








• Premx tam yoğuşma teknolojs ve A enerj sınıfı le tam tasarruf •

• Paslanmaz çelk eşanjör le uzun ömür •

• Her yaştan tüketc çn kolay kullanım •

• Brötje alesnn en küçük üyes •

BRÖTJE STARTEC KOMBİ

AVRUPA’NIN KOMBİSİ
İLK ÖNCE TÜRKİYE’DE*

*BDR Thermea Group’un bu komb platformu 2020 yılında İtalya, Fransa, İngltere, İspanya ve Rusya’da, sonrasında da Almanya ve Hollanda’da satışa çıkacaktır.



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

Mevcut gelişmelerin pek iç açıcı olmaması, inşaat 
sektörünü yeni pazar arayışlarına itiyor haliyle. Me-
sela Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), yeni işbirliği 
imkânlarını ele almak üzere sektörün Körfez Bölge-
si'ndeki en önemli pazarı olan Katar'dan üst düzey 
bir heyeti ağırladı. TMB'nin ev sahipliğinde, Katar 
Bayındırlık İdaresi'nin (Ashghal) katılımıyla gerçek-
leşen 'Türkiye-Katar İnşaat Forumu' adını taşıyan et-
kinlikte 18,3 milyar dolarlık Katar pazarını büyütecek 
işbirliği fırsatları konuşuldu. Forumun açılışında ko-
nuşan TMB Başkanı Mithat Yenigün, iki ülke arasın-
daki yakın ilişkilerin inşaat sektörü özelinde de yeni 
açılımlarla aksamadan ve artarak devam etmesini 
istediklerini ifade etti. Katar'daki kaliteli yaşamın 
Türk müteahhitlerin katkısı ile sağlandığını söyle-
yen Ashghal Başkan Yardımcısı Yousef Al-Emadi ise, 
“Katar'da 2020-2024 döneminde toplam 36 milyar 
dolarlık proje gerçekleştirilmesi öngörülüyor” dedi. 
Kamboçya Ticaret Bakanı Sorasak Pan ve beraberin-
deki heyet de Ekim ayında TMB’ye bir ziyaret ger-
çekleştirdi. TMB Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Na-
sıroğlu ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda 
Kamboçya Ticaret Bakanı Sorasak Pan, ülkelerinde 
hayata geçirilmesi öngörülen ve Asya Altyapı Yatı-
rım Bankası (AIIB) tarafından finanse edilen çeşitli 
alt ve üstyapı projelerinin Türk ve Kamboçya firma-
ları ortaklığında hayata geçirilmesini arzu ettiklerini 
belirtti. Bakan Pan, ülkesinde bu çerçevede Başkent 
Punom Pen Havalimanı’nın genişletilmesi de dahil 
olmak üzere iki uluslararası havalimanının yanı 
sıra  demiryollarının rehabilitasyonu, Punom Pen 
ile havalimanı arasında hafif raylı sistem hattı ve 
yenilenebilir enerji projelerinin inşasının gündemde 
olduğunu kaydetti. Bu gelişmeler ışığında Türkiye 
inşaat sektörünün 2020 yılında alternatif pazarlarda 
daha aktif rol oynayacağı söylenebilir. 

Mutlu seneler…

ürkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Türkiye 
İMSAD’ın Kasım ayı raporları açıklandı. Her iki 

raporda da yer alan veriler, inşaat sektöründeki sı-
kıntılı sürece işaret ediyor. 
‘Türkiye İMSAD Kasım 2019 Sektör Raporu’nda, çey-
rek dönemler itibarıyla küçülmenin devam ettiği 
inşaat sektörünün, hem kendi iç dinamiklerindeki 
sorunlardan, hem de 2018 yılının ikinci yarısından 
itibaren yaşanan finansal dalgalanmalardan en çok 
etkilenen sektör olduğuna vurgu yapıldı. Sektörde 
gerek talep gerek fiyatlar gerekse de müteahhitlerin 
mali yapılarında yaşanan sıkıntılar üçüncü çeyrekte 
azalarak sürdü. Böylece yılın ilk 9 ayında inşaat sek-
törü yüzde 9,8 daraldı. Rapora göre inşaat sektörü 
güven seviyesi de geçmiş yıllara göre oldukça düşük 
seviyelerde kaldı. Yeni alınan inşaat işleri seviyesin-
de de 3,9 puan düşüşe işaret eden raporda inşaat 
malzemeleri sanayi üretiminin de 2019 yılının Eylül 
ayında 2018 yılının Eylül ayına göre yüzde 7,1 azal-
dığına vurgu yapıldı. 2019 yılının ilk dokuz ayında 
üretimin yüzde 17,3 gerilediği ve bu dönemde yak-
laşık beşte birlik bir üretim kaybının ortaya çıktığı 
belirtildi. 2019 yılının Eylül ayında 22 alt sektörden 
6’sında üretim geçen yılın aynı ayına göre artarken, 
16’sında geriledi.  Tek haneli gerileme yaşanan dört 
alt sektör ise musluk ve vanalar, düz camlar, metal 
yapı ve yapı parçaları ile soğutma ve havalandırma 
donanımları oldu.
Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) “Hazır Beton 
Endeksi” 2019 Kasım Ayı Raporu verilerine göre de 
durum pek parlak değil. Hazır Beton Endeksi 2019 
Kasım Ayı Raporu’nun sonuçlarını değerlendiren 
Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yöne-
tim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Türkiye ekonomisinin 
2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde %0,9 büyüdü-
ğünü ifade ederek “Son üç çeyrektir negatif tarafta 
olan Türkiye ekonomisi bu çeyrekte pozitif büyüme-
yi yakalamıştır. Ancak, inşaat sektörü diğerlerine kı-
yasla bu çeyrekte iyi bir performans sergileyememiş 
ve %7,8 daralmıştır. Son 15 ayda inşaat sektörü or-
talamada %8,7 küçülmüştür ki diğer hiçbir sektörde 
bu oranda bir gerileme söz konusu değildir” dedi.

T

Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Türkiye inşaat sektörü 2020’de yeni pazarlarda daha aktif olacak
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Haberler

tüm dünyada geniş bir alana erişecek 
PRODBIM sisteminde Türkiye gibi önemli 
bir değeri de yanlarında görmekten mut-
luluk duyduklarını ifade etti. Uluslararası 
birçok coğrafyada çeşitli sistemlere erişme 
imkânı sağlayan bu dijital kütüphaneye 
dâhil olmanın sektöre önemli faydalar 
sağlayacağı bilinciyle hareket edildi. Bu 
ortaklık, tasarım konusunda geçmişte 
yapılamayan birçok uygulamanın BIM ile 
daha sağlıklı gerçekleştiği, çeşitli ülkelerde 
de BIM faaliyetlerinin yaygınlaşarak yasal 
zorunluluk haline getirildiği bir dönemde 
gerçekleştirildi.

SKAV, HVAC&R endüstrisinin 
dijitalleşmesinde büyük rol oyna-

yacak olan BIM (Building Information 
Modelling) konusunda Eurovent Services 
Company’nin iştiraki olan PRODBIM’e 
ortak oldu. Konu hakkında iklimlen-
dirme sektöründe yapılacak çalışmalarda 
ISKAV’a görev verildiğinden beri ISKAV 
BIM Merkezi’nin kurulmasına yönelik 
çalışmalar hız kazandı. PRODBIM yetkilileri, 
ISKAV bünyesinde kurulan BIM Komisyonu 
çalışmalarını yakından takip etti ve sonu-
cunda kendilerinden ortaklık teklifi geldi. 
Konuyu değerlendiren vakıf yönetimi, 
komisyonun da görüşünü alarak PRODBIM 
projesine ortak olunmasına karar verdi. 
Yapılan görüşmeler neticesinde anlaşmaya 

varılarak, 15 Kasım 
2019 Cuma günü 
Büyükada’da gerçek-
leştirilen imza töre-
niyle iklimlendirme 
sektörünü yakından 
ilgilendirecek bu 
büyük adım atılmış 
oldu. Törene; ISKAV 
Yönetim Kurulu Baş-
kanı Taner Yönet, 
önceki dönem vakıf 
başkanı ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Metin 
Duruk, Vakıf Genel 
Sekreteri ve BIM Komisyonu Başkanı 
Cem Savcı, Vakıf Müdürü Elif Akmehmet, 
PRODBIM Başkanı Erick Melquiond, Euro-
vent Certificaiton Company Temsilci ve 
Mevzuat İşleri Müdürü Hüseyin Yüksel 
katıldı. ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı 
Taner Yönet ile PRODBIM Başkanı Erick 
Melquiond tarafından atılan imzalar neti-
cesinde Türk iklimlendirme sektörü PROD-
BIM sistemine dâhil oldu. Taner Yönet, 
sektörün ihracat seferberliğine önemli 
bir katma değer sağlayacak bu girişimin 
tüm sektöre hayırlı olmasını diledi. Erick 
Melquiond de Avrupa başta olmak üzere 

ISKAV, İklimlendirme Sektöründe Dijital Dönüşüm Dönemini Başlattı

6 TERMODİNAMİK • ARALIK 2019

I

TTMD’nin Yeni Kitabı Duman Kontrol Kılavuzu Yayımlandı

T TMD, 37 numaralı yayını Duman 
Kontrol Kılavuzunu sektörün yararına 

sunuyor. Duman Kontrol Kılavuzu ile yangın 
güvenliğinde önemli olan duman yöneti-
mine dikkat çekilerek; doğal ve mekanik 
duman tahliye sistemleri, basınçlandırma 
sistemleri tarafından duman kontrolü ve 
uygun bölme önlemleri yoluyla farklı duman 
önleme ilkeleri ve pratik uygulamaları açık-
lanıyor. Yangın durumunda, duman hava-
landırma sistemlerinden yayılabilir, ancak bu 
sistemler dumanın önlenmesinde aktif bir 
destek rolü de oynayabilir. Gerçek yangın ve 
model deneylerinin yanı sıra sürekli iyileşti-
rilmiş simülasyon yöntemleri, planlama aşa-
masında bile, duman tahliye önlemlerinin 
etkinliği konusunda sağlam sonuçlar çıka-
rılmasını sağlar. Bu duman yönetimi rehber 

kitabı, okuyucuya, koruma amacına uygun 
bir duman kontrol konseptini değerlendir-
mek, seçmek ve uygulamak için standartlara 
ve düzenlemelere referanslar yoluyla uygun 
araçlar sunar. REHVA yayınlarından Duman 
Kontrol Kılavuzunun çevirisi Coşkun Yarar, 
Duhan Portakal, Mustafa Aydoğmuş, Alican 
Kabataş; editörlüğü Yalçın Katmer, kontrolü 
Dr. Kazım Beceren tarafından yapıldı. Kıla-
vuzun hazırlanmasına Aironn, Arı Yangın, 
Belimo, EEC Systems, Elektroteknik, Fokus 
Mühendislik, Norm Teknik ve Systemair 
HSK destek verdi, Etik Mühendislik ise kita-
bın basılarak sektöre ulaşmasını sağladı. 
Bu değerli yayını www.ttmd.org.tr adre-
sinden, TTMD Ofislerinden ya da ttmd@
ttmd.org.tr aracılığıyla bilgilerinizi ileterek 
temin edebilirsiniz.



wavin.com/tr-tr/Sentio

 
Yerden Isıtma & Serinletme Sistemi

ile kontrol sende

Komple sistem çözümü 
Tasarım desteği
Taleplere göre farklı paket opsiyonları
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TMD Yapı İşlerinde Geçici Kabul 
Süreçleri Paneli, 14 Kasım 2019’de 

Kozyatağı Kültür Merkezi’nde yoğun bir 
katılımla düzenlendi. Panelin açılışını 
MTMD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Biner yaptı. 
Moderatörlüğünü MTMD Onur Kurulu 
Üyesi İsmet Mura’nın üstlendiği panelin 
birinci oturumunda MTMD Yönetim Kurulu 
Üyesi İrfan Çelimli konuyu uygulamacı 
yönü ile, Bahri Türkmen Mühendislik fir-
masının Kurucusu Bahri Türkmen ise tasa-
rımcı bakış açısı ile değerlendirdi. İkinci 
oturumun konuşmacıları Entegre Proje 
Yönetimi’nden Ziya Şarlak, Hemşinlioğlu 
Hukuk Bürosu’ndan Okan Hemşinlioğlu, 

B araştırma ve inovasyon programı 
Horizon 2020 tarafından finanse 

edilen Bina Performansı için Kalite Yöne-
timi; Quantum projesi grubu tarafından 
hazırlanan Binalarda Kalite Yönetimi 
Kılavuzu, REHVA’nın 29.Kılavuzu olarak 
yayımlandı.
Stefan Plesser, Ole Teisen ve Cormac Ryan 
tarafından hazırlanan kılavuzda kalite 
yönetimi, mevcut binalar ve yeni inşa-
atlar için ayrı ayrı ele alındı. Kalite Yöne-
timine nasıl başlanacağını tanımlayan 
kılavuzda sürecin planlanması, tasarım 
aşaması, inşaat ve test aşamaları, bakım 
işletim servis kılavuzlarının hazırlanması, 
commissioning ve işletmeye alma, süreç 
eğitimi gibi bileşenler tanımlanıyor. Kalite 
sürecinin ve commissioning işlemlerinin 
belgelendirilmesi, Eurovent’in COPILOT 
Commissioning çözümleri hakkında bilgi-
ler içeren kılavuzda dört örnek uygulama 
örneğine yer veriliyor. Ekler bölümünde 
de terminoloji, standartlar ve uygulamalar 
hakkında detaylı bilgiler bulunan kılavuz, 
REHVA e-bülten üyelerinin ücretsiz olarak 
erişimine açık bulunuyor.
https://www.rehva.eu/hvac-guidebook-
repository/rehva-guidebook-29

Kamu İhale Kurumu’ndan Ceyhan Çelik 
oldu. Ziya Şarlak, işveren ve proje yöne-
timi çerçevesinden ve FIDIC Sözleşmelerine 
atıfta bulunarak konuyu değerlendirirken, 
Okan Hemşinlioğlu ise hukuki süreç ve 
sözleşmeler konusunda bilgilendirme 
ve uyarılarda bulundu. Son konuşmacı 
olan Ceyhan Çelik, Yapım İşleri Genel 
Şartnamesi’nden de söz ederek Kamu 
Projelerindeki usul ve esasları aktardı. Katı-
lımcıların sorularının detaylı şekilde yanıt-
landığı Soru-Cevap bölümünün ardından, 
MTMD’nin panelistler adına yaptığı fidan 
bağışı sertifikalarının Yönetim Kurulu Baş-
kanı İbrahim Biner tarafından kendilerine 
iletilmesiyle panel sona erdi.

MTMD Yapı İşlerinde Geçici Kabul Süreçleri 
Paneli Düzenlendi

REHVA, 29.Kılavuz 
Kitabı Binalarda Kalite 
Yönetimi’ni Yayımladı
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SKİD, üniversite sanayi işbirliği çalış-
maları kapsamında Türk-Alman Üni-

versitesi ile Üniversite ve Sanayi Buluşma 
toplantısı düzenledi. 21 Kasım 2019 tari-
hinde Türk-Alman Üniversitesi Beykoz Yer-
leşkesinde yapılan toplantıya Türk-Alman 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat 

İSKİD, Türk-Alman Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

SKİD, 27 Kasım 2019 tarihinde 
Point Otel Barbaros’ta “CE Etiket-

lemesi ve ErP Uyumu“ konulu bir seminer 
düzenledi. İSKİD üyelerinden Doğu İklim-
lendirme, Erbay, Ercan Teknik, Güven 
Soğutma, Karyer, MGT Filter sponsorlu-
ğunda düzenlenen etkinlik, İSKİD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy’un açılış 
konuşması ile başladı. CE belgelendirmesi 
ile ilgili konunun uzun süredir ülkemizde 
tartışıldığını ifade eden Atasoy, Avrupa Bir-
liği Komisyonu’ndan çıkan regülasyonların 
enerji verimliliği ile ilgili olduğunu ancak 
bu konuların CE belgelendirmesine de 
yansıtılmaya başlandığını ve iki konunun 
birlikte düşünüldüğünün altını çizdi. Semi-
nerde ilk sunum Sanayi ve Verimlilik Genel 
Müdürlüğü Makina ve Teçhizat Sanayi Dai-
resi Başkanlığı’ndan Aslan Gür tarafından 
yapıldı. Gür sunumunda havalandırma ve 
iklimlendirme üniteleri için çevreye duyarlı 

İ

İ

İSKİD “CE Etiketlemesi ve ErP Uyumu” Konulu Seminer Düzenledi

tasarım ve enerji etiketlemesi konularındaki 
mevcut tebliğ ve yönetmeliklere değindi. 
Daha sonra sunumlara Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve 
Denetimi Genel Müdürlüğü’nden Melik 
Hüseyin Hamidioğulları’nın sunumu ile 
devam edildi. Hamidioğulları, detaylı sunu-
munda Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD), 
Enerji Verimliliği ve Çevreye Duyarlı Tasarım 

ve beraberindeki akademisyenler, İSKİD 
Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, Üni-
versite Sanayi İşbirliği ve Burs Komisyonu 
Başkanı Herman Haçaduryan, Üniversite 
Sanayi İşbirliği ve Burs Komisyonu Baş-
kanı Yardımcısı Hüseyin Onbaşıoğlu, İSKİD 
Dernek Müdürü Melek Ü. Tavukçuoğlu ve 
komisyon sorumlusu Sarp Ünsal katıldı. 
Toplantıda “Eğitim” çalışmaları başlığı 
altında staj, tez çalışmaları, firma çalışan-
larının yüksek lisans ve doktora eğitimleri, 

teknik geziler ve firma profesyonellerinin 
üniversitede teknik seminerler vermeleri 
konuları görüşüldü. Ar-Ge çalışmalarının 
da görüşüldüğü toplantıda, ortak projele-
rin oluşturulması, TÜBİTAK destekli proje 
teklifleri ve sektör tarafından üniversite-
lerde laboratuvar kurulması ve temel çalış-
maların desteklenmesi konuları da detaylı 
görüşüldü. Toplantının ardından İSKİD ile 
Türk-Alman Üniversitesi arasında "İşbirliği 
Protokolü" imzalandı.

Ekotasarım, Ekotasarım ve Enerji Etiketle-
mesi ile İlgili Teknik Mevzuat, Ürünlerde 
Enerji Etiketlemesi Uluslararası Örnekler, 
Klima Denetimleri, EEPLIANT Projesi konu-
larına değindi. Yoğun katılımla gerçekleşen 
etkinlik soru-cevap bölümü ile son buldu.
Seminer sunumlarına www.iskid.org.tr 
web sayfası Bilgi Bankası/Sunumlar başlığı 
altından ulaşılabilir.
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MMO ve Tesisat Sektöründeki Dernekler Toplantı Gerçekleştirdi

M akina Mühendisleri Odası (MMO) 
ve tesisat sektöründeki dernek-

ler arasında, 20 Kasım 2019 Çarşamba 
günü İstanbul Şube’de ortak bir toplantı 
düzenlendi. Oda ile sektör derneklerinin 
ortak yürütecekleri çalışmaların ele alındığı 
toplantıda konu başlıklarından bazıları; iç 
ortam hava kalitesi, BİM, dijitalleşme, yapı 
kodları, eğitimler ve yayınlardı.
Toplantıya MMO adına; Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener, İstanbul Şube Yöne-
tim Kurulu Başkanı Battal Kılıç, İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali 
Haydar Karaçam, İstanbul Şube Yöne-
tim Kurulu Sekreteri İbrahim Tataroğlu, 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Saymanı 
C. Ahmet Akçakaya, İstanbul Şube Yöne-
tim Kurulu Üyesi Aydan Adanır, İstanbul 
Şube Müdürü Hasan Özger, Şube Müdür 
Yardımcısı Emre Kıral, Şube Yayın Birimi 
Sorumlusu Sema Keban katıldı.
TTMD adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Kemal Gani Bayraktar ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Merve Sabay, ISKAV adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner Yönet, ISKAV ve İSİB 
adına İSİB Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Metin Duruk, TÜYAK adına Onur-
sal Başkan Abdurrahman Kılıç ve Yöne-
tim Kurulu Asistanı Şengül Çifçi, MTMD 
adına Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Biner, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Barış Şevketbeyoğlu, İSKİD adına Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, ÇEDBİK 
adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Süleyman Akım, SOSİAD adına Dernek 
Müdürü Kemal Öz, İZODER adına Yönetim 
Kurulu Sekreteri Timur Diz, DOSİDER adına 
Ekrem Erkut katılarak ortak çalışmalarla 
ilgili görüşlerini aktardı.
Toplantının açılışını İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Battal Kılıç gerçekleştirdi. 
Kılıç’ın ardından söz alan MMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener ve İstanbul 
Şube Yönetim Kurulu Saymanı C. Ahmet 
Akçakaya, sektör, dernek, vakıf ve birlik 
kurumlarıyla Oda arasında ortak yürü-
tülebilecek çalışmaların önemine vurgu 
yaparak yapılabilecek çalışmalara ilişkin 
görüşlerini bildirdi.
Toplantıda doğalgaz ve endüstriyel doğa 
gaz eğitimlerine ilişkin olarak baca konu-

sunun daha yoğun işlenmesine yöne-
lik yürütülen çalışmalar ile doğalgaz ve 
endüstriyel doğalgaz konularında eğitim 
ve belgelendirme şartnamesinin EPDK 
tarafından yayımlanarak ortaklaştırılması 
konusunda yürütülen çalışmalara deği-
nildi. Dijitalleşme konusunda ise sektör 
dernekleri ile ayrı bir toplantı yapılmasına 
ilişkin planlama yapıldığından bahsedildi.
Bunun yanı sıra, okullarda iç hava kalitesi 
konusunda MTMD, Mimarlar Odası, Elekt-
rik Mühendisleri Odası, İTÜ ve YTÜ katı-
lımı ile ortak yürüyen çalışmayla ilgili son 
durum paylaşıldı ve iç ortam hava kalitesi 
konusunda akustik konfor hesabının da 
gerekliliğine vurgu yapıldı. Sektör dernek-
lerinde ayrı ayrı oluşturulan BİM komis-
yonlarının ortaklaştırılması ve yapı kodları 
ile ilgili bir çalışma grubu oluşturulması 
konusunun MMO Tesisat Mühendisliği 
Dergisi Yuvarlak Masa toplantısında da 
vurgulandığı şekilde genişleyerek devam 
etmesinin önemine vurgu yapıldı. Bununla 
beraber yapı kodları konusunda profesyo-
nel bir çalışan ile yürünmesi gerektiğine 
ilişkin görüş bildirildi.

Toplantıda ayrıca, özellikle yangın ile ilgili 
eğitim ve etkinlikler konusunda mutlaka 
ortak çalışma yapılması gerektiğinden, 
yangın güvenliği konusunda MMO ile 
ortak çalışma yürütülebileceğinden ve 
MMO tarafından yönetmeliğin uygulama 
esaslarının hazırlanıp yayılması gerektiğin-
den bahsedildi.
Bununla beraber bütünleşik tasarım çalış-
malarının başlamasının önemine ve BİM, 
dijitalleşme çalışmalarının inşaat ve tarım 
alanlarında en alt düzeylerde seyrettiği 
için yeşil bina sertifikasyonu benzeri bir 
sertifikasyon zorunluluğunun sektöre katkı 
yapabileceğine değinildi.
SMM üyelerine ilişkin konuların da konu-
şulduğu toplantıda SMM üyelerine yeni iş 
olanakları yaratmanın, istihdam alanlarını 
genişletmenin önemine vurgu yapılarak 
karbon vergisi konusu ile birlikte bir istih-
dam alanı oluşabileceği belirtildi.
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Battal Kılıç toplantının özeti olarak; BİM, 
dijitalleşme, yapı kodları, eğitim, yayın 
ortak çalışmaların gerekliliğinin yeniden 
ifade edildiğini belirtti.



+  Ü R Ü N  B İ L G İ  H A T T I

0 8 5 0  4 3 2  3 8  6 2www.etna.com.tr • info@etna.com.tr

Konutlar için yüksek enerji tasarruflu, güvenilir pompa 
ve hidrofor sistemlerinden oluşan ETNA PLUS satış 
konseptimizi tercih eden müşterilerimiz

5 yıl boyunca yedek parça, periyodik

bakım, servis hizmeti için ilave hiçbir 

bedel ödememektedirler.

Sirkülasyon Pompaları

Foseptik ve Drenaj Pompaları Hidrofor Sistemleri

Yangın Hidrofor Sistemleri

Sirkülasyon Pompaları

ELİNİZİ CEBİNİZE 
ATMAYACAKSINIZ!



