 
alışverişinde bulunarak bölgesel işbirlikle-
rini geliştirmek amacıyla başta Türk Cum-
huriyetleri olmak üzere Asya, Ortadoğu, 
Balkan ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
ülkelerine yönelik olarak düzenlediği eği-
tim programı teorik ve pratik çalışmalar 
olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Eği-
timin pratik çalışmalar kısmında, ülkemi-
zin öncü endüstriyel işletmelerinden enerji 
verimliliği yönetimi alanında iyi uygulama 
örneklerine sahip fabrikalar ziyaret ediliyor.
Enerji verimliliği başlığı altında çok yönlü 
bilgi alışverişinin yanı sıra Türkiye, Japonya 
ve katılımcı ülkeler arasında işbirliği kurma 
imkânlarının geliştirilmesinin hedeflendiği 
etkinlik için Ankara, Manisa ve İzmir olmak 
üzere üç il belirlendi.

“19. Uluslararası Sanayide Enerji Verimliliği 
ve Yönetimi Eğitimi”nin enerji verimliliği 
konusunda örnek teşkil edecek fabrika 
teknik gezilerinin Manisa ayağında Aldağ 
A.Ş. Akhisar tesisi tercih edildi. Aldağ A.Ş. 
Akhisar Tesisleri, çevreye saygılı, enerji 
verimliliği ön planda tutulan ve bütünle-
şik tasarım felsefesine uygun yapısı saye-
sinde örnek teşkil edilen fabrikalar arasında 
gösteriliyor. Uluslararası Sanayide Enerji 
Verimliliği ve Yönetimi konulu Üçüncü 

Ülke Eğitimi’ne; Arnavutluk, Azerbaycan, 
Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Kırgızis-
tan, Macaristan, Makedonya, Moldova, 
Moğolistan, Pakistan, Polonya, Romanya, 
Sırbistan, Tacikistan ve Ukrayna’dan üst 
ve orta düzey Bakanlık, STK ve üniversite 
mensupları olmak üzere, 16 ülkeden 21 
kişi katıldı.
22 Haziran 2019 tarihinde eğitim katı-
lımcıları, eğitimciler ve kamu kesimi tem-
silcilerinden oluşan grup, Aldağ A.Ş.’nin 
LEED Gold Yeşil Bina Sertifika gereklerini 
üst düzeyde karşılayan ve Türkiye iklim-
lendirme sektörünün merkezi sistemlerde 
en büyük tesisi olan Akhisar tesisini gezdi. 
Teknik gezide tesisin çevre dostu uygula-
maları konusunda detaylı bilgiler verildi. 
Konuklara verilen yemeğin ardından plaket 
töreni düzenlendi. Konuklar Aldağ A.Ş. 
Akhisar tesislerini etkileyici bulduklarını 
belirterek beğenilerini dile getirdi.
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larko Carrier, lider ve bağımsız ulus-
lararası marka değerlendirme kuru-

luşu Brand Finance’in 2007’den bu yana 
yayımladığı “Türkiye’nin En Değerli 100 
Markası” listesinde bir kez daha yer aldı. 
Yakaladığı istikrarlı başarıyla, 2017’den bu 
yana listede bulunan Alarko Carrier, ısıtma-
soğutma-havalandırma kategorisindeki 
tek marka olma başarısını gösterdi. Brand 
Finance bu araştırmasında, markaların son 
3 yıl içinde Kamu Aydınlatma Platformu’yla 
(KAP) paylaştıkları finansal verilerle “Marka 
Gücü Endeksi’ ve ‘Hak Bedeli Oranı’ gibi 
bilgileri yorumlayarak gelecek 5 yıla dair bir 
projeksiyon çıkarttı ve ilk 100’e giren fir-

Alarko Carrier, Bu Yıl da “Türkiye’nin En Değerli 100 Markası’’ 
Listesinde Yerini Aldı

maları belirledi. Alarko 
Carrier Reklam ve Halkla 
İlişkiler Müdürü Hüdai 
Öztürk, konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, 
“Brand Finance gibi 
uluslararası bağımsız bir 
değerlendirme kuruluşu 
tarafından 3 yıl üst üste 
bu listede yer almak bizim için çok değerli. 
Küreselleşen dünya ekonomisinde global bir 
oyuncu olmak için marka değeri yaratmak, 
bunu korumak ve sürekli yükseltmek için 
yatırımlara devam etmek büyük önem taşı-
yor. Alarko Carrier olarak biz de bu bilinçle 

yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyo-
ruz. Listedeki ısıtma-soğutma-havalandırma 
kategorisindeki tek marka olmanın da haklı 
gururunu yaşıyoruz” dedi. Raporun tamamı 
için: https://www.brandfinance.com/ima-
ges/upload/turkey_100.pdf
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Alarko Carrier, Yetkili Satıcılarına Yeni Teknolojili Ürünleri Hakkında 
Eğitim Verdi

Alarko Carrier, Genişleyen Ürün Ailesi Hakkında Yetkili Satıcılarına 
Eğitim Verdi

klimlendirme ve su basınçlandırma 
sektörünün öncülerinden Alarko 

Carrier, ürün yelpazesine dahil olan yüksek 
teknolojili yeni ürünleri hakkında yetkili satı-
cılarına eğitim verdi. Park Inn By Radisson 
Ankara Otel’de düzenlenen eğitime Karade-
niz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da faaliyet 
gösteren yetkili satıcı ve teknik personel 
katıldı. Eğitimin ilk gününde Alarko Car-
rier Ürün Müdürü Cüneyt Bulca tarafından 
Alarko S/F serisi paslanmaz eş eksenli hid-
rofor ve Alarko optima sirkülasyon pompa-

eğişen tüketici ihtiyaç ve beklentile-
rine paralel olarak ürün yelpazesini 

zenginleştiren Alarko Carrier, tüketicilerin 
beğenisine sunduğu yeni ürünleri hak-
kında yetkili satıcılarına eğitim verdi. Adana 
Büro’ya bağlı yetkili satıcılara yönelik düzen-
lenen eğitimlerde Yeni Seri Toshiba Seiya 
Split Klima ile ALDP Paslanmaz Hidrofor ve 
Isı Pompası hakkında bilgi paylaşıldı. Alarko 
Carrier Genel Müdürü Cem Akan, Bayilik 
Satış Direktörü Koray Fedar ve Pazarlama 
Direktörü Volkan Arslan’ın da katıldığı eği-
timin açılış konuşmasını Ankara Büro Bayilik 

ları hakkında katılımcılara bilgi verildi. Ürün 
Yöneticisi Dilara Çayır da pazara yeni sunu-
lan Toshiba Seiya split klimaları katılımcılara 
tanıtarak ürünün teknik özelliklerini anlattı. 
Seçim kriterlerinin detaylıca aktarıldığı eği-
timde uygulama şekilleri örnekler yardı-
mıyla katılımcılara sunuldu. Eğitimin ikinci 
gününde, ısı pompaları sistem çözümü 
uygulama proje örnekleri konusunda İş 
Geliştirme Müdürü H. Özgen Çoğulu bir 
sunum yaptı. Toshiba Estia ısı pompası hak-
kında da detaylı bilgiler paylaşıldı. 

Satış Müdürü Ali İsmet Koçak yaptı.  
Eğitimde, Ürün Yöneticisi Dilara Sevindik 
Yeni Seri Toshiba Seiya split klimalar hak-
kında kapsamlı bir sunum paylaştı. Ürün 
Müdürü Cüneyt Bulca da ALDP paslanmaz 
hidroforu tanıtarak, cihaz seçiminde dik-
kat edilmesi gereken konular ve ürünün 
rakiplerinden ayrışan teknik özelliklerinin 
nihai tüketiciye ne tür faydalar sağlayacağı 
gibi konularda analizler aktardı ve Optima 
sirkülasyon pompaları hakkında bilgi verdi. 
İş Geliştirme Müdürü Özgen Çoğulu ise ısı 
pompası serilerini tanıtarak seçim programı 

hakkında bilgi verdi ve örnek tesisat şema-
ları üzerinden kurulumda dikkat edilecek 
noktaları anlattı.

24 TERMODİNAMİK • TEMMUZ 2019





Haberler

B osch, Türkiye’deki cirosunu 2018 
yılında yüzde 25’lik artışla 19,2 mil-

yar TL’ye yükseltti. Şirket, konsolide satış-
larda 2018 mali yılını yaklaşık 6,5 milyar 
TL ile kapattı ve böylece bir önceki yılın 
satışlarına göre yüzde 13'lük sağlıklı bir 
büyüme kaydetti. Bosch’un geçen yılki 
ihracat rakamı 12,13 milyar TL’ye ulaşırken, 
şirket, Türkiye genel ihracat hacmine yap-
tığı yüzde 1,5’lik katkıyla lider ihracatçılar 
arasındaki yerini korudu. Türkiye'de yakla-
şık 17 bin çalışanı bulunan Bosch, geçen 
yıl 1 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptı. 
Yatırımlar, şirketin üretim faaliyetlerinin 
geliştirilmesine odaklandı. Bosch Türkiye 
ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, “İlk 
çeyrekteki gelişmemize dayanarak, zorlu 
ekonomik ortama rağmen 2018 yılındaki 
satışları geçmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bosch iş sektörlerinde olumlu 
gelişmeler 

Bosch’un Manisa Termoteknik fabrikası, 
2018 yılında 888.888 duvar tipi kombi ile 
tarihindeki en yüksek üretim adedine ulaştı 
ve bu yeni rekor ile ‘üretim üssü’ unva-
nını pekiştirdi. Termoteknoloji iş kolunda 
dünya genelinde önde gelen tesislerden 
biri sayılan Manisa Fabrikası, 40’tan fazla 
ülke için 740’ın üzerinde farklı tipte cihaz 
üretiyor. Hidrolik uygulamalara yönelik 
ağır ekipmanlarda kullanılan yeni nesil 
pompa ve motorun üretimi, Bursa’daki 
Bosch Rexroth fabrikasında başladı. Bosch 
Rexroth, eski ürün serisini önümüzdeki beş 
yıl içerisinde bu yeni nesil ile tamamen 
değiştirmeyi planlıyor. Bursa geliştirme 
ekibi, projenin kapsamı dahilinde özel ver-
siyonlar tasarlıyor. Bosch Elektrikli El Alet-
leri iş kolu, avuç taşlama makineleri için 
geliştirilen yeni bir yüksek seviyeli şaft sis-
temi olan X Lock’ı Türkiye pazarına getirdi. 
Profesyonel kullanıcıları hedefleyen ve tek 
bir hareketle ürünün kolaylıkla takılma-
sını ve sökülmesini sağlayan sistem, Bosch 
tarafından geliştirilen tamamen yeni bir 
pazar standardı. Ulaşım, Sanayi ve Sağlık 
sektörlerine odaklanan Bosch Bina Çözüm-
leri, tüm güvenlik gereksinimlerini karşıla-
yan entegre ürün portföyü ile müşterilerin 

ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor. 
Adana, Bursa, Konya, Manisa ve Kayse-
ri’deki Entegre Sağlık Kampüslerinde video 
gözetim sistemleri, kartlı geçiş ve kontrol 
sistemleri, yangın algılama sistemleri ve 
acil anons sistemleri başta olmak üzere 
Bosch güvenlik çözümlerini kullanıyor. 

Genç yeteneklere gelecek 
konusunda destek

Bosch, Endüstri 4.0 dönüşüm süreci için 
gerekli olan bilgi ve uzmanlığı artırmak 
üzere liseler ve üniversiteler ile işbirliği yapı-
yor. Şirket ayrıca sektörün vasıflı teknik per-
sonel ihtiyacını karşılamaya katkıda bulun-
mak üzere Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki 
ve Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
gibi mesleki liselerini de destekliyor.

Bosch Grubu 2019 görünümü: İklim 
eylemi ve hava kalitesi tedbirleri 

Bosch Grubu, global ekonomik büyümenin 
2019 yılında azalmasını bekliyor. Şirket 
açısından önemli olan sektörlerdeki ve 
bölgelerdeki zorlu ortama rağmen Bosch, 
2019 yılı satışlarının 2018 seviyelerini bir 
parça aşacağını öngörüyor. Kısa vadeli 
beklentileri dikkate almaksızın şirket, iklim 
değişikliğiyle mücadele ve hava kalitesini 
iyileştirme çabalarını da yoğunlaştırıyor. 
Robert Bosch GmbH Yönetim Kurulu Baş-
kanı Dr. Volkmar Denner, geçen mayıs 
ayında Almanya’da düzenlediği yıllık basın 

toplantısında, “İklim değişikliği bilim kurgu 
değil, gerçekten meydana geliyor. Paris 
Anlaşması’nı ciddiye alıyorsak, o zaman 
iklim eyleminin sadece uzun vadeli bir 
hedef olarak görülmemesi gerekiyor. Kısa 
vadede gerçekleşmesi lazım. Kendimizi, 
halkın şehirlerde iyi hava kalitesine yöne-
lik talebini karşılamaya adadık. İnovasyon 
lideri olarak, ekolojik sorunlara teknolojik 
çözümler getirmek istiyoruz” dedi.  Bu 
nedenle Bosch, bir yandan CO2 emis-
yonunu azaltmak üzere daha şimdiden 
başarılı olan çabalarını yoğunlaştırıyor. Dr. 
Denner, “Bir yıl kadar kısa bir sürede, iddi-
alı sıfır karbon hedefini gerçekleştiren ilk 
büyük sanayi işletmesi olacağız. Dünyanın 
dört bir yanındaki 400 Bosch lokasyonu-
nun tamamı, 2020 yılından itibaren sıfır 
karbon olacak” diye konuştu. Sıfır karbon 
faaliyetleri açısından Türkiye’deki Bosch 
fabrikalarında da önemli bir ilerleme kay-
dediliyor. Bursa’daki Güç Aktarım Meka-
nizması Çözümleri fabrikasında son beş 
yılda, büyük bir çoğunluğu elektrik olan 
toplamda 28.000 MWh enerji tasarrufu 
sağlandı. Yılda ortalama 5.600 MWh ile 
bu tasarruf, Türkiye’de 1.850 hanenin yıllık 
elektrik enerjisi tüketimine denk geliyor. 
Ayrıca, bu enerji tasarrufu sayesinde yılda 
ortalama 2.300 ton CO2 emisyonu önle-
nerek, sera gazının 90.000 ağaca eşdeğer 
oranda azalması sağlandı. Manisa Termo-
teknik Fabrikasındaki 107 adet fotovoltaik 
çatı uygulaması ile 1.228 ağaca eşdeğer 
olan 13,15 ton CO2 emisyonu önlendi.

Bosch Türkiye’nin Cirosu 19 Milyar TL’yi Aştı
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Makine İhracatı Yılın İlk Yarısında 8,8 Milyar Dolar Oldu
ürkiye'nin makine ihracatı yılın ilk 
yarısında yüzde 4,9 artarak 8,8 mil-

yar dolara yükseldi. İhraç edilen makine 
miktarı ise geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 15,7 artarak 1,6 milyon tona 
ulaştı. Uluslararası ticaretin kapsamını 
genişletecek gelişmelerle yılın ikinci yarı-
sından daha umutlu olduklarını belirten 
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu, “En büyük ihracat pazarımız 
Almanya'daki sanayi üretimi düşüşünden 
olumsuz etkileniyoruz. Farklı pazarlara 
yönelmeye çalıştığımız bu süreçte, G-20 
Zirvesi’nde uluslararası ticaret savaşla-
rını bitirmeye yönelik atılan adımları ise 
olumlu değerlendiriyoruz. İleri teknolo-
jiye yaptığımız yatırımlarla tüm dünyaya 
makine satacak güce ulaştığımızı dünya 
ticaretine darbe vurmuş bütün olum-
suzluklara rağmen sağladığımız önemli 
artışlarla gösteriyoruz. İhracatımızda sağ-
ladığımız değer artışını, miktar artışında 
yakaladığımız yüzde 15 seviyesinin üze-
rine çekmek için çalışıyoruz” dedi. 

“2019’un en büyük etkinliğini 
Rusya’da yapıyoruz”

Haziran ayında hem yurt içinde hem 
de yurt dışında, imalatçılara ümit veren 
gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken 
Karavelioğlu makine sektörünün ihracat 
pazarlarında kurduğu ticari ilişkiler hak-
kında şu bilgileri verdi: “Yılın ilk yarısında 
ABD'ye makine ihracatımız yüzde 13,9 
arttı. Artış oranımız Fransa ve İspanya'da 
yüzde 20'leri aştı. Bunlar tesadüfen yaka-
lanmış başarılar değildir, Türk makine sek-
törünün kaliteye ve markalaşmaya yaptığı 
yatırımların bir sonucudur. Geçen gün-
lerde, ITMA Fuarı dolayısıyla Barcelona'da 
bir araya geldiğimiz İspanyol sanayici-
lerden yılın ikinci yarısında daha fazla 
sipariş vereceklerinin sözünü aldık. Bu 
hafta da partner ülke olarak katıldığımız 
İnnoprom Fuarında Rus sanayicilerle bir 
araya geleceğiz; Ticaret Bakanlığımız ve 
Sanayi Bakanlığımızla birlikte Rusya'da 
önemli temaslarda bulunacağız.”

T

Karavelioğlu, yılın ilk 6 ayında Rusya'ya 
yapılan toplam makine ihracatının 224 
milyon dolar olduğunu belirterek “Rus 
pazarında yılın ilk yarısında yüzde 11,8 
düzeyinde gerçekleşen makine ihracatı 
artışını, bu ülkede yapacağımız yoğun 
temas ve tanıtım faaliyetleriyle yıl sonuna 
kadar yüzde 20 seviyesine çıkarabileceği-
mize inanıyoruz. Türkiye’nin Makineci-
leri markasıyla bu konuda yapacağımız 
çalışmalar hakkında, Türk kamuoyunu 
gelecek hafta daha yakından bilgilendi-
receğiz” dedi.

Bosch Termoteknik, BRG Building Solutions Raporuna Göre Yoğuşmalı 
Kombide Pazar Lideri

İ ngiliz BRG Building Solutions 
firması tarafından 2018 yılında 

Avrupa ısıtıcı pazarına ilişkin olarak 
yayımlanan rapora göre Bosch Termo-
teknik, yoğuşmalı kombi kategorisinde 
Bosch markasıyla pazar liderliğini 6 sene 
üst üste elinde bulunduruyor.* Bosch 
2018 yılı genelinde sektörde birinci olur-
ken, yoğuşmalı kombide son kullanıcılar 
tarafından en çok tercih edilen kombi 
oldu. 1895’ten bugüne kadar edindiği 
tecrübelerle yoğuşmalı kombi teknoloji-
sinde uzmanlaşan Bosch, kaliteden ödün 
vermeden tasarruflu ürünler sunuyor. 
Yoğuşmalı kombilerde bulunan tam 
modülasyonlu fanlar sayesinde yanma 
ve cihaz verimi artıyor. Bosch’un yeni 
yapılar ve modern yaşam alanları için 
dünyanın en prestijli tasarım ödülüne 
sahip Condens 7000i W ve diğer yoğuş-
malı kombileri Bosch Termoteknik web 

sitesinden incelenebilir.
*İngiliz BRG Building Solutions firması tara-
fından Avrupa Isıtıcı Pazarına ilişkin olarak 

yayımlanan 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 
2018 raporlarına göre Bosch markalı yoğuş-
malı kombiler pazar lideridir.

TERMODİNAMİK • TEMMUZ 2019 27



Haberler

28 TERMODİNAMİK • TEMMUZ 2019

Vaillant ‘Hikayeleştirme’ ile Üst Noktaya Taşıdığı Müşteri Deneyimini 
XCO’19’da Anlattı

D eneyim Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi 
XCO’19, müşteri deneyimini tasar-

lamak, yönetmek ve yükselen pazarlama 
disiplininin nasıl doğru kullanılacağı konu-
larında vizyon yaratmak amacıyla 28 Mayıs 
2019 tarihinde İstanbul Bomontiada’da 
düzenlendi. ‘Fark yaratan bir deneyim’ 
yaşatma iddiasıyla yola çıkan Deneyim 
Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi XCO’19, dör-
düncü kez iş dünyasını, gerçek hayatla 
‘müşteri deneyim’ olgusu etrafında bir 
araya getirdi. Marketing Türkiye öncü-
lüğünde bu yıl “Deneyimde İnovasyon” 
temasıyla gerçekleştirilen zirvede Vaillant 
Türkiye Pazarlama Direktörü Hazım Bumin, 
müşteri deneyimine ilişkin bir konuşma 
yaptı. “Müşteri deneyimini artırmak için 
müzelerden ilham alabilir miyiz?” diye 
soran Bumin, günümüzde ürün ve hizme-
tin arkasındaki hikayenin ön plana çıktığına 
dikkat çekerek, ziyaretçi odaklı çalışmalara 
odaklanan müzelerin müşteri deneyimini 
farklı boyutlara ulaştırma yolundaki başa-
rısını örnek olarak ele aldı. Hazım Bumin, 
“Pazarlama departmanlarının artık hikaye 
anlatımından hikayeyi yaşatma aşamasına 
gelmiş olmaları gerekiyor. Çünkü insanlar 
hikayelerden etkilenir. Bir yandan fonksi-
yonel ve duygulara hitap eden sıcak bir 
iletişim kurarken diğer yandan ‘Beni al’ 
mesajını kurgulamamız gerekiyor. Müşteri 
artık ürün ve hizmeti içine alan komple 
deneyim arıyor ve bu deneyimi iyi bir 
şekilde anlatmak gerekiyor” diye konuştu. 
“Hikayeleştirme noktasında müzelerden 
ilham alabileceğimizi düşünüyorum” ifa-
delerini kullanan Bumin, dünyanın en ünlü 
müzelerinden, değişen ziyaretçi deneyimi 
ile ilgili örnekler verdi. İnsanların müzeler-
deki kültürel ziyaretlerden ziyade buralarda 
yaşadıkları deneyim hakkında konuşmaya 
başladığını dile getiren Bumin, “Müzeler 
artık koleksiyon ve araştırma bakış açısın-
dan çok, ziyaretçi ve deneyim odaklı çalış-
malara başladılar. Farklı tur seçenekleriyle 
her beklentiye hitap ediyorlar. 45 dakika-
dan 3 saate kadar 22 farklı tur seçeneğinin 
bulunduğu müzeler olduğunu görüyoruz. 
Bazı müzelerin diğer müzelerden daha 

fazla akılda kaldığı, daha fazla konuşul-
duğu ve o müzeye tekrar gitme arzusu 
duyulduğu bir gerçek. Bunun arkasında 
yatan en önemli sebep, müzenin içerisin-
deki konu değil, ziyaretçinin orada elde 
etmiş olduğu deneyim ve bu tamamen 
hikaye anlatımı ile ilgili. Pazarlamacılar 
olarak ürün ve fiyat iletişimi değil aslında 
hikaye anlatıcılığı ile yaptığımız şeyi anlat-
maya çalışıyoruz” dedi.

“Müşteri, Pazarlama 5.0 
kapsamındaki tüm hikayeyi 
deneyimliyor”

Pazarlama 5.0 kapsa-
mındaki müşteri deneyi-
mini oluşturan bileşenleri 
“öğrenme, eğlence, este-
tik, akışa kapılma, nostal-
jik bileşenler ile müşteri 
deneyimleri” kategorile-
rine ayıran Bumin bunun 
Vaillant’taki yansımaları ile 
ilgili şöyle konuştu: 
“Kombi Avcıları kampanya-
mız kapsamında müşteri ile 
ilgili sayısız araştırma yapı-
yoruz. Amacımız sadece 
kombiyi satmak, markayı 
anlatmak değil. Isıtma 
ve soğutma sektörünün 

öncüsü bir marka olarak bu konuda refe-
rans konumunda olmak istedik. ‘Kombi-
nin Mucidi’ blog sayfası bu şekilde hayata 
geçti. Kombi ile ilgili değil ısıtma ile ilgili 
sorulabilecek her türlü soruya referans 
olabilecek bir mecra oluşturduk. Emek-
tar kombiler konusunda tüketicilerimize 
hayallerindeki tasarımları sorduk. Bu 
tasarımları kombilere uyguladık ve show-
room’larımızda sergilemeye başladık. 
Müşterilerimiz mağazalara girdiği zaman 
farklı düşünmeye, farklı konuşmaya baş-
lıyor. Oradaki satış personeli de farklı bir 
satış stratejisine geçiş yapıyor. Müşteri 
artık kombinin yoğuşmalı olup olmadı-

ğından bahsetmiyor. Öte 
yandan nostalji boyutunu 
da ele alarak reklam kam-
panyalarımızda markamı-
zın 145 yıllık deneyimini 
yansıtmaya başladık. Aynı 
şekilde logomuzun 120. 
yılı için de çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Bu çalışma-
lar, bize ciddi oranda fayda 
sağlıyor. Bizi biz yapan 
markamızı ve geçmişi-
mizi showroom’larımızda 
yansıtıyoruz. Müşterimiz 
‘Pazarlama 5.0’ içerisinde 
yaşadığımız tüm deneyimi 
yaşıyor.” 
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Systemair Academy, Türkiye’de Başarıyla Tamamlandı

S ystemair Academy, Systemair 
HSK’nın Dilovası’ndaki yeni fabri-

kasında ilk defa gerçekleştirildi. Systemair 
Academy’e 19 ülkeden 40 misafir katıldı. 
Misafirlere Systemair ürünleri tanıtılırken; 
kalite, mühendislik, tasarım, Ar-Ge, ser-
tifikalar ve referanslarla ile ilgili birçok 
teknik sunum yapıldı. Academy’nin ilk iki 
gününde misafirler hem eğitimlere hem 

S

S

S

Systemair HSK, 
Marmara Üniversitesi 
MARKAM Kariyer 
Günlerindeydi

Systemair Küresel Sürdürülebilirlik Hedeflerini 
Destekliyor

Systemair HSK, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Mesleğe Geçiş” 
Dersine Katıldı

ürekli olarak kariyer günlerine 
katılım sağlamaya devam eden  

Systemair HSK, 30 Nisan’da Marmara 
Üniversitesi Göztepe Kampüsünde ger-
çekleşen MARKAM Kariyer Günlerindeydi. 
Yetkililer öğrencilerin sorularını cevaplaya-
rak kariyer fırsatlarını ve firma kültürünü 
aktarırken, staj başvuruları da değerlen-
dirildi.

ystemair, Birleşmiş Milletler’in sürdü-
rülebilir kalkınma için dünya liderleri 

tarafından kabul edilen ve tamamlanması 
2030’u bulacak olan en iddialı küresel sür-
dürülebilirlik hedeflerini destekliyor. Konu 
ile ilgili firma tarafından yapılan açıklamada, 

“Enerji verimli ürünler geliştiriyor ve faaliyet-
lerimizin çevresel etkilerini sürekli gözden 
geçiriyoruz. Bu, gereksiz lojistik hareketler-
den kaçınmaktan başlayarak, kullandığımız 
materyallerin çevre uyumlu olmasına verdi-
ğimiz öneme kadar tüm süreçleri kapsıyor. 
Aynı zamanda güvenli bir çalışma ortamı 
sağladığımızdan, iyi iş etiği sürdürdüğü-
müzden ve sosyal sorumluluklarımızı yerine 
getirdiğimizden her zaman emin oluyo-
ruz. İklimlendirme sistemleri; evler, ofisler, 
sanayi tesisleri vb. yaşam alanlarında taze 
hava şartlarının sağlanması ve kontrolü için 
olmazsa olmazdır. Bu binalarda kullanılan 
iklimlendirme cihazları toplam enerji tüke-
timinin yüzde 40'ını oluşturuyor. Bu nok-

ystemair HSK, 26 Nisan’da İzmir 
Dokuz Eylül Üniversitesi 4. sınıf 

makine mühendisliği öğreniclerinin der-
sine katıldı. Dr. Mehmet Murat Topaç tara-
fından verilen “Mesleğe Geçiş” dersinde, 
Systemair HSK Müşteri Hizmetleri Müdürü 
Sedat Taşkın’ın sunumu öğrenciler tara-
fından büyük ilgi gördü. Ders ve sunum 
sonunda öğrenciler, iklimlendirme sektörü 
ve kariyer fırsatları hakkında bilgilendirildi.

tada Systemair ürün ve çözümlerinin yüksek 
kalite, uzun ömür ve düşük enerji tüketimi 
sunması tercih sebebi oluyor. Güneş ener-
jisiyle çalışan ürünler de geliştirerek karbon-
dioksit emisyonlarını azaltmada üzerimize 
düşeni yapıyoruz” ifadelerine yer verildi.

de çeşitli etkinliklere katılım sağladı. Yeni 
fabrikanın teknolojik altyapısından, eğitim 
programının içeriğinden, Systemair HSK 
ihracat organizasyonunun güçlü yapılan-
masından ve Türk misafirperverlik anla-
yışından oldukça etkilendiklerini belirten 
misafirler, organizasyonun son günü İstan-
bul turundan sonra diplomaları ile birlikte 
ülkelerine döndü.
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

ALDAĞ A.Ş.

B

Gökmen Uzay Havacılık 
Eğitim Merkezi-GUHEM

ursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 16 makro 
projesinden biri olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim 

Merkezi’nin yaklaşık 13 bin metrekarelik kapalı alanında, 154 
adet interaktif eğitim düzeneği, havacılık eğitim merkezi (si-
mülatörler), uzay eğitim merkezi ve dikey rüzgâr tüneli bu-
lunuyor. EVO Makine Mühendislik Ltd. tarafından mekanik 
uygulaması yapılan GUHEM, BTSO öncülüğünde Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destek-
leriyle, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ile birlikte 200 milyon 
liralık bütçe ile Türkiye’ye kazandırıldı. İklimlendirme sistemi 
için ALDAĞ A.Ş. güvencesinin tercih edildiği GUHEM için; 
13.150-42.000 m3/h hava debisi aralığında 6 adet rotorlu 
klima santrali, 2.300 m3/h hava debisinde sığınak santrali, 
11.000 m3/h hava debisinde hücreli aspiratör, AKA 20 mo-
del kanal tipi fan, 1500-5000 m3/h hava debisi aralığında 2 
adet ısı geri kazanım cihazı, 6,01-9,51 kW soğutma kapasi-
tesi aralığında 50 adet yüksek basınçlı fancoil ve 2,88-7,12 
kW soğutma kapasitesi aralığında 21 adet fancoil üretildi. 
Avrupa’nın en iyi uzay temalı eğitim merkezi GUHEM, dün-
yada da ilk beşte yer alıyor.

 

CONDAIR

A

Acıbadem Maslak Hastanesi
cıbadem Maslak Hastanesi genişletme çalışmaları 
neticesinde yatırımı yapılan Maslak 1 ve 2 no’lu ye-

nileme projelerine, işletmedeki mevcut kirli buharı ısı ener-
jisi olarak kullanıp hijyenik ve saf buhar üreten Condair SE 
buhardan buhara tip nemlendirici üniteler tedarik edildi. 
Condair SE buhardan buhara nemlendiriciler, ameliyathane 
ve yoğun bakım bölümlerine hizmet edecek. SE serisi bu-
hardan buhara tip nemlendiriciler, elektrikli nemlendiricilere 
göre enerji tasarrufu ve işletmem maliyetleri konusunda çok 
avantajlıdır.

ULUS YAPI-ACREFINE

A

İstanbul Havalimanı
crefine tarafından Sonlu Elemanlar Analizi (FEA) ile 
tasarlanıp Türkiye’de Ulus Yapı tarafından üretilen 

ve alanında dünyanın en büyükleri olan ASI-T serisi izola-
törler bugün Singapur’dan Malezya’ya, Türkiye’den Suudi 
Arabistan’a kadar birçok ülkede kullanımda. 
Yüksek kapasiteli soğutma grupları ve kuleleri gibi ekipman-
larda kullanılacak sismik izolatörler, çok yüksek deprem iv-
mesi (G) değerlerine dayanıklı olmalıdır. Bu izolatörlerin yay 
kapasiteleri dikkatle seçilmeli ve projeye özel ayrıntılı montaj 
talimatnameleri muhakkak üretici tarafından sağlanmalıdır. 
Dünyanın önde gelen soğutma grubu üreticisi LG Korea’nın 
tercihi olan Acrefine ASI-T serisi yüksek kapasiteli izolatör-
ler, ülkemizde son yılların en büyük projesi olan İstanbul 
Havalimanı’nda da güvenle kullanıldı.
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Isı Köprüsüzlükte Son Nokta

TB1
Isı Köprüsüzlük Sınıfı

T2
Isıl Geçirgenlik Sınıfı

“Alıştığınız Üzere
Yine Bir Adım Öndeyiz” 



Geçmişten gelen tecrübe,
Geleceğe yürüyen güç.



FORM

İMBAT

LM Windpower

İ mbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri, yüksek 
verimli ürünleriyle, enerji sektörü projelerinde ideal 

iklimlendirmeyi sağlamak için yer alıyor. LM Windpower, 
Bergama’da bulunan kimyasal depo alanının iklimlendirme-
sini sağlamak için İmbat’ı tercih etti. Projede İmbat’ın HSE 
031 model 1.500 m3/h debide, 8,25 kW soğutma ve 9,6 kW 
heat pump ısıtma kapasiteli, %100 iç hava ile 600 Pa cihaz 
dışı üfleme basıncı ile çalışan, kimyasal alanlarda sıkça tercih 
edilen Exproof Rooftop ürünü yer aldı.

AIRONN

İ

Göztepe Stadyumu
zmir’in sembollerinden birine dönüşmesi beklenen, 
UEFA ve Futbol Federasyonu kriterlerine uygun şekil-

de tasarlanan Göztepe Stadyumu, karma kullanımlı yapıya 
sahip olacak. 
25 bin kişi kapasiteye sahip Gürsel Aksel Spor ve Sağlık-
lı Yaşam Merkezi adını taşıyan stadyum, spor merkezinin 
yanı sıra eğlence merkezleri, spor müzesi, sergi alanları, 
yeme-içme alanları ve kapalı otoparkı ile çok yönlü hizmet 
verecek. Rönesans Holding’in bölgenin ekolojik ve çevresel 
yapısına uygun olarak tasarlanarak inşa edilen stadyumu 
İzmir’in Konak ilçesinde, 34.651 metrekare arsa üzerinde, 
94.541 metrekare toplam inşaat alanına sahip. 
Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi projesinde 
tüm blok fanları ve jetfanlar, Aironn markasını taşıyacak.

FORM MHI İKLİMLENDİRME 
SİSTEMLERİ

Ateş Çelik
zmir-Çanakkale Karayolu’nun Bergama mevkiinde 
yer alan ve bugün dünyanın birçok ülkesine rüzgar 

enerjisi santrali kulesi ihraç eden Ateş Çelik, Form MHI İk-
limlendirme Sistemleri’nin Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 
markalı VRF ve split klimaları ile serinleyecek. Japon teknoloji 
firması Mitsubishi Heavy Industries’in ürünleri, yüksek enerji 
verimlilikleri ve çevre dostu özellikleri sayesinde kurumların 
ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılıyor. Ateş Çelik’in iki ayrı 
idari binasında konumlandırılan MHI ürünlerinden ilk etap 
145 kW dış ünite ile 23 adet kaset ve kanallı iç üniteden, 
ikinci etap ise 220 kW dış ünite ile 33 adet kaset ve kanallı 
iç üniteden oluşuyor. Form MHI İklimlendirme Sistemleri 
firması, Ateş Çelik ile gerçekleştirdiği çevre dostu bu işbirli-
ği sayesinde idari ofislerin iklimlendirme ihtiyaçlarını karşı-
larken, aynı zamanda maksimum seviyede enerji tasarrufu 
sağlanmasına da yardımcı olacak.

İ

SYSTEMAIR

İ

İstanbul Havalimanı Duty Free
stanbul Havalimanı’nın içerisinde kapladığı 53 bin m2 
alan ile dünyanın en büyük Duty Free’lerinden biri yer 

alıyor. Unifree tarafından işletilen mağazalar, 1500 adedin 
üzerinde Systemair fancoil ünitesi ile iklimlendiriliyor. Klasik 
Duty Free anlayışının sınırlarını zorlayan Unifree, İstanbul 
Havalimanı geliş katında 4 farklı teknoloji mağazasında 
sergileyeceği inovatif ürünlerle, yolculara teknolojideki en 
son yenilikleri herkesten önce deneyimleme fırsatı sunarken, 
tasarım ürünlere de ulaşma imkânı sağlayacak.
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FORM

WILO

W

Togo Kuleleri

ilo, fark yaratan ürünleri ile en prestijli projelerde 
yer alıyor. Wilo’nun birbirinden önemli projelerin yer 

aldığı referans listesine, ticari açıdan ulaşımı kolay lokas-
yonu ile Ankara’nın nabzını tutan Togo Kuleleri de katıldı. 
Togo Kuleleri’nde 7 bodrum kat, zemin kat ve 28 kule 
katı olmak üzere her bir kulede toplam 36 kat bulunuyor. 
Bir yatay AVM ve iki 
dikey ofis kulesinin 
yer aldığı, 12.000 
m2 arazi üzerine 
kurulu projede, 
gerekli tüm stan-
dartları karşılaya-
rak etkili çözümler 
sunan Wilo yan-
gın sistemleri gö-
rev yapacak. Togo 
Kuleleri’nin kalbine, 
Wilo’nun NFPA20’ye uygun UL listeli FM onaylı yangın 
pompaları entegre edildi. Yangınla mücadele sisteminde; 
750gpm 210psi kapasitesinde, SCPFF model 2 adet ve 
750gpm 100psi kapasitesinde, CME model 4 adet yatay 
tip bölünebilir gövdeli yangın pompası yer alıyor. Yangın 
sistemleri 2 adet elektrikli pompadan oluşuyor. Herhangi 
bir elektrik arızası olması durumda sistemin jeneratörden 
beslenebilmesi için pompa sayısı kadar otomatik transfer 
swich kullanılıyor.

 

DOĞU İKLİMLENDİRME

E

Erzincan 250 Yataklı Devlet 
Hastanesi

rzincan’da Mengücek 
Gazi Eğitim ve Araştır-

ma Hastanesine ek bina olarak 
projelendirilen hastane 22.500 
m2 arsa alanı üzerinde 43.750 
m2 kapalı alanda gerçekleş-
tiriliyor. Bittiğinde 250 yatak kapasitesine sahip olacak 
hastanenin zemin kısmında acil servis, bir üst katta yo-
ğum bakım üniteleri, doğumhane ve ameliyathaneler yer 
alacak. %80 seviyesinde tamamlanan projenin 2019 yılı 
içinde hasta kabul etmeye başlaması planlanıyor. Doğu 
İklimlendirme, bu prestijli projede kullanılan tüm santral 
ve hava dağıtım ekipmanları ile yerini aldı. Hijyenik alan-
larda 5.000 ila 16.000 m3/h debi aralığında plakalı ısı geri 
kazanımlı hijyenik klima santralleri, diğer alanlarda 5.000 
ila 27.000 m3/h debi aralığında klima santralleri ile hasta-
ne genelinde Doğu İklimlendirme’nin Four Season markalı 
toplam 19 adet cihaz ile çözüm sağlandı. Ayrıca tavan tipi 
ısı geri kazanım cihazları, mutfak aspiratörleri, tavan ve 
çatı fanları da Doğu İklimlendirme imzasını taşıyor. %100 
sızdırmazlık garantisi ile ürettiği laminar akışlı tavan ve 
hepa filtre kutuları ile Erzincan Devlet Hastanesi’nin de 
tercihi olan Doğu İklimlendirme projede kullanılacak tüm 
menfez, difüzör, CAV, VAV yangın damperi gibi hava 
dağıtım ve kontrol ekipmanlarının da üretimini üstlendi. 
Haziran ayında sevki gerçekleştirilen ürünlerin devreye 
alınmasına devam ediliyor.

 
ERYAP GRUP-BONUS YALITIM

İ

İstanbul Havalimanı
stanbul Havalimanı’nda temelden çatıya kadar Eryap Grup gü-
vencesi ile sektöre sunulan Bonus Yalıtım ürünleri kullanılıyor. 