Haberler

SKAV Mütevelli Heyeti Olağan Genel 
Kurul Toplantısı, 18 Kasım 2019 

tarihinde, ISKAV’ın Gümüşsuyu’ndaki yeni 
adresinde gerçekleşti. Ersin Gökbudak’ın 
başkanlığını yaptığı Divan Kurulu’nda İbra-
him Biner Başkan Yardımcısı, Asrin Bakır 
Gerçek Sekreter olarak görev aldı. 
ISKAV Başkanı Taner Yönet, açılış konuş-
masında 15 Kasım tarihinde Eurovent 
ile imzalanan anlaşmadan bahsederek 
vakfın geleceği için öneminin altını çizdi. 
Yönet, ISKAV’ın, Eurovent’in PRODBIM 
adını verdiği BIM Kütüphanesinin Türkiye 
partner kurumu olarak, pazarlama, eği-
tim, atölye çalışmaları gerçekleştireceğini, 
konuya ilişkin ilgili Bakanlıkla görüşmelerin 

planlandığını, bu projenin vakfa önemli bir 
gelir sağlayacağını, İSKİD’in 3. Ur-Ge’sinin 
de bir parçası olacağını söyledi. Yönet'in 
konuşmasının ardından ISKAV faaliyetle-
rinin Mütevelli Heyetine takdimi, komis-
yon başkanları tarafından gerçekleştirildi. 
BIM Komisyonu faaliyetlerinden bahse-
den Komisyon Başkanı Cem Savcı, Ozan 
Atasoy’un önerisi ile dört yıl önce başlayan 
BIM konusundaki çalışmaların İSKİD’in 2. 
Ur-Ge projesi kapsamında beş öncü firma 
ile ivme kazandığını belirterek özetle şun-
ları söyledi: “ISKAV’ın BIM Kütüphanesi 
oluşturmak için kurduğu komisyonun 
düzenlediği toplantılara ISKAV üyelerinin 
yanı sıra MMO gibi meslek örgütleri de 

katılım gösterdi. BIM konusunda Eurovent 
ile imzalanan anlaşma, ISKAV için büyük 
önem taşıyacak. PRODBIM, yaklaşık 700 
bin Euro’luk bir yatırımla geçen yıl hayata 
geçirilen bulut tabanlı bir yazılım. Yönetim 
Kurulumuzun verdiği yetki ile Eurovent ile 
görüşmeleri gerçekleştirdim. Komisyonu-
muz BIM çalışmalarına PRODBIM ile devam 
etme kararı aldı. AB ülkeleri arasında BIM 
kullanımı %50’yi geçen ülkeler bulunuyor. 
Bu alanda geri kalmamız, ihracatta ülke-
mizi geride bırakır.%64’ünün Eurovent 
Service Company’e ait olan, REHVA tara-
fından da desteklenen projeye ISKAV, 6. 
paydaş olarak dahil oldu. Bu konu ile ilgili 
ISKAV olarak bir istihdam sağlayacağız 
ve sorumlularımızı yurtdışına eğitim için 
göndereceğiz, ayrıca online eğitimler de 
olacak. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 
tedarikçilerin (üreticiler, ithalatçılar veya 
yetkili temsilciler), Avrupa pazarında satış 
yapabilmesi için Avrupa Enerji Etiketlemesi 
Ürün veri tabanında (EPREL) enerji etiketi 
alması gereken cihazlarını kaydetmeleri 
gerekiyor. Tüketiciler, 2020 yılının başların-
dan itibaren, enerji etiketleri ve ürün bilgi 
formları için bu ürün veri tabanında arama 
yapabilecekler. EPREL web sayfalarında 
tüm kayıt sürecinin nasıl yönetileceğiyle 
ilgili yönergeler mevcut. ISKAV bu konuda 
da yetki alacak, rehberlik edecek. Bu pro-
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jemiz, ileride ISKAV’ın ana gelir kalemle-
rinden biri olacak.”
Eğitim ve Laboratuvar Komisyonu faali-
yetleri hakkında, Komisyon Başkanı Tur-
gay Yay, şu bilgileri verdi: “5. Dönem 
TAD Sertifikalı Mühendisler Programını 
gerçekleştirdik. ISKAV ve TOBB İklimlen-
dirme Meclisi, 15.Ulusal İKS Eğitmenleri 
Konferansını, 1-4 Temmuz 2019 tarihleri 
arasında İstanbul’da düzenledi. İklim-
lendirme temalı konferansa Türkiye’nin 
farklı illerinde görev yapan 36 meslek 
lisesi, meslek yüksek okulu ve fakülte 
teknik öğretmenleri, öğretim görevlileri 
katıldı. Konferans programı çerçevesinde 
endüstriyel tesis ziyaretleri gerçekleştirildi. 
Konferansın Meslek Yüksek Okulu Eğit-
menlerine yönelik uygulama ağırlıklı versi-
yonu, 27-29 Ocak 2020 tarihleri arasında 
İSMEK İklimlendirme Uzmanlık Okulu’nda 
düzenlenecek. Konferansın 16.’sı ise 29 
Haziran-2 Temmuz 2020 tarihleri arasında 
yapılacak. YTÜ Makine Mühendisliği İklim-
lendirme Dalı öğrencileri için teknik gezi, 
bitirme projelerine destek ve staj olanakları 
sağlandı. KZN İnşaat, Timfog gibi özel 
sektör kuruluşlarına talep ettikleri konu-
larda özel eğitim programı düzenlendi. 
Soğutucu akışkanlar, akustik, ısı pompaları, 
hijyen, dijitalleşme gibi çok çeşitli başlık-
larda, maliyetleri yüksek olmayan eğitimler 
planlıyoruz. Antalya’da düzenlenecek olan 
Eurovent Summit 2020’ye 3. ve 4. sınıf 
bursiyer öğrencilerimizden başarılı olan bir 
grubu götürmeyi düşünüyoruz. ISKAV’ın 
Eurovent Summit’te düzenlenecek eğitim-
lerden belirli bir yüzdede gelir elde etmesi 
söz konusu olabilecek.” 
Etik Değerler Komisyonu Başkanı Ozan 
Atasoy, komisyonun İklimlendirme Sektörü 
Etik Kodlarını kaleme aldığını, çalışmanın 
hem basılı kitapçık formunda hem de diji-
tal ortamda sektöre sunulacağını söyledi.
Fonksiyon Test Ayar Kontrol (FTK) Komis-
yonu Başkanı İsmet Mura, komisyon ola-
rak sektördeki “commissioning” çalışma-
larına katkı sağladıklarını belirterek özetle 
şunları söyledi: “15-16 Kasım tarihleri 
arasında gerçekleştirilen TTMD’nin Com-
missioning Çalıştayında konuşan Maija 
Virta, Hindistan’da kendi ulusal kodların 
kaleme alındığını, 10 USD karşılığında 
edinilebildiğini söylemişti. Bizim de böyle 

bir çalışmamız bulunuyor. NEBB’den 250 
USD yerine çok daha düşük maliyet ile 
elde edebileceğiz. Adam-saat çalışmaları 
da kitapta yer alacak. Yaklaşık 80 sayfa 
hacminde bir kitap olacak. Çalışmalarımız 
neticesinde halihazırda 26 mühendis, TAD 
sertifikalı olarak hizmet vermektedir. Yeni 
laboratuvarımız da Yıldız Teknik Üniver-
sitesi Kampüsü’nde çalışmalarına devam 
ediyor.”
Cafer Ünlü, başkanı olduğu Sanayide 
Enerji Verimliliği Komisyonu faaliyetleri ile 
ilgili olarak şu bilgileri aktardı: “Bu komis-
yon, ISKAV Danışma Kurulu’nun önerisi ve 
Yönetim Kurulu’nun onayıyla, sektördeki 
bu konudaki yetersizliğe karşı, farklı disip-
linleri bir araya getirerek sanayide enerji 
verimliliği analizlerinin yapılması, iyileş-
tirme önerilerinin raporlanması amacı ile 
kuruldu. İşbirliği yapmak üzere sektörde 
faaliyet gösteren 8000 civarındaki kuru-
luştan, ilk etapta seçtiğimiz 100 tanesine 
davet gönderdik, sadece biri ilgilendi ve 
onunla da anlaşmaya varmak üzereyiz. 
Önümüzdeki günlerde daha çok firmaya 
ulaşmayı hedefliyoruz. 8000 firmanın 
%1’inin katılımını sağlasak 80 kuruluş 
demektir.” Toplantıya katılamayan Muam-
mer Akgün’ün başkanı olduğu Yayın 
Komisyonu’nun faaliyetlerini Metin Duruk 
özetledi. Duruk konuşmasında özetle şun-
ları söyledi: “Sıcak Su Kazanları kitabımız 
baskıya hazır hale geldi. Muammer Bey’in 
editörlüğünde hazırlanan kitap oldukça 
ilgi görecek. Endüstriyel Soğutma kitabı-
mızın baskısı yapıldı. Büyük beğeni toplu-
yor. FTK Komisyonunun hazırladığı ISKAV 

Standartlarının da basıma hazırlanması söz 
konusu.” Yeni Projeler Komisyonunun faa-
liyetleri hakkında, başkanı Çağdan Yılmaz 
şu bilgileri verdi: “Geçen yıl başladığımız, 
sektörümüzün Şantiyelerdeki Dijitalleşme 
Endeksi çalışmasını tamamlamak üzereyiz. 
15-16 Nisan 2020 tarihlerinde bir çalıştay 
gerçekleştireceğiz. Dijital Dönüşüm baş-
lıklı çalıştayımızın sponsorluk çalışmaları 
devam ediyor.”
Fuar (ISK SODEX) Yürütme Kurulu adına 
konuşan Metin Duruk, özellikle son iki 
yıldır fuarın uluslararası boyutunda belir-
gin bir gelişme olduğuna dikkat çekerek 
fuarın bu yılki son organizasyonunda 45 
bin metrekarede ürün ve hizmetlerini ser-
gileyen kuruluşların 10 bini yurtdışından 
gelen 85 bin ziyaretçiyi ağırladığını söy-
ledi. Bu başarıda fuar organizatörü Han-
nover Messe kuruluşunun yanı sıra İSİB’in 
de büyük desteği olduğunu vurgulayan 
Duruk, gelecek fuar için derneklerin ziya-
retçi çekebilecek desteklerini artırmalarını 
beklediğini sözlerine ekledi.
Prof. Dr. Hasan Heperkan, Almanya Çevre, 
Tabiatı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakan-
lığı tarafından başlatılan “Ortadoğu Bölge-
sinde Sürdürülebilir Soğutmanın Geliştiril-
mesi Projesi COOL_ME” ile ilgili kısa bilgi 
vererek projenin ilk elemesini kazandık-
larını ve projenin 8 yıl süreceğini söyledi.
Vakfın tahmini bütçesi, bütçe yönetme-
liği ve personel yönetmeliği, E-faturaya 
geçilmesi ile ilgili yönetmelik düzenlemesi 
görüşülerek onaya sunuldu ve her biri 
oybirliği ile onaylandı. Toplantı dilek ve 
temennilerin dile getirilmesi ile son buldu.

TERMODİNAMİK • ARALIK 2019 15



Haberler

16 TERMODİNAMİK • ARALIK 2019

Camfil Türkiye, 4. Process Emniyeti Sempozyumu’ndaydı

Fantilatör, VTS’nin Hava Perdesi ve Hava Apareylerinin Türkiye 
Temsilcisi Oldu

C

F

amfil Hava Filtresi, bu yıl Mersin’de 
4.’sü düzenlenen Process Emniyeti 

Sempozyumu ve Sergisi’ne katıldı. Sektörün 
en önemli firmalarının katılımıyla düzen-
lenen sempozyumda, Camfil Avrupa Tek-
nik Müdürü Ulf Persson “Toz Patlaması ve 
Endüstriyel Çözümler” başlığıyla bir sunum 
yaptı. Ulf Persson’ın yaptığı sunum, toz 
patlamalarına neden olabilecek tozlu mal-
zemelerle çalışan sektörlere odaklanarak 
sanayideki toz sorunlarına genel bir bakış 
sundu. Persson, sunumunda sorunu iki 
örnek vererek ortaya koydu, toz patlama-
sının ne olduğu ve toz patlaması riskini 
nasıl azaltacağı konusunda bilgi sundu. 40 
yılı aşkın süredir endüstriyel toz toplama 
sistemlerinde faaliyetlerine devam eden 
Camfil, sektörel tecrübesini de gelen ziya-
retçilerle paylaştı.

antilatör Havalandırma ve İklimlen-
dirme San. Tic. A.Ş., 20.09.2019 

itibarıyla VTS firmasının ürünlerini pazara 
sunma konusunda anlaşma sağladı. Polon-
yalı firma ve ortaklarla yapılan anlaşma 

doğrultusunda, Türkiye’deki iklimlendirme 
ve havalandırma sektöründeki pazar açığı 
giderilmesi amacıyla bu özel ürünlerde dist-
ribütörlük görevi Fantilatör firmasına verildi. 
Fantilatör firma ortaklarından Mustafa 
Kunt, Avrupa’da havalandırma ve iklim-
lendirme sektörlerinin önde gelen firmala-
rından biri olan VTS Grup ile yapılan anlaş-
madan son derece memnun olduklarını ve 
Türkiye’de EC motorlu fana sahip, elektrikli 
ısıtıcılı hava perdelerinin pazara yeni bir 
soluk getireceğine inandıklarını belirtti. 
Kunt, bu ürünler ile Türkiye’nin özellikle 
havalandırma ve ısıtma sektöründeki artan 
ihtiyaca ve öneme bağlı olarak bu ürünlerin 
piyasada yer alması amacıyla bu anlaşmayı 

yaptıklarını vurguladı. Estetik olarak özel ve 
şık tasarıma sahip Hava Perdesi ürününün 
kendine has görünümüyle birçok kullanıcıya 
ulaşabileceği öngörülüyor.
Genelde ısıtma sistemlerinde geniş hacimli 
mekanların istenen sıcaklıkta tutulabilme-
sini sağlayan Hava Apareyi ise Türkiye’de 
yaygın olan fabrika, garaj, spor salonları 
gibi toplu kullanım alanları için ısı kaybının 
önlenmesi adına önemli bir pazar ihtiya-
cını karşılayacağı düşünülüyor. Kunt, artan 
geniş hacim ihtiyaçlarıyla doğru orantılı bir 
şekilde bu ürünlerin özellikle tedarik edil-
mesinin Türk HVAC sektörünün canlanması 
ve güçlenmesi açısından da öneme sahip 
olduğunu vurguladı.



TB1
Isı Köprüsüzlük Sınıfı

T2
Isıl Geçirgenlik Sınıfı

“Alıştığınız Üzere
Yine Bir Adım Öndeyiz” 
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Toshiba, Bu Yıl da İklimlendirme Sektörünün “En Cool Markası” Seçildi

T oshiba, pazarlama dünyasının 
önemli yayınlarından Marketing 

Türkiye için Roamler Türkiye tarafından 
bu yıl beşincisi yapılan “Cool Markalar 
Araştırması” sonucunda ikinci kez iklim-
lendirme sektörünün “En Cool Markası” 
seçildi. İklimlendirmeden bankacılık sektö-
rüne, kozmetikten otomotive kadar 20’yi 
aşkın kategoride yapılan araştırma Türkiye 
temsili bir örneklemle beşinci kez gerçek-
leştirildi. “Yılın Cool Marka-ları”nın jürisi 
her zamanki gibi bu yıl da halk oldu. Kan-
yon Cinemaximum’da Youth Talks Türkiye 
Zirvesi’nin hemen ardından düzenlenen 

törenle kendi kategorilerinde birinci olan 
markalar ödüllerine kavuştu. Türkiye’de 
iklimlendirme alanındaki faaliyetleri, sektö-
rün lider markalarından Alarko Carrier tara-
fından yürütülen Toshiba, pazara sunduğu 
yenilikçi, çevreci ve tasarruflu ürünleriyle 
tüketicilerin beğenisini topluyor. Toshiba 
multi sistem klimalardaki ileri teknoloji, 

optimum performans sunarak, yaşam kali-
tesini iyileştiriyor. Özellikle tek bir üniteyle 
birden fazla odanın konfor ihtiyacını karşı-
layan Toshiba multi sistem klimalar tüketi-
cilerden tam not alıyor. Toshiba ürünlerinin 
kalitesinin yanı sıra satış kampanyaları ve 
satış sonrası servis hizmetleriyle de tüketi-
cilerin tercihi oluyor.

ODE, R-FLEX Kauçuk Köpüğü Isı Yalıtım Malzemesinde Kapasite 
Artırma Kararı Aldı 

F aaliyetlerini yalıtımda dünya markası 
olma vizyonuyla sürdüren ODE, 2020 

yılına yeni bir atılım ile giriyor. Tesisat yalıtı-
mında elastomerik kauçuk köpüğü ürünüyle 
Avrupa pazarında ilk üç büyük oyuncu ara-
sında olan ODE Yalıtım, artan talep sonrası 
kapasite artırma kararı aldı. R-Flex ve R-Flex 
Diamond markalarıyla elastomerik kauçuk 
köpüğü üreten ve Türkiye’de 1990’dan 
bu yana sektörün öncülerinden olan ODE, 
2020 yılı için planlarına başladı. R-Flex’te 
kapasite artışı için hazırlıklara başladıklarını 
açıklayan ODE Satış ve Pazarlama Genel 
Müdür Yardımcısı Erhan Özdemir, “R-Flex 
ürünümüze sadece Türkiye’den değil özel-
likle Avrupa ve diğer ülkelerden yoğun bir 
talep var. Bu yıl kapasite kullanım oranı-
mız %100 seviyelerinde gerçekleşti. Güçlü 

talebin 2020 yılında da devam edeceğini 
öngörüyoruz. Bu talebi karşılayabilmek için 
kapasite artış kararı aldık” dedi. R-Flex’in bu 
başarısının ardında ODE’nin Ar-Ge vizyonu-
nun olduğunu vurgulayan Erhan Özdemir 
şöyle konuştu: “Uluslararası pazarlarda, 
özellikle de Avrupa pazarlarında ürünlerden 
katma değer beklentisi artıyor. ODE olarak 
ulaştığımız Ar-Ge kabiliyeti ve iş süreçleri-

mizdeki yenilikçi ve esnek yapı sayesinde 
yurtdışı pazarların bu ihtiyaç ve taleplerine 
hızla yanıt verebiliyoruz. Ar-Ge odağımız, 
katma değerli ürünlerimiz ve müşterileri-
mize değer yaratan uygulamalarımız ile 
teknik yalıtımda yurtiçindeki liderliğimizi 
ve Avrupa’nın en iyileri arasındaki konu-
mumuzu önümüzdeki süreçte de güçlen-
dirmeye devam edeceğiz.”
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MCE 2020, Yeni Yerleşim Planları ile HVAC&R Sistemlerinin Geleceğini 
Çok Daha Güçlü Yansıtacak

İ talya’nın Milano kentinde 17-20 Mart 
2020 tarihleri arasında 42.’si düzenle-

necek MCE-Mostra Convegno Expocomfort 
2020 Fuarı, segmentlere göre salon yerleşim 
planlarını yeniledi. Entegrasyon, HVAC&R 
pazarını tüm yönleriyle etkileyen anahtar 
kelime olduğu gibi, fuarın yeni düzenine yol 
gösteren faktörlerin başında geldi. Çok hızlı 
değişim gösteren sektörde, verimlilik, akıllı 
evler ve yapılar, otomasyon, IOT yüksek ilgi 
gören alanlar haline geldi. Bazı ürün grupları, 
teknolojik gelişmelere ve pazar eğilimlerine 
paralel olarak birbirine yaklaştı, entegre oldu. 
Dolayısıyla ürün grupları ayrımlarını veya bir-
biriyle yakınlıklarını yeniden değerlendirmek, 
gözden geçirmek, sektörün geleceğine sağ-
lıklı ışık tutabilmek için önem kazandı.
Nesnelerin İnterneti sayesinde farklı ev 
cihazlarının birbiriyle bağlantısı, kaçınılmaz 
olarak, üreticiden son kullanıcılara kadar 
tüm tedarik zincirini etkileyen bir gerçeklik 
haline geldi. Bu eğilim, 2018’de İtalya’da 
5 milyar Euro’luk bir ciro yarattı. Bu, bir 
önceki yıla göre %35 artış anlamına geliyor. 
MCE-Mostra Convegno Expocomfort 2020, 
fuar salonlarının düzenini, ziyaretçilerin tek-
nolojik ilerlemenin sunduğu yeni olanakları 
öğrenmelerini, keşfetmelerini, bilgilerini 

derinleştirmelerini sağlamak ve girişimci-
ler, danışmanlar ve teknoloji geliştiricilerle 
güçlü ilişkiler kurabilmelerine yardımcı ola-
cak bir yöntem inşa etmek için revize etti. 
Yeni düzenleme ile ısıtma, iklimlendirme, 
havalandırma, soğutma teknolojileri sadece 
13/15 ile 22/24 no’lu salonlarla sınırlı olma-
yacak. That’s Smart adı verilen akıllı tekno-
lojileri bir araya getirecek bölüm ile birlikte 

9/11 no’lu salonlarda da yer alacak. 2020’de 
BIE Biomass Innovation Expo adını taşıyan 
ve biyokütle ile ısıtma ürün ve teknolojilerini 
kapsayan sergi, ikinci kez MCE çatısı altında 
yer alacak. BIE, ısıtma sistemlerinin yer aldığı 
10. salona kolayca bağlanan 6. salonda ola-
cak. Partner ülkesinin Türkiye olduğu MCE 
2020 Fuarı’nda BIM, özel bir odak noktası 
olarak öne çıkacak.

8. İnşaat ve Konut Konferansı’na Geri Sayım Başladı

T ürk inşaat ve gayrimenkul sektörü-
nün en seçkin buluşması olarak kabul 

edilen İnşaat ve Konut Konferansı’na geri 
sayım başladı. Eventuum’un organize ettiği 
Türk inşaat sektörünün VIP buluşma noktası 
sayılan İnşaat ve Konut Konferansı’nın 8.’si, 
14 Ocak 2020 Salı günü Sheraton Grand 
Hotel İstanbul Ataşehir’de düzenlenecek. 
Sektör duayenleri, şirket sahipleri ve üst 
düzey profesyonellerin katılımıyla düzen-

lenecek konferans, her yıl olduğu gibi bu 
yıl da büyük ilgi görüyor. Düzenlendiği ilk 
yıl 2012’den bugüne kadar 1.500’ü aşkın 
şirketi ağırlayarak alanında kendi rekorunu 
kıran İnşaat ve Konut Konferansı, sektörünün 
“VIP Buluşma Adresi” olarak kabul ediliyor. 
Her yıl vizyon sahibi konuşmacıları misafir 
eden konferansta bu yıl da sektörün öncü 
kuruluşları, karar mekanizması sayılan üst 
düzey profesyonellerin yanı sıra sivil toplum 

kuruluşları ve yapı sanayisinin lider kuruluşları 
bir araya gelecek. İnşaat ve Konut Konfe-
ransı organizatörü Eventuum Genel Müdürü 
Pınar Kopuz, “Ülke ekonomisindeki yeri ve 
önemi her geçen yıl artan Türk inşaat sek-
törünün dinamizminden aldığımız güçle 8 
yıldır düzenlediğimiz konferans, bugün artık 
sektöre katkısı yadsınamayacak ve heyecanla 
beklenen buluşmaya dönüştü. Her yıl artan 
katılımla sektöre yön çizen konferansımıza 
bu yıl da büyük ilgi var. Yine birbirinden 
değerli konuşmacıları ve katılımcıları ağır-
layacağız. İnşaat sektörüyle ilgili yatırımcı, 
uygulayıcı ve tüm karar vericileri bir araya 
getirerek işbirliği fırsatlarına ve bilgi alışveri-
şine zemin oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.
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klimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği (İSİB), Türkiye iklimlendirme 

sanayi ihracatının 2019 yılının 10 aylık 
döneminde, geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 2.7 artarak 3 milyar 869 mil-
yon dolara çıktığını açıkladı. Yılın ilk 10 
ayındaki ihracatın yüzde 48’i, Türkiye 
iklimlendirme sektörünün ihracat sırala-
masında ilk 10’da yer alan ülkelere yapıl-
mış oldu. Türkiye iklimlendirme sektörü-
nün en çok ihracat yaptığı ülke Almanya 
olurken, bu ülkeyi İngiltere, İtalya, Fransa, 
Romanya, Irak, Rusya, Polonya, İspanya 
ve Çin takip etti. Türkiye iklimlendirme 
sektörü, yılın ilk 10 ayında Almanya’ya 
438 milyon 706 bin dolar ihracat gerçek-
leştirdi. 2018 yılının aynı dönemine göre 
bu ülkeye yapılan ihracatta yüzde 1,35 
artış yaşandığı belirtildi. 
Türkiye iklimlendirme sektörünün en 
çok ihracat yaptığı 10 ülke arasında en 
büyük artış %29 ile 129 milyon 115 bin 
dolar ihracat hacmine ulaşan İspanya’da 

İklimlendirme Sektörünün İhracat Atağı Devam Ediyor

ürkiye iklimlendirme sektörünün 
ihracatını geliştirme çalışmalarına 

aralıksız devam eden İSİB, 5-8 Kasım 
2019 tarihleri arasında Fransa’nın baş-
kenti Paris’te düzenlenen Interclima + 
Elec 2019 Fuarı’na milli katılım organi-
zasyonu düzenledi. 
Türkiye iklimlendirme sektöründeki fir-
maların, hedef pazarlardaki ithalatçılarla 
bir araya gelmesini sağlamak ve sektö-
rün dünya çapındaki tanınırlığını artırmak 
amacıyla ticaret ve alım heyeti organi-
zasyonları, sektör tanıtım günleri ve milli 
katılım fuar organizasyonları düzenleyen 

T

İ

İklimlendirme Sektörünün Fransa’ya İhracatı, 2019 Yılının 10 Aylık 
Döneminde %17,8 Arttı

İSİB, sektörün, 2019 yılının sonunda 5 
milyar dolar seviyelerinde ihracat raka-
mına ulaşmasını hedefliyor. İSİB’in bu 
hedefleri doğrultusunda Isıtma, Soğutma 

yaşandı. İspanya’yı %25 artışla 97 milyon 
880 bin dolar ihracat gerçekleştirilen Çin 
takip etti. Türkiye iklimlendirme sektö-
ründe 2019 yılının ilk 10 ayında en çok 
ihracat yapılan ürün grubu ise klima oldu. 
Bir önceki yıla göre yüzde 38 artış yaşanan 
klima sektöründe toplam ihracat, 395 
milyon 511 bin dolara ulaştı. İhracatta 
birinci sırayı alan klimayı, havalandırma, 
yalıtım, soğutma ve tesisat ürün grupları 
ihracatı takip etti. Isıtma sektörünün ihra-
catı ise %5,7 azalış kaydetti. 
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Şanal, ihracat rakamlarına ilişkin değer-

lendirmesinde, “Türkiye iklimlendirme 
sektörü olarak ihracatımız 2019 yılının 10 
aylık döneminde, geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 2.6 artarak 3 milyar 
869 milyon dolar oldu. Sektörümüzün bu 
yılki ihracat performansı oldukça iyi, dış 
ticarette Türkiye ortalamasının üzerinde 
büyüme gösterdi. 2019 yılının sonunda 
5 milyar dolar seviyelerinde ihracat raka-
mına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. 
İSİB olarak ihracatı geliştirme faaliyetle-
rine aralıksız devam ettiklerini belirten 
Şanal sözlerine şöyle devam etti: “Tür-
kiye, split klimadaki üretim kapasitesi ile 
Avrupa pazar lideri, radyatör ve havlu-
panda ise dünya lideri konumundadır. 
Soğutma, tesisat, yalıtım ve havalandırma 
gibi diğer ürün gruplarında da benzer 
başarıları yakalamayı ve dünya sıralama-
sında ilk 10’a girmeyi hedefliyoruz. Planlı 
çalışmalar yürüterek 6-7 yıl gibi kısa bir 
süre içerisinde bu hedeflerimize ulaşmak 
mümkün”dedi.

ve İklimlendirme Fuarı olan Interclima 
+ Elec 2019’a düzenlediği milli katılım 
organizasyonuna 11 Türk firması katılım 
gösterdi.
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Fransa pazarına ve Interclima + Elec 
2019 Fuarı’na ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan İSİB Başkan Vekili S. Zeki Poyraz, 

“İSİB olarak Türk iklimlendirme sektörü 
ürünlerinin ihracat pazarlarındaki payını 
artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda dün-
yanın en büyük ekonomileri arasında olan 
Avrupa Birliği ülkeleri, hedef pazarlarımız 
arasında öncelikli sırada yer alıyor. Dünya 
ithalatından %14.7 oranında pay alarak, 
dünya ithalatında ikinci sırada yer alan 
AB ülkeleri, yaklaşık 2.1 trilyon dolarlık bir 
ithalat hacmine sahip. AB ülkeleri bu itha-
lat büyüklüğü ile sektörümüzün önemli 
pazarları arasında yer alıyor. Almanya, 
İngiltere ve İtalya’dan sonra Türkiye’nin 
en fazla ihracat yaptığı 4. ülke olan Fransa, 

son yıllarda Türkiye iklimlendirme sektö-
rünün ihracatında önemli bir artış trendi 
sergiliyor. 2016 yılında 147 milyon dolar 
olan sektör ihracatı, 2017 yılında 157 
milyon dolar, 2018 yılında ise 176 milyon 
dolar seviyelerine yükseldi. 2019 yılında 
da bu trend devam ediyor. Ocak-Ekim 
döneminde Fransa’ya yapılan sektör ihra-
catı %17,8 oranında artış göstererek 146 
milyon dolardan, 172 milyon dolara çıktı. 
Türkiye, Fransa ithalatından aldığı payı 
artırıyor. Bu durum da, Türk iklimlendirme 
sektörü ürünlerinin Fransa pazarında her 
geçen gün daha bilinir ve tercih edilir 
konuma geçtiğini gösteriyor. Bu nedenle 
önemli bir ticaret hacmine sahip olduğu-
muz Fransa pazarındaki fuarlara katılmak, 

mevcut işbirliklerini daha güçlü kılmak, 
sürdürülebilir ticari ilişkiler kurmak ve yeni 
işbirliklileri geliştirmek açısından oldukça 
önemli. Bu yıl Interclima + Elec 2019’a 
iklimlendirme sektöründen 11 Türk fir-
ması katılım gösterdi. Fuarda Türk katı-
lımcı firma sayısı düşüktü ancak ziyaretçi 
sayısı ve profili oldukça iyiydi. Katılımcı 
Türk firmalarla yaptığımız görüşmelerde 
fuarda önemli görüşmeler yapıldığı ve 
ilginin memnun edici düzeyde olduğu 
bilgisini aldık. Fuar yönetimi ve katılımcı 
firmalardan aldığımız bilgiye göre fuar 
ziyaretçilerinin %50’sinin Avrupa ülke-
lerinden, %45’inin Afrika ülkelerinden, 
%5’inin ise Asya ülkeleri ve Amerika’dan 
olduğu bilgisini aldık” dedi.