Bugüne kadar temel yalıtımlarından kritik detay çözümlerine kadar 
İstanbul Havalimanı’nın yalıtım ihtiyacını Bonus Taş Yünü ve Bonus 
Membran ile karşılayan Bonus Yalıtım, Bonus XPS ürünleri ile de 
İstanbul Havalimanı’na yalıtım desteği vermeyi sürdürüyor. İstan-
bul Havalimanı uçak hangarlarının inşasında ısı yalıtımı özelliğinin 
yanı sıra yüksek basma dayanımı sayesinde sektördeki muadillerine 
göre büyük fark yaratan Bonus XPS Platin grubu ürünler kullanılıyor. 
Bonus XPS Platin 700 kPa ürün grubu, kullanım ömrü boyunca dayanımı ve yüksek performansı garanti ediyor. Bonus XPS son 

teknolojiye sahip üretim tesisinde 700 kPa basma dayanımına sahip XPS üretiyor. Bonus XPS Platin 700 kPa çok yüksek basınca 

(yaklaşık 72 ton/m2) dayanıklı, nemi çekmeyen, dona karşı dayanıklı, bozulmayan ve yıllar boyu ilk günkü performansını koruyan 

yapısı ile ideal ısı yalıtımı ve dayanım sağlıyor. Bonus XPS’in üretimi esnasında çevreyi koruma bilinci ile hareket ediliyor. Bonus 

XPS üretim teknolojisinde çevreci bir politika izleyen Eryap Grup, üretimde şişirici gaz olarak CO2 kullanımına ağırlık vererek, sosyal 

sorumluluk bilincini üretim prosesine de yansıtıyor. Eryap Grup ülkemizin, bir sera gazı olan ve aynı zamanda ozon tabakasının 

delinmesine sebebiyet veren HFC gazlarının kullanımını kısıtlayarak Montreal Protokolü’nün emisyon azaltma hedeflerini gün-

celleyen Kigali Değişikliği’ni desteklemesini de göz önünde bulundurarak, XPS üretiminde alternatif çevreci gazların kullanımına 

yönelik çalışmalara önderlik yapmayı hedefliyor. Eryap Grup güvencesi ile sektöre sunulan Bonus markalı XPS, membran, shingle, 

ısı yalıtımı sistemi ve taş yünü ürünleri kaliteli yalıtım özellikleri sayesinde çok sayıda prestijli projenin yalıtım malzemesi tercihi 

olmaya devam ediyor.
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AKILLI ENTEGRASYON, İŞLETME VE GÜVENLİK
Güvenilir bir tam teşekküllü tedarikçi olarak Grundfos, endüstriyel uygulamalarda suyun 
güvenli ve etkin bir şekilde yeniden kullanımı için basit ve entegre çözümler sunar. 
Grundfos iSOLUTIONS ile suyun yeniden kullanımı için bütün şebekeyi göz önünde 
bulundururuz ve tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek özel çözümler geliştiririz. Kolay 
entegrasyon ve işletme ile iş akışınızı optimize edebilirsiniz. Ayrıca Grundfos akıllı 
dozajlaması ile proses güvenliğini ve doğruluğunu en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Tüm 
bunlar sayesinde su, enerji ve kimyasallarla ilgili işletme giderlerini azaltabilirsiniz. 
 
Endüstriyel suyun yeniden kullanımı konusunda Grundfos iSOLUTIONS’ın sunduğu avantajlar 
için daha fazlasını okuyabilirsiniz: tr.grundfos.com/waterreuse
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Araştırma

Soğutma modern toplumlarda gıda 
muhafaza ve iklimlendirme için 
hayati öneme sahiptir. Dünya 

genelinde elektriğin yüzde 25 ila 30'u 
soğutma amaçlı tüketilmektedir. Mevcut 
soğutma teknolojisi çoğunlukla geleneksel 
buhar sıkıştırma çevrimini içerir, ancak 
bu teknolojide kullanılan soğutkanla-
rın büyük küresel ısınma potansiyeline 
sahip olmaları nedeniyle çevresel açıdan 
büyüyen bir soruna sebep olurlar. Gelecek 
vaat eden bir alternatif olarak, barokalorik 

etkisi yüksek, katı halde bulunan soğutkan 
kullanılan teknolojiler, son yıllarda dikkat 
çekmektedir. Bununla birlikte, uygulama-
ları; küçük izotermal entropi değişiklik-
leri, mevcut kalorik materyallerin sınırlı 
performansı ve pazarın manyetik soğutma 
tarafındaki güçlü motivasyonu ile kısıtlı 
kalmaktadır. Buna karşın, plastik kristal 
denilen düzensiz katı bir sınıfta devasa 
barokalorik etkiler (CBCE'ler) (baroka-
lorik etkiler, basınca bağlı faz geçişlerinin 
soğutma etkileridir) rapor edilmektedir. 

Çin ve Avrupa'da, iki grup bilimci tarafın-
dan, yakın zamanda yapılan bir araştırma; 
plastik kristallerle oda sıcaklığına yakın 
sıcaklıklarda, nispeten düşük basınçlarda 
devasa barokalorik etkilerin elde edilebile-
ceğini göstermiştir. Bu plastik kristaller bir 
organik molekül kafesi içerir. Basınç altına 
alınmadan önce, atomlar kafes içinde ras-
gele salınır. Ancak basınç arttıkça, atomlar 
oldukça düzenli hale gelir ve kristal yapı 
içerisinde sıralanır. Basınç düştüğünde, 
yapı, atomların rasgele salındığı plastik faza 

Plastik kristallerde devasa 
barokalorik etkiler
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geri döner. Soğutma kapasitesi, iki durum 
arasındaki entropi değişikliğinden kaynak-
lanmaktadır. Neopentilglikol (NPG) plas-
tik kristalleri, geleneksel bir soğutma sis-
temindeki soğutucu akışkan gazın rolünü 
oynar. Entropideki bu büyük düşüş, çok 
fazla miktarda ısı açığa çıkarır. "Plastik 
kristalleri"nde "plastik" kelimesi maddenin 
kimyasal bileşimine değil, işlenebilirliğine 
işaret etmektedir. Plastik kristaller, katılar 
ve sıvılar arasındaki sınırdadır.
Şu anda buzdolaplarının ve klimaların 
büyük çoğunluğunda kullanılan hidroflo-
rokarbonlar ve hidrokarbonlar (HFC'ler 
ve HC'ler) havaya sızdıklarında, küre-
sel ısınmaya sebep olurlar. Bir kilogram 
soğutucu akışkanın, iki ton karbondioksit 
kadar sera etkisine sebep olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu, altı ay boyunca bir ara-
banın kesintisiz olarak çalıştırılmasının 
sebep olduğu emisyona denktir. Ayrıca 

bu gazlar genellikle toksik olabilmekte-
dir. Temas halinde bazı sağlık sorunlarına 
neden olabilir.  
Son on yıl boyunca, bilimciler, soğutma 
etkisi yaratmak için elektriksel veya man-
yetik alanlar veya basınç kullanan katı 
halde materyal kullanan sistemlerinin 
potansiyelini araştırıyor.
Plastik kristal teknolojisi, dört kademeli 
buhar soğutma yöntemine benzerdir, 
ancak atom ölçeğindedir. Basınç, gaz hali 
sıvıya dönüştürmek yerine bu sistemde 
plastik kristalin yapısını değiştirmek için 
kullanılıyor.
Araştırmacılara göre, plastik kristallerinin 
soğutma etkisi, soğutma etkisi oluşturmak 
için elektriksel veya manyetik alanlar kul-
lanan diğer katı hal malzemeli sistemlere 
göre 10 kat daha fazladır.
Araştırmacılar, NPG kristal teknoloji-
sinin gösterdiği soğutma veriminin, çok 

Araştırma

etkileyici olduğunun altını çizerek, bu 
araştırmanın belki de gelecekte çok daha 
gelişmiş, daha çevre dostu bir soğutma 
teknolojisine sahip olabileceğimizi göster-
diğini söylüyor. Ancak bu teknolojide bir 
dezavantaj da bulunuyor. Kristallerin çok 
sayıda soğutma çevrimine dayanabilmesi 
gerekiyor. Ama kristal kafesler tekrar tek-
rar çevrilebilen gazların aksine, zamanla 
bozuluyor. Plastik kristaller durumlarını 
basınçla oldukça önemli ölçüde değiştire-
biliyor, ancak çok yumuşak oldukları için 
çok sayıda soğutma çevrimi için dirençli 
görünmüyor.
Araştırmacılar, bunun kesinlikle çözül-
mesi gereken bir mühendislik problemi 
olduğunu, hiç kimsenin 1000 çevrim-
den sonra çalışamayacak bir buzdolabını 
almak istemeyeceklerini söylüyor.
Araştırma; Nature Communications der-
gisinde yayımlandı.

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.
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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
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Genel Yayın Yönetmeni
gokcenparlar@dogayayin.com
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Soğutma Günü’nde yapıldı.  
SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tur-
gay Karakuş toplantının açılışında yap-
tığı konuşmada; “SOSİAD olarak, 26 
Haziran Dünya Soğutma Günü’ne des-
tek vermek, bu günü tüm dünya çapında 
meslek örgütleri ile birlikte kutlamak 
için; büyük önem verdiğimiz, Birleşmiş 
Milletler Sınai Kalkınma Örgütü pro-
jesi olan proje çalışmamızın lansmanını 

SOSİAD (Soğutma Sanayii ve İş 
Adamları Derneği), iklim değişik-
liği ile mücadelede uluslararası bir 

projeye daha imza attı. Bir UNIDO (Bir-
leşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü) 
projesi olan “Küresel Isınmayla Müca-
delede Çevre Dostu Soğutma” farkın-
dalık projesinin tanıtım toplantısı, Point 
Hotel Taksim’de, soğutma endüstrisi için 
anlamlı bir günde, 26 Haziran Dünya 

SOSİAD, Dünya Soğutma 
Günü’nde UNIDO Projesinin 
Lansmanını Yaptı

bugün yapıyoruz. Soğutma, iklimlen-
dirme sektörü için anlamlı bir günde 
bizlerle birlikte olduğunuz için SOSİAD 
Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. SOSİAD, Türkiye Soğutma 
Klima Sektörünün sağlıklı, sürdürülebilir 
gelişimini sağlayarak, sektörün küresel 
alana başarılı biçimde entegre olabilmesi, 
dolaylı olarak soğutma, klima sektörünün 
hizmet verdiği toplum ve endüstriler için 
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üretilen faydanın çoğaltılması için 2005 
yılında kuruldu. SOSİAD olarak Türkiye 
soğutma ve iklimlendirme sektörünün 
uluslararası rekabetçilik gücünü artırmak, 
sektörün hizmet verdiği alanların daha 
yüksek seviyede katma değer elde etme-
lerini sağlamak için çalışıyoruz” dedi. 

SOSİAD, uluslararası projelerin 
partneri

SOSİAD’ın faaliyetleri konusunda biri 
ulusal, ikisi uluslararası üç proje hakkında 
bilgi veren Karakuş, “Ulusal projemiz 
olan ‘Meslek Liseleri, Memleket Mese-
lesi’ Şiarıyla ‘Sürdürülebilir Farkındalık 
Yaratmak Projesi’ ile meslek liselerinde 
soğutmayla ilgili bölüme; teknik becerisi 
yüksek, üç boyutlu zekaya sahip, bilişsel 
yeteneği olan öğrencilerin kazandırıl-
ması ile meslek lisesi eğitim kalitesinin 
artırılması, nitelikli meslek lisesi mezun-
larının soğutma sektöründeki fırsatlar 
konusunda bilgilendirilmesi ve sektöre 
kazandırılması amaçlanıyor” dedi.
Karakuş uluslararası projeleri ile ilgili 
şunları söyledi: “2016 yılında tam üye 
olduğumuz Avrupa Soğutma, İklim-
lendirme ve Isı Pompası Müteahhitleri 
Birliği (AREA)’nin de yer aldığı, bir AB 
projesi olan REAL Alternatives 4 LIFE; 
küresel ısınmaya sebep olma etkisi düşük 
soğutucu akışkanların tüm Avrupa’da 
yaygınlaştırılmasını desteklemek ama-
cındadır. Proje çerçevesinde SOSİAD 
tarafından doğa dostu soğutucu akışkan-
lar konusunda bilgi düzeyini artırmak 
için Türkçeye kazandırılan 9 modülden 
oluşan bir online eğitim platformu, hiz-
mete sunuldu. SOSİAD’ın beş temsilcisi, 
Belçika, İtalya ve Almanya’da CO2 ve 
hidrokarbon cinsi soğutkanlara uygun 
servis teknikleri konusunda eğitim aldı ve 
yetkili eğitmen olarak sertifikalandırıldı. 
Türkiye’de Eğitimcilerin Eğitimi gerçek-
leştirildi, katılımcılar sertifikalandırıldı. 
Proje, 2020’de sona erecek.”

Doğanın hizmetinde bir UNIDO 
Projesi

Karakuş, kısaca Demonstrasyon Projesi 

olarak adlandırılan; Birleşmiş Milletler 
Sınai Kalkınma Teşkilatı’nın (UNIDO) 
“Düşük Küresel Isınma Potansiyeline 
(GWP) Sahip Soğutucu Akışkanların 
Teşviği için Pilot Etkinlikler ve Uygu-
lamalar Projesi” hakkında da şu bilgileri 
verdi: “Bu proje; Türkiye’de freon gazlı 
soğutma sistemlerinin alternatif akış-
kanlara göre enerji verimliliğinin hangi 
mertebede olduğunun ölçülmesi, reviz-
yon yapılması ve bunun raporlanmasını 
konu alıyor. Bu projemizi T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, UNIDO ile birlikte 
takip ediyor. Proje sürecinde SOSİAD 
tarafından belirlenecek üç pilot uygu-
lamada, mevcut soğutma sisteminde, 
soğutucu akışkan değişimi yapılacak, 
15 gün aralıklarla test ve ölçümleri 
izlenecek. Elde edilecek sonuçlar, üç 
ayrı ilde düzenlenecek toplantılarla, 
sektör ve hedef sektörlerin temsilcileri 
ile paylaşılacak. Son aşamada detaylı 
olarak raporlanarak UNIDO’ya teslim 
edilecek.”

SOSİAD, “Dünya Soğutma 
Günü”nü destekliyor

SOSİAD’ın Dünya Soğutma Günü’nü 
desteklediğini ve bunu Türkiye’de ilk kut-
layan dernek olduğu için duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Karakuş, “Dünyanın 
dört bir yanından sanayi sendikaları ve 
meslek kuruluşları 26 Haziran’ı Dünya 
Soğutma Günü olarak ilan etmek için 
bir araya geldi ve 26 Haziran, Dünya 
Soğutma Günü olarak kabul edildi. 
Dünya Soğutma Günü, gıda güvenliğin-
den tıbba, üretimin tüm alanlarında kri-
tik önemine dikkat çekmek için önemli 
bir fırsat yaratacak” diyerek konuşmasını 
sonlandırdı.
Açılış konuşmasının ardından, SOSİAD 
Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Can 
“Soğutmanın Hızla Yükselen Yaşamsal 
Önemi”, Proje Teknik Takım Lideri 
Dr. Kadir İsa “Proje Hedefleri ve Genel 
Çerçevesi” ve SOSİAD Yönetim Kurulu 
Üyesi - Proje Koordinatörü Kıvanç 
Aslantaş “Proje Uygulama Detayları ve 
Beklenen Sonuçlar” başlıklı sunumlarını 
gerçekleştirdi. 
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değişim çizgisidir. Çünkü bu değişim 
bizim gelecekte neler yapmamız gerek-
tiğini söylüyor” dedi. 
Gıda maddelerindeki ürünlerin insan 
sağlığına etkisi ve bunun sonuçlarıyla 
ilgili 2017 yılında yaptığı bir çalışma hak-
kında bilgi veren Can, gıda güvenliğine 
dikkat çekerek şunları söyledi: “Soğutma 
ile bakteri üreme hızı düşürülerek, gıda-
nın içinde zararlı toksin maddenin belli 
bir oranın altında kalması hedeflenir. 
Bakteri üreme hızı sıfırlanamayacağı gibi, 
sonsuz bir muhafaza da gerçekleştiri-
lemez. Gıda zehirlenmeleri konusunda 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ista-
tistik verisi sunmuyor. Sağlık Bakanlığı 
ise yalnızca sindirim sistemi sorunları 
diye bir başlıkta ölüm vakalarını sunuyor. 
Bu oran çok yüksek olmasa da, ülkemizde 
yılda yaklaşık 200 bin kişinin zehirlenme 
vakası geçirdiğini, 10 bine yakın kişinin 
hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Bilgi 
kaynaklarının kıtlığı ve veri saklanma-
ması, sonuçların ve açılan soruşturma-
ların sonuçlarının bir merkezde toplan-
maması gıda güvenliğinin sağlanması 
konusundaki durumu da özetliyor.” 
Hava kirliliği konusuna da değinen Can; 
“Hava kirliliği konusunda durum daha 
vahim. Türk Toraks Derneği bu yılın 
başında açıkladığı yayınında Türkiye’de 
hava kirliliği nedeniyle her yıl 32 bin 

da meteorolojinin ölçtüğü sıcaklıkların 
yaklaşık 5 °C üstüne tırmanan bir eğri 
çiziyor. Bunun dünyamızdaki yarattığı 
etki; aşırı yüksek ve aşırı düşük sıcaklıklar, 
fırtınalar, aşırı yağış ve deniz seviyele-
rinde yükselme olarak karşımıza çıkıyor. 
Türkiye’nin kentleşme eğrisine baktığı-
mızda, 1927’de henüz daha nüfusumuzun 
yaklaşık yüzde 25’i kentlerde yaşarken 
şu anda nüfusumuzun neredeyse yüzde 
90’ı kentlerde yaşar hale geldi. Dolayı-
sıyla bu değişim, bu sektördeki insanların 
önündeki iş yükünü açığa çıkaran temel 

Can: “Soğutma sektörü, çevre 
dostu bir yaşamı oluşturmayı 
hedeflemeli”

Hayati Can sunumunda Avrupa ölçekli 
sera gazlarının artış eğiliminden bahse-
derek, “Türkiye, bu artış eğiliminde yüzde 
146 ile birinci sırada. Avrupa genel ola-
rak kendisini yeşile doğru götürüyor. Biz 
de bunun bir parçası olmalıyız. Ancak 
içinde yaşadığımız dünyada kentlerimiz 
aşırı yüksek sıcaklıklarla boğuşuyor. Kent 
merkezleri, atmosferde ölçtüğümüz ya 
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Güncel

kişinin öldüğünü ve ülkemizin 81 ilinin 
80’inin havasının Dünya Sağlık Örgütü 
kriterlerine göre kirli olduğunu ifade 
etti. Biz iki gerçekle karşı karşıyayız: 
İnsanlarımız hem gıdalardan zehir-
lenerek hem de hava kirliliği, havanın 
ısınması ve partikül emisyonları sonucu 
hayatını kaybediyor. Türkiye’nin ne yazık 
ki yüzde 10’luk bir bölümünün havası 
temiz. İstanbul’un 279 gününün kirli 
havaya sahip olduğu bir istatistikle karşı 
karşıyayız. Bu sonuçları biz yaratıyoruz. 
Soğutma sektörü olarak buradan çıkara-
cağımız bazı hedefler var. Demonstras-
yon Projemizin de özünü oluşturan doğa 
dostu bir yaşamı oluşturacak, güvenli gıda 
zincirini kuracak, güvenli gıda için soğuk 
zincirin tüm aşamalarını tamamlayacak, 
tarladan mutfağımıza giren bütün ürün-
lerin güvenli bir şekilde depolanmasını 
sağlayacak bir çalışma, soğutma sektö-
rünün hedeflemesi gereken başlıca konu” 
diye konuştu. 

İsa: “Demonstrasyon projesi, 
alternatif soğutucu akışkanların 
başarılı şekilde kullanılmasını 
destekliyor”

Can’ın ardından Dr. Kadir İsa, Demons-
trasyon Projesi’ne neden ihtiyaç duyul-
duğu konusunda özetle şunları söyledi: 
“Tüm dünyada kullanılan soğutma 
sistemlerinin büyük çoğunluğunu teş-
kil eden buhar sıkıştırmalı mekanik 
soğutma çevrimleri dediğimiz sistem-
lerde soğutucu akışkanlar kullanılıyor. 
Bu soğutucu akışkanların önemli bir 
kısmı, geçmişteki bazı yönetmelikler 
vasıtasıyla kısıtlandı veya tamamen orta-
dan kaldırıldı. Dolayısıyla soğutma sek-
törü bu konuda bir arayış içine girdi. Bu 
boşluğu doldurmak üzere sektörde deği-
şik ve alternatif soğutkanların kullanımı 
yoluna gidildi. Bu proje esasında bu tür 
alternatif soğutucu akışkanların başarılı 
bir şekilde kullanılması konusundaki 
çabalara destek amacıyla oluşturulmuş 
bir proje. UNIDO tarafından desteklen-
mekte ve SOSİAD tarafından yürütü-
cülüğü yapılmakta. İşin diğer tarafında 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bulun-

makta. Bu proje vasıtasıyla yaklaşık 3 
tane ilimizde bazı alternatif ve doğal 
soğutucu akışkan kullanan sistemlerde 
uygulamalar yapılacak. Bu uygulama-
lar üzerinde değişik ölçümler yapıla-
cak. Ölçümler sonucunda bu soğutucu 
akışkanların alternatif olarak ne kadar 
değerli oldukları ortaya konulacak.”

Aslantaş: “İstanbul, Ankara 
ve İzmir'de toplam 5 tesiste 
çalışmamız olacak”

Demonstrasyon Projesi’nin teknik ayrın-
tılarına değinen Kıvanç Aslantaş ise “Bu 
proje UNIDO’nun Türkiye’de yapmayı 
planladığı demonstrasyon projelerinden 
biri. Bu proje kapsamında bizler, küre-
sel ısınmaya etkisi ve ozon tabakasına 
zararı olmayan gazların saha uygulama-
sını gerçekleştireceğiz. Bu amaçla İstan-
bul, Ankara ve İzmir'de toplam 5 tesiste 
çalışmamız olacak. Bu tesislerde hem 
çalışan tesislerin yeni sistemlere dönü-
şümü hem de aynı zamanda mevcut 
olan tesislerin ölçümlemesini yapacağız. 
Amacımız hem çevreye olumsuz etkisi 
olmayan hem gıda muhafazası anlamında 
olabilecek en gelişmiş sistemleri sunmak 
hem de yatırım ve işletme maliyeti anla-

mında dezavantaj teşkil etmeyecek bir 
sistem oluşturmak. Projenin yılsonuna 
kadar bitirilmesi gerekiyor. Bu süre 
zarfında olan uygulamaları, yılsonunda 
yapacağımız seminer ve sahadaki tema-
tik toplantılar başlığı adı altında katı-
lımcılara eğitimle sunmayı planlıyoruz. 
Farkındalık yaratma çalışmasının diğer 
bileşenlerini, 2-5 Ekim 2019 tarihleri 
arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek 
ISK-SODEX fuarında SOSİAD stan-
dında sektörel medya ve proje web sitesi 
aracılığıyla yapılacak olan çalışmalar 
oluşturuyor. ISK-SODEX fuarı sırasında 
F-Gaz yönetmeliği ile ilgili bir seminer 
düzenlenecek. Seminerde SOSİAD’ın 
sosyal ortak olduğu Real Alternatives 
4 LIFE projesi ile ilgili bazı gelişme-
ler de aktarılacak. 4 Ekim 2019 akşamı, 
soğutma sektörünün farklı segmentle-
rinden yaklaşık 500 kişinin katılması 
beklenen bir gala yemeği düzenlenecek” 
diye konuştu. Aslantaş, Henry Ford’un 
“Bir araya gelmek sadece başlangıçtır. 
Gerçek başarı, birlikte çalışabilmektir” 
sözleriyle SOSİAD’ın güç birliğine olan 
inancını vurguladı. 

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardın-
dan düzenlenen kokteyl ile son buldu.
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Özet

Kaynayan suyu, donma sıcaklığına, 
ortam sıcaklığındaki ısı banyo-
ları ile temas ettirip, dışarıdan güç 

harcamadan indirmenin olanaklı olduğu 
düşünülmez çoğu zaman. Bu çalışmada; 
elektrik indüksiyonu ile Peltier etkisi bir-
leştirilerek tasarlanan bir ısıl tetikleyici 
(indüktör) eşdeğeri ile bu olanaksızlık 
kaldırılmıştır. Isıl tetikleyici farklı sıcak-
lıklardaki iki cisim arasındaki ısı akışına 
atalet uygulayarak, sıcaklık farkının işare-
tini değiştirmekte; böylece, soğuk cisim-
den sıcak cisime, dışarıdan bir güç alın-
maksızın, sürekli ısı akışı olmaktadır. Bu 
işlem deneysel olarak gösterilmiş ve işle-

min bir dizi sanki-dengeli termodinamik 
hâllerden geçerek, termodinamiğin ikinci 
yasasına tümüyle uyduğu kanıtlanmıştır. 
Bu ısıl tetikleyici, elektrik ve ısıl devreler 
arasındaki benzeşimi (analoji) genişlet-
mekte ve termoelektrik malzemelerdeki 
gelişmelerle birlikte, sıcak malzemeleri, 
ortam sıcaklığının altındaki değerlere 
soğutmada bu benzeşimi kullanılabilme 
olasılığını yükseltmektedir.

Giriş 

Klasik termodinamiğin kurallarına göre, 
birbirleriyle ısıl temasta olan, farklı sıcak-
lıklardaki iki cisim arasındaki ısı akışı; bu 
akışın hızının, cisimlerin sıcaklıkları ara-

Yazanlar: A. Schilling, X. Zhang  O. Bossen, 
Department of Physics, University of Zürich, 
Winterthurerstrasse 190, Zürich CH-8057, 
Switzerland*
Çeviren: Seyhan Uygur Onbaşıoğlu

*A. Schilling, X. Zhang, O. Bossen, Heat 
fl owing from cold to hot without external 
intervention by using a “thermal inductor”. 
Sci. Adv. 5, eaat9953 (2019) başlıklı 
yayından çevrilmiştir. 

Çeviri

sındaki farkın artmasıyla doğru orantılı 
olduğunu söyleyen Fourier Yasası’na; 
daha da genel olarak ısının kendiliğinden, 
yalnızca, sıcak cisimden soğuk cisime 
doğru geçebileceğini belirten Termodi-
namiğin İkinci Yasası’na göre hesaplanır. 
Binaların ısıl yalıtımından, ısı depoların-
dan, farklı sıcaklıklardaki kaynaklar ara-
sında çalışan ısı makinalarından maksi-
mum mekanik işi alma işlemine dek; 
günlük yaşamdaki enerji etkin ısı yöne-
timi amaçlı önlemlerin önemli bir kısmı 
bu yasalara dayanır. Bu yasaların doğru-
luğu tartışılmaz olsa da, son yıllarda, bu 
yasaların alışılagelmiş yorumları ile çeliş-
kili görünen heyecan verici teknik geliş-
meler olmuştur. Şöyle ki, Fourier 

Isı, Dışarıdan Güç Almadan 
Soğuktan Sıcağa Akıyor… 
‘Isıl Tetikleyici’ ile!

Dergimizin 321. sayısında “Termodinamik 
Mucize: Enerjisiz Soğutma” başlıklı bir 
çeviri yayımlamıştık. İlgili çeviride bahsi 
geçen deneyi de, bu sayımızda siz değerli 
okuyucularımızla paylaşıyoruz.
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Yasası’nın en basit ifadesinde, Tb sıcak-
lığındaki cisim ile onunla temas eden Tr 
sıcaklığındaki cisim arasındaki ısı akışı-
nın hızı =k(Tb-Tr) şeklindedir. Burada; 
ısı iletim katsayısı k’nın (Tb-Tr) sıcaklık 
farkının işaretinden bağımsız olması bek-
lenmektedir. Fakat; son yapılan birkaç 
deney, Fourier Yasası’nın ötesine geçerek, 
bir noktaya kadar ısıl doğrultma (rekti-
fikasyon) yapılabileceğini gösterdi [1]. Bu 
türden bir ‘ısıl diyot’un (elektrik akımını 
doğrultan diyot ile benzeşim yapılarak) 
uygulanması; örneğin, fononik cihazlarla 
[2-6] ve faz değiştiren malzemelerin 
[7-10] yanı sıra kuantum noktalarla [11] 
ve düşük sıcaklıklar için tasarlanan hibrit 
metal cihazlarla, ısıl transistörler ve lojik 
kapılar [6,13, 14] gibi çok daha karmaşık 
ısıl devreler için gösterilmiştir. 
Öte yandan; Termodinamiğin İkinci 
Yasası; ısı makinalarının, soğutma maki-
nalarının ve ısı pompalarının verimlerine 
çok kesin sınırlar çizer [15] ve termo-
dinamik dengeye ulaşılması için tek bir 
ısı akışı yönü olduğunu belirtir [16]. Bu 
yoruma göre; kendisinden soğuk olan Tr 
sıcaklığındaki bir cisim ile temas eden Tb 
sıcaklığındaki sıcak cisim, termodinamik 
dengeye mutlaka Tb>Tr koşuluyla ulaşır 
ve ısı kendiliğinden soğuk cisimden sıcak 
cisime geçemeyeceği için, Tb sıcaklığı, hiç 
sektirmeden,  zamanın, t’nin, bir fonk-
siyonu olarak azalır (Şekil 1A ve 1C). 
Tb’nin davranışında, Tr’ye göre, ısı akışı 
yönünün tersine dönmesinin ve soğuk 
cisimden sıcak cisime ısı geçmesi ile 
oluşacak herhangi bir ıskalamanın ya da 
salınımın; ısının soğuk cisimden, ancak,  
dışarıdan iş verilerek çekilmesine ya da 
Termodinamiğin İkinci Yasası'na aykırı 
olarak görülmesi olağandır. 

Bu çalışmada; temelde, aktif olarak çalış-
tırılan bir ısıl devredeki [17] hassas ısıl 
kapasite ölçümleri için tasarlanmış olan  
‘ısıl tetikleyicinin’ (indüktörün) eşdeğeri, 
yeni bir ısıl elemanın kullanıldığı basit 
bir ısı teması anlatılmaktadır. Bu ısıl 
devrenin dışarıdan verilen bir güçten ya 
da içerisinde gömülü olan herhangi bir 
güç kaynağından yararlanmaksızın pasif 

olarak da çalışabileceğini ve ısı akışı üze-
rinde uygulanacak bir ısıl atalet ile akışın 
yönünün değiştirilerek, iki masif cisim 
arasındaki sıcaklık farkını sağlayabileceği 
gösterilmektedir. Böyle bir sürecin bir 
dizi sanki-dengeli hâl ile oluşabileceği bir 
deneyle gösterilmiş ve ısı geçici bir süre 
soğuk cisimden sıcak cisime doğru aksa 
da, bu sürecin; tüm sistemin entropisi 
zaman içerisinde hiç sektirmeden sürekli 
arttığı için, Termodinamiğin İkinci 
Yasası'na uygun olduğu kanıtlanmıştır.

Sonuçlar ve Tartışma

Salınımlı Isıl Devrenin 
Modellenmesi

Ele alınan ısıl temas sisteminde, kapalı 
bir elektrik devresini oluşturan, tetikle-
mesi (indüksiyon) L olan bir elektriksel 
tetikleyici (indüktör) ve Peltier katsayısı 
Π = αT olan bir Peltier elemanı bulun-
maktadır (Şekil 2A) [17].  Burada; α, 

Çeviri

kullanılan termoelektrik malzemelerin 
Seebeck katsayısı, T ise bu malzemeler 
arasındaki bağlantı noktasının (junction) 
mutlak sıcaklığıdır. Akım, I, geçtiğinde; 
ısı, Q,  =Π x I= αT hızında, akımın 
yönüne göre, sırasıyla, üretilir ya da yutu-
lur. C ısı kapasitesindeki bir cisim ve bir 
ısıl depo (veya iki sonlu cisim), k ısıl ile-
timine sahip Peltier elemanının farklı 
taraflarında yer almaktadırlar. İşlem; 
üretilen termoelektrik voltajı, α(Tb-Tr), 
içeren Denklem 1A’da Kirschoff voltaj 
yasası ile cisimlerden birinden çekilen (ya 
da o cisime verilen) b’nin ve diğer cisime 
veya ısıl depoya verilen (ya da o cisimden 
veya ısıl depodan çekilen) r için yazılmış 
olan ısıl denge denklemleriyle (Denklem 
1B ve 1C) ifade edilmektedir.  
     

  
(1A)
(1B)
(1C)

Şekil 1. Isıl temas hâlinde olan farklı sıcaklıklardaki cisimlerin iki hâli. Oklar, ısının sıcak 
cisimden yayılmasını (sarı) ya da sıcak cisme verilmesini (mor) temsil etmektedir. A) 
Başlangıçta, t = 0, sıcak cisim, Tr sıcaklığındaki ısıl depoyla temas ettiğinde, sıcak cismin 
Tb olan sıcaklığının, sürekli düşmesi ve t→ ∞ zamanında Tb = Tr olması beklenmektedir. B) t 
> t0 zamanında, Tb’nin, depo sıcaklığının altına düşmesi ve böylece, ısının soğuk cisimden 
sıcağa doğru akması süreci. Sıcak cismin en düşü k sıcaklığına Tb,min<Tr, bağlantının 
çıkarılabileceği t = tmin zamanında ulaşılabilmektedir. C) Birbirlerine bağlı olan iki benzer sonlu 
ısı kapasitesinin, ısının tek yönde ve her zaman Tb>Tr olacak şekilde akmasıyla, ortalama 
bir sıcaklıkta,  , termodinamik dengeye yavaşça ulaşmaları beklenmektedir. D) Değişken 
yönlü ısı akışı ve soğuktan sıcağa tekrarlı ısı geçişi ile sıcaklıkları ters yönlerde salınan iki 
cisim. (i)-(iv) romen sayıları, metnin içinde ve Şekil 2B’nin şekil altında açıklanmış olduğu 
gibi, Tb(t)’nin bir tam salınım çevriminin her bir çeyreğini temsil etmektedirler.
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Burada, R, Peltier elemanının iç direnci-
dir. α, ise, sabit olarak alınmıştır. Ayrıca; 
elektriksel direnç gösteren diğer eleman-
lardan ya da bağlama uçlarından veya 
taşınımdan kaynaklanan parazit etkiler 
de ihmâl edilmiş ve Peltier elemanının 
ısıl kapasitesi C’nin içerisinde ele alın-
mıştır. Verilen  pozitif olarak ( >0)
kabul edilse de, Denklem (1)’deki I ve α 
büyüklüklerinin işaretleri önemli değildir. 
Yayılan ısıl güç RI2’nin Peltier elemanı-
nın her iki tarafına eşit olarak dağıldığı 
düşünülmüştür. Denklem (1B) ve (1C)’de 
ifade edilen ısı akışı hızları Şekil 1B’de 
gösterilmektedir. Tetikleyici terim Lİ göz 
önüne alınmadığında, (1) ile verilen 
denklem takımı, Peltier elemanındaki ısı 

ve yük akışını veren standart ifade olmak-
tadır [18, 19].

Aşağıda açıklanacak olan gerçek deneyde 
Şekil 1A ve 1B’de gösterildiği gibi sonlu 
ısıl kapasite C, sonsuz ısıl depoya bağ-
lanmıştır. Bu durumu ifade eden 

b=CTb  ve Tr = sabit denklemleri (1A) 
ve (1B) ile birleştirilerek, I(t) için nonli-
near bir diferansiyel denklem elde edil-
miştir:

 (2)

Bu denklem, kolaylıkla, yüksek bir 
kesinlikle çözülebilir. Elde edilen sonuç, 
Denklem (1A)’da yerine konarak Tb 

Çeviri

sıcaklığının zamana bağlı değişimi, 
Tb(t) elde edilir. Sistematik bir ana-
liz için, çözüm, Tr civarında yeterince 
dar bir sıcaklık aralığı, ±Δ0, içerisinde, 
±Δ0=Tb(0)-Tr<<Tr; α, k, R sıcaklıktan 
bağımsız alınarak, uygulanmıştır. 
Böylece; Denklem (1A)’da,
RI2+LIİ<RI2+LIİ=α(Tb-Tr)I<<αTrI

olacağı için, Denklem (2)’nin son iki 
terimi ihmâl edilmiş ve sönümlenmiş 
harmonik salınım denklemine ulaşıl-
mıştır:
     

 (3)

Salınım çözümlerinin tartışılması

Bu basitleştirilmiş denklemin analitik 
çözümünü değerlendirmek, ilk aşamada, 
çok öğretici olacaktır. t=0 başlangıç 
koşulu, ısıl bağlantıya hiç bir işlem uygu-
lanmadan önce yerleştirildiğinde, I(0) 
= 0 ve Tb(0)-Tr=Δ0, dolayısıyla, İ(0)=α 
Δ0/L sabitlenmiş, şeklindedir. Bu duruma 
karşılık gelen çözüm, aşırı sönümlenmiş 
veya denklemdeki sabitlerin birleşimine 
dayalı bir salınım davranışı gösterebilir. 
Tb(t)’nin Tr’nin altına düşeceği olası bir 
sektirmeyi yakalayabilmek için ilk önce 
I(t)’nin salınım çözümlerine odaklanıl-
mıştır. Bu sektirmelerin oluşması durumu, 
4α2Tr>LC(k/C-R/L)2, L*=RC/k olarak 
alınırsa, α’nın her değeri için her zaman 
sağlanır. R ve k Peltier elemanının karak-
teristikleri olarak verilirken; C, Peltier 
elemanının ısıl kapasitesi ile sınırlıdır. 
Fakat istenildiği değerde seçilebilir. İste-
nen çözüm,  τ ve ω, diferansiyel denk-
lemi sağlayacak şekilde,  I(t)=I0exp(-t/ 
τ)sin(ωt) ve I0=αΔ0/(Lω)’dır. Sıcaklık 
için, bu çözüme karşılık gelen faz deği-
şimli çözüm ise, tanδ=(R-L/τ)/Lω olmak 
üzere,  Tb(t)-Tr= Δ0 exp(-t/τ)cos(ωt-δ)/
cosδ şeklindedir. Bundan sonra, I(t)’nin 
bir salınım döngüsü içerisindeki en zayıf 
sönümünü veren özel çözüm aranmalıdır. 
Bu çözüm; L=L*, ω=ω*=  ve 
τ = τ*=C/k olduğu yerdeki maksimum 
ω τ değeri için elde edilir. T=Tr’deki 
bir Peltier elemanının boyutsuz perfor-
mans ölçüsü [20], ZTr=α2Tr/kR=(ω*τ*)2 

Şekil 2. Eşdeğer elektrik devresinin ve ele alınan C ısı kapasitesine sahip Tb sıcaklığındaki bir 
cisim ile Tr sıcaklığındaki bir başka cisim veya ısıl depo arasındaki ısıl temasın gösterilmesi. 
A) Elektrik devresinde R iç direncine, k ısıl iletim katsayısına sahip ve ideal induktansı L olan 
kapalı bir devrede bir Peltier elemanı (Π) vardır. Salınımlı akım (I); Peltier elemanının soğuk 
ve sıcak uçları arasındaki sıcaklık farkı ve L üzerinden uygulanan voltaj (Lİ) aracılığıyla (Bkz. 
Denklem 1A) sağlanan termoelektrik etkinin oluşturduğu voltajla yönlenmektedir. B) Isının 
Peltier elemanının sıcak kısmından (sarı oklar) ya da sıcak kısmına (mor oklar), Tb(t)’nin, 
Şekil 1B ve 1D’de verildiği gibi, bir salınım döngüsü için akışı sırasında; Denklem 1B ve 
1C’deki terimlerin ısının akışına olan katkılarının gösterilmesi (Boş ok uçları. Oklar ölçekli 
değildir.) Bu salınım (osilasyon) sırasında, ısıl osilatör; dönüşümlü olarak, termoelektrik 
jeneratör (i), soğutucu (ii), jeneratör ve termoelektrik ısıtıcı (iv) şeklinde davranır. Toplam 
depolanmış manyetik enerji,   LI2, her zaman, başlangıçtaki fazla ısının, ~ CΔ0, Δ0/Tr’sinin 
küçük bir oranı olsa da; tüm bu süreçler sırasında, indüktör tarafından küçük miktarda bir 
elektromanyetik güç (LIİ) alışverişi olmaktadır (Bkz. Metin ve Şekil 5).
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(bundan böyle ZT olarak kısaltılacaktır) 
kullanılarak, Tb(t)’nin ilk minimumu, 
β = (Π/2+arctan )/)/  olmak üzere, 
tmin = β τ*  zamanında aşağıdaki şekilde 
bulunur:

(4)

(Tb(t)-Tr)/Δ0 ve t/ τ * şeklinde boyutsuz 
sayılarla ifade edildiğinde, zamana bağlı 
değişim ve maksimum soğutma etkisinin 
ölçüsü olan (Tb,min-Tr)/Δ0, ısıl yük olan 
C’den ve sistemin diğer parametrelerin-
den bağımsız olup, yalnızca ZT’ye bağlı 
olur. Şekil 3A’da, gerçek bir senaryoyu 

Çeviri

göstermek üzere, farklı ZT değerlerinde, 
Denklem (3) ile sayısal olarak hesap-
lanan Tb(t) eğrileri, Tb(0)-Tr = Δ0 = 80 
K ve Tr = 293 K için boyutsuz şekilde 
gösterilmiştir.