Haberler

24 TERMODİNAMİK • ARALIK 2019

Masdaf Genel Müdürü Vahdettin Yırtmaç: “Sürdürülebilir ekonomi, 
üniversite-sanayi işbirliği ile sağlanabilir”

M asdaf, genç mühendis adaylarının 
akademik çalışmalarını destekleye-

cek girişimlerine devam ediyor. Masdaf, 
Allianz Türkiye’nin 30 milyon liralık yatı-
rımla İstanbul Beykoz’daki Türk-Alman 
Üniversitesi kampüsü içinde hayata geçir-
diği “Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test 
ve Eğitim Merkezi”nin, “Yangın Pompası 
Eğitim Odası”nın sponsoru oldu. Ulus-
lararası standartlarda yangın ve deprem 
testleri yürütülecek olan eğitim merkezi, 
Ekim ayında hizmete açıldı. Yangın ve 
deprem konusunda toplumsal risk farkın-
dalığını artırmak ve teknolojik altyapısı ile 
donanımlı mühendisler yetiştirmek üzere 
hayata geçirilen “Allianz Teknik Deprem 
ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi”nde 
endüstrilere yönelik olarak uluslararası 
standartlarda yangın ve deprem testleri 
yapılacak. Aynı zamanda öğrencilerin, 
akademik çalışmalarını yürütecekleri bir 
laboratuvar niteliğindeki uygulama mer-
kezi ile deprem ve yangınlara karşı alına-
cak önlemlerle ilgili bilgilendirme çalış-
maları da yürütülecek. Mas Academy ile 
eğitim alanındaki çalışmalarına ağırlık 
veren Masdaf, “Allianz Teknik Deprem 
ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi”nin, 

“Yangın Pompası Eğitim Odası”nın spon-
soru olarak pompa sektörüne örnek giri-
şimlerde bulunmaya devam ediyor. Proje 
kapsamında çevreci ve tasarruflu pompa 
teknolojilerinin çark bölümlerinin incele-
nebileceği bir sergileme standı kuran Mas-
daf, YNM-Uçtan Emişli Santrifüj Yangın 
Pompaları ve YPSP-Ayrılabilir Gövdeli Çift 
Emişli Santrifüj Yangın Pompaları ürünle-
rini sergileyecek. Ayrıca hem binanın yan-
gın söndürme sistemi olan yangın pom-
pası hem de eğitimler sırasında tesisatın 
canlı olarak gösterilebileceği YPSP ve Hexa 
ürünleriyle de uygulama merkezine önemli 
bir katkı sağlayacak. Konuya ilişkin açıkla-
malarda bulunan Masdaf Genel Müdürü 
Vahdettin Yırtmaç, “Sürdürülebilir eko-
nomi; ancak üniversite-sanayi işbirliği ile 
sağlanabilir. Bu noktada sanayiciler olarak 
bizlerin, üniversitelere yeterli katkıyı sağlı-
yor olmamız gerekiyor. Masdaf olarak biz, 
Mas Academy kapsamında her yıl üniver-
site öğrencilerine yönelik olarak eğitimler 
düzenliyoruz. Üniversitelerin uygulama 
merkezlerini, pompa teknolojilerimiz ile 
destekliyoruz. Allianz Grubu’nun bün-
yesinde Türk-Alman Üniversitesi kampü-
sünde kurulan Allianz Teknik projesinin 

de sponsor firmaları arasında yer aldık. 
Bu proje kapsamda hayata geçen “Yan-
gın Pompası Eğitim Odası”nın sponsor 
firması olarak nitelikli bilimsel çalışmalara 
destek veriyor olmanın gururunu yaşı-
yoruz. Aynı zamanda dünya genelinde 
Allianz’ın üçüncü test merkezi olma özel-
liği taşıyan ve akredite olmaya hazırlanan 
bu uygulama merkezinde, Mas Academy 
kapsamında ve bir program dahilinde eği-
timler düzenleyerek sektörümüze nitelikli 
mühendis ve teknisyen yetiştirilmesine 
katkı sağlayacağız” dedi.
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KSB Ar-Ge Harcamalarında 283. Sırada

K SB Türkiye Ar-Ge Merkezi, 2018 
yılında en çok Ar-Ge harcaması yapan 

firmalar arasında 2,6 milyon TL harcamayla 
283. sırada yer aldı. Konuyla ilgili firma 
yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya 
göre; KSB Pompa Armatür Sanayi ve Tica-
ret A.Ş., 02.12.2016 tarihinde Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge 
Merkezi statüsünü aldı ve Türkiye’nin 301. 
Ar-Ge Merkezi ilan edildi. KSB’nin dünya 
genelindeki 6. Ar-Ge Merkezi olarak ilan 
edilen KSB Türkiye Ar-Ge Merkezi; pompa 
ve vana gruplarının tasarım ve iyileştirme 
çalışmalarının merkezi olmasının yanı sıra 
KSB tarafından “Mekatronik Merkezi” ola-
rak belirlendi. 
KSB Türkiye Ar-Ge Merkezinin kurulması ile, 
İsviçre ve Danimarka’daki birimler tama-

men kapatılıp Almanya’daki Ar-Ge ve Test 
Birimleri Türkiye’ye kaydırıldı ve Türkiye’de 
sıfırdan yapılan Endüstri 4.0’a uygun fab-
rika yatırımlarıyla sektörün dünyaya açılan 
merkezi konumuna getirildi. KSB Türkiye 
Ar-Ge Merkezi toplam 1100 m2’lik kapalı 
alanı ile; Ar-Ge Ofisi, Ar-Ge Laboratuvarı 
ve Ar-Ge Test Merkezi olmak üzere üç 
birimde konumlandırılmış olup, temel ola-
rak Mekanik-Hidrolik Tasarım, Elektrik-Elekt-
ronik Tasarımı, Malzeme Teknolojileri, Ürün 
Geliştirme ve Endüstri 4.0 Üretim Teknolo-
jilerinin Geliştirilmesi alanlarında faaliyet 
gösteriyor. Türkiye ekonomisine büyük bir 
katma değer yaratacak KSB Ar-Ge Merkezi, 
elektrik-elektroniğe yönelik entegrasyon ve 
gömülü sistem içeren; yenilenebilir ener-
jilere uyumlu sistemler, yeni nesil entegre 

motor tasarımı gibi birçok projeyi hayata 
geçirdi. Malzeme teknolojileri kapsamında 
ise daha hafif, daha dayanıklı yenilikçi mal-
zeme araştırmaları ve uygulama çalışmaları 
gerçekleştiriliyor. Ar-Ge Test Merkezinde 
oluşturulan ömür ve performans test sis-
temleri, aynı anda 250 entegre motorlu 
pompayı 7/24 test edebilen, Scada ve Bulut 
Teknoloji destekli, istenen koşulları içeren 
tesisat sistemleri ile kontrolünü sağlayan 
ve kayıtları tutan kontrol elektroniğin-
den oluşuyor. Test merkezinde kullanıla-
cak olan bulut sistemi üzerinden test ve 
performans çıktılarının herkes tarafından 
izlenebilir olması sağlanıyor. KSB Türkiye 
Ar-Ge Merkezi’nin daha pek çok uluslararası 
öneme sahip proje çalışmalarını artırarak 
devam edeceği belirtiliyor.

Tanpera A.Ş. Ar-Ge Merkezini Faaliyete Geçirdi

K urulduğu günden bu yana “değişim-
ler yaşatır” sloganıyla faaliyetlerini 

sürdüren Tanpera, inovasyon çalışmala-
rına hız katacak Ar-Ge Merkezi’ni faali-
yete geçirdi. Tanpera’nın 2018 yıl başında 
açtığı Teknopark Ar-Ge Ofisi, 2 yıl gibi kısa 
bir sürede geliştirilip Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın onayını alarak Ar-Ge Mer-
kezi olarak çalışmaya başladı. 19 Kasım 
2019’da düzenlenen ödül töreninde katı-
lım belgesini Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’tan alan Tanpera Genel 
Müdürü Ufuk Atamtürk, geliştirdiği pro-
jelerin devamını sağlayacak Ar-Ge Merkezi 
hakkında şunları söyledi: “Firmamız yıllar 
boyunca oluşturduğu birikim ve tecrübeyi, 
teknoloji ile birleştirerek sektöre farklı bir 
bakış açısı getirmeyi hedeflemiştir. Yönünü 
inovasyona dönen Tanpera, geleceğin tesi-
sat, ısıtma, soğutma ve enerji ekipmanlarını 
tasarlayıp geliştirmeyi ve üretmeyi kendine 

amaç edinmiştir. Uluslararası pazarlarda 
ülkemizi ve firmamızı temsil etme ve bu 
pazarlarda faaliyet gösteren aktif bir üretici 
haline gelmenin yolu Ar-Ge’den ve inovas-
yondan geçmektedir. Bu yolun ne kadar 

uzun ve zor olduğunun bilincindeyiz. Bu 
bilinçle, bugüne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da Tanpera olarak yapacağımız 
Ar-Ge projeleri ile de değişimler yaşatmaya 
devam edeceğiz.”
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Rebii Dağoğlu, MÜSİAD Vizyoner’19 Zirvesi’nde Görüşlerini Paylaştı

T. C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşa-

damları Derneği) tarafından iki yılda bir 
düzenlenen Vizyoner’19 Zirvesi, 27 Kasım 
2019 tarihinde, Haliç Kongre Merkezi’nde, 
70 ülkeden, 500’ü yurtdışı katılımcı olmak 
üzere 3.500’ü aşkın iş dünyası temsilcisi-
nin katılımı ile gerçekleşti. Bu yıl “Dijital 
Gelecek” temasıyla gerçekleştirilen Zirve 

toplantısına, T.C. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yar-
dımcısı M. Fatih Kacır, MÜSİAD Genel 
Başkanı Abdurrahman Kaan, İTO Genel 
Başkanı Şekib Avdagiç, Hyperloop CEO’su 
Dirk Ahlborn, Geopolitical Futures Kurucu 
Başkanı ve siyaset bilimci George Friedman 
gibi çok sayıda üst düzey isim konuşmacı 
olarak katıldı.
Zirve toplantısında ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu 
Başkanı Rebii Dağoğlu, Türkiye’nin 4. 
Sanayi Devrimine başarıyla entegre ola-
bilmesi için gerekenleri konu alan konuş-
masının yanı sıra; T.C. Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı Bakan Yardımcısı M. Fatih 
Kacır’ın moderatörlüğünü yaptığı “Milli 
Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye” başlıklı 
panelde panelist olarak katıldı.
Rebii Dağoğlu, sivil toplum örgütlerinin; 
toplumu geliştirecek dinamikleri analiz 
ederek değerlendiren, üniversite ve sana-
yiyi güçlü bir işbirliği platformunda buluş-
turan, politika yapıcılar üzerinde sağladığı 
katkıları ile etkili olabilen, bu sayede geliş-
tirilen politikaların sonuçlarını yine geniş 
kesimlerle paylaşan oluşumlar olduğunu 
ifade ederek özetle şunları söyledi: “Sivil 
toplum örgütlerinin toplum için vizyon 
açan misyonunu, bu platformda bir kez 
daha kanıtlayan ve toplumun nabzını 
tutan çok geniş bir yelpazeye hitap eden 
bir örgütlenmeye sahip olduğunu göste-
ren MÜSİAD’a Başkanı ve Yönetim Kurulu 
nezdinde teşekkür ediyorum. Bu zirvede 
konuşulan konular; dijitalleşmenin insan 

odaklı bir olgu olduğunu, sanılanın aksine, 
dijitalleşmenin insanın varlığını gereksiz 
kılacağı korkularının yersiz olduğunu 
ortaya koyuyor. Ancak dijitalleşmenin 
kalifiye insana duyulan ihtiyacı artıracak 
bir olgu olduğu da göz ardı edilmeme-
lidir. Bildiğiniz üzere dünya, 1. Sanayi 
Devrimini 18. yüzyılda buhar makinasının 
icadıyla yaşamaya başladı. Her icat, her 
sanayi devrimi, üretim ilişkilerinde deği-
şikliğe yol açtı, verimliliği artırdı, bulun-
duğu toplumun üretimini artırdı, enflas-
yonu düşürdü, refah seviyesinde ciddi bir 
artış sağladı. Avrupa 1. Sanayi Devrimini 
yaşarken Amerika’da elektriğin icadıyla 
birlikte 2. Sanayi Devrimi başladı ve içten 
yanmalı motorlarla birlikte Sanayi Dev-
rimi 2. safhasına girdi. 1. Sanayi Devrimi 
sürecini tamamlamışken, ikincisi tetiklendi. 
Taylorist üretim dediğimiz standart, seri 
üretime geçilmesi, yeni üretim araçlarını 
devreye soktu. Petrolün icadı, fosil yakıtlara 
talep yarattı. Bugün dahi fosil yakıtlara 
olan talep yoğun biçimde devam ediyor. 
Fosil yakıtların olduğu ülkelerde jeopolitik 
değişimler, dalgalanmalar günümüzde 
hâlâ varlığını koruyor. Ülkemiz maalesef 
sanayi devrimlerinin büyük çoğunluğunu 
kaçırdı. Ama arifesinde bulunduğumuz 
4. Sanayi Devrimini, yani dijital toplum 
olma dönüşümünü kaçırmış değiliz. Dijital 
toplum konusuyla ilgili süreçler yakından 
takip ediliyor. Doğru politikalar kurgula-
nıyor ama hiç şüphesiz ki kalifiye insan 
yetiştirmemiz gereği göz ardı edilirse 4. 
Sanayi Devrimini de yakalayabilmemiz 
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mümkün olamaz. Sadece eğitim düzeyini, 
eğitimli insan sayısını artırmamız yetmez. 
Eğitimin tümüyle normlarını, formlarını 
değiştirmek, farklılıklara, değişikliğe açık, 
farklı düşünebilen, karar alabilen insan 
modelini de ortaya çıkarabilmek gerek. 
Türkiye Şubat 2001 krizinin hemen aka-
binde ciddi bir reform başlattı. Serbest 
kur uygulamasına geçildi. Türkiye sıkı mali 
disiplin politikası uyguladı. Gelinen nokta 
itibarıyla Merkez Bankası’nın bağımsızlı-
ğının altı çizildi. Yapısal reformlar yerine 
getirildi. AB sürecinde gaza basıldı. Bu 
uygulamalar özellikle 2002-2007 döne-
minde çok ciddi bir büyümeyi getirdi ve 
enflasyonun düşmesini sağladı. Ancak 
güçleşen küresel koşullar, aynı reçetelerin 
bizleri daha ileriye götüremeyeceğinin de 
habercisi. Türkiye’nin yeni bir rüzgâra, yeni 
bir serüvene, yeni bir hikâyeye ihtiyacı var. 
MÜSİAD’ın bugünkü toplantısı gösteriyor 
ki; Türkiye’nin bu yeni gelişim senaryosunu 
yazacak kadrolar, yine aynı kaynaktan gele-
cek, aynı tedrisattan geçmiş kadrolardan 
çıkacak. Buna şüphe yok. Dolayısıyla büyük 
Türkiye’yi, yeni mucizelere, yeni kalkınma 
hamlelerine taşımak yine bizlerin görevi 
olacak. Türkiye’nin jeopolitik ve jeostrate-
jik öneminin, tek başına bundan sonraki 
ilerleme sürecinde bizler için yeterli bir kay-
nak oluşturacağını düşünmek saflık olur. 
Bunlar bizi ancak çatışma halindeki güç-
lerin bir savaş alanı, bir antrenman sahası 
olmaktan öteye götüremez. Şayet büyük 
güç olacaksak, sadece dijital teknolojileri 
kullanmak da yetmez, Sayın Bakan’ın az 
önce arz ettiği gibi dijital teknolojiyi geliş-
tiren, üreten, ihraç eden bir ülke olmalıyız. 
Bugün dünyanın 17. büyük ekonomisi-
yiz, fakat teknolojik ve inovatif ürünler 
ihracatında oldukça geriyiz. Düşük kur/
TL’ye dayanan ihracat beklentisi sürdürü-
lemez. Ancak katma değeri yüksek ürünler 
üretmek ve dünya pazarlarına sunabilmek 
çıkış noktamız olabilir. Tabii ki bu ürünlerin 
yatırım maliyetleri de yüksek olacak. Ancak, 
sürdürülebilir, yüksek teknolojik katma 
değerli, rekabetçi bir ürünü geliştirebilme-
miz, pazara sunabilmemiz halinde, yatırım 
yüksek de olsa makul hale gelir. Bunun 
yolu da en başta dediğim gibi üniversite-
sanayi işbirliği zeminini hazırlayacak tekno-
parklar, teknoloji gelişim merkezleri, ar-ge 

merkezleri kurabilmekten geçiyor. Özgün 
düşünebilen, ilerici bireyleri geliştiren, ama 
her şeyden önce ülkesine, milli değerlerine 
bağlı, milli sermayeyi geliştirmeye kendini 
adamış kişiler yetiştirmemizden geçiyor.”
Rebii Dağoğlu, T.C. Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığı Bakan Yardımcısı M. Fatih 
Kacır’ın moderatörlüğünü yaptığı, Ul Path 
Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu 
Yeğen, Havelsan CEO’su Ahmet Hamdi 
Atalay ve Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş’ın 
da katıldığı “Milli Teknoloji Hamlesi ve Diji-
tal Türkiye” başlıklı panelde yaptığı konuş-
masında ise özetle şunları söyledi: “Dijital-
leşme dediğimizde üretim süreçlerimizdeki 
tüm fonksiyonların, on-line platformlar 
üzerinden kontrol edilebildiği ve birbirine 
entegre olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. 
Bu kurum içi ve kurum dışını kapsayacak 
biçimde yatay ve dikeyde bir entegras-
yon gerektiriyor. Yani departmanlar arası 
entegre olan bir süreç var ama bu süreç, 
tedarikçilerimizden başlayarak, tüm teda-
rik zincirini içine alan, üretimden, satışa, 
müşteriye, satış sonrası hizmetlere kadar 
tüm bileşenleri birbirine entegre ederek 
dahil ediyor. Burada büyük veri analizi 
devreye giriyor. Büyük veriyi toplamakla iş 
bitmiyor. Çok farklı noktalardan toplanan 
verinin analiz edilmesi ve bunlardan da bir 
gelecek perspektifinin çıkarılması gereki-
yor. On-line süreçlerin idame edilmesi, işin 
fonksiyonel tarafı. Bir de işin robotlaşma, 
yapay zeka tarafı var ki, bambaşka dina-
miklere sahip. Robotik üretime geçmeniz, 
sadece bir yatırım meselesi değil. Üretilen 
ürün süreç üzerinde belirleyici etkiye sahip. 
İnsanların beklentilerini, taleplerini karşıla-
yacak bir ürün dizayn etmeniz gerekiyor. 
Ama bu ürüne belli bir standardizasyonu 
da kazandırmanız şart. Bir yandan pazar 
talebi olan, estetik kazandırdığınız ürün 
geliştireceksiniz, öte yandan ölçek eko-
nomisine dayanan, maliyeti gözeten bir 
yaklaşım içinde olacaksınız. Böyle bir yatı-
rımda adetler zaten yüksek olmak duru-
munda. Süreç, tüketicilerden aldığınız 
geri dönüşlerin on-line süreçler üzerinden 
Ar-Ge departmanına ulaşması ile başlıyor. 
Orada konuya ilişkin detaylı verilerin analiz 
edilmesi, raporlanması ve Ar-Ge projesi 
olarak ortaya çıkması söz konusu oluyor. 

Çok güçlü bir Ar-Ge ekibiniz olabilir ama 
pazar talebi yoksa veya talebi yaratacak 
durumda değilseniz, pazar buna hazır 
değilse bu girişiminiz fiyasko ile sonuçla-
nabilir. Dolayısıyla pazarın gerçeklerini ön 
plana alacaksınız ama gelecek talebi henüz 
pazara girmeden öngöreceksiniz. Çünkü 
bu evreyi kaçırırsanız, ürün pazara gir-
dikten sonra, pazarda Ar-Ge’sini yapmış, 
pazara girmiş aktörlerle karşı karşıya kala-
caksınız. Siz burada geri kalmış olabilirsi-
niz. Sizi öne geçirecek şey, herkesten önce 
pazarın gelecek talebini öngörüp adım-
larını hızlıca atmanızdır. Burada doğru 
veriyi toplayıp, aklın süzgecinden geçirip 
analiz edebilmek, bunu bir proje olarak 
ortaya çıkarmanız gerekiyor. İklimlendirme 
cihazlarının satış sonrası hizmetlerinde 
uzaktan yönetim olanakları, sahaya gitme 
oranını neredeyse %40 oranında azaltmış 
durumda. Cihazdaki performans değer-
lerinin hepsini uzaktan ölçebiliyorsunuz. 
Uzaktan önlem alabileceğiniz bir şeyse 
önlemi alıyorsunuz. Bu sistemler cihazda 
sadece bir sorun çıktığında değil, sorun 
çıkmadan olası sorunları tespit etmenizde 
de işe yarıyor. Cihazları 7/24 takip ede-
bilme olanağımız var. Tabii 7/24 monito-
rize edebileceğiniz personeliniz de olmalı. 
İklimlendirme cihazları sadece ısıtma 
soğutma işlevi yapmıyor. Aynı zamanda iç 
hava kalitesini düzenlemek, dışarıdaki kirli 
havanın filtre edilerek iç ortama taze hava 
verilmesi için de kullanılıyor. Kirli havanın 
ne zaman ve nerelerde yoğunlaştığını, 
cihazların hangi saatte hangi lokasyonda 
çalışması gerektiğini tespit edebiliyor. Bu 
da en başta enerji verimliliği için kaza-
nım sağlıyor. Cihazın kullanım ömrünü 
uzatıyor. Biz merkezi sistemler ürettiğimiz 
için aynı zamanda sistem bazında satış 
yapıyoruz. Sistemlerimiz, birbirinden farklı 
bileşenlerden oluşuyor. Cihazların birbiriyle 
iletişim kurabilmeleri, bir sistem çalışırken 
diğerinin gerektirdiği durumlarda kendini 
kapatabilmesi çok önemli. Bireyin cihazla 
iletişiminin yanı sıra cihazların da birbi-
riyle iletişim kurabilmesi IoT teknolojileri ile 
mümkün. Bu teknolojiler enerji verimliliği 
adına çok ciddi bir fayda sağlıyor. Bu tek-
nolojilerle biz sadece kendi süreçlerimizi 
değil, ürünün kullanıldığı yerlerdeki süreci 
de yönetebiliyoruz.”
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Doğu İklimlendirme Ev Tipi Isı Geri Kazanım Cihazlarının 
İspanya’ya İhracatına Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mimsan’ın Malatya’daki 
Fabrikasını Ziyaret Etti

D

S

aha önce birçok farklı Avrupa Bir-
liği ülkesine ihracatı yapılan Doğu 

İklimlendirme’nin ev tipi ısı geri kazanım 
cihazları, İspanya’ya da ihraç edilmeye baş-
ladı. Kasım ayı itibarıyla üretimi tamamla-
nan ilk parti siparişin sorunsuz bir şekilde 
sevkiyatına geçildi. Öte yandan, Doğu 
İklimlendirme’nin Four Season markasıyla 
sattığı Four Home cihazlarının da yurtdışın-
dan gördüğü yüksek talep doğrultusunda 
seri üretimine geçilecek. Doğu İklimlen-
dirme tarafından yapılan açıklamaya göre; 

anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Mimsan’ın Malatya’daki 

fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde 
bulundu. Mimsan’ın Trabzon, Samsun, 
Afyon gibi şehirlerde kurulan atıktan enerji/
biyokütle santralleri için geliştirdiği tekno-
lojilerin üretim süreçlerini inceleyen Bakan 
Varank, “Mimsan’ın enerji sektöründeki yerli 
teknolojinin gelişimindeki rolünü önemsiyo-
ruz. Özellikle enerji teknolojilerinde ülkemi-
zin Mimsan öncülüğünde geldiği seviyeden 
etkilendim” dedi. Trabzon’un çöplerinin 
yakılacağı santral için geliştirilen teknolojiyle 
yakından ilgilenen Bakan Varank, kendisinin 
de Trabzonlu olduğunu belirterek şehrinin 
atıktan enerji alanında Türkiye’ye öncülük 
etmesinden memnun olduğunu vurguladı. 
Bakan Varank, Mimsan’dan yerli enerji tek-

bu ürün ve diğer ısı geri kazanım cihazları 
için yatırımına başlanan üretim bandı 2020 
yılında bittiğinde, çok daha büyük adetler-
deki siparişler de hızlı bir şekilde karşılana-
bilecek. Four Home modeli ev tipi ısı geri 
kazanım cihazları duvar ve tavan tipi olmak 
üzere iki farklı tipte ve 350 m3/h ile 850 
m3/h debi aralığında üretiliyor. A+ enerji 
sınıfına sahip cihazlar, ErP 2018 regülasyo-
nuna tam uyumlu olarak tasarlanıyor. Müş-
teri talebine göre sıcaklık, nem, basınç ve 
CO2 sensörleri ile kontrol edilebilen cihazlar 

nolojilerini daha da geliştirmelerini bekledik-
lerini belirterek, firmanın ihtiyaçlarını sordu. 
Mimsan Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan, 
Bakan Varank’a, Türkiye’nin anahtar teslimi 
enerji santrali kurabilen lider firması oldukla-
rını ve bu alandaki öncü rollerini sürdürmeye 
kararlı olduklarını belirtti. İlhan, Türkiye’nin 
gündemindeki 3 önemli konu olan yüksek 
teknoloji hamlesi, enerjide yerlileşme ve sıfır 
atık projelerinin ülkemizin geleceği açısından 
stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, 
“Mimsan Grup 3 hamlenin de merkezindedir. 
• Ar-Ge tasarım merkezimiz ile; yüksek 

teknoloji hamlesinin konusuna 
giriyoruz. 

• Enerji teknolojilerinde yaptığımız 
çalışmalar ile enerjide bağımsızlık 
hamlesini destekliyoruz. 

• Geliştirdiğimiz atık bertaraf 
teknolojileriyle de sıfır atık 
hamlesine katkı veriyoruz”  diye 
konuştu. 

İlhan, Bakan Varank’a yaptığı sunumda kamu 
alımlarında yerli firmaların desteklenmesinin 
büyük önem taşıdığını da vurguladı. Bakan 
Varank, kamu alımlarında yerli teknolojilerin 
tercih edilmesi konusunda çok önemli adım-
lar atıldığını, özellikle bu konuya önem ver-
meye devam edeceklerinin altını çizdi.İlhan 
öte yandan Hükümet tarafından başlatılan 
yüksek teknoloji hamlesinde orta-yüksek 
teknoloji ürünleri listesinde bazı muğlaklık-
lar bulunduğunu belirterek, termik santral 
ekipmanları, kazan ve basınçlı kapların son 
açıklanan programa girip girmediğinin net-
leşmesini talep etti ve enerji teknolojilerinin 
gelişmesinde kamu desteğinin önemini ifade 
etti. Bakan Varank, yardımcılarına konunun 
incelenmesi ve sonuçlanması için Mimsan 
Grup ile iletişim talimatı verdi.

wireless kontrol imkânı da sunuyor. Opsiyo-
nel olarak F7 filtre, elektrikli ısıtıcı, dx/ısıtma/
soğutma bataryası da eklenebilen cihazlar 
free cooling özelliği sayesinde 4 mevsim 
kullanılabiliyor.
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Baymak, Yeni Nesil Kombi Brötje Startec Premix’i Tüm Türkiye’ye 
Tanıtıyor

B aymak, Brötje StarTec Premix’i 
Türkiye’de satışa sundu. Yoğuşmalı 

kombi ailesinin Avrupa için tasarlanan 
yeni üyesi, Türkiye’nin dört bir yanını il 
il dolaşarak, bayi ve tesisatçılarla özel 
lansmanlarda buluştu. Her ilden en az 
100 katılımcıyı ağırlayan lansmanlarda, 
ürün odaklı eğitimler ve bilgiler paylaşıldı. 
Tasarruflu ve çevreci ürün ağını Brötje 
StarTec Premix ile zenginleştiren Baymak; 
İstanbul Greenpark Otel, Zeytinburnu 
Novotel, Kayseri Ommer Otel, Adana 
Divan Otel ve Antalya The Marmara 
Otel’de düzenlenen tanıtımlarını, Elazığ 
ve Ankara’da sürdürecek. Ürün Grup 
Müdürü Rıdvan Öksüz ve Isıtma Grubu 
Müdürü Şahin Özkan’ın eğitimleriyle 
tanıtılan yeni nesil Brötje StarTec Premix, 

kullanıcı ihtiyaçlarını üst düzeyde karşıla-
yarak, performans ve konforu bir arada 
sunuyor. Türk ve Avrupalı mühendislerin 
ortak Ar-Ge faaliyetleri ile üretilen kombi, 
yeni tasarımı ve yenilenen teknolojisiyle ev 
ve iş yerlerinde tasarruf ve yüksek perfor-
mans vadediyor. 28 kg ağırlığı, 275 mm 
derinliği ve 700 mm yüksekliğiyle tüketi-
cileri estetikle buluşturan Brötje StarTec 

Nidec Global Appliance, Embraco’yu Devralarak İlgili Bölümünün 
Hacmini İki Katına Çıkardı

D ünyanın soğutma çözümleri liderle-
rinden biri olan Embraco’nun satın 

alınmasından sonra Nidec Global Appli-
ance, genişleyen bir alana ve daha güçlü 
bir pazar mevcudiyetine dayanan tek bir 
entegre organizasyon olarak yeni konum-
landırmasını kamuoyuna duyurdu. Nidec 
Corporation’ın büyüme platformlarından 
biri olan bu bölüm, dünya çapındaki ino-
vasyon yeteneklerini geliştirerek özellikle 

DemirDöküm Hayata Geçirdiği Projelerle İki Ödül Birden Kazandı

D emirDöküm, hayata geçirdiği pro-
jelerle sektörün prestijli ödülle-

rini kazanmaya devam ediyor. Geçen 
yıl hayatta yapılan doğru seçimlerin bir 
ömür sürdüğüne dikkat çektiği reklam 
kampanyası ile Effie, Felis ve Kristal Elma 
Ödülü’nü kazanan DemirDöküm, cast kul-
lanmadan çektiği ve tüketicilerin kalbine 
dokunduğu yeni reklam filmiyle de başa-
rısını sürdürdü. Kompüter imzası taşıyan 
yeni reklam filminde; kendini kariyerine 
adamış bir kadının bir gün şantiyeden 
geçerken tesadüfen karşılaştığı sakat bir 

köpeği sahiplenmesiyle değişen hayatını 
ve sahiplenmenin verdiği huzuru duygusal 
ve samimi bir dille aktaran DemirDöküm; 
bu kez Felis Başarı Ödülü’ne layık görüldü. 
Dijital dünyayı odağına alan yeni filminde 
doğru seçimlerin verdiği huzuru ekranlara 
taşıyan DemirDöküm, Felis’in “Markalı İçe-
rik ve Eğlence” bölümünde “Online Markalı 
İçerik-Video” kategorisinde başarı ödülünü 
kazandı. Müşteri profili ve tüketici trendleri 
doğrultusunda reklamın yanı sıra dijital 
dünyada hazırladığı projelerle adından söz 
ettiren DemirDöküm, ikinci ödülünü ise 

bu yıl 17'ncisi düzenlenen Altın Örüm-
cek yarışmasında kazandı. ErP geçişiyle 
birlikte yoğuşma teknolojisinin hayatlarını 
nasıl değiştireceğini merak eden tüketicileri 
bilgilendirmek için tasarladığı “Tasarruf 
Ölçer” uygulamasıyla DemirDöküm, sek-
tördeki ilklerine bir yenisini daha ekledi. 
Tasarruf Ölçer uygulamasıyla yoğuşmalı 
kombi kullanarak bir sezonda ne kadar 
tasarruf sağlandığını 3 adımda paylaşan 
DemirDöküm; Altın Örümcek’te “En iyi 
mikrosite” kategorisinde 3.’lük ödülüne 
layık görüldü.

Amerika’daki temelini sağlamlaştıracak. 
Nidec Global Appliance organizasyonu; 
8 ülkede (Brezilya, ABD, Meksika, Slo-
vakya, Çin, Rusya, Romanya ve İtalya) 
bulunan 11 üretim tesisi, 14.000 kişilik 
işgücü, 6 Ar-Ge merkezi, 3 satış ofisi ve 
1 global iş destek merkezini kapsıyor. 
Yıllık motor ve kompresör üretim hacmi, 
dünya genelinde 80’den fazla ülke paza-
rına sunulan 60 milyon cihaz civarında. 

Embraco, soğutma çözümleri portföyü 
için bir marka olarak mevcudiyetini sürdü-
recek. Çamaşır makineleri, kurutucular ve 
bulaşık makinelerine yönelik motor gru-
bunda Nidec markası ile devam edilecek. 
Her iki ürün portföyünde de, Nidec’in 
uygun maliyetli ve sınıfının en iyi üretim 
teknolojisi ile geliştirilmiş ürünleri; yüksek 
kalite ve enerji verimliliği beklentilerini 
karşılıyor.

Premix, birçok emsaline göre daha yüksek 
verimliliğe sahip olmasının yanı sıra hem 
ısıtma hem de kullanım suyunda A enerji 
seviyesiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. 

Avrupa’nın kombisi, 2020’yılında 
pazara açılıyor
Alternatif olarak oda termostatlarıyla 
da kullanılabilen yeni nesil kombi, çok 
sayıda gelişmiş fonksiyona sahip Opent-
herm kontrol cihazları ile hassas kon-
trole de olanak sağlıyor. Geleceğin bağlı 
(connected) teknolojilerine uygun olarak 
tasarlanan ürün, BDR Thermea Grubunun 
gelecekteki tüm akıllı ve uzaktan kontrol 
edilebilen ürünlerinin de çalışabileceği bir 
platform olarak, Avrupa’nın yüksek elek-
tronik teknolojisiyle donatıldı.
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Termofan’dan Özbekistan’a Fabrika Yatırımı

Y atırımlarına bir yenisini daha ekle-
yen Termofan, kendi öz kaynakları 

ile Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 1500 
m²’si kapalı, 4000 m²’si açık alana sahip 
üretim tesisini inşa ederek Ekim ayında 
üretime başladı. Konuyla ilgili Termofan 
Kurucu Ortağı Emre Kandemir şu bilgi-
leri verdi: “2013 yılında kurulan Termo-
fan Havalandırma Sistemleri San. ve Tic. 
A.Ş. olarak, iklimlendirme sektöründe 25 
yılı geride bırakan yönetim kadromuz ve 
konusunda uzman teknik personelimizle 
atılımlarımıza bir yenisini daha ekledik. 
Ülkemiz ekonomisine her zaman artı değer 
katmanın mutluluğu ile kendi öz kaynak-
larımızı kullanarak Özbekistan’ın başkenti 
Taşkent’te 1500 m²’si kapalı, 4000 m²’si 
açık alana sahip üretim tesisini inşa ede-
rek Ekim ayında üretime başladık. Şehir 
merkezine 10 km mesafede Sergili Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde yer alan üretim 
tesisimizde; 2 mühendis, 4 teknisyen ve 
26 mavi yakalı çalışanımız ile toplam 32 
kişilik üretim kadromuz var. Özbekistan 

fabrikamızda Türkiye fabrikamızda üre-
tilen tüm ürünlerin; klima santralleri, ısı 
geri kazanım cihazları, fanlar, havuz nem 
alma santrallerinin üretimi yapılıyor. Ayrıca 
Özbekistan Taşkent’te 23-25 Ekim tarihleri 
arasında düzenlenen UZSTROYEXPO-2019 
9. Uluslararası İnşaat Fuarında sektör tem-
silcileri ile buluşarak bölgedeki varlığımızı 
tescillemiş olduk. Paket tipi klima cihazları, 
hijyenik klima santrali, havuz nem alma 
santrali, hassas kontrollü klima cihazları, 
ısı geri kazanım cihazları, fanlar, fancoiller, 
ekolojik mutfak cihazları, hava apareyleri ve 

ekipmanlarımızla ve Termofan markası ve 
güvencesiyle bölgedeki talepleri daha hızlı 
bir şekilde karşılamayı hedefliyoruz. ‘Kaliteli 
mükemmel hizmet, ileri teknolojik çözüm-
ler’ sloganımızla uluslararası pazarlarda da 
yolumuza devam ederek ‘Her Mekan için 
Termofan’ diyoruz.”

Baymak’tan Başkentli Sektör Temsilcilerine Eğitim

B aymak, Başkent Doğalgaz ve Odak 
Akademi işbirliğiyle düzenlenen 

“Konutlar ve Müstakil Evler için Bireysel 
Isıtma Sistemleri Eğitimi”ne sponsor oldu. 
2 Kasım 2019’da Ankara’da düzenlenen 
eğitim,  içerisinde bayilerin ve sektör tem-
silcisinin bulunduğu yaklaşık 200 kişinin 
katılımıyla gerçekleşti.  Açılış konuşma-

sını Başkent Doğalgaz Ticari Koordina-
törü Faruk Çoşkun’un yaptığı program, 
Baymak’ın alanında uzman yetkilileri 
tarafından yapılan sunumlar ile devam 
etti. Eğitimin ilk oturumu, Baymak Ürün 
Grup Müdürü Rıdvan Öksüz’ün birey-
sel ısıtma cihazları ve Baymak’ın pazara 
sunduğu yeni ürünler hakkında yaptığı 
bilgilendirici sunumu ile başladı.  Baymak 
Ürün Müdürü Şahin Özkan tarafından 
gerçekleştirilen oda termostatları, cihaz-
ların montajları ve uygulamalarına yönelik 
eğitici sunumuyla devam eden eğitimin 
son oturumunda ise Baymak Satış Sonrası 
Hizmetler Müdür Yardımcısı Mustafa Boz-
kurt, doğru tesisat ve montaj aşamalarına 
ilişkin önemli bilgileri katılımcılarla pay-
laştı. Kapanış konuşmasını Başkent Doğal-
gaz İç Tesisat Müdürü Burak Taşkıner’in 
yaptığı program, katılımcı firmalara veri-
len teşekkür plaketleriyle sona erdi.
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AAON, İnovasyon Merkezi ve Ar-Ge Laboratuvarı Açtı

T ulsa merkezli iklimlendirme sistemleri 
üreticisi AAON, yeni kurulan merke-

zin, dünyada 300 tona kadar AC ünite ve 
540 tona kadar chiller sistemlerinin besleme, 
geri dönüş havasını, gerçek yüklerde ortam 
sesini ölçebilen yegane bir tesis olduğunu 
açıkladı. AAON, Inc. Norman Asbjorn-
son Yenilik Merkezi (NAIC) - Araştırma ve 
Geliştirme Laboratuvarı’nın resmi açılışını 
gerçekleştirdi. Kurdele törenine Oklahoma 
Eyalet Başkan Yardımcısı Matt Pinnell, Tulsa 
Bölge Odası Başkanı ve CEO’su Mike Neal ve 
diğer yerel otoriteler katıldı. AAON CEO’su 
Norm Asbjornson, konuya ilişkin şunları söy-
ledi: “Yaklaşık 20 m (65 ft) yüksekliğinde, 
12.500 m2 (134.000 ft2) alana sahip, 10 
test odası bulunan tesis, AAON’un yüksek 
performanslı HVAC ekipmanlarında tekno-
lojik liderliğini pekiştirecek. NAIC, dünyada 
300 tona kadar klima ve 540 tona kadar 
olan chiller sistemlerini gerçek yük koşul-
larında besleme, geri dönüş ve ortam sesi 
parametrelerini ölçebilen tek laboratuvardır. 
Çevresel uygulama testi yetenekleri arasında; 
-20 °F ila 140 °F test koşulları, saatte 8 inç 
yağmur testi, saatte 2 inç kar testi ve 50 mil 
rüzgâr testi bulunmaktadır. Bu tesis çalışır 
durumda geçtiği için çok heyecanlıyız. Bu 
tesis, mühendislerimiz tarafından gerçek-
leştirilen tasarlama, planlama ve uygulama 
sürecinin sonucudur. NAIC, AAON ekibine 
katılmaya ve liderliğini yapmaya karar ver-
memdeki önemli bir neden. Bu tesisin şirkete 

getirdiği değer muazzam; müşterilerimize 
her şeyden önce AAON’un neden HVAC 
endüstrisinde lider olduğunu gösterebiliyo-
ruz. Bu olanak, müşterinin başka hiçbir yerde 
mümkün olmayan testlere ihtiyaç duyduğu 
çok sayıda büyük proje için AAON ekipman 
siparişini kazandırdı.”

https://www.hpac.com/ 

Siemens Türkiye’ye Altın Örümcek’ten Dijital İletişim Ödülü

B u yıl 17’nci kez düzenlenen Altın 
Örümcek Ödülleri’nin kazananları 

belli oldu. Jüri değerlendirmesi ve halk oyla-
ması sonucu belirlenen projeler, ödüllerini 
Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen 
törende aldı. Bu yıl ilk kez “Dijital Pazar-
lama” kategorisinin dahil edildiği Altın 
Örümcek Ödülleri’nde “Dijital Pazarlama-
Entegre Kampanya” kategorisinin kaza-
nanı Siemens Türkiye oldu. Akıllı Termostat 
ürünü için Kollektif Dijital Reklam Ajansı 
ile çalışan Siemens Türkiye, dijital kam-
panyasını #SiziDüşünür sloganıyla yürüttü. 
Dijital anneler, iş insanları ve IoT ile ilgile-

nen teknoloji uzmanlarının hedeflendiği 
kampanyada lokasyon bazlı dijital iletişim 
çalışması yapıldı. Siemens Türkiye’nin 
entegre iletişim kampanyası Yandex Navi-
gasyon uygulaması billboard reklamları, 
sosyal medya mecralarında imaj reklamları 
ve mobil kullanıcının bulunduğu bölge-
deki hava durumuna göre değişen kreatif 
reklamlar aracılığıyla yürütüldü. Siemens 
Akıllı Termostat, doğalgaz kullanıcılarının 
tasarruf sağlamasını kolaylaştırıyor. Üzerin-
deki sensörler sayesinde ortamdaki enerji 
tüketimini kullanıcı alışkanlıklarına göre 
ayarlayan Akıllı Termostat, mobil uygulama 

aracılığıyla uzaktan kontrol edilebiliyor ve 
yüzde 30’a varan enerji tasarrufu sağlıyor.
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T ürkiye’den ve dünyadan konusunda 
uzman birçok kurum ve kuruluşun 

yer aldığı 7. Yaşanabilir Şehirler Sem-
pozyumu, “düşük karbon yetmez, artık 
sıfır karbon zamanı” başlığıyla 22 Kasım 
2019’da İstanbul’da düzenlendi. “Herkes 
için yaşanabilir şehirler” yaklaşımıyla gelişti-
rilen projelere katkı sağlamak hedefiyle ger-
çekleştirilen etkinlikte, “Sıfır Karbon Şehir-
ler” temalı panele katılan Danfoss Türkiye 
Genel Müdürü Emre Gören, Danfoss’un 
sıfır karbon yaklaşımını ve akıllı şehirler 
için uygulanabilecek çözümlerini paylaştı. 
Gören sempozyumdaki konuşmasında, 

şirket hedeflerinin enerji ve CO2 yoğunlu-
ğunu 2030 yılına kadar, 2007 yılına kıyasla 
%50 oranında azaltmak olduğunu ve enerji 
tüketimlerini daha da azaltmak, binalara ve 
süreçlere daha çevreci yatırımlar yapılmasını 
sağlamak için birçok önlem ve ürünü hayata 
geçirdiklerini ve Danfoss’un hedeflerinde 
geldiği noktayı aktardı. Emre Gören Danfoss 
olarak 2007 yılından bu yana enerji yoğun-
luğunun %43, CO2 yoğunluğunun ise %27 
oranında azaldığını belirtti. Panelde doğaya 
bırakılan CO2 salımının yüzde 49’unun bina-
lar aracılığıyla gerçekleştiğine vurgu yapan 
Gören, “Binalar, bir şehrin içerisindeki en 

Danfoss Türkiye Genel Müdürü Emre Gören: “Sıfır Karbon Şehirler için 
el ele verdiğimizde başarmamız mümkün”

büyük enerji potansiyeli ve aynı zamanda 
da çevreye salınan atık gaz emisyonlarının 
indirilmesine yönelik en büyük potansiyel 
konumundadır. Bunlar kontrol edilebildiği 
sürece daha sürdürülebilir ve yaşanabi-
lir şehirler oluşturulabilir. Danfoss olarak 
biz, binalar, kasaba ve şehirler için enerji 
verimliliğine yönelik çözümler üretiyor ve 
bu sayede iki şey elde etmeyi hedefliyoruz; 
birincisi tasarruf, ikincisi ise çevre kirliliğinin 
azaltılması. Şehirlerde bu iki çıkarıma ola-
nak sağlayan tek çözüm ise bölgesel ısıtma. 
Danfoss’un aktif olarak faaliyet gösterdiği 
alanlardan biri olan bölgesel ısıtma hem 
yüzde 30 ila 50 arasında tasarruf sağlıyor 
hem de karbon emisyonunu yüzde 30 ila 
40 oranında düşürebiliyor ve bunun için 
de lokal ısı kaynaklarını kullanıyor” dedi. 
Danfoss Türkiye’nin buna benzer bir çalış-
mayı Soma’da gerçekleştirdiğini belirten 
Gören sözlerine şöyle devam etti: “Soma’da 
termik santraldeki atık ısı alındı ve belediye 
ile yapılan çalışmalar sonucunda bu ısı bina-
larda kullanıldı. Geçen kış bu konutların 
harcadığı yakıtın bir önceki yıla göre yüzde 
60 oranında azaldığı görüldü. İstanbul’da 
Teknopark’ta da benzer bir şekilde ısıtma 
sistemine çözüm getirildi ve yüzde 40 ora-
nında bir tasarruf sağlandı. Yani gördüğü-
nüz gibi ‘Sıfır Karbon Şehirler’ için el ele 
verdiğimizde başarmamız mümkün.”

38 TERMODİNAMİK • ARALIK 2019

Form Şirketler Grubu’na Yeni Mali İşler Direktörü

F orm Şirketler Grubu’nun Mali İşler 
Direktörlüğü (CFO) görevine Deha 

Tekeş getirildi. 1996 yılında KPMG dene-
tim firmasında profesyonel yaşamına 
başlayan Deha Tekeş, kariyerine Varta 
Pilleri firmasında Finansal Kontrolör ve 
Finans Müdürü olarak devam etti. Ardın-
dan 2007 yılında Hilti firmasında Türkiye 
Mali İşler Direktörlüğü (CFO) görevine 
getirilen Tekeş, 2010 yılında Türkiye ve 
Bölge Ülkeler Grup Mali İşler Direktör-
lüğüne terfi etti. İş yaşamına, 2014-

2018 yılları arasında Lexmark’ta Türkiye 
Mali İşler Direktörlüğü (CFO) ve ayrıca 
CEEMEA Bölgesi MPS Finans Operasyon 
Müdürlüğü görevinde devam eden Tekeş, 
son olarak Thyssenkrupp Asansör firma-
sında Türkiye Mali İşler Direktörü (CFO) 
görevinde çalıştı. Deha Tekeş, Marmara 
Üniversitesi İşletme bölümünden 1994 
yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğiti-
mini İstanbul Üniversitesi Finansal Yöne-
tim bölümünde tamamlayan Tekeş, evli 
ve 2 çocuk babasıdır.
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Wilo’nun 2020 Vizyonu Endüstri 5.0

M obil teknolojiler, nesnelerin inter-
neti ve yapay zekanın yön ver-

diği Endüstri 4.0 dünyasından Endüstri 
5.0’a doğru ilerlerken, bu dijital gelişim 
sürecinde pompa sistemleri sektörü de 
kilit rollerden birini üstleniyor. Pompa 
teknolojileri alanında çağın ihtiyaçlarını 
karşılamak için gereken sorumluluğu 
üstlenen Wilo, yüksek verimli ürünleri 
sayesinde, altyapıdan bina teknolojilerine 
kadar akıllı şehir alanlarına katkı sağlıyor. 
Wilo, suyu farklı kategorilerde en etkin, 
verimli ve sürdürülebilir şekilde kullan-
manın çözümlerini geliştiriyor. Wilo’nun 
portföyünde şehirlerin sürdürülebilir bir 
yaşama kavuşmasına destek olan yüksek 
verimli pompalar bulunuyor. Çevre dostu 
şirketler arasında yer alan Wilo, yüksek 
verimli pompaların üretimini de sürdü-
rülebilir bir stratejiyle yapıyor. 

Akıllı fabrika ile dijitalleşme 
süreci ivme kazandı
Wilo pompa sektöründe yeni standartlar 
belirlerken, en büyük yatırım hamlesinin 
temelini 2017 yılında attı. Almanya’nın 
Dortmund şehrindeki merkezini, “akıllı 
fabrika” kimliğiyle yeniden şekillendiren 
Wilo, geleceğe giden yolları belirledi. 
Mimarisiyle bulunduğu bölgenin çehre-
sini değiştiren “akıllı fabrika”, 100 mil-
yon eurodan fazla yatırımla kurulacak 
olan “Wilo-Campus Dortmund” adlı 
dev tesisin en önemli parçası olarak inşa 
edildi. Akıllı fabrikasıyla dijitalleşme süre-
cine ivme kazandıran ve sürdürülebilir 
kalkınma için çalışan Wilo, geliştirdiği 
ürünlerle de yeni bir dönem başlatıyor.  
Tarihinde pek çok parlak kilometre taşı 
bulunan Wilo, devrimsel bir çalışmayla 
ilk sirkülasyon pompasını icat etmişti. 
Mucit marka, içinde bulunduğumuz diji-
tal çağda ise dünyanın ilk akıllı pompası 
olan Stratos MAXO’yu geliştirdi. 2019’da 
Stratos MAXO ile müşterilerinin hayatı 
kolaylaştıran, sistemlerin işleyişine daha 
fazla verimlilik ve kalite katan Wilo, 2020 
yılı ve sonrasında sunacağı teknolojiler 
için de hummalı bir şekilde çalışıyor. 
Endüstri 4.0 çağına dünyanın ilk akıllı 

pompası Stratos MAXO ile eşlik eden 
pompa uzmanı, 2020 yılında da Endüstri 
5.0’a doğru giden teknolojinin yapı taş-
larını döşemeye hazırlanıyor. 