Ancak; Δ0/Tr ≈0.27 gibi oldukça büyük 
sayılabilecek bir orana karşılık, bu şekilde 
elde edilen değerlerle, Denklem (3)’ün 
ω* = 
elde edilen değerlerle, Denklem (3)’ün 

/τ* ile ekplisit olarak yapılan 
çözümü arasında açık bir fark olduğu da 
Şekil 3’te göze çarpmaktadır.

Denklem (4)’e göre, minimum sıcaklık 
ZT ile doğru orantılı olarak artar. Fakat 
ZT’nin sonlu bir değeri için Tb,min>Tr 
- Δ0’dır. Böylece; katostrofik bir salınım 
söz konusu olmaz. Cisim minimum 
sıcaklığına ulaştıktan sonra, ısıl bağlantı 
çıkarılırsa; Tb, Şekil 1B’de gösterildiği 
gibi, mükemmel yalıtılmış koşullarda, 
Tb,min<Tr olarak kalır. Isıl bağlantıyı I 
= 0 koşulunda çıkarmak, bağlantıyı, yine 
Tb<Tr olacak şekilde,  orijinal Tb = Tr – 
Δ0exp(-−π/

 olacak şekilde,  orijinal T
exp(-−π/ ) sıcaklığında bırakır (Bkz. 

Şekil 3A’daki iç resim).  

Bağlantıyı çıkarmak için dışarıdan har-
canan iş; örneğin, cisim ile bağlantı ara-
sındaki nano ölçekteki bir kapıyı açmak 
gibi, sonsuz küçük miktarda olabilir. Eğer 
bağlantı tümüyle çıkarılmadı ise; Tb(t), 
Tr civarında sönümlenen bir salınım 
yaparak, Tb = Tr’ye ulaşır. Burada, mak-
simum olası soğutma etkisine, yukarıda 
anlatılan parametrelerle değil;  λ(ZT)>1 
olmak üzere, Lopt=λL* ile ulaşılacağını 
belirtmek gerekir. ZT<1/3’e karşılık gelen 
I(t) çözümleri, aşırı sönümlüdürler. Fakat 
cismin sıcaklığı ZT>0 olan tüm değerler 
için, anlık olarak Tr’nin altına iner.

Buna yakın bir senaryoda da, özdeş, 2C 
ısıl kapasitesindeki, fakat farklı başlan-
gıç sıcaklıklarındaki, Tr(0) ve Tb(0) iki 
sonlu cisim, aynı şekilde temas ettiril-
miş ve tümüyle yalıtılmış koşullarda göz-
lemlenmişlerdir (Şekil 1D). Ortalama 
başlangıç sıcaklığı, = [Tb(0)+Tr(0)]/2 
olmak üzere, Δ0Tb(0)-Tr(0)<<T limit 
durumunda, I(t) için, Tr yerine  kona-

Şekil 3. Isıl indüktör kullanılan bir deneyde, aralarında temas sağlanmış bir soğutucu cisim 
ile ısı banyosu veya bir başka cisim arasındaki sıcaklık farkının gelişimiA) Sonlu bir cisim 
ile ısıl bir depo arasında, L=L*=RC/k ve ZT için Denklem (3)’ün çözümü ile elde edilen 
0.25 (kırmızı) ilâ 5 (mavi) aralığında (Tb(t)-Tr)/Δ0 boyutsuzlaştırılmış sıcaklık farkının 0.25 
adımlarla gösterilmesi. Zaman τ *=C/k birimindedir. Siyah çizgi τ * zaman sabitli, Peltier 
devresi başlangıçta çıkarıldığında oluşacak bir relaksasyon işlemini temsil etmektedir. Tb,min 
sıcaklığına ulaşıldıktan sonra ısıl bağlantı çıkarılmazsa (kesikli çizgi) Tb(t) her durumda 
Tb=Tr ısıl dengesine ulaşır. İç resim, hem Tb(t)’nin, hem de I(t)’nin sönümlenmiş salınımlarını 
göstermektedir. B) Temas hâlindeki, eşit kapasiteli iki cismin, başlangıç sıcaklık farkı, Δ0, 
ile boyutsuzlaştırılmış, ortalama başlangıç sıcaklığına,   =[Tb(0)+Tr(0)]/2, göre ZT = 5 
değeri ( τ*biriminde ) için değişimi. Tav, Tb≈Tr etrafında minimum gösteren ortalama değeri 
vermektedir (Tav için Δ0/Tr=0.27). İç resim, normalize edilmiş birimlerde toplam entropi 
kazancını göstermektedir.
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rak, Denklem (3)’teki basitleştirilmiş 
diferansiyel denklem (Bkz. Bölüm 2)  
elde edilir. Şekil 3B’de, ZT = 5 için, sabit 
olmayan, fakat iki sıcaklık eşit oldu-
ğunda yerel minimum değere ulaşan Tav 
=[Tb(t)+Tr(t)]/2≤  ile birlikte, Tb(t) ve 
Tr(t)’nin karşılıklı salınımları gösteril-
mektedir. 

Isının salınımlı akışı

Tb-Tr, her işaret değiştirdiğinde (Şekil 
1 ve 3’ten görülebileceği gibi, bu durum, 
L=L* için, ilk kez; t0 =Π/2ω* anından 
sonra, Tb, Tr’nin altına düştüğünde olur.), 
ısı akışının yön değiştirdiği zaman olan 
|Tb-Tr|’nin maksimum değere ulaştığı 
zamana kadar; ısı, sürekli bir şekilde 
soğuk cisimden sıcak cisime doğru akar 
(Şekil 1 ve 2B’deki mor oklar). Hare-
ket halindeki elektrik yükü taşıyıcıları, 
bu ısıyı, soğuktan sıcağa, indüktördeki 
manyetik alanın enerjisi olarak geçici 
de olsa depolamaksızın, sürekli taşırlar. 
Manyetik enerjinin maksimum mik-
tarı, LI2<   LI0

2=α2Δ0
2/2L*ω*2, sıcak 

cisimde başlangıçta depolanan fazla 
ısının, ~CΔ0’nın, Δ0/Tr<<1 oranından 
daha küçüktür. Bu anlamda, indüktör; 
Fourier Yasasına göre akan ısı ile geçici 
bir şekilde etkileşen belirli  bir ısıl ata-
let uygulayarak, sıcaklık salınımlarının 
nedeni olup; Peltier elemanı ile  birlikte 
hareket etmektedir. Böylece; devreyi, bir 
ısıl indüktör devresi gibi düşünebiliriz. 
Lİ= ΔV’ye göre ΔV voltaj farkı üreten bir 
elektrik indüktörünün kendi indüktansı 
olan L’ye benzer olarak; Lthİth=Lth th=-
ΔT’ye uyacak şekilde, bu devre için de 
bir ısıl öz induktans belirlenebilir (Bkz. 
Bölüm 4): Lth=L/(α2Tr) [17].

Soğutma mühendisliği açısından, 
Tb(t)’nin salınım periyodu dört aşamaya 
bölünebilir (Şekil 2B). İlk çeyrek (i), ter-
moelektrik jeneratörüne karşılık gelir. 
İkinci çeyrekte, devre; elektrik indüktörü 
nedeniyle hâlâ ilk yönünde akan elektrik 
akımı nedeniyle, Tb<Tr olduğunda bile, 
soğutucu gibi davranır. (iii)’de elektrik 
akımı işaret değiştirir (termoelektrik 

üreteç). (iv)’de ise Tb>Tr olduğunda bile 
ısıtma olur ve sistem termoelektrik ısıtıcı 
olarak davranır.  
Cisimler arasındaki ısı akışının mer-
tebesi ısıl yük olan C’nin ayarlanması 
ile herhangi bir düşük düzeyde seçile-
bilir. Bu yöntemle, elektronik salınımlı 

devre, ısıl sistemlerdeki büyük zaman 
ölçeklerine (saniye, dakika, daha büyük 
ölçekler) erişebilir. Bu durum; süreçlerin, 
tersinmez olmalarına karşın, sanki statik 
işleyeceklerini; cisimlerin doğru tanım-
lanmış termodinamik potansiyelleri ve 
özelikleriyle, bir dizi sanki dengeli hâl 

Şekil 4. Isıl indüktörün eşdeğerini içeren ısıl devrelerin salınım deneylerinden elde edilen 
sonuçlar. A) L = 30 ve 58.5 H olan iki süper iletken bobin için alınan Tb (t) verisi. Tr= 295 K’da
tutulan ısı deposu ile temasta olan ve başlangıçta Δ0 = Tb(0)-Tr≈82 K sıcaklık farkı ile ısıtılan
bakır kübün Tb(t) sıcaklığı, L = 58.5 H’de, Tr’ye göre ≈1.7 K azalmaktadır. İç resim, birleşme
ve bağlantı noktalarından kaynaklanan seri bağlı Rs direnç parazitlerini içeren eşdeğer elektrik
devresini göstermektedir. Katı çizgi, L = 30.0 ve 58.5 H için, sırasıyla, Rs = 21 ve 43 miliohm
büyüklüğünde, bağlama uçlarının ve iletkenlerinin toplam dirençlerinin RS≈ 20 ve 45 miliohm
olduğu doğrudan ölçümlerle uyum içerisinde elde edilen Tb(t) verisidir. B) Elektrik indüktansı
yerine, nominal Rs≈0 olan jiratör kullanılan deneyler. Ana panel: Dört farklı nominal indüktans,
L, için, Tr’nin, L = 90.9 H’da maksimum 2.7 K altına sekme yapan Tb(t) verisi. (A)’daki Tb(t)
eğrisi (yeşil ve mor noktalar) karşılaştırma için gösterilmektedir. İç resim: Peltier elemanından
geçen elektrik akımının gelişimi. Katı siyah çizgiler, uygun C, R, k ve Z T parametreleriyle, ana
metinde verilen bağıntılara uyum sağlayan, dört veri kümesini göstermektedirler.
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değişiminden geçebileceklerini güvence 
altına almaktadır. Bu; Belousov-Zhabo-
tinsky kimyasal reaksiyonu [21,22] gibi 
dengesiz salınımlardan, termodinamik 
dengeden uzak karmaşık sistemlerdeki 
salınımlardan [23], ısınan akışkanların 
taşınımla ısı geçişindeki ısıl indüktör 
davranışından [24] veya ışık yayan diyot-
lardaki geçici açma kapama süreçlerinden 
[25] farklıdır. 

Deneyler

Deneyde, sıcaklık salınımlarını ölçmenin 
zorlukları vardır. Günümüzde, en verimli 
Peltier elemanları için ZT≈ 2’dir [26]. 
Kaynayan bir miktar suyu, 100°C’den 0°C 
donma sıcaklığına, 20°C’deki oda sıcaklı-
ğındaki ısı kuyusuna bağlayarak düşürme 
soğutma senaryosunda, örneğin, şimdiki 
teknoloji ile erişilemeyen bir değer olan 
ZT ≈5 istenebilir (Şekil 3A). Bir diğer 
zorluk ise indüktansın, L’nin, seçimidir. 
Indüktans, ZT’yi maksimum yapmak 
için k’yı mümkün olduğunca küçük 
tutarken, belirli bir miktar maddenin 
soğumasını sağlayacak büyüklükte de 
olmalıdır. τ*=C/k birkaç saniye merte-
besinde ve tipik Peltier elemanlarının 
iç dirençleri yaklaşık 1 ohm ve üzerinde 
olduklarında; L<L* için de faydalı bir 
soğutma gerçekleştirilebilmesine karşın;  
Lopt>L*=R τ*, 1 H ya da daha yüksek 
seviyelerde olmalıdır. Bu kadar yüksek 
indükleme ile normal iletken indüktörler 
ihmal edilemeyecek bir iç dirence, Rs, 
sahip olduklarından, soğutma verimleri 
teorik beklentilerin altına düşer. Peltier 
elemanının iç direncine ilave olarak sonlu 
bir Rs direncinin, Şekil 4A’daki iç resimde 
gösterildiği gibi, seri olarak eklenmesi, bu 
kez R yerine R+Rs yazılarak Denklem 
3’ü sağlamaktadır. Bu; Peltier elemanı-
nın boyutsuz performans ölçüsü ZT’nin  
R/(R+RS) çarpanı ile azalması demektir 
ki; Rs’nin R mertebesinde ya da daha 
büyük olması durumunda, Şekil 3A’da 
ve Bölüm 1’de gösterildiği gibi, soğutma 
veriminde önemli bir düşüşe sebep olur.

Bu nedenle; deneyler, piyasada buluna-

bilen bir Peltier elemanına bağlı olan iki 
dirençsiz süper iletken bobin (L=30 ve 
58.5 H değerlerinde) üzerinde yapılmış-
tır. Tb sıcaklığında ısıl blok olarak 1 cm3 

bakır bir küp ve Tr = 295 K’da (≈ 22°C) 
tutulan ısıl depo olarak bakır bir taban 
kullanılıp; öngörülen ısıl salınımları gös-
teren, tümüyle pasif şekilde salınan ısıl bir 
devre gerçekleştirilmiştir (Bkz. Malzeme 
ve Yöntem bölümü). Şekil 4A’da, Şekil 
1B’de gösterilen ve Şekil 3A’da analiz edi-
len deney şemasına göre alınan ölçümler 
verilmiştir. Başlangıçta 377 K (≈104°C) 
olan Tb L= 58.5 H için Tr sıcaklığının 
≈1.7 K altına düşerek, Tb’nin, t0 ≈ 410 
s içerisinde 295 K’nın altına düşmesiyle, 
ısının soğuk bakır bloktan ısıl depoya 
doğru akmış olduğu doğrulanmıştır. 
Deneylerden elde edilen Tb(t) verisi, 
Peltier elemanının k, R ve α değerleri-
nin, aşağıda verilen yöntemle daha önce 
bilinmesiyle; uzun elektrik kabloları ve 
süper iletken bobinlerden (Şekil 4A’nın 
iç resmi) kaynaklanan Rs parazit direnci 
de hesaba katılarak, Denklem 2’ye (Bkz. 
Bölüm 3’teki Denklem S5) benzer şekilde 
modellenmiştir. Veri, en iyi şekilde, L = 
30.0 ve 58.5 H için, sırasıyla,  Rs = 21 

Çeviri

ve 43 miliohm büyüklüğünde, bağlama 
uçlarının ve iletkenlerinin toplam direnç-
lerinin RS≈ 20 ve 45 miliohm olduğu  
doğrudan  ölçümlerle uyum içerisinde  
elde edilmiştir (Bkz. Malzeme ve Yöntem 
Bölümü).

Şekil 5’te, Şekil 2B’de gösterdiğimiz 
gibi, bu deneydeki enerji akış hızlarının 
farklı oranları çizilmiştir. Veriler, ölçü-
len sıcaklık farkı ΔT=Tb(t)-Tr, elektrik 
akımı I ve Peltier elemanının bilinen 
parametrelerinden türetilmiştir. Çok 
küçük olan LIİ manyetik güç terimi ve 
Rs üzerindeki parazit ısı dışında, diğer 
tüm enerji alışverişi Peltier elemanı ile 
ısıl yük ve ısı banyosu arasında, Denklem 
1B ve 1C’deki diğer terimlere göre daha 
fazla olan  αTbI ve αTrI termoelektrik 
katkıları ile olmaktadır.

Modelin daha iyi analiz edilmesi ve Pel-
tier elemanının parametrelerinin hassas 
bir şekilde belirlenmesi için, öncesinde; 
gerçek bir indüktörün yerine, ihmal edi-
lebilir mertebede bir iç direnç  ile, Rs≈0, 
neredeyse her L değerinde simülasyonu 
başarıyla sağlayan aktif bir jiratörün kul-

Şekil 5. Şekil 4A’da gösterilen L = 58.5 H için yapılan deneyde, salınan ısıl devredeki enerji 
akış hızlarının farklı kısımları. (i) ve (ii) romen sayıları, metinde ve Şekil 2B’nin şekil altı 
yazısında yapılan tanımları temsil etmektedir. Sonraki aşamalar, (iii) ve (iv), ZT=0.432 gibi 
küçük bir değer nedeni ile gösterilememektedir (Bkz. Şekil 3A). αTbI ve αTrI termoelektrik 
katkıları (sağdaki eksenlerde), Denklem 1B ve 1 C’deki diğer terimlere (soldaki eksenler) 
baskındır.
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lanıldığı [27] bir dizi ek deney yapıl-
mıştır. Bu deneylerde, ısıl bağlantı, ‘dış 
müdahalesiz’ olarak nitelendirilemezse 
de, sistem dışarıdan bir iş yüklenmiş de 
değildir. Şekil 4B’de, jiratörün dört farklı 
nominal indüktansı, L, için (L= 33.2, 
53.6, 90.9 ve 150 H), L = 90.9 H’da, 
Tb’nin Tr’nin ≈2.7 K altına indiği ölçüm 
sonuçları gösterilmektedir. Aynı şekilde, 
hem Tb(t), hem de I(t) ölçüm verilerine, 
bu çalışmadaki korelasyonlara göre uyan 
dört serbest parametre gösterilmiştir: C, 
R, k ve ZT. ZT=0.432, C=4.96 J/K (bu 
değer Peltier elemanının ısıl kapasite 
katkısını da içermektedir), R=0.22 ohm 
ve k = 0.0318 W/K ile Seebeck katsa-
yısı                   =3.21 x 10-3 V/K 
olacak şekilde mükemmel bir uyum yaka-
lanmıştır. Kullanılan L = 33.2 ve 90.9 H 
değerleri, sırasıyla, elde edilen L* =34.3 H 
ve optimum indüktans Lopt=94.4 H değer-
lerine çok yakındır (Bakınız Bölüm 1).

Termodinamiğin İkinci Yasası ile 
ilişki

Isının geçici bir süre soğuk cisimden 
sıcak cisime yukarıda anlatıldığı şekilde 
akmış olması, kaçınılmaz olarak, termo-
dinamiğin ikinci yasası ile ilgili tartışma-
ları da beraberine getirmektedir. Bura-
daki işlemlerin termodinamiğin ikinci 
yasasına aykırı olmadığı basit bir şekilde 
kanıtlanabilir. top= b+ r= b/Tb+ r/Tr. 
Herhangi bir ısı alışverişini engellemek 
amacıyla Peltier elemanından uzağa yer-
leştirilebilen boş akım taşıyıcı indüktör 
bu entropi dengesinde yer almaz. Denk-
lem 1B ve 1C’de Peltier elemanı ile ilgili 
terimler iptal olurken; iç dirençte bu 
terimlere karşılık gelenler, ısıl iletimin 
–k(Tb-Tr)/Tb+k (Tb-Tr)/Tr  ≥0 olması 
nedeniyle,                              ’dır ve top>0 
olur. İkinci senaryoda Tb(t) ve Tr(t) sıcak-
lıkları karşılıklı olarak ters yönlerde salı-
nırlar (Şekil 1D ve 3B) ve Tb=Tr oldu-
ğunda, cisimlerin toplam entropisinin, 
Tb≠Tr olması durumundaki toplam ent-
ropilerinden daha fazla olması gerektiği 
beklentisi ile çelişir gibi görünerek, tek-
rarlı olarak  çevresinde kesişirler. Tav 

sabit değil; fakat Tb≈Tr<  için en düşük 
değerde olduğundan, entropideki toplam 
değişim ΔStop(t) zamanın tekrarlı bir 
fonksiyonu olmaktadır (Şekil 3B’deki iç 
resim).t → ∞ ve Δ0<<  limit durumunda, 
ΔStop/2C≈(Δ0/2 )2 olur. Bu, Peltier-
LCS devresi olmayan bir deneyle aynı 
sonuçtur.

Dışarıdan müdahale olmaması sıcak-
lık gradyanlarını tersine çevirmekte ve 
ısının sıcaktan soğuğa akmasına neden 
olmaktaysa da, indüktörün durumu, ısıl 
bağlantının tümleşik bir parçası olarak, 
salınımlı elektrik devresine göre, dön-
güsel bir şekilde değişmektedir. Böylece; 
anlatılan süreç; Clausius’un sıcaktan 
soğuğa ısı akışının aynı zamanda oluşan 
bir başka etki ile birlikte olması gerektiği 
önermesi ile uyum içerisindedir [16].

Sonuç olarak; ele alınan ısıl osilatörü, 
ısı makinalarının termodinamik verimi 
çerçevesinde analiz edebiliriz. Eğer, 
Şekil 1B’deki, devrenin termoelektrik 
jeneratör olarak çalıştığı (i) aşaması için 
ideal bir Carnot verimi [15] düşünü-
lürse, dW≤CdTb(1-Tr/Tb) şeklindeki 
maksimum iş; ısıl kapasite, C, dTb ile 
soğutulup,  CdTb büyüklüğünde sonsuz 
küçük ısı miktarları çekilerek elde edilip, 
Tb(0)=Tr+Δ0 ilâ Tr aralığında entegre 
edilirse, W≤Δ0-Trln[Tb(0)/Tr] bulunur. 
Bu iş miktarı, ısıl yükün Tb=Tr’den soğu-
tucu olarak çalışan Carnot makinası ile 
soğutulduğu (ii) aşamasında, tümüyle 
çevrime verildiğinde, bu şekilde elde edi-
lebilecek olan, aşağıdaki implisit denk-
lemle verilen olası en düşük sıcaklığa, 
Tb,min, ulaşılır (Bkz. Bölüm 1)

    (5)    (5)

Bu sonuç, Tr-Tb,min→Δ0 iken ZT→ ∞ ve 
Δ0<<Tr limitleri içerisinde Denklem (4) 
ile çakışmaktadır. Sonuç, tüm kabüllerden 
bağımsızdır ve bu nedenle, dışarıdan iş 
almayan herhangi bir ısıl salınım devresi 
için olası maksimum soğutma etkisini 
kesin olarak temsil etmektedir. Ancak; 

Çeviri

bu termodinamik limit, ZT değerleri, 
hâlâ 1 mertebesinde olduğundan [26], 
ne buradaki deneyler ne de günümüz 
teknolojisi ile yapılan uygulamalar açısın-
dan çok önemli değildir. Örneğin, bura-
daki deneyler için, termodinamik açıdan 
olabilecek en düşük sıcaklık Tb,min≈226 
K(≈-47°C) değerindedir.

Sonuçlar

Isıl indüktörlü ısıl bir bağlantı ele-
manı kullanıldığında; ısının, dışarıdan 
müdahale olmaksızın, soğuktan sıcağa 
akabileceği, teorik ve deneysel olarak 
gösterilmiştir. Bunun için gerekli olan 
salınımlı ısıl süreç, hem elektrik hem 
de termodinamik açıdan incelenmiştir. 
Süreç, termodinamiğin ikinci yasasına 
uyarken, böyle bir ısıl salınımlı dön-
güde elde edilebilecek olası maksimum 
soğutma limiti, termodinamik açıdan 
belirlenmiştir. Anlatılan deneyin kav-
ramsal olarak basitliğine ve temel fizik 
ilkelerine dayanıyor olmasına karşın, bu 
tür bir çalışma, bildiğimiz kadarıyla, şim-
diye dek, literatürde yer almış değildir. 
Malzeme araştırmalarındaki ileri çalış-
malarla bu teknik uygulanabilecek ve 
sıcak malzemelerin, dışarıdan müdahale 
olmaksızın ya da hareketli parçalar kul-
lanılmaksızın, soğutulmaları mümkün 
olacaktır.

Malzeme ve Yöntem

Tüm deneyler için, piyasada bulunan Pel-
tier elemanı (Kryotherm Inc., TB-7-1.4-
2.5 modülü) kullanılmıştır. Isıl yük (m≈9 
g olan ≈10 mm x 10 mm x 10 mm boyut-
larında bakır küp) ve ısıl banyo (3.65 
kg’lık bir bakır kütle) arasındaki sıcaklık 
farkı, sisteme gümüş boya ile yapıştırılan 
bakır-konstantan termoeleman çifti ile 
ölçülmüştür.
Ölçümlerdeki voltaj Keysight multi-
metre (34465 A modeli) ile ölçülmüş ve 
standart T tipi dönüşüm tablosuna göre 
sıcaklık farkına çevrilmiştir.
Deneyde kullanılan süper iletken bobin-
ler, iki fiziksel özellik ölçümü sisteminin 

yısı                   =3.21 x 10

nedeniyle,                              ’dır ve 
olur. İkinci senaryoda T

TERMODİNAMİK • TEMMUZ 2019 51



manının elektrik direncinin ana kayna-
ğını temsil eden R = 0.18 ohm ± %10 
değeri ile karşılaştırılması gerekmektedir. 
Deneysel kurulumların resimleri Bölüm 
5’te verilmiştir.

Tamamlayıcı Kaynaklar

Bu çalışmanın tamamlayıcı kaynakları şu 
web sitesinde bulunabilir:

http://advances.sciencemag.org/cgi/con-
tent/full/5/4/eaat9953/DC1 

Bölüm 1. Olası maksimum soğutma 
etkisi
Bölüm 2. Farklı sıcaklıklarda iki sonlu 
cisim
Bölüm 3. Sonlu bir seri direncin, Rs, 
etkisi.
Bölüm 4. Isıl indüktör benzeşimi.
Bölüm 5. Deneysel kurulumun  resimleri.
Şekil S1. Maksimum sıcaklık sapması 
için optimize edilmiş değerler.
Şekil S2. Salınımlı ısıl devre için deneysel 
kurulum.
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(PPMS) parçasıdırlar (Quantum Design 
Inc.) ve 4.2 K’de sıvı helyum içerisine 
batırılmışlardır. Elektrik kablolarının 
dirençleri, Rs ile bu bobinlere olan bağ-
lantıların dirençleri, PeakRech 2705 mili-
ohm metre ile ± 2 miliohm kesinliğinde 
ölçülmüştür. L =30 H indüktörlü bir 
süper iletken bobin için Rs = 20 mili-
ohm olarak; seri bağlı ve L = 58.5 H 
indüktörlü iki bobin için Rs = 45 mili-
ohm ölçülmüştür. İndüktans değerleri, 
≈%2 kesinlikle, rezistansı 20 ohm olarak 
belirlenmiş olan kapalı bir devrede azalan 
akımın zaman sabiti ölçülerek saptanmış-
tır. Süper iletken bobinlere paralel olan 
ısıl açma kapamaların dirençleri Rhs≈35 
ohm olarak dikkate alınmışlardır. Ancak; 
ısıl salınım deneyi için, bu dirençler ihmal 
edilmiştir.
Jiratör, [27]’de anlatılan şemaya göre 
yapılmıştır. L değerleri, jiratör devresin-
deki resistörün seçimi ile ayarlanabil-
mekte ve karşı gelen LR test devresinin 
zaman sabitlerinin ölçümü ile kontrol 
edilebilmektedir. I akımı, jiratörün içe-
risindeki bir iç şant rezistöründeki voltaj 
izlenerek belirlenmiştir. Tüm deneyler, 
herhangi bir ısıl kalkan olmaksızın, açık 
havada yapılmıştır. Denklem (2)’deki 
tüm Tb(t) ve I(t) verisi için; C = 4.96 (1) 
J/K (bu değer Peltier elemanının da göz 
önüne alınmış olmasına karşılık gelmek-
tedir); R = 0.220 (1) ohm ve k = 0.0318 (1) 
W/K, ZT0.432 (1) değerlerinde, L*=34.3 
H ve Lopt=94.4 H olarak bulunmuştur. 
Uyum sağlanan C ve k değerlerinin oranı,  
τ = C/k ≈ 156.1 s(1), indüktöre bağlı 
olmayan bakır bloktaki sıcaklık azalma-
sının, Peltier devresi açıkken doğrudan 
ölçülmesi ve izlenmesi ile, τ = C/k ≈ 162 
s saptanıp, bağımsız olarak, doğrulan-
mıştır. Genel uyumdan elde edilen ZT = 
0.432 değeri; denklem (1)’deki k ve R’nin 
parazit ısı aktarımlarının ve kablolama-
dan kaynaklanan dirençlerin oluşturduğu 
dış değişimleri de içeren  ZT = α2Tr/kR 
şeklinde bir sabit olarak yorumlanmalıdır. 
Peltier elemanının gerçek, değişimsiz ZT 
değeri oda sıcaklığında 0.5 civarındadır. 
Elde edilen, R = 0.22 ohm değerinin de 
iç kablolamayı içerdiği ve Peltier ele-
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S on yüzyılla beraber insanoğlunun 
yaşam süresinin artmasıyla, sağlığı-
mız konusunda daha fazla konuşur 

olduk. Özellikle son dönemde stresten uzak 
durmaya, yediklerimizin ve içtiklerimizin 
doğal olmasına dikkat etmeye, zinde kal-
mak için doğa yürüyüşleri ve egzersizler 
yapmaya özen gösterir olduk. Bu farkın-
dalıklar insanlar arasında günden güne art-
maya başladı. Peki zamanımızın %90’dan 
fazlasını geçirdiğimiz kapalı alanlarda 
soluduğumuz iç hava kalitesi için de aynı 
hassasiyette olduğumuzu söyleyebilmek 
mümkün müdür?
Sanayileşmenin ve nüfusun her geçen gün 
artmasıyla havadan gelebilecek gaz ve par-
tikül kirleticilerine karşı bu işin içinde aktif 
rol alan profesyoneller, insan sağlığını ve 
temiz hava gereksinimini önemsemektedir. 
ULPATEK olarak bu konunun içinde 40 
yılı aşan tecrübemiz ile aktif rol alarak daha 

iyi bir gelecek için yüksek kaliteli filtrasyon 
ilkemizle bilgi birikimimizi her platformda 
paylaşmayı sürdürüyoruz.
Toplumda farkındalığın artması ve artan 
hava kirliliği ile partiküllerin insan sağlığı 

Yazan: Mustafa Buzkan
Makine Mühendisi, MBA – Ulpatek Filtre

Teknik

üzerindeki etkisi daha da kapsamlı olarak 
incelenmeye başlamıştır. Sonuçlar, ince 
tozların solunum hastalıklarına ve kansere 
neden olan ciddi sağlık tehlikeleri oluştu-
rabildiğini gün yüzüne çıkarmıştır.

Atmosferde yer alan kirleticilerden partikül çapı 10 µm’dan (1 mm = 1000 μm) büyük 
olanlar oldukça hızlı bir şekilde çökmektedir. Filtrelemenin özellikle 10 µm çapından küçük 
kirleticiler için yapılmasının temel sebebi budur. 10 μm çapından büyük taneciklerin çoğu, 
uygun aydınlatma ve kontrast olması durumunda çıplak gözle görülebilir. Normal şartlarda 
gözle görülebilir en düşük partikül çapı ise 30 μm ve üzeridir. 

HVAC Uygulamalarında ISO 
16890 Standardına Göre 
Filtre Seçimi

HVAC Uygulamalarında ISO 
16890 Standardına Göre 
Filtre Seçimi
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Hava filtreleri konusunda geçmişte kullanı-
lan EN779:2012 ve ASHRAE 52.2 stan-
dartlarının eksiklerini kapatarak yerini alan 
ISO 16890 standardı ile 0,3-10 µm çapı 
aralığındaki partikül maddelerin verimli-
liği değerlendirilmeye başlamıştır. ANSI/
ASHRAE Standard 62.1’de anlatılan kabul 
edilebilir iç hava kalitesinin sağlanması açı-
sından işletme şartlarında maruz kaldığı-
mız partikül büyüklüklerine dikkati çektiği 
için de yeni standart önemlidir.

Yeni standart ile sınıflandırma 0,3-1,0 µm, 
0,3-2,5 µm ve 0,3-10 µm boyut aralığın-
daki partikül maddelere göre (Tablo 1) 
yapılmaktadır. 

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) 
pazarında büyük rol sahibi olan filtre üre-

ticilerinin içinde yer aldığı Eurovent Asso-
ciation üyeleri, ISO 16890 standardının 
sınıflandırmasına göre gerekli iç hava kali-
tesine ulaşmak için filtre seçimi yapılması 
konusunda tavsiyelerini içeren “Eurovent 
REC 4/23” dokümanını Dünya Sağlık 
Örgütünün (WHO) çalışmalarından fay-
dalanarak yayımlamıştır.

Yaklaşık 1600 şehir ve 91 ülkeden top-
lanan verilerin değerlendirildiği WHO 
[2005] kılavuzuna göre, insan sağlığına 
etkisi olmayacak düzeydeki en yüksek yıllık 
ortalama partikül madde konsantrasyonu 
aşağıdaki gibidir;

PM2,5 ≤ 10 µg/m3 yıllık ortalama

PM10 ≤ 20 µg/m3 yıllık ortalamadır. 

Teknik

İnsan sağlığına olumsuz etkisi konusunda 
son yıllarda alınan sonuçlar itibarıyla büyük 
öneme sahip olan PM1 konsantrasyonu 
için tavsiye edilen bir limit değeri bu kıla-
vuzda yer almamaktadır. 

İstenen iç hava kalitesine ulaşmak için dış 
hava partikül konsantrasyon değeri ile iç 
ortam kaynaklı partikül emisyon değerleri 
dikkate alınır. İç ortam emisyon değerleri 
konusunda öngörüde bulunmak zor olduğu 
için kapalı alanlar genel havalandırma ve 
endüstriyel açıdan kullanım alanına göre 
ayrı gruplandırılmıştır. İstenen iç hava kali-
tesine ulaşmak için tavsiye edilen verimli-
likte filtreleme ile ihtiyaç duyulan besleme 
hava (SUP; Supply Air) kalitesi elde edilir. 
Bu detaylara son kullanıcılar hâkim olma-
yabilir fakat bu işin içinde yer alan klima 
santrali üreticileri ve seçim yapan mühen-
dislik firmaları hâkim olmalı ve buna göre 
tasarımlarını yapmalıdır.

5 ila 10 μm çapı aralığındaki daha büyük tanecikler, üst solunum 
yolları tarafından ayrılır ve tutulurlar. Ara boyutlar ise, akciğerin hava 
kanalları üzerine çöker, buradan hızlıca temizlenerek yutulur veya 
öksürükle atılır.
2,5 ila 5 μm çapı aralığındaki tanecikler, insan ciğerlerinde 
tutunabilme ihtimali yüksek olan tanecikler olup akciğerlerin 
derinliklerine inmeden üst solunum sistemine geri gönderilirler.
1 ila 2,5 μm çapı aralığındaki tanecikler bronşlarda tutulmakta ve 
insan sağlığı açısından riskler oluşturmaktadır.
1 μm ve altındaki tanecikler, alveollerin hücre zarlarından kan 
akışına karışarak insan sağlığı için risk oluşturabilecek kadar küçük 
taneciklerdir.

Partikül Madde /  Boyut Aralığı

PM1 PM2,5 PM10 Kaba

≤ 1 µm ≤ 2,5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm

ISO 16890 Sınıflandırma

ISO ePM1 ISO ePM2,5 ISO ePM10 ISO Kaba

ePM1,min ≥ %50 - - -

ePM2,5,min - ≥ %50 - -

ePM10 - - ≥ %50 < %50

Tablo 1. EN ISO 16890 Sınıflandırması
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Teknik

Dış ortam havası (ODA) ve besleme 
havası (SUP) kategorilerinden faydalana-
rak WHO kılavuzuna göre ihtiyaç duyulan 
verimliliği sağlayacak özellikte filtrelerin 
seçimi yapılır.
 
Filtrasyon ile yapılması istenen sadece iç 
hava kalitesini sağlamak değildir. Aynı 
zamanda HVAC sistemlerinin de korun-
masıdır. Bu sebeple birinci kademe filtre 
veriminin en az ePM10‘da %50 olmalıdır. 
Nemlendirme yapılan uygulamalarda, nem-
lendirme hücresinden çıkan hava verimi en 
az ePM2,5‘ta %65 olmalıdır.

Tablo 5'te farklı Dış Ortam Havası (ODA) 
ve Besleme Havası (SUP) kategorilerine 
göre tekli ya da kademeli filtre seçimi 
yaparak istenen iç hava kalitesine ulaşacak 

Tablo 3. Besleme Havası Kategorileri
Eurovent REC 4/23’te iç ortam besleme havası (SUP) beş kategoride sınıflandırılmıştır.

Besleme Havası Kategorisi Genel Havalandırma 
Örnekleri

Endüstriyel  
Havalandırma Örnekleri

SUP 1
WHO kılavuzunda yer alan izin verilen yıllık ortalama partikül 
madde konsantrasyon değerinin 0,25 katı üst sınır kabul edilir (yıllık 
ortalama değerler; PM2,5 ≤ 2,5 μg/m³ ve PM10 ≤ 5 μg/m³).

 -
Temizodalar (Hastaneler, 
ilaç depoları, elektronik
ve optik endüstrisi) 

SUP 2
WHO kılavuzunda yer alan izin verilen yıllık ortalama partikül 
madde konsantrasyon değerinin 0,5 katı üst sınır kabul edilir (yıllık 
ortalama değerler; PM2,5 ≤ 5 μg/m³ ve PM10 ≤ 10 μg/m³).

Anaokulları, ofisler, oteller, 
konut binaları, toplantı 
odaları, sergi salonları, 
konferans salonları, 
tiyatrolar, sinemalar, 
konser salonları

Hijyen beklentisi yüksek 
yiyecek ve içecek üretim 
tesisleri vb.

SUP 3
WHO kılavuzunda yer alan izin verilen yıllık ortalama partikül 
madde konsantrasyon değerinin 0,75 katı üst sınır kabul edilir (yıllık 
ortalama değerler; PM2,5 ≤ 7,5 μg/m³ ve PM10 ≤ 15 μg/m³).

Depolar, alışveriş 
merkezleri, çamaşır odaları,
sunucu odaları, fotokopi 
odaları

Yiyecek ve içecek 
tesislerinde paketleme 
alanları vb.

SUP 4
WHO kılavuzunda yer alan izin verilen yıllık ortalama partikül 
madde konsantrasyon değeri sınır kabul edilir (yıllık ortalama 
değerler; PM2,5 ≤ 10 μg/m³ ve PM10 ≤ 20 μg/m³).

Tuvaletler, merdiven 
boşlukları vb.

Otomotiv endüstrisindeki 
üretim alanları vb.

SUP 5
WHO kılavuzunda yer alan izin verilen yıllık ortalama partikül 
madde konsantrasyon değerinin 1,5 katı fazlası üst sınır kabul edilir 
(yıllık ortalama değerler; PM2,5 ≤ 15 μg/m³ ve PM10 ≤ 30 μg/m³).

Çöp odası, veri merkezleri, 
yer altı otoparkları vb.

Ağır sanayi üretim alanları 
(Çelik fabrikası, ergitme ve 
kaynak tesisleri)

Tablo 2. Dış Ortam Havası Kategorileri
Eurovent REC 4/23’te, dış ortam havası (ODA; Outdoor Air) üç gruba ayrılır. 

Kategori Tanımlama

ODA 1

Geçici Tozlu Dış Ortam Havası
Dış Ortam Havası için WHO kılavuzunda yer alan izin verilen yıllık ortalama 
partikül madde konsantrasyon şartları kabul edilir. 
[PM2,5 ≤ 10 µg/m3; PM10 ≤ 20 µg/m3] 

ODA 2

Partikül Madde Konsantrasyonu Yüksek Olan Dış Ortam Havası
Dış Ortam Havası için WHO kılavuzunda yer alan izin verilen yıllık ortalama 
partikül madde konsantrasyonunun 1,5 katı fazlası üst sınır kabul edilir. 
[PM2,5 ≤ 15 µg/m3, PM10 ≤ 30 µg/m3]

ODA 3

Partikül Madde Konsantrasyonu Çok Yüksek Olan Dış Ortam Havası
Dış Ortam Havası için WHO kılavuzunda yer alan izin verilen yıllık ortalama 
partikül madde konsantrasyonunun 1,5 katını aştığı kabul edilir. 
[PM2,5 > 15 µg/m3, PM10 > 30 µg/m3]
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Teknik

şekilde filtreleme yapılabilmektedir.

Havalandırma sistemi uygulamalarının 
büyük çoğunluğunda istenen temiz hava 
gereksinimi ePM1 verimliliği (SUP 1 ve 
SUP 2) ile sağlanmaktadır. Temiz hava 
gereksinimi uygulamaya göre azaldıkça 
önce ePM2,5 verimliliği (SUP 3) daha 
sonra da ePM10 verimliliği (SUP 4 ve 
SUP 5) sağlayacak özellikte filtre seçimi 
ile uygun iç hava kalitesi yakalanabilir.