Wilo Türkiye Genel Müdürü 
Mehmet Ürek: “Yatırımlarımızın 
odağında dijitalleşme var”
Wilo Türkiye Genel Müdürü Mehmet 
Ürek, Wilo’nun hedeflerine ve stratejisine 
yönelik mesajlar verdi. Wilo Grubu’nun 
rekorlar kırarak dünya çapında büyümeye 
devam ettiğini belirten Mehmet Ürek, 
özellikle de şirketin dijitalleşme konusun-
daki kararlılığının altını çizdi. Ürek şunları 
söyledi: “Şirketimizin yatırımları global 
ölçekte ve istikrarlı bir şekilde devam edi-
yor. Bu yatırımlar ağırlıkla dijitalleşmeye 
odaklanıyor. Dijitalleşmeye verdiğimiz 
önemin en belirgin örneği, 2020'de faa-
liyete başlayacak olan Dortmund'daki 
Akıllı Fabrikamız oldu. Dijitalleşmeye 
sadece ürün boyutunda bakmıyoruz; 
sunduğumuz çözümleri, yaşadığımız 
süreçleri ve iş modellerimizi teknoloji 

odaklı olarak planlıyoruz. Wilo’nun 
dijital dönüşümü, dokunduğumuz her 
alanda tutarlı bir şekilde uygulanıyor.  
Sektördeki uzun yıllara dayanan otorite-
mizi, teknolojideki gücümüzle harman-
layarak Endüstri 5.0 ekonomisine ken-
dimizi hazırlıyoruz.” Wilo’nun 27 yıldır 
Türkiye’de hizmet verdiğini ve başarıyla 
sektöre liderlik yaptığını vurgulayan 
Mehmet Ürek sözlerine şöyle devam etti:  
“İnşaat sektörünün vazgeçilmez çözüm 
ortağıyız. Türkiye’deki alışveriş merkez-
lerinin yüzde 75’inin Wilo pompalarını 
kullanması, Marmaray gibi dev projelerde 
ürünlerimizin tercih edilmesi Wilo'nun 
konumunu çok iyi anlatıyor. Öte yandan 
Türkiye organizasyonumuzda öncelikli 
amaçlarımızdan biri, halihazırda var olan 
sinerjilerimizi daha iyi kullanmak üze-
rine olacak. Daha çok değer yarataca-
ğız. Stratejik hedefimizi, inovasyonu ve 
teknolojik liderliğimizi sürdürülebilir bir 
şekilde güçlendiremeye devam ettirerek 
ve her zaman kârlı bir büyüme sağlamak 
şeklinde özetleyebiliriz.”
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TÜYAK 2019 Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu, 
“Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği ve Yeni Teknolojiler” 
Ana Temasıyla Düzenlendi 

T ürkiye Yangından Korunma Vakfı 
ile Yangından Korunma Derneği 

(TÜYAK) tarafından iki yılda bir düzen-
lenen “Uluslararası Yangın ve Güvenlik 
Sempozyumu ve Sergisi”nin altıncısı 4-5 
Aralık 2019 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. TÜYAK Onursal 
Başkanı, TÜYAK 2019 Yangın ve Güvenlik 
Sempozyum ve Sergisi Yürütme Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç sempozyu-
mun açılışında yaptığı konuşmada; “TÜYAK 
tarafından her iki yılda bir tekrarlanan ve bu 
sene altıncısını düzenlediğimiz TÜYAK-2019 
Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempoz-
yumu ve Sergisi, organizasyonda görev alan 
arkadaşlarımızın özverili çalışmaları saye-
sinde, bir önceki sempozyuma göre bir üst 
seviyeye yükseldi. Sempozyumun amacı, 
yangın güvenliği konusunda çalışanlar ara-
sında bilgi paylaşımının artırılması, sektörde 
çalışanların birbirleriyle tanışmasının sağ-
lanması, araştırma sonuçlarının tartışılması, 
uygulamaların yeni bildirilerle aktarılmasıdır. 
Afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltıl-
ması için, hızlı ve etkili müdahale edilmesi 
gerekiyor. Bunun için de teknolojik gelişme-
lere ve eğitime ihtiyaç var. Eğitimin sağlan-
masında da sempozyumlara büyük görev 
düşüyor. Başta Sayın Taner Kaboğlu olmak 
üzere Sayın Özlem Güneç, Sayın Deniz Atik 
ve Sayın Şengül Çifci sempozyumun başarılı 
olması için büyük emek verdiler. Etix Events 
sahibi Sayın Nedim Yılmaz ve ekibinden 
Sayın Cansın Karasıkı sempozyum organi-
zasyonun eksiksiz olması için üstün çabaları 
oldu. Organizasyonda görev alan bütün 
arkadaşlara, görüş bildiren danışmanlara 
ve özellikle bildiri sahiplerine içten teşek-
kürlerimi sunuyorum” dedi. Prof. Dr. Kılıç 
ülkemizde yılda, kayıtlara geçen yaklaşık 
400 büyük fabrika yangınının yaşandığını 
söyleyerek “Bu yangınların 160 tanesi 
İstanbul’da gerçekleşiyor. Büyük mal kay-
bının yanı sıra, can kaybına da neden olan 
bu yangınlarda yılda ortalama 25 kişi haya-
tını kaybediyor. Fabrika yangınları, özellikle 
tekstil, plastik, gıda, metal, boya ve petro-
kimya tesislerinde, genellikle elektrik tesisa-

tındaki sorunlar, gaz sızması, malzeme ya 
da ekipmanın aşırı ısınması, uygun şekilde 
depolanmayan yanıcı gaz ve sıvılar, tamirat 
sırasında kurallara uyulmaması ve periyodik 
bakımların ihmal edilmesi nedeniyle gerçek-
leşiyor" dedi.

“Fabrikalara yangın sigortası 
zorunluluğu getirilmelidir”
Türkiye’de sigortalanan fabrikaların ora-
nının, gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça az 
olduğu biliniyor. Gelişmiş ülkelerde, fabrika-
ların sigortalanması zorunlu hale getirilmiş 
durumda ve endüstriyel tesislerin yangına 
karşı aldığı tedbirler sigorta şirketleri tara-
fından kontrol ediliyor, yeterli önlemi alma-
yan, riskleri fazla olan fabrikaların sigorta 
primleri artırılıyor. Prof. Dr. Abdurrahman 
Kılıç yaptığı açıklamada “İstanbul’da yanan 
fabrikaların sadece yüzde 40’ı sigortalı. 
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde 
de fabrikalara zorunlu sigorta sistemi geti-
rilmeli. Bir fabrika yandığı zaman zararı 
sadece fabrika sahibine olmuyor. Yanan 
milli servet oluyor. Çalışanlar işsiz kalıyor, 
müşteriler yitiriliyor. Yanan işletmeden 
yedek parça ya da malzeme alan vatan-
daş başka yerden almak zorunda kalıyor ve 
zaman kaybediyor. Zorunlu sigorta yangın 
önlemlerinin alınması demek. Önlemlerin 
alınması sadece mal sahibini korumak 
değil aynı zamanda ekonomiyi korumak, 
çalışan işçileri korumak, yan sanayiyi koru-
mak, ürünlerin alıcılarını korumak demek” 
dedi. Sempozyumda, endüstriyel tesis 

işletmeci ve çalışanlarının bilinçlendirilmesi 
zorunluluğunun da altı çizilerek, mevcut 
sistemlerin çalışabilirliklerinin kontrolü ve 
işletme içindeki görevlilerin yangın anında 
koordinasyonunun sağlanması için özel 
bir “Acil Durum Yönergesi” hazırlanması 
gerekliliği konuşuldu. Prof. Dr. Abdurrah-
man Kılıç, “Bu yönergede; her ünitedeki 
sorumlular, görevliler, yapılacak işler, gün-
lük ve aylık periyodik bakım esasları geniş 
olarak verilmeli. Bir yangın anında, kim ne 
yapacağını daha önceden bilmeli. Yan-
gın durumundaki organizasyon şekli de 
açık olarak belirlenmeli ve yönerge içinde 
mevcut önlemler yerleşim projesi üzerinde 
gösterilmeli. Her zaman söylediğimiz gibi 
yangın alınan tedbirlerle önlenir, yapılan 
tasarımla söndürülür” dedi.

“Deprem sonrası fabrikalarda 
yangınlar için tedbir alınmalı”
Deprem sonrası yangınlardan da bahse-
den Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, deprem 
sonrasında endüstriyel tesislerde meydana 
gelen yangınların daha çok sanayi tesis-
lerinde, rafinerilerde, ticari binalarda ve 
ahşap yapılarda meydana geldiğini belirtti. 
Türkiye sanayisinin yüzde 60’ının deprem 
kuşağında yer alan Marmara bölgesinde 
bulunduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç deprem 
sonrası yaşanacak endüstriyel yangınların 
etkisinin yıkıcı olabileceğini söyledi. Kılıç 
sözlerine şöyle devam etti: “Beklenen İstan-
bul depremi kış aylarında akşam saatlerinde 
olduğu takdirde 2736 yangın olacak, bun-
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larda yaklaşık 1900 adedinin kolay söndü-
rülemeyen büyük yangına dönüşecektir. 
Bu yangınların yüzde 20’sinin ise atölye, 
fabrika ve endüstriyel tesislerde yaşana-
cağı tahmin ediliyor.” 48 adet bildirinin 
yer aldığı TÜYAK-2019 Sempozyumu’nda 
düzenlenen “F Gaz Regülasyonu ve Alterna-
tif Gazların Kullanımı” panelinde söndürme 

sistemlerinde kullanılan gazların söndürme 
etkisi ve atmosfere olan etkileri tartışıldı. 
“Yangın Yönetmeliğinin Uygulanmasında 
Karşılaşılan Problemler, Çözüm Önerileri 
ve Değişiklikler” konulu forumda mimar, 
tasarımcı makine mühendisi, itfaiye yetki-
lisi, tasarımcı elektrik mühendisi ve sigorta 
uzmanı katılımcılar, yönetmeliğin uygu-

lamasında karşılaşılan problemleri tartıştı 
ve önerilerini dile getirdi. Bildirilere paralel 
olarak, Mimari Yangın Tasarımı ve Yangın 
Yönetmeliği ile Yangın Algılama Sistem-
leri ve Akıllı Tasarımlar konulu iki ayrı kurs 
düzenlendi. Düzenlenen sergide ise üretici 
ve satıcıların yeni ürünlerini görmek ve bilgi 
almak mümkün oldu.

ERBAY, Haksız Rekabet Konusuna Dikkat Çekti 

E RBAY, sektörde hakısız rekabetin 
önüne geçilebilmesi için iki önemli 

konuya değindiği yazılı bir basın açıklaması 
paylaştı. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sek-
törün gelişimi için her türlü desteği sunan, 
ürün ve hizmetlerinin sorumluluğunu taşı-
yan, müşterilerini doğru yönlendirmeyi 
kendisine ilke edinen ERBAY olarak son 
zamanlarda sıkça karşılaştığımız ve sektö-
rümüzde haksız rekabet oluşturduğunu 
düşündüğümüz bir konu hakkında siz 
değerli sektör paydaşlarımızı ve müşterile-
rimizi bilgilendirme ihtiyacı duyduk. Soğuk 
Su Üretici Grup seçiminde temel olarak iki 
ana faktör bulunmaktadır. Bunlardan birin-
cisi cihazın çalışacağı ilin tasarım dış ortam 
sıcaklığı (kuru termometre sıcaklığı), ikincisi 
ise ihtiyaç duyulan soğuk su çıkış sıcaklı-
ğıdır. Sektörümüzdeki bazı firmalar maa-

lesef tekliflerinde bu iki değeri net olarak 
belirtmemektedirler. Bu değerleri ya aralık 
olarak göstermekte ya da soğutma kapasi-
tesini; 25°C dış ortam sıcaklığı ve 15°C su 
çıkış sıcaklığını baz alarak belirtmektedirler. 
Ankara’da yer alan ve 320 kW soğutma 
kapasitesi ile 10°C soğuk suya ihtiyacı olan 
bir işletme için örnek vermek gerekir ise:

Tablodaki örnekten de görülebileceği gibi 
aynı tipte bir soğutma grubunun; 35°C 
dış ortam ve 10°C su çıkış sıcaklığı şart-
larındaki kapasitesi, aynı cihazın 25°C dış 
ortam ve 15°C su çıkış sıcaklığı şartlarındaki 
kapasitesinden yaklaşık olarak %25,7 daha 
düşüktür. 
Görüldüğü gibi tasarım şartları tam olarak 

değerlendirilmeksizin 
sadece kapasite ifadesi 
ile yapılan seçimlerde 
ihtiyaçtan düşük kapa-
sitede ürün tedarik 
durumu söz konusu 
olmaktadır”. ERBAY yet-
kilileri, sektörü bilgilen-
dirmeyi amaçlayan bu 
tür açıklamalarına ileriki 
günlerde de devam ede-
ceklerini belirttiler.

Boreas, Data Center Çözümlerini Tanıttı

D ata Center 2019 İstanbul Konferansı 
ve Sergisi, 3 Aralık 2019 tarihinde 

Hilton Bosphorus Convention Center’da 
düzenlendi. Etkinlikte konuşmacı olarak 
Boreas Klima Genel Müdür Yardımcısı İzzet 
Tanyol da yer aldı. Boreas Klima’nın data 
center (veri merkezi) çözümleri ile ilgili bilgi 
veren Tanyol, firmanın bu konuda geliş-
tirdiği ürünü “Boreas DC Master” kontrol 
sistemi hakkında detaylı bir sunum yaptı. 
Tanyol sunumunda ürünle ilgili özetle şu 
bilgileri aktardı:  “Boreas DC Master kontrol 
sistemi, dış sıcaklık ve nem seviyeleri aşırı 
olsa bile üniteleri en verimli ve uygun mali-
yetli modda çalıştırır. Serbest soğutma, indi-
rect evaporatif soğutma, mekanik soğutma 
modları ve indirect evaporatif soğutma ve 

mekanik soğutmanın karıştırılması, 
maksimum verim için kontrol sis-
temi tarafından seçilir. Indirect 
evaporatif soğutma için yüksek 
verimli ısı eşanjörleri, veri merkezi 
adyabatik soğutucularla kullanım 
için geliştirilmiş ve test edilmiştir. 
Kontrol sistemi tarafından hesap-
lanan yeterli hava debisi, yüksek 
verimli EC motor plug-fan dizisi ile 
sağlanır. Böylece, fanlar en düşük enerji 
tüketimi ile çalışır.” Tanyol, ürünün genel 
özelliklerini ise şöyle sıraladı: “Çift cidarlı 
50 mm kayayünü izolasyonu, çelik karkaslı 
ısı köprüsüz panel, çift soğutma devresi 
– 6 scroll kompresörlü, %100 dx backup 
kapasitesi, korozyona dayanıklı, erp2018 

uyumlu ısı eşanjörü, çatı tipi montaj - farklı 
yönde emiş atış bağlantıları, ec motorlu 
plug fan dizisi, yüksek verimli su spreyleme 
pompası, lcd kontrol paneli, proses tara-
fında g4 tip panel filtre,soğutma hattında 
g4+m5 torba filtre, tüm ıslak hacimler ve 
su tankı paslanmaz çelik.”

Cihaz Modeli EBHS-40.2 EBHS-40.2

Soğutma 
Kapasitesi 322,40 kW 239,60 kW

Dış Ortam 
Sıcaklığı* 25°C 35°C

Soğuk Su Çıkış 
Sıcaklığı 15°C 10°C

Soğutucu Akışkan R410A R410A

(*) Ankara için tasarım dış hava sıcaklığı 35°C’dir. 
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Metroda Daha Kaliteli Hava Solunacak

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 
her gün 2 milyonun üzerinde İstan-

bullunun seyahat ettiği metrolardaki hava 
kalitesini yükseltmek için çalışma başlattı. 
İBB iştiraklerinden Metro İstanbul A.Ş. ve 
İBB Çevre Koruma Müdürlüğü’nün ortaklaşa 
yürüttüğü projede, Partikül Madde Örnek-
leme Cihazı ile veri toplanacak. Toplanan 
örnekler incelenerek partiküllerin kaynağı 
belirlenecek ve yerinde yok edilecek. 

Sonuçlar İstanbullularla 
paylaşılacak
Metro İstanbul Enerji ve Çevre Yönetim 
Şefi İsmail Adıyıl, metrolarda düzenli ara-
lıklarla ölçümler yapıldığını ve saniyede 
80 metreküp debisi olan fanlar vasıtasıyla 
metrolardaki kirli havanın tahliye edildiğini 
söyleyerek, çalışmayla ilgili şu bilgiyi verdi: 
“Dünya standartlarında ölçümler yapaca-
ğız. Metrolardaki havanın kalitesini tespit 
edeceğiz. Daha sonra iyileştirme yöntemleri 
üzerine çalışacağız. Tozun ve partiküllerin 
kaynağında yok edilmesi ya da azaltılması 
üzerine yoğunlaşacağız. Bununla birlikte 
amacımız solunan havayı daha steril bir 
ortama kavuşturmak.” 
Hava kalitesiyle ilgili bilimsel veriler elde 
etmek için yüksek standartlı ölçüm cihazı 
kullanmanın önemini vurgulayan Adıyıl, 
basit cihazlardan güvenilir veriler elde edi-
lemeyeceğinin altını çizdi. Adıyıl,“Tamamen 

uzman kişilerle çalışmayı yürütüp, üniver-
sitelerden ve İBB Çevre Koruma Müdür-
lüğü’ndeki mühendislerden destek alarak 
sağlıklı sonuçlar almak ve halkımıza şeffaf 
bir şekilde sonuçları aktarmak istiyoruz. 
Amacımız hava kalitesini daha da iyileş-
tirmek” dedi.

Havayı uzmanlar analiz edecek
İBB Çevre Koruma Müdürlüğü Yüksek 
Çevre Mühendisi Bahar Tüncel, 26 farklı 
istasyonda partikül madde, karbonmo-
noksit, azotoksit ve ozon gibi kirleticile-
rin ölçümünü yaptıklarını belirterek şöyle 
konuştu: “Yenikapı-Hacıosman (M2) ve 
Kadıköy-Tavşantepe (M4) hatlarında 10 
günlük periyotlarda belirlenen 6 istasyonda 
ölçümler yapılacak. Metroyu kullanan ve 
burada çalışanların soludukları hava kali-
tesi değerlerini belirlemeyi amaçlıyoruz. 
Bu değerleri, ulusal mevzuatımız olan hava 
kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönet-
meliğinde belirtilen standartların çok daha 
üzerine taşımak istiyoruz. Yapılan analiz 
sonuçlarına göre de iyileştirme çalışmaları 
yürüteceğiz.”
Partikül Madde Örnekleme Cihazı’nın veri 
toplama prensibine açıklık getiren Tüncel, 
cihazın baca kısmından saatte 2,3 metre-
küp havayı çekerek çok ince toz numune-

leri alma yeteneği bulunduğunu bildirerek, 
periyot boyunca otomatik analizörlerle par-
tikülleri belirleme ve filtre üzerine numu-
neler toplama olanağına sahip olacakla-
rını ifade etti. Tüncel, “Bir günlük ölçüm 
yapıldıktan sonra otomatik olarak filtreler 
değişecek. Daha sonra toplanan örneklerin 
element analizleme çalışması yapılacak. 
Havanın kalitesini tespit edip, kirleticilerin 
kaynağını belirleyecek ve iyileştirme çalış-
maları yapacağız” şeklinde konuştu.

PM10 nedir?
Partikül maddeler cıva, kurşun, kadmiyum 
gibi ağır metaller ile kanserojen kimyasalları 
bünyelerinde bulundurarak ve insan sağlığı 
için risk taşımaktadır. Bu zehirli kimyasal-
lar, nemle birleşerek aside dönüşmektedir. 
Kurum, uçucu kül, benzin ve dizel araç 
egzoz partiküller kömür katranı bileşeni 
gibi sağlığa zararlı maddeler içerdiğinden, 
bunların uzun süre solunmasının önemli 
hastalıklara sebep olabilmektedir. PM’nin 
10 mikrondan büyük kısmı burunda tutul-
maktadır. 10 mikrondan küçük kısmı solu-
num yolu ile akciğere ve oradan bronşlara 
ulaşarak birikirken 1-2 mikron çapındakiler 
kılcal damara geçer 0,1 mikron çapında 
olanlar ise kılcal damardan kana taşına-
bilirler.





FORM

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

İ

ETNA

Clariant GOSB Tesisleri
sviçre merkezli özel kimyasallar üretimi yapan 
Clariant’ın Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 

bulunan tesislerinde ETNA markalı NFPA 20 standardına 
uyumlu bölünebilir gövdeli pompalı ETN YN- ES125/290-
1-160/D164-10-12 yangın pompası tesis edildi. 4.285 
m2 alan üzerine ku-
rulu ve 2,4 milyon 
kg üretim hacmine 
sahip Clariant Gebze 
Tesislerinde kullanıla-
cak olan ETNA yangın 
pompası, bronz çarklı 
olup 1 elektrik, 1 di-
zel, 1 jokey pompadan oluşuyor. Ana ve yedek pompanın 
debisi 400 m3/h, basıncı 9 bar’dır. Sistemdeki küçük ka-
çakları gidermek üzere seçilen jokey pompanın debisi ise 
12 m3/h, basıncı 10 bar’dır. 1886’dan beri faaliyet göste-
ren kimya şirketi Sandoz’dan 1995 yılında ayrılarak İşviçre, 
Basel’de kurulan Clariant, 53 ülkede 110 şirketiyle faaliyet 
gösteriyor. Gebze, Balıkesir, Gaziantep ve Ordu’daki üre-
tim tesislerinde 300’den fazla çalışanı bulunan Clariant, 
2019 yılında Türkiye pazarındaki 24. yılını dolduracak. 
Clariant, aynı zamanda Avrupa’nın en sürdürülebilir kim-
ya şirketlerinden biri olarak tanınıyor, Eylül 2013’ten beri 
Dow Jones Avrupa Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alıyor.

C. Başbakanlık Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 
Şanlıurfa’da dev bir kentsel dönüşüm projesini 

hayata geçiriyor. Doğu ve Güneydoğu’nun en kapsam-
lı kentsel dönüşüm projelerinden biri olan, 38 hektarlık 
alanın depreme dayanıksız ve kullanım ömrünü tamam-
lamış yapılardan temizlenmesini amaçlayan projenin 1. 
Etabında 537 adet konut ve 44 adet dükkân inşa ediliyor. 
Şanlıurfa’nın iklim şartları göz önünde bulundurularak 
projelendirilen yapılarda Aldağ A.Ş., soğutma kapasiteleri 
2.8 kW’tan 9.75 kW’a kadar değişen, AE modeli dijital 
termostatlı fancoil ve soğutma kapasitesi 581 kW-620 kW 
aralığında olan 
vidalı soğutma 
grupları ile hiz-
met verecek. 
0,8-1 mm gal-
vaniz sacdan 
şekillendirilmiş 
dayanıklı kons-
trüksiyona sahip 
sessiz çalışan, 
modern çizgilere ve yüksek ısıl verime sahip AE serisi fan 
coiller, özel olarak tasarlanmış kızaklı ve kolayca çıkarı-
labilen filtreleri ile temizlik ve bakım kolaylığı sağlıyor. 
Sonradan modül ekleme olanağı sunan Aldağ vidalı so-
ğutma grupları, modüllerin bağımsız çalışması sayesinde 
herhangi bir arıza durumunda sistemin güvenle çalışma-
sına devam etmesini sağlıyor.

ALDAĞ A.Ş.

Şanlıurfa Kentsel Dönüşüm 
ve Gelişim Projesi
T.

 

Hilltown Karşıyaka AVM
önesans Gayrimenkul’e ait Hilltown Karşıyaka AVM; 
ulusal ve uluslararası 190 mağazası, 7 adet sinema 

salonu, 2.750 araçlık kapalı otoparkı, farklı yaş grupları 
için toplam 1.500 metrekarelik çocuk oyun parkı, 2.000 
metrekarelik etkinlik alanına sahiptir. Projede Venco ta-
rafından tedarik edilen çok kanatlı WKP ve tek kanatlı 
KWP model duman damperleri “EI 120 (Vew, i↔o) S 
1000 C10000 AA multi” (WKP) sınıflandırma kriterleri-
ne sahiptir. Ayrıca damperler EN-15650 CE (ürün), EN 
12101-8 (duman ve sı-
caklık kontrol sistemle-
ri), EN 1366-10 (sıcaklık 
dayanım testleri), EN 
13501-4 (sınıflandırma) 
standartlarına göre imal 
edilmiştir.

R

VENCO
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FORM

DOĞU İKLİMLENDİRME VAISALA

Regnum Carya Otel Infosys

ürkiye’nin ilk 
LEED Gold ser-

tifikalı golf oteli un-
vanına sahip ve 2014 
yılı Nisan ayında ka-
pılarını açan Regnum 
Carya Golf & Spa Re-
sort, Carya Golf Club ile birlikte toplamda 1 milyon met-
rekarelik alana yayılıyor. Antalya Belek’te 62 metrekareden 
200 metrekareye kadar değişen oda büyüklükleri ve yüksek 
seviye kalite anlayışıyla misafirlerini ağırlayan tesis, 2015 
yılı G20 Zirvesine de ev sahipliği yapmıştır. 2019 yılı içinde 
tadilata giren Regnum Carya Otel, tesis içerisinde yer alan 
farklı konseptlerdeki restoranlarında kullanılmak üzere 
Doğu İklimlendirme’nin Four Kitchen serisi hava filtrasyon 
cihazlarını tercih etti. 2.100 m3/h ile 15.000 m3/h debi 
aralığında toplam 11 ekoloji ünitesinin kullanıldığı proje-
de kömürlü ızgaraların olduğu restoranlarda Four Smoke 
serisi sulu yıkama cihazları ile çözüm sunuldu. Kasım ayı 
içinde teslim edilen cihazların ay sonunda devreye alınması 
planlanıyor.

nfosys, 200.000’den fazla çalışanı ve 10 milyar 
doları aşan geliri olan ikinci büyük Hint bilişim 

danışmanlık şirketidir. Merkezi Bengaluru’da bulunan 
şirket, 16’dan fazla noktada Hindistan ve Çin kampü-
sünde bulunan Ar-Ge merkezlerine sahiptir. Infosys, 
tüm projelerinde Vaisala’nın HVAC sensörlerini kullanı-
yor. Infosys, “ölçülebilecek olanların yönetilebileceğine” 
inanıyor. 16 kampüsün toplam inşaat alanı olan 44 mil-
yon metrekarelik alanın yaklaşık %35’i klimalı ve etkili 
uzaktan performans yönetimi için çeşitli ölçüm cihazları 
ve sensörler gerektiriyor. Infosys’in en iyi iç ortam çev-
re kalitesini (IEQ) sağlama ve çalışanlarına dünyadaki 
en verimli çalışma alanlarını yaratma amacı doğrultu-
sunda, HVAC sistemi durum izlemesi için şirket, 2015 
yılından bugüne Vaisala ile çalışıyor. Infosys Bölge Alt-
yapı Müdürü Vikas Makkar, “Vaisala’nın sensörlerini 
kurum içi laboratuvarımızda kapsamlı bir şekilde test 
ettik, doğruluk, güvenilirlik ve garanti şartlarımızı ye-
rine getirdiklerini gördük. Sensörlerin, talep kontrollü 
havalandırma, ücretsiz soğutma, fan modülasyonu ve 
pompa modülasyonu gibi bina yönetim sistemlerimizde 
sahip olduğumuz tüm enerji tasarrufu mantığının te-
meli olduğuna inanıyoruz ve sensörler de geleceğimizi 
tasarlamak için paha biçilmez veriler sağlıyor” diyor. 
Enerji verimliliği dışında, çalışanlarına iyi bir iç ortam 
kalitesi sağlamak Infosys için çok önemli. Makkar, “İyi 
bir IEQ’nun çalışanlarımızın sağlığı ve verimliliği üzerin-
de doğrudan bir etkisi olduğuna inanıyoruz” diyor. Bu, 
çalışan yoğun bir şirket olan Infosys için daha da önemli 
hale geliyor. Ulusal Çevre Sağlığı Bilimleri Enstitüsü (NI-
EHS) tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırmaya 
göre, stratejik ve kriz yanıtı gibi yeteneklerin CO2 se-
viyelerinde sadece 100 ppm’lik küçük bir değişiklikle 
dikkat çekici biçimde azaltıldığı bilinen bir gerçektir. Bu 
nedenle sensörler, çalışan verimliliğini ve refahını artır-
mada hayati bir rol oynamaktadır.

T

I

 

Park Mavera-3
avera 3’ün 9 bloğu, 50.696 m2 arsa alanında yük-
seliyor. Park Mavera 3’ün arsasının yaklaşık %78’i 

peyzaj alanı olarak tasarlandı. TOKİ öncülüğünde gayri-
menkul sektöründe bir ilke imza atan Makro İnşaat, ilk 
kez bir gayrimenkul projesinde Gayrimenkul Sertifikası 
sistemini uyguluyor. Gayrimenkul sektöründe yeni bir 
finansal yatırım aracı olacak sertifika ile gayrimenkul 
alacak birikimi olmayan küçük yatırımcı, gayrimenkul 
projelerinden pay satın alarak projeye topraktan ortak 
olabilecek. Gayrimenkul sektörünün yenilikçi projesin-
de, fan ihtisas kuruluşu Aironn’un fanları ve jetfanları 
kullanılıyor.

M

AIRONN
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FORM

WAVIN

Meva Şehir
nkara’nın en büyük ve en kapsamlı konut projele-
rinden olan Meva Şehir projesinde, Wavin ürünleri 

tercih edildi. Wavin tarafından üstyapı ürün gruplarının 
tedariğinin sağlandığı projede, Wavin SiTech+ sessiz boru 
ve ek parçaları ile konut sahiplerine tesisat gürültüsünden 
uzak, konforlu bir yaşam alanı sunulması hedeflendi. 3 
katmanlı yapıya sahip Wavin SiTech+ borusunun iç kat-
manı, kimyasal aşınmalara karşı dirençli olup dış katmanı 

ise ani darbelere karşı 
ekstra mukavemet 
gösterecek şekilde 
tasarlanıyor. Mineral 
katkılı orta katmanı 
sayesinde maksimum 
sessizlik seviyesi sağ-
layan Wavin SiTech+ 

borunun gürültü önleme seviyesi, Stuttgart Fraunhofer 
Enstitüsü tarafından tescillendi. Projede kullanılan yüksek 
sıcaklık ve basınca dayanıklı Pilsa PPR kompozit cam elyaf 
takviyeli borular, bina kullanıcılarının yüksek standartlar-
da sıcak ve soğuk su kullanım suyuna ulaşmasını sağlıyor. 
Ayrıca ısıtma sisteminde kullanılan Pilsa Pex(b) kılıflı mobil 
radyatör bağlantı boruları sayesinde, ihtiyaca yönelik kon-
forlu ısıtma sistemi sağlanıyor. 107 dönüm arazi üzerine 
kurulu, 1800 konut ile devasa bir proje olma özelliğini 
taşıyan Meva Şehir, içerisinde okul, alışveriş merkezi, gö-
let, fırın ve kafeleri de barındırıyor. Projede tercih edilen 
Wavin markalı ürünler, Meva Şehir’in daire sahiplerine en 
üst standartlarda bir yaşam kalitesine sahip olmaları için 
önemli katkı sağlıyor.

A E

ALİZE MÜHENDİSLİK

Kuzu Effect Ankara
ndüstriyel mut-
faklardan, sanayi 

uygulamalarına kadar ge-
niş bir yelpazeye hizmet 
sunan, pek çok önemli 
projede duman, is, yağ 
ve koku problemlerine 
çözüm sağlayan Alize 
Mühendislik, Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş. tarafından 
Ankara Çankaya’da yapımı süren Kuzu Effect projesinde 
yer aldı. Hava arıtma, hava dengeleme, enerji verimliliği ve 
yangın çözümleri başlıklarında sunduğu çözümler ve pro-
je, kontrol, uygulama, süpervizörlük, danışmanlık ve servis 
hizmetleri ile Kuzu Effect projesinin her adımında bulunan 
Alize Mühendislik, kullanıcılarına sunduğu konforun yanı 
sıra, enerji verimliliği yüksek, düşük işletme maliyetlerine 
sahip çevre dostu çözümleri ile projenin tüm ihtiyaçlarına 
cevap veriyor. 203 konut, 44 ofis, 17 restoran, açık çarşı 
alanının bulunduğu 46 kattan oluşan proje, Ankara’nın 
en yüksek binaları arasında yer alıyor. Projede bulunan her 
restoran için ayrı ayrı belirlenen ve seçilen bina yangın se-
naryolarına uyumlu, izlenebilen ve kontrol edilebilen HVAC 
kontrol panoları ile senkronize çalışabilen 3 kademeli santral 
tipi filtre sistemleriyle doğaya duyarlı çözümler oluşturan 
Alize Mühendislik, cihaz montajının mekanın içinde, tavan 
arasında veya çatıda olması gerektiği durumlarda mekanın 
estetik yapısını bozmayacak kolay montaj çözümleri ve dev-
reye alma uygulamaları ile de Kuzu Effect projesinin hem 
mimari yapısına katkı sağlıyor hem de sessiz çalışan cihazları 
ile kullanıcılara kesintisiz bir çalışma konforu sunuyor.

 

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi
ge Bölgesi'nin 2.060 yatak kapasitesiyle en büyük, 
Türkiye’nin ise dördüncü büyük hastanesi olacak İz-

mir Şehir Hastanesi projesinde, konferans salonları ve destek 
birim alanlarının iklimlendirmesini sağlamak için İmbat’ın 
%100 yerli tasarıma sahip çatı tipi klima cihazı tercih edil-
di. Hastanenin konferans salonları ve destek birim alanla-
rının ihtiyacı olan sağlıklı ve ideal iklim koşulları, İmbat’ın 
yüksek enerji geri kazanımı sağlayan, termodinamik ısı geri 
kazanımlı, AC Plug fanlı, heat pump çatı tipi klima cihazı 
ile sağlanacak. 7-350 kW kapasite aralığında 65.000 m3/h 
debiye çıkan, tamamı A ve B enerji sınıfında yer alan İmbat 
çatı tipi klimalarda çevreci akışkan R410a kullanılıyor. Op-
siyonel olarak da oldukça geniş seçenekler ile beklentileri 

E

İMBAT karşılayan İmbat çatı 
tipi klima cihazları-
nın başlıca opsiyonel 
özelliklerini; %100 
taze hava oranında 
çalışabilme ve oranı 
%0-%100 arasında 
otomatik olarak ayar-
layabilme, plakalı ısı 
geri kazanımlı modeller, EC fanlı modeller ile değişken hava de-
bisi ve düşük enerji harcaması, sıcak sulu buharlı veya elektrikli 
ısıtma, doğalgazlı ısıtma, CO2 iç hava kalitesi kontrolü, termal 
veya entalpik free cooling (ekonomizör), üç kademe filtrasyon 
imkanı (G4+F7+F9), dijital veya inverter scroll kompresörler, 
evaporatör ve kondenser yüzeyi hidrofilik/epoksi kaplama, su ve 
deniz suyu soğutmalı modeller olarak saymak mümkün.

48 TERMODİNAMİK • ARALIK 2019

Güvenilir Çözüm Ortağınız

Sertif ikalı

Kuru Soğutucuları

V Tipi
Kuru Soğutucu

Aksiyel Fanlı Yatık Tip
Kuru Soğutucular

Aksiyel Fanlı Dik Tip
Kuru Soğutucular

Merkez/ Fabrika 1:
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sokak
No:10  X-12  Özel Parsel Tuzla 34957 İstanbul / TÜRKİYE
Fabrika 2:
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde 17. Sokak
No:1 Demirciler Köyü Dilovası 41455 Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: +90 216 394 12 82 (pbx)  Faks: +90 216 394 12 87
info@friterm.com    www.friterm.comfacebook.com/friterm linkedin.com/company/fritermtwitter.com/friterm

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A4 eurovent ilan 19,5x27.pdf   1   14.01.2019   13:49



Güvenilir Çözüm Ortağınız

Sertif ikalı

Kuru Soğutucuları

SertifikalıSertifikalıSertif

V Tipi
Kuru Soğutucu

Aksiyel Fanlı Yatık Tip
Kuru Soğutucular

Aksiyel Fanlı Dik Tip
Kuru Soğutucular

Merkez/ Fabrika 1:
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Dilek Sokak
No:10  X-12  Özel Parsel Tuzla 34957 İstanbul / TÜRKİYE
Fabrika 2:
Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde 17. Sokak
No:1 Demirciler Köyü Dilovası 41455 Kocaeli / TÜRKİYE
Tel: +90 216 394 12 82 (pbx)  Faks: +90 216 394 12 87
info@friterm.com    www.friterm.comfacebook.com/friterm linkedin.com/company/fritermtwitter.com/friterm

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A4 eurovent ilan 19,5x27.pdf   1   14.01.2019   13:49



Güncel

SOSİAD (Soğutma Sanayii İş 
Adamları Derneği), iklim deği-
şikliği ile mücadeleye destek veren 

ve “Türkiye Cumhuriyeti’nde Düşük 
Küresel Isınma Potansiyeline (KIP) 
Sahip Soğutkanların Teşvik Edilmesi 
İçin Tanıtım ve Pilot Faaliyetler” başlıklı 
UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kal-
kınma Örgütü) Demonstrasyon Projesi 
kapsamında ikinci tematik toplantısını, 
26 Kasım Salı günü Ankara JW Marriott 
Otel’de düzenledi. Etkinlik; öğrenciler, 
akademisyenler, üreticiler, son kullanıcı-
lar, satış sonrası hizmet firmaları ve sivil 
toplum kuruluşu temsilcilerinin yoğun 
katılımıyla gerçekleştirildi.
SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Tur-
gay Karakuş, UNIDO ve Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı desteğiyle yürüttükleri bu 
projenin bir farkındalık projesi olduğu-
nun altını çizdi. Özellikle yatırımcılar 

için önemli çıktılarının olduğunu belir-
ten Karakuş, KIP’ı yüksek olan soğut-
kanlara göre daha düşük değere sahip 
amonyak (NH3) ve karbondioksit (CO2) 
gibi alternatif/doğal soğutkanlara geçi-
şin hem yatırımcılar hem de sanayiciler 
için işletme maliyetlerini ciddi oranda 
düşürücü etkilerinin olduğunu belirtti. 
İşletme kalemlerini tümüyle kapsayan, 
doğayı, çevreyi ilgilendiren hususlarda 
önemli katkıları olan bu projenin ken-
dilerini heyecanlandırdığını vurguladı. 

Ertürk: “HPMP Projesi 
ile alternatif soğutkan ve 
teknolojilere geçiş konusunda 
teknik ve teknolojik destek 
sağlanmaktadır”

Karakuş’un konuşmasının ardın-
dan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi 
Başkanlığı’ndan Ozon Tabakasının 
Korunması Şube Müdürü Ülkü Füsun 
Ertürk, katılımcılara Bakanlığın ozon 
tabakasını koruma yönündeki çalış-
maları hakkında bilgi aktardı. Ertürk, 
“Ülkemizin 1991 yılında taraf olduğu 
Ozon Tabakasının Korunmasına Dair 
Viyana Sözleşmesi ve Montreal Proto-
kolü, Bakanlığımız koordinasyonunda 
yürütülüyor. Ozon tabakasını incelten 
maddelerin ülkemizde belirli bir takvim 
çerçevesinde ithalat ve kullanımlarının 
sonlandırılması çalışması halen devam 
ediyor. Florlu sera gazlarının kontrol 
altına alınması ve azaltımını amaçlayan 
Montreal Protokolü ve Kigali Değişikliği 
TBMM Dışişleri Komisyonluğu tarafın-
dan kabul edilmiştir. Türkiye, ozon taba-
kası ve iklim değişikliğiyle mücadele için 
Montreal Protokolü’ne taraf olan diğer 

SOSİAD, Demonstrasyon 
Projesinin İkinci Tematik 
Toplantısını Ankara’da Yoğun 
Katılımla Gerçekleştirdi
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ülkelerle birlikte ortak çabalarını ortaya 
koymaktadır. Montreal Protokolü finan-
sal mekanizması tarafından 2018 yılına 
kadar verilen yaklaşık 20 milyon USD, 
BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) 
uygulayıcılarıyla yürütülen projelerle 
ülkemize teknoloji, teknik destek ve 
kapasite geliştirme gibi alanlarda kul-
landırılmıştır. Özellikle bu projelerden 
bugün tematik toplantısını yaptığımız 
Demonstrasyon Projesi, hidrokloroflo-
rokarbon (HCFC) soğutkanları son-
landırma projesi olan HPMP (Hydrof-
luorocarbons Phase Out Management 
Plan) Projesi bütçesiyle karşılanmıştır. 
HPMP Projesiyle, HCFC soğutkanların 
köpük, soğutma, iklimlendirme gibi sek-
törlerdeki kullanımları ortaya konarak, 
alternatif soğutkan ve teknolojilere geçiş 
konusunda teknik ve teknolojik destek 
sağlanmaktadır. HPMP Projesi’yle emis-
yon azaltımı için iyi uygulama örnekleri 
programı yürütülmekte, servis teknis-
yenlerinin eğitimi ve eğiticinin eğitimi 
yapılmaktadır. Ulusal bir değerlendirme 
programı kurularak düşük KIP değerine 
sahip soğutkanları teşvik edici uygulama 
projeleri geliştirilmektedir. UNIDO ve 
SOSİAD’ın ortaklaşa gerçekleştirdiği 
Demonstrasyon Projesi’nin temel amacı, 
düşük KIP’a sahip soğutkan kullanımı 
konusunda farkındalık yaratmaktır. 
Ülkemizde bulunan HCFC-22 içeren 

Güncel

soğutma veya iklimlendirme sistem ve 
üniteleri düşük KIP değerine sahip veya 
doğal soğutkan alternatifleri ile dönüştü-
rülmüş ve yeni sistemlerin enerji verim-
liliğinin izlenmesi veya raporlanması 
hedeflenmiştir. Önümüzdeki dönemde 
de gerek iklim değişikliğiyle mücadele 
gerek ozon tabakasının korunması ve 
florlu sera gazlarının kademeli azaltı-
mına yönelik uygulamalara devam edi-
lecektir ve düşük KIP’lı soğutkanlara 
direkt geçiş için çok önemli bir fırsat 
olarak değerlendirilmektedir” dedi.

Orhan: “Mevzuattaki 
değişiklikleri dünya genelinde 
soğutma sektöründeki 
soğutkanların değişimiyle 
beraber yürütüyoruz”

Ertürk’ün konuşmasının ardından 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
Uzman Onur Orhan, “Ülkemizde 
Soğutkanlara İlişkin Mevzuatın Genel 
Değerlendirmesi” başlıklı sunumunu 
gerçekleştirdi. Sunumunda Bakanlığın 
mevzuatı hakkında düşük KIP değe-
rine sahip soğutkanlara ilişkin bilgi veren 
Orhan, gazların gelişimi ile ilgili ola-
rak, “CFC’lerle başlayan yolculuğumuz 
HCFC, HFC, PFC ve doğal soğutkan-
lara kadar devam ediyor. Ülkemiz bu 
soğutkanlarla ilgili olarak uluslararası 

mevzuatlar çerçevesinde üzerine düşen 
sorumlulukları yerine getirmiş ve zaman 
içerisinde bu soğutkanlarla ilgili çeşitli 
mevzuatlar çıkarmıştır. Bu mevzuatlarla 
beraber düzenlemeler devam ediyor” 
dedi. Ozon tabakasının korunmasına 
ilişkin çalışmalar gerçekleştirildiğini 
söyleyen Orhan, “Bu çalışmalardan 
sonra CFC’lerin yerine geçen alternatif 
soğutkanların küresel ısınmaya sebep 
olduğu ortaya çıktı ve daha sonra bun-
lara alternatif olarak diğer soğutkanların 
da çeşitli çevresel etkilerinin olduğu ve 
bunlar içerisinde küresel ısınma potan-
siyelinin yüksek ya da düşük olan soğut-
kanların var olduğu görüldü. Bu, bizim 
mevzuatımızı da düzenleyen teknik 
bir gelişme. Dolayısıyla mevzuattaki 
değişiklikleri dünya genelinde soğutma 
sektöründeki soğutkanların değişimiyle 
beraber yürütüyoruz. Çalışmalarımız 
arasında; Kigali Değişikliği, Florlu Sera 
Gazlarına İlişkin Yönetmelik yer alı-
yor” diye konuştu. Orhan, Bakanlığın 
Kigali Değişikliği ve Florlu Sera Gaz-
larına İlişkin Yönetmelik olmak üzere 
her iki bakış açısıyla da çalışmalarını 
yürüttüğünü, ithalata ilişkin kota siste-
minin geleceğini ve bu sistemin küresel 
ısınma potansiyeline sahip soğutkanla-
rın önemini gösterdiğini belirtti. Orhan 
ayrıca, dünya genelinde yapılan değer-
lendirmede; “Türkiye olarak ‘A5 Grup 
1’de yer almamızın avantajı, KIP değeri 
yüksek olan soğutkanların azaltımı ve 
sonlandırılması konusunda daha geniş 
bir zamana sahip olmamızdır” dedi. 

Aslantaş: “Proje kapsamında 
İzmir, Ankara ve İstanbul’da 
bulunan tesislerin alternatif 
soğutkanlarla başarılı bir şekilde 
dönüşümleri yapıldı”

Demonstrasyon Projesi hakkında 
detaylı bilgi veren Proje Koordinatörü 
Kıvanç Aslantaş, projenin nedenleri 
ve beklenen sonuçları konusuna açık-
lık getirdi. Aslantaş, proje kapsamında 
İzmir, Ankara ve İstanbul’da bulunan 
tesislerin alternatif soğutkanlarla başarılı 
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bir şekilde dönüşümlerinin yapıldığını 
belirtti. Böylece pilot uygulamalarla bu 
üç ilde mevcut sistemlerin daha düşük 
KIP değerine sahip yeni nesil soğut-
kanlara dönüştürülmesinin teşvik edici 
bir güç olacağını ifade etti. 
Aslantaş, “UNIDO ile Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı desteğiyle başladığımız 
pilot projelerimizden ilki; Algida tesis-
lerinde karbondioksitli ve amonyaklı 
bir kaskad sistemle endüstriyel soğutma 
uygulaması yapılmasıydı. İzmir’de uygu-
lanan bu sistem ile mevcut R717/R744  
(NH3/CO2) kaskad sistem ile R717 
sistemlerinin karşılaştırılması yapıldı. 

Ankara ETİ Soda pilot projemizde ise 
proses chiller uygulaması ile mevcut 
R1233zd soğutkanı ile R134a sistem 
karşılaştırılması yapıldı. İstanbul’da üç 
adet gıda perakende market uygulama-
sında mevcut R-22&R404 soğutkanlar 
yerine R448A&R452A kullanılarak 
eski ve yeni sistemlerin karşılaştırılması 
yapıldı” dedi.
Tüm bu sürecin yatırımcı ve sanayici açı-
sından faydalarına da değinen Aslantaş, 
“Bir sisteme sahip olma maliyeti incelen-
diğinde buzdağının görünmeyen büyük 
kısmı var. Bizim odaklanmak istediğimiz 
nokta; sanayici ve yatırımcı açısından 

büyük önem taşıyan bu karar süreci. 
Çünkü tam burada işletme maliyetleri-
nin her bir detayı su yüzüne çıkıyor. Başta 
enerji tüketimi, üretim problemi, bakım 
maliyeti, üretim maliyeti gibi önemli 
kalemler yer alıyor. Bu yüzden bir sistemi 
ilk yatırım maliyeti ile değil, tüm işletme 
maliyetleri toplamında değerlendirmek 
önemli. Bu aşamada elde edilen verileri 
de bir bilgiye dönüştürmek ve bu verilere 
göre karar almak önemli. Demonstras-
yon Projesi kapsamında uygulamasını 
yaptığımız pilot projelerdeki sistemlere 
bu yüzden uzaktan izleme sistemi uygu-
ladık. Buna göre uzaktan enerji ölçümü, 
sıcaklık değerleri, basınç değerleri gibi 
pek çok değer ölçülebilir ve karşılaştı-
rılabilir oldu” dedi. 

Uçaner: “Düşük Küresel Isınma 
Potansiyelli (KIP) soğutkanları 
teşvik eden tanıtıcı ve örnek 
uygulamalar projesi yılsonuna 
kadar tamamlanacak”

Proje, UNIDO Ulusal Danışmanı 
Barış Uçaner, “Dönüşüm Projelerinde 
İdari ve Teknik Gereksinimler” baş-
lıklı sunumunu gerçekleştirdi. Uçaner, 
UNIDO’nun HCFC Sonlandırma 
Yönetim Planı (HPMP) altındaki bile-
şenlerden biri olan bu projenin uygu-
lanması için teknik ve idari detayların 
altını çizdi. Mevcut sistemin düşük 
KIP değerine sahip enerji verimli bir 
soğutkan ile dönüşümünün sağlanabil-
mesinin ve dönüşüm sonrası ölçümlerin 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kal-
kınma Hedefleri’nin gerçekleşmesi açı-
sından izlenebilir olmasının önemine 
dikkat çekti. Uçaner, “Düşük Küresel 
Isınma Potansiyelli (KIP) soğutkanları 
teşvik eden tanıtıcı ve örnek uygula-
malar projesi yılsonuna kadar tamam-
lanacaktır ve HCFC Sonlandırma 
Yönetim Planı (HPMP) faaliyetleri 
kapsamında başarıyla sürdürülen pro-
jemizin, UNIDO katkılarıyla uygulama 
alanı çeşitliliği de sağlanarak yaygın-
laştırılması için çalışmalarımız devam 
edecektir” diyerek sözlerini noktaladı.
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Kaymak: “Proje çerçevesinde, 
aynı kapasitedeki soğutma 
sistemine sahip bir sistemde 
1/5 oranında daha düşük 
kapasitede CO2 kompresörü 
kullanabilmek mümkün  
kılındı”

Uçaner’in ardından Erkasis Genel 
Müdürü Erçin Kaymak, “NH3/CO2 
Kaskad Soğutma Sistemlerinin İnce-
lenmesi” konusunda katılımcıları bil-
gilendirdi. Kaymak, kaskad (kademeli) 
soğutma sisteminin uygulanmasının 
avantajlarından ve örnek bir uygula-
madan bahsetti. Kaynak, “Uzmanlık 
alanımız karbondioksitli, amonyaklı 
soğutma sistemleridir. Faaliyetlerimizin 
%95’i bu tesislerin kurulumunu kapsı-
yor. Karbondioksitli sistemlerin amon-
yaklı sistemlere göre oldukça avantajı 
var. Bu konuda İzmir’de Algida NH3/
CO2 Kaskad Soğutma Sistem uygu-
lamamızı görme imkânı bulmuştuk. 
Mühendislik ve konstrüksiyon açı-
sından sağladığı avantajları yerinde 
görmüştük. Genel olarak NH3/CO2 
kaskad soğutma sistemlerinde yüksek 
kalibre dediğimiz  -10˚C ve yukarısın-
daki sıcaklıklarda odalara gönderdi-
ğiniz soğutkan karbondioksit oluyor. 
Bunun en basit avantajı, herhangi bir 

kaçak olduğunda CO2 zaten normalde 
havada olduğu için içerideki gıdaya hiç-
bir şekilde zarar vermeyecek olmasıdır. 
Ama NH3’lü bir sistemde bir kaçak 
olması durumunda bazı sıkıntılarla kar-
şılaşmış oluyoruz. Diğer önemli avan-
tajı aynı kapasitede soğutma sistemine 
sahip bir yerde 1/5 oranında soğutkan 
kullanabiliyorsunuz. Bu durum kuru-
lum kolaylığı açısından çok büyük bir 
avantaj; tesisatın sahada kurulumu çok 
rahat oluyor. Bu da maliyet ve enerji 
tasarrufu açısından etkili sonuçları 
ortaya çıkarıyor” dedi.

Tekcan: “Yeni nesil 
soğutkanlarla sistemin günlük 
ortalama enerji sarfiyatında 2 ay 
içinde 389 kWh’den 195 kWh’e 
düşüş sağlandı”

Kaymak’ın ardından Envoytec Genel 
Müdürü Yener Tekcan, “Sarıyer Mar-
ket R22/R448A ile R404A/R452A 
Dönüşümü ve Enerji Analizi” konu-
sunda katılımcılara detaylı bilgi verdi. 
Tekcan, “Sarıyer Market dönüşüm 
projemizde 13 yıldır çalışan mevcut 
sistemde yer alan 21 modüle sensörler 
yerleştirildi. Kontrol cihazları sisteme 
dâhil edildi ve otomasyon kurulumu 
yapıldı. Mevcut termostatik valfler 

elektronik valflerle değiştirildi. Dra-
yer ve yeni nesil merkezi soğutma 
sistem değişimi yapıldı. En önemlisi, 
soğutkanlar kısmında R22 soğutka-
nının R448A, R404A soğutkanın ise 
R452A ile değişimi sağlandı. Tüm bu 
çalışmalar sonrasında elde edilen veri-
ler çarpıcıydı” dedi. 
Eski sistemin 2 ay boyunca ölçüm-
lendiğini ve ölçümler sonunda günlük 
ortalama enerji sarfiyatının 389 kWh 
olarak tespit edildiğini belirten Tek-
can, yeni nesil soğutkanlar ile 37 günde 
toplam enerji sarfiyatının ise 195 kWh 
olduğunun altını çizdi. Tekcan, Sarıyer 
Market’te gerçekleştirdikleri dönüşüm 
projesiyle %49,83 enerji tasarrufu sağ-
ladıklarını ifade etti. Böyle bir değeri 
gördükten sonra dönüşümden kaçın-
mamak gerektiğini, tam aksine buna 
yatırım yapmanın önemli olduğunu 
vurgulayan Tekcan, pilot projelerden 
biri olan Sarıyer Market’te 13 yıldır 
çalışan mevcut yüksek KIP’lı sistemin, 
yeni nesil merkezi sistem ile değiş-
tirilerek büyük ölçüde enerji verimli 
hale geldiğini ve olumlu geri dönüş-
ler almaya başladıklarını sözlerine  
ekledi.