Dış ortam hava kalitesinin ODA 1 şart-
larında olduğu Bolu/Abant’ta yer alan bir 
otelin iç ortam hava kalitesinde tavsiye edi-
len değerlere ulaşmak için besleme havamız 
SUP 2 kalitesinde olmalıdır. Bunun için 
klima santralinde kullanılması gereken 
filtre verimliliği Tablo 5’ten görüleceği 
üzere ePM1 %50 ‘dir.
FV-F7-592x592x292 model F7 sınıfı (EN 
779:2012) bir filtre Abant’ta istenen bu 
verimliliği sağlamaktadır. 

ODA 3 dış ortam hava kalitesinin olduğu 
İstanbul/Şişli’de yer alan benzer bir ote-
lin ise aynı iç hava kalitesine ulaşması 
için kullanması gereken filtre verimliliği 
ePM1 %80 olup (FV-F9-592x592x292) 
karşılık geldiği filtre sınıfı F9’dur. Her iki 
uygulamada da taze hava girişinde ön filtre 
kullanımı tavsiye edilmektedir. 

Hastane, ilaç fabrikası, elektronik sanayi 
gibi temiz oda havalandırması için kul-
lanılabilecek klima santralinin besleme 
havasının SUP 1 kategorisinde ve ePM1 
verimliliğinde olması gerekmektedir. Par-
tikül madde konsantrasyonunun yüksek 
olduğu (ODA 1) Gebze, Çerkezköy ya 
da şehir içinde yer alan böyle bir tesisin 
klima santralinde (ön filtre hariç) yüksek 
verimlilikteki tek filtre (ePM1 %90) ile 
çözüm sunulabileceği gibi son kademesinde 
daha düşük verimlilikte olan çoklu filtre 
(ePM2,5 %50 + ePM1 %80) ile de çözüm 
üretilebilmektedir.

Uzun yıllardır kullandığımız EN779:2012 
standardındaki filtre sınıflarının birebir kar-
şılığı ISO 16890 standardında yer alma-

Tablo 4. ODA ve SUP Kategorisine Bağlı Olarak Tavsiye Edilen 
Minimum ePMx Filtreleme Verim Değerleri

      BESLEME HAVASI

DIŞ ORTAM HAVASI

SUP 1* 
PM2,5 ≤ 
2,5 
PM10 ≤ 5

SUP 2* 
PM2,5 
≤ 5 
PM10 ≤ 
10

SUP 3** 
PM2,5 ≤ 
7,5 
PM10 ≤ 
15

SUP 4 
PM2,5 ≤ 
10 
PM10 ≤ 
20

SUP 5 
PM2,5 ≤ 
15 
PM10 ≤ 
30

Kategori PM2,5 PM10 ePM1 ePM1 ePM2,5 ePM10 ePM10

ODA 1 ≤ 10 ≤ 20 %70 %50 %50 %50 %50

ODA 2 ≤ 15 ≤ 30 %80 %70 %70 %80 %50

ODA 3 > 15 > 30 %90 %80 %80 %90 %80

*( ISO ePM1) ve ** (ISO ePM2,5) son kademedeki filtre ile ulaşılacak en düşük son kademe 
filtrasyon verimini ifade eder.

Tablo 5. ODA ve SUP Kategorilerine Göre Filtre Seçimi

Dış Ortam  
Hava Kalitesi

Besleme Havası Kalitesi

SUP 1 SUP 2 SUP 3 SUP 4 SUP 5

ODA 1

Örnek 1 ePM10 %50 + 
ePM1 %60 ePM1 %50 ePM2,5 

%50
ePM10 
%50 ePM10 %50

Örnek 2 ePM1 %70 - - - -

ODA 2

Örnek 1 ePM2,5 %50 
+ ePM1 %60

ePM10 %50 
+ ePM1 %60 ePM1 %50 ePM2,5 

%50 ePM10 %50

Örnek 2 ePM1 %80 ePM1 %70 ePM2,5 
%70

ePM10 
%80 -

ODA 3

Örnek 1 ePM2,5 %50 + 
ePM1 %80

ePM2,5 %50 
+ ePM1 %60

ePM10 %50 
+ ePM1 
%60

ePM1 %50 ePM2,5 
%50

Örnek 2 ePM1 %90 ePM1 %80 ePM2,5 
%80

ePM10 
%90 ePM10 %80
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maktadır. Eurovent Certita Certification’ın 
yaptığı karşılaştırma tablosu, iki standardın 
birbiriyle verimlilik açısından kıyaslama 
için kullanılabilecek gerçek test sonuçlarına 
dayanan özet bir çalışmadır. 

İstenen hava kalitesini sağlamak için bah-
sedilen tüm filtre seçimi tavsiyeleri dik-
kate alınırken, göz önünde bulundurulması 
gereken bir diğer önemli parametre enerji 
tüketim maliyetleridir. Enerji verimliliği 
açısından muadillerine göre aynı çalışma 
şartlarında daha düşük başlangıç basınçlı, 
daha yüksek filtrasyon alanına sahip, uzun 
işletme ömrü olan filtre modelleri ter-
cih edilmelidir. Filtre üreticilerinin enerji 
verimliliği konusunda Eurovent REC 
4/21-2018’e göre yaptığı tavsiyelerine son 
kullanıcılar ve işletmeciler uyarak enerji 
tasarrufu konusunda sistemlerinde iyi-

leştirmeler yapabilir.  EN 16798-3:2017 
standardı koşulları gereğince uygun olma-
yan Dış Ortam Havası (ODA) koşulla-
rında ve istenen Besleme Havası (SUP) 
şartlarına göre partikül filtreleri ve gaz faz  
filtrelerinin beraber kullanımı da tavsiye 
edilmektedir.

ISO 16890 standardı ile prosese yöne-
lik seçimi yapılan hava filtreleri ile tesi-
sat ekipmanları, havalandırma kanalları, 
donanımlar, ürünler korunur. Özellikle 
binaların ısıtma, havalandırma ve klima 
uygulamalarında yaygın olarak kullanılan 
filtreler ile partikül madde konsantrasyonu 
azaltılarak iç hava kalitesi artırılır ve insan 
sağlığı önemli ölçüde korunur.
ISO16890 standardı ile ilgili daha geniş 
bilgiye www.ulpatek.com adresinden ula-
şabilirsiniz.

Teknik

Kaynaklar:

1. EN ISO 16890-1:2016 Genel Hava-
landırma Hava Filtreleri için - Bölüm 
1: Parçacık Madde Verimliliğine (ePM) 
Dayanan Teknik Şartnameler, Gereklilikler 
ve Sınıflandırma Sistemi

2. Eurovent REC 4-21 - Energy Efficiency 
Evaluation of Air Filters for General Ven-
tilation Purposes – 2018

3. Eurovent REC 4-23 - Selection of EN 
ISO 16890 Rated Air Filter Classes - 2018 

4. ULPATEK Filtre Teknolojisi – “ISO 
16890 Hava Filtrelerinde Yeni Standart” 
Teknik Broşürü

5. ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2016 
Ventilation for Acceptable Indoor Air 
Quality

Tablo 6. EN 779 ve EN ISO 16890 Filtre Sınıfı Karşılaştırması

EN 779:2012 EN ISO 16890 - Gerçek ölçüm sonuçlarına göre  ortalama verimlilik aralığı

Filtre Sınıfı ePM1 ePM2,5 ePM10

M5 %5 - %35 %10 - %45 %40 - %70

M6 %10 - %40 %20 - %50 %60 - %80

F7 %40 - %65 %65 - %75 %80 - %90

F8 %65 - %90 %75 - %95 %90 - %100

F9 %80 - %90 %85 - %95 %90 - %100

Tablo 7. ODA ve SUP Kategorilerine Göre Gaz Filtrelerinin Kullanımı

Dış Ortam  
Hava Kalitesi

Besleme Havası Kalitesi

SUP 1 SUP 2 SUP 3 SUP 4 SUP 5

ODA (G) 1 Tavsiye edilen        

ODA (G) 2 Gerekli Tavsiye edilen      

ODA (G) 3 Gerekli Gerekli Tavsiye edilen    
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Makale

4. Kapalı Çevrim Soğutma 
Kulelerinde Verimlilik Artıran 
Önlemler

4.1 Kule Tasarımı İle İlgili Konular

4.1.1 Daha Kapalı Yaklaşım (A) 
Seçimi

Sistem enerjisini azaltmanın başka 
bir yöntemi, belirli bir alan için tipik 
olabilecek bir yaklaşımdan daha 

kapalı bir yaklaşım kullanarak bir soğutma 
kulesi seçmektir. Kule yaklaşımı, soğutma 
kulesini terk eden su sıcaklığı ile giren 
havanın yaş termometre sıcaklığının ara-
sındaki fark olarak tanımlanır. Daha kapalı 
bir tasarım yaklaşımı seçildiğinde, ortaya 
çıkan soğutma kulesi, soğutma grubu 
kompresör enerjisini azaltacak şekilde 
kondenser için daha soğuk su sağlar.

Eklenen soğutma kulesi maliyeti ve potan-
siyel olarak daha büyük kule fanı beygir 
gücü ve pompa basma yüksekliği bekle-
nen soğutma grubu enerji tasarrufuna göre 
değerlendirilmelidir. Veri merkezlerinde 

veya belirli üretim tesislerinde yaşa-
nanlar gibi, yıl boyu süren sabit yüklere 
sahip tesisler, genellikle bu yöntemden 
en büyük yararı elde eder [9].

4.1.2 Kule Dolgusunun Verime 
Etkisi

Hava ve su arasındaki ısı geçişi, su-hava 
temas alanı, ısı değişim zamanı (etkile-

Yazan: Hüseyin Bulgurcu, Necati Koçyiğit

Kapalı Çevrim Soğutma 
Kulelerinde Enerji Verimliliği-2

şim) ve suyun hava ile temasını arttıran 
hava girdabından etkilenir. Polimer dol-
gular üzerinde oluşturulan dolgu yüzey 
özellikleri maksimum ısı aktarımı için 
su filmini karışık ve girdaplı hale getirir 
(Şekil 6). Soğutma kulesi dolgusu, ısı 
transferini maksimuma çıkarmalı, ancak 
kısa sürede kirlenmemelidir (Şekil 7). 
Dolgu seçimi şartlanmış suyun kalite-
sine aşırı bağlıdır. Bir film dolgusunda 

Şekil 6. Dolgu yüzeyi mikro yapısında pürüzler oluşturularak verim artışı sağlanması [10]
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su, dolgu tabakalarının her iki tarafında 
ince bir film oluşturur. Böylece ısı deği-
şimi alanı, hava ile temas halinde olan  
dolgu tabakalarının yüzey alanıdır  
(Tablo 2).

4.1.3 Yüksek Verimli Motor 
Kullanımı

Kulelerde kullanılan fan ve dolaşım pom-
paları için yüksek verimli elektrik motor-
ları kullanılırsa enerji tasarruf potansiyeli 
%3 ila %17 arasında azalır (Tablo 3). 
Elektrik motorlarındaki kayıplar; stator 
ve rotor sargı kayıpları, demir kayıpları, 
sürtünme ve havalandırma kayıpların-
dan oluşur ve tamamen ısıya dönüşürler. 
Bir Sitemin verimliliği için sadece yük-
sek verimli elektrik motoru kullanmak 
yeterli değildir, aynı zamanda uygun 
güçte elektrik motoru seçimi ve motoru 
en yüksek verim bölgesinde çalıştırmak 
da gereklidir [6].

Avrupa Elektrik Makineleri ve Güç 
Elektroniği Üreticileri Komitesi 
(CEMEP) 2008 yılında verimlilik sınıf-
larına IEC tarafından IE1, IE2, IE3, IE4 
şeklinde yeni bir tanımlama getirilmiş 
olup IEC 60034:30 standart numarasıyla 
yayımlanmış, IE1 Standart Verimli, IE2 
Yüksek Verimli, IE3 Premium Verimlilik 
ve IE4 Süper Premium Verimlilik ola-
rak tanımlanmıştır [12]. 2015 yılından 
itibaren daimi mıknatıslı (PM) senkron 
motorlar için IE5 Ultra Premium Verim-
lilik standardı geliştirilmiştir.

Şekil 8’de 4 kutuplu bir alternatif akım 
motorlarının IE1, IE2, IE3 ve IE4 
verimlilik sınıfları için verim eğrileri 
görülmektedir.

Tipik bir motorun satın alma maliyeti, 
o motorun toplam maliyetinin %2’sin-
den bile azdır. Enerji maliyeti ise toplam 
maliyetin %98’i olabilmektedir. Yani tipik 
bir motor ortalama 20 yıl olan çalışma 
ömrü boyunca satın alma maliyetinin 
50 katından fazlasını tükettiği enerjinin 
maliyeti oluşturmaktadır.

Tablo 2. Farklı tip kule dolgularında tasarım değerleri [5]
Sıçratmalı 

dolgu
Film 

dolgu
Düşük aralıklı film 

dolgu

Mümkün olan L/G oranı 1,1-1,5 1,5-2,0 1,4-1,8

Faydalı ısı transfer yüzeyi (dolgu 
sıklığı) 30-45 m2/m3 150 m2/

m3 85-100 m2/m3

Gerekli dolgu yüksekliği 5-10 m 1,2-1,5 m 1,5-1,8 m

Gerekli pompa basma 
yüksekliği 9-12 m 5-8 m 6-9 m

Gerekli hava debisi Yüksek En düşük Düşük

Tablo 3. IE4 ile IE1 Arasındaki Ortalama verim farkı (%) [11]
Güç aralığı Ortalama IE1-IE4 farkı (%)

0,12-0,75 kW 17

0,75-7,5 kW 10

7,5-90 kW 5

90-1000 kW 3

Şekil 7. Karşı akışlı film tipi dolguların genel tipleri [10]

Şekil 8. Dört kutuplu 50 Hz elektrik motorlarının verim eğrileri [12]
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4.2 Enerji Verimli Fanların 
Kullanımı

Cam elyaf takviyeli plastik (CTP) fanı, 
ısıyı sudan havaya transfer etmede önemli 
bir rol oynayan soğutma kulesinin en 
önemli bileşenidir. Doğrudan bir elek-
trik motoru tarafından tahrik edilen fan, 
aksiyal yönde soğutma kulesi boyunca 
ağırlaşmış havayı emer. Fan, soğutma 
kulesinin enerjiyi elektrik enerjisi olarak 
tüketen tek parçasıdır. Bu nedenle bir fan 
seçerken yatırım, para ve enerji tasarrufu 
için akıllıca yapılmalıdır. Enerji verimlili-
ğini arttırmak, elektrik şebekemize başka 
bir temiz enerji kaynağı eklemek gibidir. 
Bu fanlar geleneksel alüminyum kanatlı 
fanlara kıyasla %25'e varan oranda tasar-
rufludur [13].

Güçlendirilmiş fiber cam polyester reçine, 
CTP fan kanatlarına korozif olmayan ve 
şok emici bir kalite sağlar, bu da onları 
korozif çevreye karşı korur. Ayrıca, ani 
duruşlarda malzeme maliyetini, kurulum 
maliyetini ve fan hasarını da azaltır.

4.3 Soğutma Kulelerinde Su 
Tasarrufu

Sistemde korozyonu, çökelti oluşumunu 
engellemek ve mikrobiyolojik artışı kon-
trol etmek için soğutma kulelerinde suyun 
arıtılması gereklidir. Genellikle bu işlem 
aşağıdakilerden biri ile gerçekleştirilir [6]:

•	 Doğrudan kimyasal dozlama 
(çökeltiyi ve korozyonu önlemek için)

•	 Asit dozajı (pH ve ölçeği kontrol 
etmek için)

•	 Ozon dozu (veya mikrobiyolojik 
büyümeyi önlemek için başka 
mikrobik tedavi)

•	 Besleme suyunun ön işlemi (reçineli 
su yumuşatma, ters osmoz)

•	 Yan akış filtrelemesi (katı birikmeyi 
önlemek için)

•	 Soğutma kulelerinin güneşe maruz 
kalan alanlarını örtün (yosun 
oluşumunu azaltmak için) 

4.3.1 Dolaşım Derişikliklerini 
Yüksek Tutma

Kuleden daha fazla suyu boşaltmadan 
önce geri dönüştürebilir, böylece daha 
az su kullanılmış olur. Pek çok sistem, 
şartlanmış suyun kalitesine ve su arıtma 
rejimine bağlı olarak 2 veya 4 çevrim 
derişikliğinde çalışır. Kimyasal madde 
kullanımı izlemek ve en aza indirmek 
için arıtma sistemleri korozyon, çökelti 
ve biyolojik büyüme potansiyelini azal-
tır. Bu, bir kulenin daha yüksek deri-
şiklik oranlarında güvenli bir şekilde 
çalışmasını sağlar. Derişiklik değeri 3 
ila 6’dan daha fazla artarsa, şartlanmış 
suyu %20 oranında azaltır ve blöfü %50 
azaltır [14]. 

4.3.2 İzleme ve Ayar Noktaları 
İle Su Tahliyesinin Azaltılması

Çökeltiyi ve biyolojik büyümeyi en 
aza indirmek için, birçok operatör su 
kaybını arttıran su tahliye sıklığını 
artırır. Bu yöntem etkin görünmekle 
birlikte, pH'ı düşürerek korozyonu da 
arttırabilir. Tek gerçek çözüm, dikkatli 
bir şekilde pH değerini izlemektir ve 
izleme-ayar noktalarını belirleyip kur-
maktadır [14].

4.3.3 İletkenlik Kontrolü 
Kurulması

Soğutma ile ilgili olduğu için, ilet-
kenlik, sudaki çözünmüş minerallerin 
miktarı ile ilgili olarak elektrik iletme 
kabiliyetidir. Sadece tahliye suyundaki 
iletkenliği ölçerek ayar noktasının aşılıp 
aşılmadığını denetleyerek, kule suyu 
daha verimli kullanılabilir [14].

4.3.4 Akış Duyargalarını 
Şartlanmış Su Girişi ve Tahliye 
Çıkışına Bağlayın

Birçok su arıtma şirketi su soğutma 
kulelerinden atılan suların bertaraf 
edilmesini talep etmektedir. Bir tesise 
giren suyun tamamının tahliyenin 

sonunda yok olduğu varsayımı üzerine, 
şartlandırma hattına giren su miktarına 
göre faturalandırırlar. Soğutma işleminde 
buharlaşan önemli miktarda su için atık 
su yükünden kaçınmak için, her bir çıkışa 
bir akış monitörü takılması önerilir. Akış 
monitörleri, kuleye ne kadar su geldiğini 
ve ne kadar dışarı çıktığını belgeler, bu 
yüzden sadece su çıkışı için atık masraf-
ları ödenmiş olur [14].

4.3.5 Su Seviyesi İzlenmeli

Güvenilir olmayan sızmaya eğilimli olan 
bilyeli musluk tarzı valflerden, daha 
güvenilir dolum valflerine geçilmelidir. 
Dolum seviyesi çok yüksek olduğunda da 
su boşaltılabilir. Bu durumda, haznedeki 
güçlü hava akışı su yüzeyinde taşmaya 
neden olur. Su seviyesi, aşırı su israfını 
azaltmak için taşma çıkışının altında 
olması gerekir ve bu seviye düzenli ola-
rak kontrol edilmelidir [14].

4.3.6 Klima Santral Serpantinlerinin 
Bakımlı Tutulması

Serpantinler kirlendikçe, soğutulmuş 
su sistemi üzerindeki yük, ayar noktası 
sıcaklıklarını korumaya çalıştıkça artar. 
Bu kolayca önlenebilir bakım sorunu, 
elektrik kullanımını arttırır, buharlaşmalı 
soğutma işlemine ek maliyetler getirir ve 
atık su miktarını arttırır [14].

4.3.7 Kaliteli Bir Su Yumuşatma 
Firması Seçilmeli

Su yumuşatma firmasının, su verimli-
liğini çok iyi değerlendirebilir olması 
önemlidir. İşleri daha verimli bir şekilde 
yürütmek, onlardan daha az kimyasal 
almanız gerektiği anlamına gelir. Şart-
landırma suyunu arıtmak ve mümkün 
olan en yüksek derişiklikte soğutma 
kulesini korumak için maliyetine göre 
bir satıcı firma seçilmelidir [14].

4.4 Kule Fanlarının Kontrolü

ASHRAE (Amerikan Isıtma-Soğutma-
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Klima Mühendisleri Derneği) Standart 
90-1-2013’ün gerektirdiği gibi soğutma 
kulesi enerji kullanımını optimize etmek 
için birkaç özel yöntem vardır. Öncelikle, 
soğutma kulesi fan hızı ayrılan sıvı sıcak-
lığı veya sıcaklık / yoğuşma basıncı ile 
orantılı olarak kontrol edilmesi yeteneğine 
sahip olması gerekir (Şekil 9). Böylece, iki 
hızlı motorların kullanımı dâhil olmak 
üzere, kontrol sıralaması veya değişken 
hızlı tahrik (VSD) teknolojisi ile gerçek-
leştirilebilir [6].