Yücel: “Yılda yaklaşık 120.000 
Euro elektrik tasarrufu 
sağladık”

Yener’in sunumunun ardından Trane 
İş Geliştirme ve Satış Müdürü Ersin 
Yücel, “Eti Soda R1233zd Proses Chil-
ler Uygulaması” başlıklı sunumunu 
gerçekleştirdi. Ingersoll Holding bün-
yesinde 2030 yılına kadar kendi ürün-
lerinden kaynaklı küresel ısınmanın 
olumsuz etkisini %50 oranında düşür-
meyi hedeflediklerini belirtti. Yücel, 
bunu ürünlerini geliştirerek, daha 
verimli cihazlar üreterek, yenilikçi gaz-
lara yönelerek yapmayı amaçladıklarını 
vurguladı. Bunun için Holding’in 500 
milyon USD’lik bir bütçe ayırdığını 
belirtti. 2020 yılına kadar da kendi 
ürünlerinden kaynaklı küresel ısınma 
etkisini %35 oranında azaltacaklarını 
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ifade etti. Yücel bu minvalde, havali-
manı, endüstriyel tesis, otel ve hastane 
gibi yapılarda kullanılabilen, R1233zd 
ile çalışan yeni nesil soğutma kompre-
sörüyle uzun ömürlü kullanım sunan 
ve enerji verimliliği yüksek, her açıdan 
düşük karbondioksit emisyonuna sahip 
bir ürüne sahip olduklarını belirtti. 
Yücel, sözlerine şöyle devam etti: “Eti 
Soda projesinde R1233zd ile çalışan 
2 adet 5.000 kW soğutma kapasite-
sine sahip cihaz kullanıldı. Bu cihazın 
içindeki soğutkan miktarı 1043 kg, 
yani 1.043 tane split klimanın içer-
diği soğutkana eşdeğerdir. Toplamda 
2000 tane split klimanın sahip olduğu 
gaza sahip iki tane cihaz verdik. Enerji 
verimliliği açısından bu sistem ile gele-
neksel sistemin karşılaştırmalı analizi 
yapıldı. Analiz sonuçlarına göre, elek-
trik tüketiminde 1.197 kWh yıllık 
tasarruf sağlandı. Bu tasarruf yılda yak-
laşık 120.000 Euro enerji tasarrufuna 
denk geliyor. Bu seçim, Eti Soda’ya 
yıllık 648 ton CO2 emisyonu tasarrufu 
sağladı. Bir santrifüj kompresörünün 
ömrünün ortalama 25 sene olduğu 
düşünülürse, sadece elektrik tasarru-
fundan 16.200 ton CO2 emisyonunda 
azaltım sağlanıyor. Yeni nesil soğutkan 
kullanımı sayesinde, cihazın çalışma 
ömrü boyunca karbon salım tasarrufu 
1.491 ton ve böylece toplamda 17.691 
ton karbondioksit salım tasarrufu sağ-
lanmış oluyor” dedi.

İsa: “Demonstrasyon 
Projesi’ne ait üç pilot projenin 
sonuç raporlarını LCCP 
üzerinden karşılaştırmalı 
olarak hazırlıyoruz ve sizlerin 
değerlendirmesine sunacağız”

Yücel’in sunumunun ardından Teknik 
Ekip Lideri Dr. Kadir İsa “Dönüşüm 
Projelerinin Yaşam Döngüsü İklim 
Performansı (LCCP) İncelemesi” baş-
lıklı sunumuyla katılımcıları bilgilen-
dirdi. HVACR sistemlerinin küresel 
ısınmaya etkilerini ifade eden Yaşam 
Döngüsü İklim Performansı (LCCP) 
konusuna değinen İsa, “Soğutkan içe-
ren bir sistemi bütünüyle değerlendir-
mek için -özellikle çevre konusu ile 
ilgili yönetmelik ve kanunlar sonucunda 
emisyonları dikkate alarak değerlen-
dirmek önemli- topyekün bir analiz 
yapmamız gerekiyor. LCCP Analizi 
de bu değerlendirmeye müsaade eden 
bir analizdir. Demonstrasyon Projesi’ne 
ait 3 pilot projenin sonuç raporlarını 
LCCP üzerinden karşılaştırmalı olarak 
hazırlıyoruz ve sizlerin değerlendirme-
sine sunacağız” dedi.
İsa, soğutkanların kullanım ömrü 
boyunca küresel ısınmaya sebep olma-
larının, doğrudan, üretim ve enerji 
tüketimi sürecinden kaynaklanan 
dolaylı emisyonların önemine dik-
kat çekti. Küresel ısınma potansiyeli 
düşük soğutkanlardan karbondioksit 

ve amonyağın bu anlamda önemli bir 
rolü olduğuna değindi. İsa, İzmir Uni-
lever Algida karbondioksit/amonyak 
(CO2/NH3) kaskad sisteminin 10 
aylık işletme enerji verilerine LCCP 
açısından bakıldığında enerji verimliliği 
yüksek, işletme maliyeti ve KIP değeri 
düşük bir sistem olarak karşımıza çık-
tığını belirtti. Sunumların ardından 
soru-cevap kısmına geçildi ve karşılıklı 
olarak fikir paylaşımı yapıldı. Salonda 
bulunup görüşlerini dile getiren ve 
sektöre uzun yıllar emek vermiş olan 
proje mühendisi Abdullah Bilgin’in 
ısı pompaları konusundaki düşüncele-
rini paylaşması ile Proje Koordinatörü 
Kıvanç Aslantaş, Proje UNIDO Ulusal 
Danışmanı Barış Uçaner’den bundan 
sonraki projelerde çalışma konusunun 
ısı pompaları olması gerektiği üzerine 
teyit aldı. Ardından proje ekibi toplu 
olarak Kıvanç Aslantaş, Barış Uçaner, 
Kadir İsa, Kemal Öz, Engin Sökmen, 
Furkan Göl ve Sıla Dinç tüm katılımcı-
ları selamladı ve öğle yemeğine geçildi.
Öğleden sonraki bölümde katılımcı-
larla birlikte Ankara Eti Soda Tesisi 
ziyaret edildi. Proje kapsamında tesiste 
uygulanan soğutma sistemi hakkında 
katılımcılara detaylı bilgi verildi.  
Proje hakkındaki son toplantı 17  
Aralık 2019’da Fairmont Quasar 
İstanbul’da düzenlenecek. Program 
detayları unido.sosiad.org.tr sitesi üze-
rinden açıklanacak.
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Türk Tesisat Mühendisleri Der-
neği (TTMD)’nin her sene 
yenilikçi içerikler geliştir-

mesiyle oluşan ve sektörü bir araya 
getiren geleneksel çalıştayı, bu sene  
“Commissioning” ana temasıyla 15-16 
Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Büyü-
kada Anadolu Kulübü’nde gerçekleşti. 
TTMD Commissioning Komitesi tara-
fından düzenlenen ve Türkiye’de ilk kez 
“Commissioning” konusunun işlendiği 
çalıştaya, TTMD Yönetim Kurulu Üye-
leri, yurtdışından farklı disiplinlerden 
davetli konuşmacılar, akademisyenler, 
alanında uzman mühendisler, mimar-
lar ve çok sayıda TTMD üyesi katıldı. 
Açılış konuşmasını yapan TTMD 
Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kemal 
Gani Bayraktar, 1999 yılından beri 
aralıksız sürdürülen ve geleneksel hale 

Çalıştay

gelen TTMD Çalıştaylarından 21.’sini 
düzenleyerek sektörle olan bilgi payla-
şımını sürdürdüklerini ve değer yarat-
maya devam ettiklerini belirtti. TTMD 
Commissioning Komitesi ve uluslara-
rası dernekler AICARR, ASHRAE,  
ISHRAE ve REHVA’nın çalıştayın 
düzenlenmesinde destek verdiğini söy-
leyen Bayraktar, ulusal ve uluslararası 
sektörel derneklerle eşgüdüm içerisinde 
çalışmalarına devam etmekten memnu-
niyet duyduklarını belirtti. 
Açılış konuşmasında söz alan MTMD 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Biner, 
Test Ayar Dengeleme (TAD) konusunda 
geçmişte bazı ilerlemeler kaydedildiğini 
ancak “Commissioning” kavramının daha 
geniş bir çerçevesi olduğunu söyleyerek 
çalıştay sonunda ülkemiz için kazançlı bir 
sonuç elde edileceğini belirtti. 
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Commissioning, Türkiye’de İlk 
Kez TTMD Çalıştayında Ele Alındı 



Çalıştay

Açılış konuşmasında yer alan ISKAV 
Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet ise, 
çalıştay konusunun çok doğru seçildiğini 
söyleyerek “Commissioning” kavramının 
sektörümüzce doğru anlaşılarak proje-
lerde doğru uygulanmasını sağlayacak-
larını ifade etti. 
TTMD Commissioning Komitesi 
Başkanı Emre Özmen, Türkiye’de  
Commissioning (Cx) alanında ilk kez 
bir çalıştay yapıldığına ve bunun ülkemiz 
için tarihi öneme sahip olduğuna dikkat 
çektikten sonra, TTMD Commissioning 
Komitesi’nin kapsamından, çalışmaların-
dan bahsederek çalıştayın amacı ve Cx 
sürecinin fayda/maliyet analizi hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi. Bina Cx süreci 
nedir, ne değildir soruları üzerinden Cx 
kavramını anlatan Özmen, Cx’in Ameri-
ka’daki tarihsel sürecini ve fayda-maliyet 
analizini örnek proje üzerinden paylaştı. 
İlk gün öğle arasından sonra yapılan 
Dünyada Cx Yaklaşımları konulu otu-
ruma AICARR’dan Ubaldo Nocera, 
REHVA’dan Cormac Ryan konuşmacı 
olarak katılırken, oturumun moderatör-
lüğü Emre Özmen tarafından yapıldı.  
Ubaldo Nocera, Cx kavramına ilişkin 
temel bilgi ve kısaltmaları aktardıktan 
sonra; Cx’in planlama, tasarım öncesi, 
tasarım, imalat, yerleşim ve operasyon 
gibi safhaları hakkında katılımcıları bil-
gilendirdi. Nocera, ayrıca İtalya’da Cx 
uygulamaları ve Cx’in işleyişi ile ilgili 
süreci aktardı. 
Cormac Ryan, Cx’i proje tesliminde 
kalite odaklı bir süreç olarak tanımladık-
tan sonra COPILOT sertifikalandırma 
çalışmalarına ve TTMD ile olan birlikte-
liğine değindi. Ryan, teknik görüntüleme 
ve Full Cx sertifika süreçlerini anlatarak 
Cx’in faydalarını paylaştı.
Moderatörlüğü TTMD Commissioning 
Komitesi Başkanı Emre Özmen tarafın-
dan yapılan Dünyada Cx Yaklaşımları 
konulu ikinci oturuma ISHRAE’den 
Maija Virta, REHVA’dan Erick Mel-
quiond konuşmacı olarak katılırken, 
REHVA’dan Stefan Plesser ile de 
Almanya’dan canlı internet tabanlı kon-
ferans gerçekleştirildi. 

Maija Virta sunumuna ISHRAE hak-
kında bilgi vererek başladıktan sonra Tür-
kiye ve Hindistan arasındaki benzerliğe 
dikkat çekti ve Türkiye’nin de Hindistan 
gibi Cx konusunda henüz ilk adımları 
attığını söyledi. Cx’i bitmek bilmeyen 
bir yaşam döngüsü projesi olarak tanım-
layan Virta; Cx aşamaları ve senaryo-
ları anlattıktan sonra, ISHRAE HVAC  
Guidebook içeriğiyle ilgili bilgiler paylaştı. 
Oturuma canlı bağlantı ile katılarak 
sunumunu yapan Stefan Plesser, 40 sene 
öncesine göre çok daha iyi binalar yapıl-
dığını ancak binaların teknolojik ola-
rak potansiyellerinin altında kaldığını 
söyledi. Günümüzde ve gelecekte daha 
çok veri alınabileceğini belirten Plesser, 
teknik gözlem ve sertifikalı bina perfor-
mansında kat edilen adımlar hakkında 
bilgi verdi. 
Erick Melquiond ise, Türkiye’nin inşaat 
sektöründe hızlı olduğuna ve Cx açı-
sından doğru bir noktada bulundu-
ğuna dikkat çekerek mevcut binalarda 
iyileştirme amaçlı Cx’in daha mantıklı 
ve düşük maliyetli olacağını söyledi. 
COPILOT’un, projelere değer katmak 
üzere 3. taraf sertifikasyon değeri olarak 
çalıştığını belirten Melquiond, TTMD 
ile yürütülen işbirliği kapsamında 
Türkiye’de birkaç demo proje hazırla-
mak ve eğitimler vermek istediklerini 
ifade etti. 
TTMD Commissioning Çalıştayı’nın 
ikinci günü sabah yapılan Türkiye’de 

Commissioning Bakış Açısı Paneli’ne 
İsmet Mura (Aktes Mühendislik 
A.Ş.) moderatörlük yaparken, Panele 
Cüneyt Mert (GEPA Grup ), Oğuzhan 
Ardıç (SALT E.C.C.) ve İlkin Sevi-
gen (DİPM) konuşmacı olarak katıldı. 
Moderatör İsmet Mura, birinci panelde 
Türkiye’de Cx uygulamaları yapanlara, 
ikinci panelde ise işverenlere söz vermek 
istediklerini belirterek Çalıştay sonunda 
Türkiye’de Cx kavramının sektörümüzce 
daha net anlaşılır hale gelmesini bekle-
diğini ifade etti.
İlk panelist Cüneyt Mert, HVAC ve 
mekanik Cx olarak konuşulan sistemin 
dışında aslında Cx’in bütün sistemleri 
kapsadığına dikkat çekerek Cx’in bütün 
disiplinlerin birlikte çalıştığı bir yapı 
olduğunu söyledi. Cx şirketinin dene-
timci değil, doğrulamacı olduğunu ifade 
eden Mert, sistemin doğru çalıştığını ve 
tuğlaları üst üste koyarak doğru şekilde 
ilerleme sağlamanın önemini vurgu-
ladı. Türkiye’de birçok konunun Cx ile 
karıştırıldığını bu nedenle bir şartname 
hazırlanması gerektiğini belirten Cüneyt 
Mert, bunu yapacak potansiyele sahip 
olduğumuzu ve hazırlanan şartnamenin 
kamu dahil ilgili tüm taraflara sunulma-
sının gerekliliğini vurguladı.
Panelde söz alan Oğuzhan Ardıç, uzun 
yıllardır yurtdışında projelerde çalıştı-
ğını söyledikten sonra yurtdışındaki 
bağımsız organizasyonların günümüz-
deki noktalara kısa sürede gelmediğini ve 
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Çalıştay

söyleyen Mert Ayışık, yabancı dokü-
manları da inceledikten sonra bir şart-
name ve sorumluluk matrisi hazırla-
dığını belitti. Türkiye şartlarına uygun 
kullanıcı dostu bir şartname hazırlan-
ması gerektiğine dikkat çeken Ayışık, 
bunda TTMD gibi kurumların önemli 
yol alabileceğini ifade etti. 
TTMD Commissioning Çalıştayı’nda 
düzenlenen son oturuma ASHRAE’den 
Walter Grondzik konuşmacı ola-
rak katıldı. İlk olarak ASHRAE’nin 
Commissioning ile ilgili tarihsel süreci 
ve gelişmeleri özetleyen Grondzik, 
hazırlanan Guideline kitapları, sıra-
dan ve yüksek performanslı binalar-
daki Cx uygulamalarını paylaştı. Mal 
sahibi isteklerinin belirlenmesinin 
ve Cx’in mümkün olduğunca erken 
devreye girmesinin önemine dikkat 
çeken Grondzik; aksi takdirde inşaat 
aşamasına gelene kadar birçok sürecin 
atlanabileceğini, tasarım aşamasında 

belirli aşamalardan geçtiklerini ifade etti. 
Bu kuruluşların en büyük müşterilerinin 
devlet olduğunu ve devlete ait binalarla iş 
yaptıklarına dikkat çeken Ardıç; Türkiye’de 
öncelikle devlete Cx kavramı kabul etti-
rilebilirse daha kolay ilerlenebileceğini, 
kamu şartnamelerinde Cx’in yer almasının 
özel sektörü de geliştireceğini belirtti. 
Üçüncü panelist İlkin Sevigen, yurtdışı ve 
yurtiçinde çok sayıda projede çalıştığını 
ama Türkiye’de geçmişte kamuya ait bazı 
projelerde şartnameden Cx’in çıkarıldığına 
ve bu nedenle önemli bir fırsatın yıllar 
önce değerlendirilemediğine dikkat çekti. 
Şu an halihazırda bulunan bazı doküman-
ların Türkçeye çevrilmesi gerektiğini ve 
bu sayede proje sahibinin ihtiyaçlarının 
(OPR) daha kolay anlaşılacağını belirten 
Sevigen, Türkiye’de Cx firmasının az oldu-
ğunu söyledi. 
Türkiye’de Commissioning Bakış Açısı’nın 
işverenler tarafından işlendiği panelin 
ikinci bölümüne Hakan Güneri (MR 
İşletme Hizmetleri Danışmanlığı), Burak 
Rıza Toraman (Rönesans Gayrimenkul 
Yatırım) ve Mert Ayışık (Eczacıbaşı Gay-
rimenkul Geliştirme ve Yatırım) konuş-
macı olarak katıldı.  
Hakan Güneri, yatırımcıların Cx’ten sağ-
layacağı faydaları anlamak ve hangi sis-
temleri Cx edeceklerine karar vermek için 
bazı örnekler denediklerini ve ardından 
kendilerine teklif verebilecek firmaları 
seçtiklerini söyledi. Sertifikası olmayan 
Cx firmalarını ihaleye davet etmediklerini 
belirten Güneri, akredite kuruluşlardan 
firmaların onay almasının çok önemli 
olduğunu ifade etti.  
Burak Rıza Toraman, tespit ettikleri has-
talıklı binaları düzelterek büyük oranda 
enerji tasarrufu sağladıkları örnekleri sun-
duktan sonra sıfır binalara da Cx yapmaya 
başladıklarını söyledi. OPR yani bina sahi-
binin gereksinimleri olmadan çalışmanın 
çok zor olduğunu anlatan Toraman, Cx’i 
elektrik, mekanik, otomasyon ve mimari-
nin bir arada olması gereken bir yapı olarak 
gördüklerini ve bu şekilde yatırımlarına 
devam ettiklerini belirtti. 
İhale yapmadan önce firmaları bulup din-
leyerek farklı firma görüşleri elde ettiğini 

ekibe önemle ihtiyaç duyulduğunu 
söyledi. Grondzik, Cx ile elde edilecek 
faydalara değindikten sonra, Amerika’da 
ASHRAE’nin hazırladığı yönetmelik 
ve standartların mevcut durumuyla ilgili 
katılımcıları bilgilendirdi.
Daha sonra geçilen atölye çalışmasında 
çalıştay katılımcıları gruplara ayrılarak 
Commissioning kavramının Türkçe ter-
minolojisi, yaygınlaştırılması, ihale edil-
mesi ve uygulanması konuları üzerine 
çalışma yaptı. 
Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan 
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Kemal Gani Bayraktar, Çalıştayın düzen-
lenmesinde emeği geçen başta TTMD 
Commissioning Komitesi olmak üzere, 
çalıştaya katkılarından dolayı AICARR, 
ASHRAE, ISHRAE ve REHVA der-
neklerine ve Çalıştay sponsorları GEPA, 
Alarko Carrier, Danfoss, Grundfos, 
Form, Eurovent ve Boreas’a ve de tüm 
katılımcılara teşekkür etti.

58 TERMODİNAMİK • ARALIK 2019



Tpe Tarafindan Güvence 
Altına Alınmıştır

KLİMA FİLTRESİ 
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Pramit Filtre ve Klima Aksesuarları San.Tic.Ltd.
Yayalar Mahallesi Seyyar Sok. No: 3/A Pendik/İSTANBUL
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Patentli ürün / Bayimiz yoktur

Antibakteriyel Pramit Filtrenin Kullanım Alanları:

• Fancoil cihazları • Roof Top cihazları • Hava Perdeleri • Soğutuculu Araç Klimaları (Frigofirik) 
• Havalandırma kanalları • Otobüs / Tren / Metro / Troleybüs havalandırmaları 

• Askeri Araç havalandırmaları • Yat / Gemi havalandırmaları
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 Tüm Ölçülere Uyarlanabilir

Antibakteriyel Filtre ve 
Plastik Fancoil Tavası
Antibakteriyel Filtre ve 
Plastik Fancoil Tavası



2019 Eylül ayında Fas’ın Ben Guerir şehrinde, Amerikan Enerji Bakanlığı’nın düzenlediği Solar Decathlon 
Afrika yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Team Bosphorus ekibi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi’ndeki farklı disiplinlerden; Mimarlık, Makine, Çevre, Elektrik, Endüstri, İnşaat Mühendislikleri, Endüstri 
Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığından lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinden ve söz konusu 
öğrencilere liderlik yapan öğretim üyelerinden oluşuyor. Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özden Ağra ve 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Murat Çakan yürütücülüğündeki ekibe Akım Mühendislik’ten 
Fatma ve Süleyman Akım, E-G Mimarlık’tan Erden Güven proje partneri, İngiltere’de mikroyosun teknolojisinde 
çalışmalarını yürütmekte olan Dr. Neslihan Say akademik danışman olarak destek verdiler. 2019 Ağustos-Eylül 
ayları arasında Fas’ın Ben Guerir kentinde düzenlenen yarışmada, 18 takım projelerini Fas Kralı VI. Muhammed’in 
himayesindeki Green Energy Park’ta inşa etti. Projeler, inovasyon, mimarlık, market potansiyeli, konfor ve sağlık, 
enerji dengesi, sürdürülebilirlik, mühendislik, ev yaşamı, ev aletleri, iletişim ve sosyal farkındalık alanlarında 
değerlendirildi. 40 gün süren yarışma boyunca 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda her 
kategoride en yüksek puanı alan ekip, bu kategorilerdeki ödülleri kazandı. ReYard Evi, “İnovasyon”, “Mühendislik 
ve İnşaat” ve “İletişim ve Sosyal Farkındalık” kategorilerinde sırasıyla 99, 91 ve 96 puan alarak birinci oldu. 
Yarışma bitti, ödüllerle ülkemize dönen ekibimize ise edindikleri tecrübeler ve biriktirdikleri anılar kâr kaldı. 
Biz de bu sayımızda, sürecin en başından beri ekibe destek veren ve daima öğrencilerin yanında olan Akım 
Mühendislik’ten Fatma-Süleyman Akım çiftini ağırlıyoruz. İşte baştan sona Türkiye’den katılan ekibimizin Solar 
Decathlon Africa macerası… 

Söyleşi

Akım Mühendislik Şirket Sahipleri Fatma–Süleyman Akım: 

“Solar Decathlon’un 2023 
yılında Türkiye’de yapılmasını 
istiyoruz”
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Söyleşi

len inovatif malzemelerle teknoloji ve 
endüstriye, öğrencilerin katılımıyla ise 
meslek eğitimine, bilime ve akademiye 
katkı sağlamayı amaçlıyor. Türkiye’de 
daha önce de Solar Decathlon ile ilgili 
girişimlerimiz oldu ve bunlar ne yazık ki 
çeşitli sebeplerle sonuca ulaşamadı. 2019 
yılı için başvurumuzda da zaten ortaya 
bir ürün çıkaramamış olsaydık, bundan 
sonra Solar Decathlon için başvuru 
hakkımız olmayacaktı. Ama bu kez, çok 
büyük bir azim ve çabanın ürünü olarak 

yarışmada evimizi kurduk, üzerine de 
yarışmanın çok önemli kategorilerinde 
birincilik ödülleri aldık. Başından beri 
sürecin içinde olduğumuzdan, yaşanan 
sıkıntıları, harcanan emeği, dökülen teri 
bildiğimizden, bu ödüllerin bizim için 
ne kadar kıymetli olduğunu anlatmamız 
pek mümkün değil. Bu gururu hoca-
larımız, öğrencilerimiz, sponsorlarımız 
ve tüm ülkemizle birlikte elbette biz de 
yaşıyoruz. 

ReYard Evi, yenilikçi çözümleri 
ve verimiyle beğeni topladı

ReYard Evi’nin başarısının kaynağı; 
evi oluşturan yapı malzemesinin yerel 
imkânlarla edinilebilecek toprak ve 
ahşap kaynaklı olması, Fas’ta bol mik-
tarda çıkarılan fosfattan elde edilen 
fosfat alçısını yapı malzemesine dönüş-
türülebilmesi, mikro-yosun teknolojisini 
kullanması, yenilikçi ısıtma ve soğutma 
cihazlarına evin mekanik tesisat tasa-
rımında yer vermesi ve doğal havalan-
dırma imkânlarından faydalanması oldu. 
Team Bosphorus ekibi, ReYard evi ile, 
Fas’ın, Mardin, Antakya ve Şanlıurfa 
illerinin konut tipolojisine ait yerel mal-
zemelerden biri olan toprağı bugünün 
yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji 
kaynaklarıyla bir araya getirerek, özelde 

Harcanan emeği kelimelerle 
ifade etmek zor…

Solar Decathlon, Amerikan Enerji 
Bakanlığı’nın (DOE) ilk defa 
2002 yılında öğrencilere yönelik 

düzenlediği sürdürülebilir, ekolojik ve 
tükettiği enerjiyi üretebilen bir konut 
tasarım yarışmasıdır. Yarışma enerji 
tüketimi ve sürdürülebilirlik konula-
rında toplumda sosyal bilinç oluştur-
mayı, yarışma süreci içerisinde üreti-
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Fas’a, genelde ise Afrika kıtasına yeni, 
yerel, ekonomik, ekolojik ve sürdürüle-
bilir bir konut projesi önerdi. Prof. Dr. 
Ruhi Kafescioğlu’nun geliştirdiği Alker 
yönteminden yola çıkan ve Türkiye’nin 
önde gelen yapı malzeme firmaların-
dan Fibrobeton’un fabrikasında üretilen 
toprak bazlı paneller, Team Bosphorus’a 
inovasyon ve sürdürülebilirlik kategori-
sinde puan kazandırdı. Reyard Evi’nin 
çok önemli bir diğer yenilikçi yönü de 
mikro yosunların kullanıldığı biyolojik 
atık arıtma sistemleriyle kendi atığını 
arıtıyor ve bu atığını peyzajında kullanıl-
mak üzere gübreye dönüştürüyor olması. 
ReYard Evi bir orman gibi havadan CO2 
alıp O2 üretme kabiliyetinde olan yosun 
havuzuyla atık suyun sulama suyu olarak 
yeniden kullanımını sağlayarak, projenin 
karbon ve su ayak izini en aza indiriyor. 
Bunların yanı sıra güneş panelleri, eva-
poratif soğutma destekli havadan suya 
ısı pompası, doğal havalandırma ve faz 
değiştiren malzemeler gibi günümüzün 
en yeni teknolojilerinin kullanımıyla 
enerji verimliliğini en yüksek seviyeye 
çıkarıyor.