Geleneksel kontrol sisteminde kule fan-
ları, kule hazne sıcaklığını kontrol etmek 
üzere iki konumlu bir termostat yardı-
mıyla kontrol edilir. Fan motoru olarak 
genelde çift devirli motor kullanılır. Fakat 
otomasyon firmaları bu fanlarda frekans 
dönüştürücü kullanımını ısrarla tavsiye 
etmektedirler. Çünkü kule fanlarında 
oransal bir kontrol sağlanarak su sıcak-
lığının dolayısıyla kapasitenin sabit kal-
ması sağlanmakta ve fanlarda %50’lere 
varan enerji tasarrufları ortaya çıkmak-
tadır. Örnek olarak fan debisini %50’ye 
düşürmek kule kapasitesini yarıya düşürür. 
Fakat motor gücü hava hızının küpü ile 
azaldığından fan motor gücü %12,5’lere 
düşer ve tasarruf %87,5’lere çıkmış olur. 
Ayrıca soğutma grubuna gönderilen soğu-
tulmuş suyun sıcaklığı aynı olacağından 

soğutma grubu performansı da hep 
aynı kalacaktır. Havanın aşırı sıcak 
olduğu durumlarda kule motorunun 
sağladığı ve kule mekaniğinin kaldıra-
cağı maksimum devire frekans dönüş-
türücü ile çıkılarak yüksek dış ortam 
sıcaklıklarında bile soğutma grubu 
performansı neredeyse hiç düşmeden 
sürdürülür. Kule çıkış suyunun sıcak-
lığı frekans dönüştürücüye set edilip, 
set edilen sıcaklığı yakalamak için fan 
devri devamlı değişken olarak seyreder 
ve ciddi tasarruf sağlar [4].

Kontrol Sıralaması: Talebi eşleş-
tirmek için bir veya daha fazla kuleyi 
kapatmak üzere kontrolleri yeniden 
yapılandırmak veya kurmak, verimlilik 
tasarrufu sağlamak için kanıtlanmış bir 
stratejidir.

Çok hücreli soğutma kuleleri için, tüm 
fanlar aynı fan hızında aynı anda çalıştı-
rılmalı ve en düşük enerji kullanımı için 
evaporatif soğutma işleminde kullanı-
lan ısı transfer yüzey alanı maksimize 
edilmelidir (Şekil 10). Bu adım kon-
trolü sağlayan geleneksel fan motoru 
(aç/kapat) tarzına karşılık gelir. Örne-
ğin, dört fandan biri kapatıldığında sis-
tem kapasitesi %25 düşer, tasarruf %25 
olur. Ancak bu dört fanın hızı %75’e 

düşürüldüğünde toplam enerji tasarrufu 
%44 olmaktadır. Soğutma kulesi fanları 
üzerinde yapılan bir çalışma sonuçları 
Tablo 4’te gösterilmiş olup VSD kulla-
nılan fanların enerji tüketimi, sabit hızda 
sürekli çalışma rejimine göre %12,2’ye 
düşmüştür [14].

Potansiyel enerji tasarruflarını göstermek 
için değişken hızlı fan sürücüleri olan ve 
olmayan dört hücreli bir soğutma kulesi 
örneğine bakalım. Tüm hücreler üze-
rinde tam su akışı ile fanları tam hızda 
iki hücrede çalıştırarak diğer iki hücrede 
bulunan vantilatörler, dört hücrede fanı 
yaklaşık %56 oranında fan hızında çalış-
tırırken kuleden çıkan aynı çıkış suyu 
sıcaklığını üretmektedir. Bununla bir-
likte, tüm fanları aynı anda düşük hızda 
çalıştırarak fan enerjisi, fan yasaları saye-
sinde adım kontrolüne kıyasla %60'tan 
daha fazla azalır. Önemli enerji tasar-
ruflarına ek olarak, bu kontrol dizisinin 
aşağıdakiler de dâhil olmak üzere başka 
faydaları vardır:

•	 Önemli ölçüde geliştirilmiş 
kondenser su sıcaklığı kontrolü;

•	 Daha düşük ortalama fan hızı ve 
azaltılmış başlatma ve duruşlar 
sayesinde fan sistemi bakımı en aza 
indirgenir;

•	 Soğutma kulesi, yumuşak fan yol 
verme sistemi ile başladığında ve 
durduğunda daha düşük ortalama 
fan hızı nedeniyle daha düşük bir ses 
seviyesine sahip olur,

•	 Tüm fan motorlarına gecikme kalkış 
düzenlemesine gerek kalmaksızın 
uygulanabilir.

Soğutma kulesi fanı enerjisini azaltmak 
için bir başka etkili teknik, soğutma kulesi 
içindeki ısı transfer yüzeyinin miktarını 
arttırmak ve böylece gerekli hava akışını 
ve kule ile ilişkili hava basıncı kaybını 
azaltmaktır. Bu, aynı termal görev için 
gerekli olan fan motoru boyutunu azaltır. 
%25 ila %50 arasındaki motor büyüklüğü 
azaltmaları çoğu projede ekonomik ola-
rak pratiktir [15].

Şekil 9. Kule fanının kararlı su çıkış sıcaklığı (Tkç) için oransal kontrolü
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4.5 Kule Pompalarının Kontrolü

Soğutma grubu ile kule fanı arasındaki 
su dolaşımını sağlamak için kullanılırlar. 
Soğutma gruplarının kapasitesine göre 
otomasyon sistemi tarafından devreye 
alınıp çıkarılırlar. Soğutma gruplarının 
toplam kapasitesine göre pompa sayı-
sına bağlı olarak kapasiteye karşılık gelen 
pompa sayısı kadar pompa devreye alına-
rak, reel kapasitenin gerektirdiği kadar su 
kuleye basılır. Pompalar rotasyonlu çalış-
tırılarak eş yaşlanmaları geciktirilir. 

4.6 Üç yollu Vana İle Debi 
Kontrolü

Üç yollu su çevirme valfleri soğutma kule-
sine gönderilecek su miktarını otomatik 
olarak kontrol eder. Bir termostat, kon-
densere giden suyun sıcaklığını hisseder. 
Kuleden ayrılan suyun sıcaklığının azal-
ması ile valf, suyun kule baypas hattına 
geçmesine müsaade eder. Baypas edilen 
su, pompanın ana emiş hattına veya direkt 
olarak kule su haznesine akar. Soğutulma-
mış su, soğuk su ile karışarak kuleden kon-
densere giden suyun sıcaklığını arttırır [4]. 

4.7 Düzenli Bakım ve 
Optimizasyon

Soğutma kulesi sistemlerinin uygun 
bakımı ve optimizasyonu, sistemlerin 
ömrünü uzatabilir [6]. Soğutma suyu 

sistemi ve su arıtma sistemleri aylık 
olarak kontrol edilmeli ve en az altı 
ayda bir temizlenmelidir. Her ay drenaj 
sistemi de denetlenmeli, çalıştırılmalı 
ve yıkanmalıdır.
Bakım şunları içermelidir:

•	 Yapılması Gereken Denetimler
- Contalar, pompalar, kule kılıfları, hava 
girişleri veya egzoz boruları gibi her-
hangi bir hasar veya sızıntı için
- Şamandıra ve vana optimum perfor-
mans sağlamak ve gerekirse ayarlamak 
için uygun çalışıyor mu?
- Damla tutucular optimum hava sir-
külasyonunu sağlıyor mu ve iyi çalışır 
durumda mıdır?
- Kuledeki ortamları doldurmak opti-

mum su soğutması için iyi durumda 
mıdır?
- Su dağıtım besleme sistemi temiz midir 
ve soğutma sistemi boyunca eşit ve tutarlı 
bir akış sağlıyor mu?
•	 Servis ve Temizlik
- Gereksiz blöfleri azaltmak ve gerekirse 
yeniden kalibre etmek için iletkenlik 
probunu,
- Kirlenmeyi önlemek için boşaltma 
hattını,
- Üretici şartnamelerine göre kule ve 
dolgu malzemesini temizleyin.

4.8 Ölçme ve İzleme

Bu ölçümleri yapmak verimli bir işletme 
için gereklidir:

Tablo 4. Soğutma kulesi fanlarında çeşitli kontrol yöntemlerinde enerji kullanımı [14]

Şekil 10. Dört hücreli kule fanlarından biri kapatıldığında kapasite %75’e düşer [16]
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•	 Akım ölçüm cihazlarını hem giriş 
(giriş) hem de üfleme (çıkış) hatlarına 
monte edin ve normal tüketim 
alışkanlıklarının oluşturulmasını 
ve anormalliklerin hızlı bir şekilde 
tanımlanmasını (genellikle sistemdeki 
kayıpların iyi bir göstergesi) sağlamak 
için haftalık olarak izleyin.

•	 Besleme ve taşma hatlarına bir 
iletkenlik probu takın ve iki haftada 
bir izleyin.

•	 İzleme sayesinde anormal çalışma 
koşulları yakalanırsa, uygun 
prosedürlerin ve eylemlerin 
gerçekleştirildiğinden emin olun.

•	 Anormal durumlar için sürekli izleme 
ve uyarı sistemleri sağlamak için 
ölçüm sistemlerini Bina Yönetim 
Sistemine (BMS) bağlayın.

•	 Sayaçları okurken herhangi bir sızıntı 
veya arıza olup olmadığını kontrol 
edin.

•	 Soğutma kulelerinde hangi 
kimyasalların kullanıldığını ve 
amaçlarını öğrenin [6].

7. Sonuçlar ve Tartışma

Kapalı çevrim soğutma kulelerinde verim-
lilik tasarımla başlayan, koruyucu bakım 
ile sürdürülen bir süreçtir. Kapalı tip kule-
lerde dolgu kullanılması etkinliklerini 
önemli ölçüde arttırmaktadır. Özellikle 
tasarımda kulenin kullanılacağı coğrafi 
bölgenin ağırlıklı yaz mevsim şartları 
dikkate alınmalı, kısmen yanlış bilgiler 
içeren eski dış sıcaklık tasarım tabloları 
dikkate alınmamalı, güncel meteorolojik 
bilgiler referans alınmalıdır. Tasarımda 
önemli noktalardan biri de (L/G) sıvı/gaz 
oranının çok iyi seçilmesidir. L/G oranı-
nın kule giriş sıcaklığına bağlı optimum 
seçimi için literatürde güzel çalışmalar 
mevcuttur. Yine dolgu malzemesinin seçi-
minde dolgu sıklığı, etkinlik ve kirlenme 
hızı gibi faktörler dikkate alınmalıdır. 
Buharlaşma, sürüklenme ve sıçrama ile 
oluşan su kaybını azaltmak için kule alın 
hızı 3 m/s’nin altında tutulmalı, dolgular, 
damla tutucular ve giriş panjurları kaliteli 

ürünlerden seçilmelidir. Şartlandırılmış 
suyun kontrolü ve yönetimi ayrı bir 
uzmanlık alanı olup bu konuda çalışan 
firmalardan profesyonel destek alın-
malıdır. Fan ve pompa motorlarında 
mümkünse IE5 sınıfı, daimi mıknatıslı 
ultra yüksek verimli motorlar tercih 
edilmeli, özellikle fanların yönetiminde 
kule su çıkış sıcaklığına bağlı çalışan 
değişken hızlı sürücüler (VSD) tercih 
edilmeli, fan kanatlarının CTP gibi 
kompozit hafif malzemelerden yapıl-
mış olması hedeflenmelidir.
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Ürün Tanıtımı

olarak görmelerini sağlayan bir simü-
lasyon aracıdır. Ipad dışındaki ortam-
larda da kullanım için hazırlanmış bir 
web sayfası opsiyonu da vardır. Egzoz 
havası evaporatif soğutması, ortamdan 
gelen geri dönüş havasını soğutmak için 
bir nemlendirici ve soğuk termal enerjiyi 
de gelen temiz hava akımına aktarmak 
için bir ısı geri kazanım ünitesi kullanır. 
Bu teknik, enerji faturalarını ve karbon 
ayak izini azaltarak sadece birkaç kilowatt 
düzeyinde elektrik kullanımıyla önemli 

ölçüde soğutma sağlayabilir.
Condair Grubu, ticari ve endüstriyel 
uygulamalar için enerji tasarruflu, hij-
yenik ve yenilikçi teknolojilerle, nem 
kontrolü ve evaporatif soğutma alanında 
dünyanın önde gelen uzmanıdır. Condair, 
Türkiye’de sistem tasarımı, tedarik, işlet-
meye alma, bakım ve yedek parça sunan 
grup şirketi Condair Nemlendirme A.Ş. 
tarafından temsil ediliyor. Daha fazla 
bilgi için şirketin web sitesini ziyaret 
edebilirsiniz.

Condair’dan MyCoolblue - AHU 
Egzoz Havası Soğutması 
Simülatörü

C ondair, yalnızca geleneksel kom-
presör tahrikli soğutma yerine 
kanal içi egzoz havası, evaporatif 

soğutma ve bir ısı geri kazanım sistemi 
kullanarak ne kadar enerji tasarrufu sağ-
lanabileceğini belirleyen yeni bir uygu-
lama geliştirdi.
MyCoolblue Ipad uygulaması, danış-
manların ve klima santrali tasarımcıları-
nın bir binanın yıllık soğutma yükünün 
ne kadarının egzoz havası evaporatif 
soğutması ile karşılanabileceğini tam 

www.condair.com.tr/mycoolblue-app www.mycoolblue.com
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sayesinde klimalarda oluşan bakteri, küf 
ve kokular ortamdan uzaklaştırılıyor. 
Bunun yanı sıra Daikin’in ‘akıllı göz’ 
teknolojisi hareket sensörleri yardımıyla 
ortamdaki insan varlığını algılayacak 
ve buna uygun biçimde hareket edecek 
şekilde dizayn edildi. Sensörler yardı-
mıyla çalışan akıllı göz, insan varlığını 
fark ettiğinde klimanın kanatlarını kul-
lanıcının olmadığı tarafa yönlendiriyor 
ve böylece klima direkt olarak kullanı-
cının üzerine üflemiyor. ‘Nem verme’ 
özelliği ortamdaki kuru havayı daha 

sağlıklı hale getirmeye yarıyor. Böy-
lece cilt kuruluğu, boğaz kuruluğu gibi 
klima kullanımından olduğu düşünülen 
rahatsızlıkların önüne geçiyor. Yüksek 
verimli Daikin klimalar, neredeyse yap-
rak hışırtısı kadar; yani 19 dB(A) ses 
seviyesinde çalışıyor. Bütün bu özellikler 
iklimlendirmede konfor sağlıyor. Daikin 
klimalar kaliteli özelliklerinin yanı sıra 
Temmuz ayının sonuna kadar yüzde 
20 indirim fırsatı ve yılsonuna kadar 
yapılan kurulumlarda 6 yıl tam garanti 
desteği sunuyor.

Daikin, 4+ ile Doğru Hava Sunuyor

Daikin, hem konforu hem de 
tasarrufu birlikte sunarken, 
Türkiye’yi 4+ ile tanıştırıyor. 

Ultra sessiz çalışma, havayı kullanıcının 
üzerine üflememe, bakterileri yok etme 
ve ortam havasını kurutmama özellik-
lerini bünyesinde barındıran Daikin 
klimalar büyük bir konfor sağlarken, 
‘doğru hava’yı da beraberinde getiri-
yor. Çünkü sadece Daikin ürünlerinde 
bulunan Daikin’e özgü ‘flash streamer’ 
teknolojisi ve titanyum apatit, gümüş 
allerjen gibi hava temizleme filtreleri 
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Türkiye İklimlendirme Sektörünün 
sürdürülebilir gelişimi için

Teknik Eğitimler
Teknik Yayınlar
Kişisel Gelişim Programları
Eğitim Bursları
TAD Sertifika Programı
Danışmanlık ve Bilirkişilik Hizmetleri
ve çok daha fazlası için...

Bağışlarınız Gücümüz Olacak
IBAN TR73 0006 2000 3420 0006 2963 92

www.iskav.org.tr

ISITMA SOĞUTMA KLİMA
ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI

bir tuğla da
sen koy...



Ürün Tanıtımı

sör hızının ihtiyaca göre ayarlanmasına 
imkân sağlayarak ısıtma ve soğutma 
kapasitesini sürekli olarak düzenler.

Sessiz konfor
SEIYA’nın gürültüyü azaltan ve konforu 
artıran “Sessiz” fonksiyonu sayesinde dış 
ünitenin ses düzeyi yarı yarıya azalır 
(ses düzeyini 3dBA azaltarak 43 dBA’ya 
kadar düşürür). Ürünün “Sessiz” fonk-
siyonu sayesinde fan hızı düşürülerek 
iç üniteden çıkan ses azaltılır, böylece 
komşularınız rahatsız olmaz ve geceleri 
gürültü kaynaklı uyku problemi yaşamaz.

Akıllı klima
Klimayı evdeyken uzaktan kumandasıyla 
kontrol edebilirsiniz ve akıllı telefonu-
nuza veya tabletinize indireceğiniz kul-
lanıcı dostu bir uygulamayla dışarıdayken 
de kontrol etmeniz mümkündür. Toshiba 
Home AC Control akıllı uygulaması 
sayesinde hem evdeyken hem de dışa-
rıdayken enerji tüketiminizi tamamen 
kontrol altına alabilir ve yönetebilirsi-

niz. Bu, nerede olursanız olun dilediğiniz 
zaman aileniz için en uygun ısıtma veya 
soğutma seviyesini seçerek konforunuzu 
istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz anla-
mına gelir. Dışarıdayken klima sistemini 
kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Bulun-
duğunuz yerden istediğiniz ayarları yap-
madan önce durumu kontrol etmek için 
uygulamayı kullanarak ideal sıcaklığın 
keyfini çıkarabilirsiniz.

Kendi kendini temizleme özelliği
SEIYA, yoğuşma suyunun ve kirlerin 
bataryaya yapışmasını önleyerek daha 
uzun süre temiz, sağlıklı hava sağlayan 
“Sihirli Batarya” ile donatılmıştır. Batar-
yayı temiz ve kuru tutmak ve sistemin 
yüksek enerji verimliliğini sürdürmek için 
klima kapatıldığında fan çalışmaya devam 
eder. Ayrıca Toshiba’nın “İsteğe Bağlı 
Defrost v” fonksiyonu sayesinde uzaktan 
kumanda düğmesine dokunup dış ünitede 
düşük dış hava sıcaklıklarında oluşabilecek 
buzu temizleyerek cihazı en şiddetli hava 
koşullarında bile kullanmak mümkündür.

Toshiba Yeni SEIYA Klimasını 
Piyasaya Çıkarıyor

Toshiba, konutlarda iklimlendirme 
uygulamaları için yeni nesil klima 
sistemi SEIYA’yı duyurdu. Adını 

Japonca’da “sessiz gece” anlamına gelen 
SEIYA kelimesinden alan bu ürün Tos-
hiba tarafından geliştirilmiş yenilikçi 
yeni inverter kompresör teknolojisinden 
faydalanıyor; kişisel konforu herkes için 
ulaşılabilir kılmak amacıyla yüksek per-
formans ve tasarrufu bir arada sunuyor. 
Titreşim ve ses seviyesini en aza indiren 
SEIYA, R32 soğutucu akışkan kullana-
rak enerji tasarruflu A++ soğutma ve A+ 
ısıtma performansı sunar, böylece küresel 
ısınma üzerindeki etkisi de düşüktür.

Yenilikçi inverter teknoloji
Toshiba tarafından oluşturulmuş yeni-
likçi “rotary” kompresör teknolojisi başa-
rılı performans ile yüksek güvenilirliği 
birleştiriyor. İç ortam sıcaklığındaki 
dalgalanmaların en aza indirildiği bu 
teknoloji ses seviyesini azaltarak verim-
liliği artırmaktadır. Toshiba’nın inverter 
teknolojisi sayesinde SEIYA, kompre-
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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Plastik kristallerde 
devasa barokalorik 
etkiler

Isı, Dışarıdan Güç 
Almadan Soğuktan 
Sıcağa Akıyor… 
‘Isıl Tetikleyici’ ile!
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ISO 16890 Standardına 
Göre Filtre Seçimi
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Kulelerinde Enerji 
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