Malzeme temini oldukça 
sıkıntılıydı

Öncelikle biz gitmeden önce yaşananları 
Murat Çakan hocamızın anlatımı ile 

biraz özetlemek gerekirse; öğrencileri-
miz, 20 Ağustos 2019’da yarışma ala-
nına ulaştı. İlk gece oldukça zorlu geçti; 
çünkü öğrencilere ayrılan yatakhanede su 
ve elektrik yoktu. Ekip ertesi gece şart-
ları daha kabul edilebilir olan Pedagoji 
Yurdu’na aktarıldı. 25 Ağustos’ta Mimar 
Erden Güven ile Murat Çakan Hoca-
mız, Casablanca’ya vardı. 26 Ağustos’ta 
da inşasına başlayan ReYard Evi’nin 
inşaatını ziyaret ettiler ve günlüğü yak-
laşık 280 dirheme bir araba kiraladılar. 
Böylelikle ekibimizin kullanabileceği 
iki araba oldu. Aynı gün duvar panel-
lerinin bağlantı elemanlarının içinde 
bulunduğu iki konteynırın Casablanca 
Gümrüğü’nden çıkmadığını öğrendik.  
Konu ile ilgili endişelerimizi IRESEN 
Genel Müdürü Dr. Ikken’e ve Rabat’ta 
bulunan T.C. Büyükelçiliğimize ilettik. 
27 Ağustos’ta Benguerir’i tanımaya baş-
ladık.  Alışveriş yapılacak yerleri, kahve-
leri, lokantaları, nalburları, döviz bürola-
rını tespit ettik.  28 Ağustos’ta Neslihan 
Say Sheffield, İngiltere’den gelip aramıza 
katıldı. Aynı gün IRESEN’in Genel 
Müdürü Dr. Badr Ikken ve Dr. Rachid 
El Mrabet ile bir araya gelindi.  Dr. Mra-
bet IRESEN’in Ar-Ge ve fonlamadan 
sorumlu müdürü. Neslihan Say, Murat 
Çakan ve Erden Güven, Dr. El Mrabet’le 
gelecekte ortaklaşa yapılabilecek projeler 
üzerine konuşuldu. 29 Ağustos akşam 
saatlerinde geciken konteynırlar niha-
yet inşaat alanına ulaştı. 30 Ağustos’ta 
Fas Büyükelçimiz Sayın Ahmet Aydın 
Doğan’ın daveti üzerine Erden Güven, 
Murat Çakan, Neslihan Say ve öğren-

cilerimizi temsilen Merve Derinpınar, 
Rabat’a Büyükelçilik konutuna gitti-
ler.  Sayın Büyükelçi, bize desteklerini 
iletti ve 5 Eylül’de yarışmanın yapıla-
cağı şantiyede bizi ziyaret edeceğini söy-
ledi. Günler geçtikçe IRESEN’de bize 
ayrılan paraya kolay erişemediğimizi 
anladık.  50.000 USD’lık payımızdan o 
güne kadar konteynırların Benguerir’e 
ulaştırılması için tam olarak ne kadar 
harcandığını bilmediğimiz gibi Meh-
met Tantan’ın Tanca’da bulunan şirketi 
LGC’nin keseceği faturaların kendisi 
aracılığıyla bize ne zaman ödeneceğini 
de bilmiyorduk.  Vergi hariç ilk fatura 
Mehmet Tantan tarafından 11 Eylül 
günü tarafımıza avans ve diğer kesinti-
ler yapıldıktan sonra ödendi.  Böylelikle 
48.300 Dirhem’e yarışmanın başlama-
sından yaklaşık 20 gün sonra ulaşabildik.  
Bu süre zarfında günlük masrafların bir 
kısmını öğrencilerimiz, diğer önemli bir 
kısmını da Murat Çakan, Erden Güven 
ve Neslihan Say cebinden karşıladılar. 
Bir diğer öğrendiğimiz şey Benguerir’in 
böyle bir yarışma için tedarik yapılabi-
lecek yer olmaması idi.  Ciddi malzeme 
ve cihaz ihtiyaçlarımızı ancak Marakeş’te 
bulunan Bricoma adlı yapı marketten ve 
Marakeş sanayi mahallesinde bulunan 
büyük nalburlardan karşılayabildik. 
3 Eylül’de mentör ekibi Club de Tir’den 
ayrıldı ve Marakeş’te bulunan Wazo 
Apart’a yerleştiler.  Mentör ekibinin 
yerine Club de Tir’e şantiyede görev 
yapan üç öğrenci ve iki usta yerleşti. 
Aynı tarihlerde IRESEN erkek öğrenci-
lerin Pedagoji Yurdu’ndan ayrılmalarını 
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Akım çifti olarak diğer mentörlerin ve 
öğrencilerin bir kısmının konakladığı 
Marakeş’teki Wazo Otel’e yerleştik. 6 
Eylül’de katıldığımız TTMD’nin gele-
neksel Boğaziçi turunda topladığımız 
bağışları ekibe verdik.  Aynı turda 
yarışmadan haberdar edilen MTMD ve 
İSKİD de ayrı ayrı 5.000 TL’lik yar-
dım yapma sözü verdiler. Gitmeden 
önce Fas’tan gelen bilgilere göre eksik-
leri tamamlamaya çalıştık. Malzemede 
çok sıkıntı çekildiğini öğrendik. Burada 
nakit paramız olmadığı için temin ede-
mediğimiz, Fas’ta ödenecek parayla alırız 
dediğimiz malzemeler vardı. Anlıyoruz 
ki orada hem paranın alınması hem 
de malzeme temini oldukça zor. Alg 
havuzu için sirkülasyonu sağlayacak sis-
tem kurulması gerekiyor; 2 adet pompa 

lazım. Bir tanesi alg havuzunun içindeki 
sirkülasyonu sağlayacak, diğeri de algli su 
ile havuz kenarındaki bitkilerin sulan-
ması için kullanılacak. Aklımıza ofisin 
bahçesindeki havuzun pompası geldi. 
Algli su için de deniz akvaryumunun 
pompasını temizleyip hazırladık. Bun-
ları yaparken alg havuzunun yüksekliği, 
tankın duracağı yer ve elimizdeki pom-
paların basma yüksekliği önemli. Mevcut 
yerden fotoğraflar gönderdi arkadaşları-
mız, ufak bir dizayn değişikliği ile pom-
palar yeterli hale geldi. Bildirilen başka 
eksikler de vardı, onları temin ettik. 
Teknik malzemeler dışında bir de ekip-
ten arkadaşlarımızın bazı ricaları oldu: 
Çay, kahve, lokum, baklava, pişmaniye 
ve hediyelik eşyalar gibi… Gitmeden, 
elimizden geldiğince onları da tedarik 
ettik.  Son gün sabahtan Göksel Duyum 
fan-coil bağlantı elemanlarını getirdi. 
Özden Ağra Hoca da aldığı nazar bon-
cuklarını, lokumu ve kuruyemişi getirdi. 
4 bavul tıka basa doldu, her birini tar-
tıp 23 kiloyu aşmamaya özen göster-
dik. Ekibe söz verdiğimiz gibi sucukları 
da unutmadık… Havaalanında Ottan 
Studio’dan Ayşe ve Fibrobeton’un fotoğ-
rafçısı Hacer ile buluştuk. Uçak tam vak-
tinde kalktı. Gece Casablanca’ya ulaştık, 
transfer aracını beklemeye başladık. 50 
m’lik mesafe içinde isimlerimiz yerine 
uçak numarasını yazması nedeniyle bir 
türlü karşılayan kişiyle buluşamadık ve 
1 saatlik gecikmeyle Marrakech’e doğru 
yola çıktık. Gece 2’de otele ulaştık. 
Otelde konaklama sayısı sınırlı olduğu 
için bir arkadaşımızı otele gizlice sok-
mak zorunda kaldık. Sabah, Murat 
Hoca, Erden Bey ve Neslihan ile bir-
likte kahvaltı yaptık. Otel restoranında 
yaptığımız tek kahvaltıydı. Sanırım bizi 
ilk günden korkutmak istemediler. 2 saat 
kadar durum özeti yaptılar. Getirdiğimiz 
paraları verdik. Zaten Ekibin cebinde 
hiç para yokmuş, ilaç gibi geldi… Sonra 
hep birlikte Ben Guerir’e gittik arabayla. 
Şantiye alanına gitmeden önce şanti-
ye’deki bazı eksikleri tedarik etmek için 
şehri dolaştık. Öğlen, adını “Pislikçi” 
koydukları cadde üstü bir restoranda 
yemek yedik. Mekan pisti evet ama iti-

istedi. Söz konusu erkek öğrencilerin 
10’u Benguerir’de bulunan Cactus Otel’e 
yerleştirildi.  Kız öğrenciler ise 7 Eylül’e 
kadar Pedagoji Yurdu’nda kalmaya 
devam ettiler. Büyükelçimiz Sn. Ahmet 
Aydın Doğan 5 Eylül’de öğle saatlerinde 
IRESEN’e geldi. Dr. Ikken kendisine 
enstitüyü gezdirdi. Daha sonra şantiye 
alanına geçildi ve inşa edilmekte olan 
evler incelendi. Gezinin ardından IRE-
SEN ekibimize yarışma koordinatörü 
Samir Idrissi Kaitouni’nin de katıldığı 
bir öğle yemeği verdi. 

Gitmeden önce elimizden 
geldiğince bildirilen eksikleri 
tedarik etmeye çalıştık

Biz, 7 Eylül’de Ben Guerir’e ulaştık. 
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raf etmeliyiz ki yemekler lezzetliydi… 
Ardından şantiye alanına gittik. O gün 
çatı kapatıldı. Teknik odada ise elektrik 
ve mekanik tesisatlar yapılıyordu. Aynı 
gün Neslihan İngiltere’ye geri döndü. 
Ertesi gün, depodaki kargılar inşaat 
alana getirildi. Çatı işleri devam edi-
yordu. Kargılar yukarıya çıkarılıyor ve 
yerleştiriliyordu izolasyon için. Dış ünite 
ve evoratif soğutma cihazı bulunduğu 
yerden taşınıyordu. Erden Bey cihazın 
bulunduğu yerin biraz kazılarak aşağıya 
alınmasını istedi. Zemin hazırlandı. 
biraz çakılla düzleştirip yağmura karşı 
önlem aldık. Öğleden sonra altındaki 
paleti kaide olarak kullanıp cihazları 
yerine yerleştirdik. 

Salamura tanklarıyla alg 
havuzu… 

10 Eylül’de Erden Bey dönecekti ama 
hiçbir iş bitmediğinden biletini erte-
ledi.  Ben Guerir’de hummalı bir çalışma 
sürüyordu. Bir taraftan da Alg havuzu 
inşa ediliyordu. Biz Fas’a gitmeden önce 
orada yardımcı olacağını söyleyen bir 
Türk’ten alınan balans tankı ve alg tankı 
olarak kullanacağımız tankların hurda 
malı olduğunu anladık. İçinden kurum-
lar döküldüğü için ne soğutma siste-
minde ne de alg için kullanma şansımız 
yoktu. Zaten paramız yokken bu durum 
moralleri iyice bozdu. Tankları yerinden 
söküp dışarı attık. Yarışmanın başlama-
sına 2 gün kalmıştı ve başka bir tank 
bulmamız gerekiyordu.  Öğlen saatle-
rinde Ben Guerir’e gidip çok amaçlı sedir 
koltukların yastık siparişi için görüştük. 
Ama aklımız hep tanklarda…  Etrafa 
hep ne bulabiliriz diye bakınıyoruz…  
bir avluya girdiğimizde kenarda duran 
tanklar dikkatimizi çekti; salamura tank-
ları… Sağlam görünüyorlardı. Tanesini 
400 dirhemden vereceklerini söylediler. 
Satın aldık. Artık müdavimi olduğumuz 
nalbur Mustafa’ya gittik. Bunlara diş açı-
lıp boru bağlanması lazım. Orada taslak 
bir çizim yaparak ne istediğimizi anlat-
tık. 11 Eylül’de Ben Guerir merkezden el 
süpürgesi ve kürek aldık. Orada elektrikli 
süpürge bulmak neredeyse imkansız… 

sızlıkla boğuşurken basit bir mene-
men bile ekibin moralini düzeltmeye 
yetti… Ekip vardiyalı çalışıyordu. Bir 
kısmı daima şantiyede ve inşaat 24 saat 
sürüyordu elbette. Paramız çok kısıtlı 
ve çoğu zaman da yok… Seyahatten bir 
gün önce TTMD’nin tekne turunda 
arkadaşlar arasında toplanan para, daha 
ilk günden bitmişti. İSKİD ve MTMD 
de biz oradayken hesaba gönderdiler 
parayı. Bunları ancak kredi kartına akta-
rıp otel ödemesi olarak kullanabildik. 
Kredi kartı geçen marketlerdeki günde-
lik alışverişleri ve benzin harcamalarını 
şahsi hesaplarımızdan yaptık. Süleyman 
Akım’ın ayağında bir sorun oldu, tırnağı 
düşecek gibi görünüyordu ve oldukça şiş 
durumda ama çocukları bırakıp doktora 
dahi gitmeye gönlü elvermedi. Şantiye 
alanı yakınındaki sağlık merkezine 
giderek ayağını muayene ettirdi. Artık 
en azından daha kötü olmayacak diye 
sevindik…

Ev ziyarete açıldığında aldığımız 
ilk tepkiler çok güzeldi

Green Energy Park binası, şantiye ala-
nının hemen karşısında. Gölgelik yer 
bulabildiğimiz nadir bölgelerden biri 
olduğundan mola yeri olarak da kullan-
dık bu alanı. Sağ olsunlar, çok yardımcı 
oldular orada çocuklara. İnşa sürecinin 
son günlerinde ekip öylesine bitkin his-
sediyordu ki, o gün ekmek arası sucuk 

Söyleşi

Evin temizliğini günlerce bilindik çalı 
süpürgesi ile yapmak zorunda kaldık. 
Aradığımız elektrik süpürgesini birkaç 
gün sonra Ben Guerir’de bir mağazada 
bulduk; onun da sadece hortumu var; 
süpürge aparatı yok. Yine de “hiç yok-
tan iyidir” deyip 400 Dirhem’e aldık. 
Ayrıca ekip her gün sandviç ve msem-
men yemekten bıkmış… Msemmen hem 
doyurucu hem de çok ucuz olduğu için 
ekibe de sık sık alınıyor. Sadesi 3 dir-
hem peynirlisi 3.5. Bizdeki gözlemeye 
benzer bir yemek. Pazara uğrayıp doma-
tes, biber ve yumurta alıp sürpriz olarak 
menemen yapıyoruz. Pek çok imkan-
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şansımız olmadığı için palet ahşapla-
rından, endüstri ürünleri tasarımında 
okuyan öğrencilerimiz yaptı. Ertesi gün 
açılış var ancak bahçe, avlu karmakarı-
şık. Erden Bey duruma el koydu, herkes 
işleri bırakıp mıntıka temizliğine girdi. 
Fazla ahşaplar, palet parçaları, çöp, ne 
varsa hepsini arazi dışındaki depo ala-
nına götürdük. En azından bahçe biraz 
toparlandı. Çatıya çıkacak çakıllar hala 
bahçede. Depo olarak kullandığımız 
banyo da boşaltıldı. Çamaşır ve kurutma 
makinesi açıldı, banyoya konuldu.
Açılış, 13 Eylül’de yapıldı. Seremoniye 
katıldık. Sonrasında heyetler ve ziyaret-
çiler, evleri gezmeye başladı. Birçok evde 

olduğu gibi bizim evde de eksikler vardı. 
Seperatörler, evin girişi, alg havuzu, 
avlunun zemini henüz bitmemişti. Ziya-
retçileri kabul etmeyebilirsiniz dediler 
ama yine de gelenler oldu. Aldığımız 
ilk tepkiler çok güzeldi. Gelen herkes 
eve bayılmıştı. Avluya girince rüzgar 
kapanı sayesinde hissedilen rüzgar ve 
sıcaklık farkı dikkat çekiyordu. Isı pom-
pası servisi, açılışa da geldi. Evi gezdi-
ler. Fas’lı başka bir takımda da onların 
cihazları varmış. Orada klasik sistem 
olduğu için bir sorun olmamış, devreye 
aldılar. Daha verimli sistem kuracağız 
diye sulu sistemi kurmakla hata mı ettik 
acaba desek de cihazı gece çalıştırıp 
soğuğu depolama, paramız yetmediği 
için alamasak da faz değiştiren maddeyi 
kullanma düşüncesini uygulayamazdık o 
zaman. Tekrar üstüne basarak ertesi gün 
ölçümlerin başlayacağını ve sistemi dev-
reye almamız gerektiğini söyledik. Artık 
su da vardı, sistemi doldurduk. PV’ler 
monte edilecekken montaj parçasının 
eksik olduğunu fark ettik. Türkiye ile 
defalarca yapılan konuşmalara rağmen 
çözüm bulamadık. Çaresiz, eldeki par-
çalarla bir detay ürettik. Hüseyin usta, 
ertesi gün çatıya çörten yaptı. Ucuna 
da rakip takım Almanlardan aldığımız 
zinciri taktık.

yapmaya karar verdik. IRESEN bina-
sının mutfağını kullanmamıza izin ver-
diler. Ekipten Derya ve Fatma Akım 
birlikte hazırladılar sucuk-ekmekleri. 
Her yeri sucuk kokuları sarınca diğer 
ekiplerden çocuklar da merak ettiler ne 
yediğimizi. Gönül isterdi ki paylaşalım, 
ama mümkün değildi… Ekip 30 kişiden 
fazla... Kimselerle paylaşamadık yemeği-
mizi ne yazık ki… Akşamüzeri ısı pom-
pasının servisi geldi ancak şebekeden 
henüz eve su verilememişti. Altyapıda 
kaçak varmış. Ayrıca ısı pompasının 
güneş kollektörü ve boyleri arasındaki 
hidronik kit çıkmadı gelen malzeme-
ler arasından. Hem su olmaması hem 
de malzeme eksikliği yüzünden bir şey 
yapamayız dediler. Başka malzemelerle 
çalıştıramaz mıyız diye sorduk; sadece 
kendi kiti ile çalışabileceğini söylediler. 
Yan sanayi falan ne bulursanız bir şey 
ayarlayın diye ısrar ettik, iki gün sonra 
ölçümler başlayacak… Tekrar gele-
ceklerini söyleyip gittiler… Bu arada 
kanopinin avluda kalan bölümünün üstü 
kapatılmaya başladı. Kanopimiz kuzeye 
açık bir şekilde tasarlandı. Hem PV’ler 
üzerine konulacak hem de rüzgar kapanı 
olarak çalışacak. Hakim rüzgarın kuzey 
olması avantaj oldu. Ekipten İsmail, ısı 
geri kazanım cihazının kanal bağlantı-
larını tamamlamaya çalışıyor. Sektör-
deki kadınların bulunduğu whatsapp 
grubunda ihtiyacımız olduğunu söyle-
yince Fas’a gelmeden bir gün önce Yelda 
Kadayıfçı TTMD tekne gezisine men-
fez getirmişti. Fas’ta plenum yaptırma 

66 TERMODİNAMİK • ARALIK 2019



 Pompa, Vana, Kompresör ve Fan Tasarımı ve Seçimi
 Sistem Verimi ve Enerji Tasarrufu
 Boru Sistemleri ve Şebekeler
 Pompa ve Vanalarda Kavitasyon
 Kompresörlerde ve Fanlarda Kararsızlık
 Ölçme ve Kontrol
 Yapay Zeka
 Endüstri 4.0
 Katmanlı İmalat
 Sanal Gerçeklik ve Tasarım  

 Akıllı Binalar - Şehirler
 Nano Teknoloji, Malzeme ile İlgili Sorunlar
 Tasarım ve Geliştirme HAD
 Pompa, Vana, Kompresör ve Fan Karakteristikleri
 Vanalar, Borular ve Ek Teçhizat
 Mini ve Mikro Santraller
 Sızdırmazlık Problemleri
 İşletme ve Bakım
 İç ve Dış Pazarlama
 AB Kuralları ve Standartlar

111 POMPA VANA POMPA VANA POMPA VANA 
KOMPRESÖR KOMPRESÖR KOMPRESÖR 
KONGR E S İKONGR E S İKONGR E S İ

ANA KONULAR

DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR

DESTEKLEYİCİ KURULUŞLAR

KONGREYE BİLDİRİ İLE KATILIM
BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ

04 Kasım 2019

BİLDİRİ ÖZETİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLETİLMESİ
15 Kasım 2019

BİLDİRİ TAM METİNLERİNİN SON GÖNDERİM TARİHİ
03 Ocak 2020

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLETİLMESİ
17 Ocak 2020

D‹J‹TAL DÖNÜÜME HAZIRLANAN TÜRK‹YE

13-14 UBAT 2020 | ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZ‹ - ANKARA

www.pomsad.org.tr/kongre2020  

KONGRE SEKRETERYASI DERNEK
Cansın Karasıkı
Telefon : 0 216 360 59 33
e-mail : cansink@etix.com.tr
www.etix.com.tr

Türk Pompa ve Vana 
Sanayicileri Derneği
Telefon : 0 312 255 10 73
e-mail : pomsad@pomsad.org.tr



Söyleşi

İlk birinciliklerimiz Mühendislik 
ve İnovasyon alanlarında oldu

17 Eylül’de posterler için sabahladık. 
İnovasyon mühendislik posterini Fatma 
Akım hazırladı; Entas’tan öğrenciler 
düzenledi. Diğer taraftan Neslihan 
da alg posterini hazırladı. 18 Eylül’de 
Mühendislik ve İnovasyon alanlarında 
iki birincilik kazandık. Mutluluğumuzu 
kelimelerle ifade etmek zor… Gözyaş-
larımızı tutamadık. Harcadığımız emek 
o kadar çoktu ve öyle imkansızlıklarla 
boğuşuyorduk ki… 
Ödüllerimizi kutlamak için bile doğru 
dürüst zaman bulamadık. Isı pompası 
sorunu sürüyordu, güneş enerjisi sis-
teminde kollektör ve boyler arasındaki 
boru çapı standart çaplardan farklı ve 
bağlantı yapılamadı… 19 Eylül’de iki 
ısı pompası servisi de nihayet geldi ve 
biri dış üniteyi çalıştırıp gitti. Diğeri 
akşama kadar boyler ile uğraştı. 3 yollu 
vanaların biri kilitlendi, yerleri değiş-
tirildi. Serpantinlerin en azından biri 
çalışmaya başladı. Bu arada jürilerden 
gelip gidenler oluyordu. PV panellerin 
Konvertörü arızalı çıktı. Yenisi İzmir’den 
İstanbul’a gönderilecek, Ekipten Berrak 
ve Elif gelirken getirecek diye kararlaş-
tırıldı. Ama haber geldi; “konvertörlerin 
testleri bitmemiş, bu nedenle gönderi-
lemezler” diye. Nasıl anlatılır o duygu 
bilemiyorum ama midemize kramplar 
girdi desem yeridir herhalde… Bu arada 
Fatma Akım’ın aklına, daha önce Fas’la 
ilgili araştırma yaparken sosyal medya 
üzerinden gördüğü ve Fas’ta faaliyet 
gösteren bir Türk firması olan Turku-
vaz Solar şirketi geldi. Firma ile sos-
yal medya üzerinden bağlantı kuruldu. 
Aslında kimsenin umudu yoktu ama 
firma sahibi Gökhan Bey bize dönüş 
yaptı: “Türkiye’yi gururlandırdınız, 
elimizden ne gelirse yapmaya hazırız” 
diye. Şirketin Marrakesch’te olduğunu 
görmüştüm yine sosyal medyadan, ote-
limizin Marrakesch’te olduğunu, orada 
görüşebileceğimizi söyledim. Kalkıp 
geldiler: Gökhan Bey, Fas’lı eşi Nada 
ve Yakup. Ne kadar iyi insanlar… Daha 
önce bize hurda malzeme satan Türk’ten 

sonra Gökhan Bey gibi insanların var-
lığını görmek bizi çok mutlu etti. Gece 
yarısına kadar detayları konuştuk. Aynı 
gün Neslihan geldi yine İngiltere’den.  
Ertesi gün, Mimari Jürisi gelecekti. 
Saat sabah 10.00 sıralarında Nada, 
henüz aradığımız parçalardan bazılarını 
bulamamıştı. Başka bir yerden malze-
meleri bulduklarında aradılar ama iki 
tane PV konvertör 13.000 TL tutuyor, 
kredi kartı geçmiyor ve paramız yok. 
Bu yüzden sadece bir tane alıp sadece 
ısı pompasını beslemeye karar verdik. 
Bir yandan da eve sıcak su ölçümü için 
gelmişler, evdeki öğrenciler de daha 
sonra gelin diye göndermişler adamları. 
Bu arada da ısı pompasını çalıştırmış-
lar ki su ısınsın. Evde stres diz boyu… 
Gerekli olan, 10 dakika boyunca suyun 
41oC’nin altına düşmemesi ve istenen 
debiyi sağlamasıydı. Daha önceki iki 
ölçümde sıcak suyumuz olmadığı için 
8.6 puanı kaybetmiştik. Neyse ki bu 
sefer ısı pompası ile sıcak su sorununu 
halletmiş olduk. Gökhan, Yakup, Süley-
man, Murat Beyler ve ekibimizdeki tek 
elektrik mühendisi Recep bütün gün 
çalıştılar. Konvertör ısı pompasını bes-
leyecek şekilde bağlandı. Bu da son 4 
günde elektrik üretebileceğimiz anla-
mına geliyordu. Hepimiz ertesi günü 
heyecanla bekledik; ne kadar enerji 
üretebileceğiz diye. İşin kötü tarafı bu 
çalışmalar sırasında elektriği kestiğimiz 
için ısı pompası bütün gün çalışamadı 

ve yine ölçümlerden puan kaybetmiş 
olduk.

Bir yandan mantı öte yandan 
beyin fırtınası… 

Ertesi gün, evde jüri üyeleri, rakip takım-
lar ve hane halkından üç kişiyi ağırlayaca-
ğımız “yemek akşamı”. Akşam otele dön-
meden malzemeleri almak için markete 
uğradık. Menüde mantı, mercimek çorba 
ve mezeler var. Jüriye ikram edilmek üzere 
menüye mantı, paçanga böreği gibi pek 
iddialı yemekler yazmış çocuklar… Yap-
masına yapalım ama Fas’ta ne yufka var 
ne pastırma… Eh, elimiz mecbur, bula-
bildiğimiz malzemelerle “paçangamsı” bir 
börek yaptık. Bir ara sinirlenip  “Evladım 
neden daha kolay şeyler yazmadınız” diye 
sorduk, “biz menüyü hazırladığımızda 
Ramazan ayındaydık. Hepimiz oruç-
luyduk. Canımız ne çektiyse onları yaz-
dık ama burada bulunmasının zorluğu 
konusu hiç aklımıza gelmedi” dediler… 
Gece 23.00’te mantı için kolları sıva-
dık. Neslihan hamur yoğururken, Fatma 
Akım mercimek çorbasına girişti o saatte. 
Ece bolca soğan doğrarken tencerede taze 
fasulye kaynıyordu… Mantı kapatmak 
için destek vermeye Süleyman Akım ve 
ekipten birkaç öğrenci de geldi. Gecenin 
3’ü, bir taraftan mantılar kapatılırken bir 
taraftan da “sustainability”, “Commini-
cation and Social Awareness” jürileri için 
fikirler üretiliyordu…
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Söyleşi

den şok bir haber geldi. PV’lerden şebe-
keye de enerji vermemiz gerekiyormuş. 
Aldığımız konvertör ise şebekeyi bes-
leyemiyordu maalesef. Samir ile birlikte 
komitenin elektrik mühendisi geldi, bize 
geçici olarak bir invertör verebilecekle-
rini söylediler. 24 panelin bütün kablo-
laması tekrar değişti. Çalışmalar bütün 
gün sürdü. Herkes gergin ve yorgundu. 
Aynı gün, “Solar Araba Yarışı” için Ben 
Guerir’e gelen Dokuz Eylül Üniversi-
tesi ekibi evimizi ziyaret etti. Onlar da 
yarışta ikinci oldular… Onları görmek 
moralimizi biraz toparladı. Üstüne bir 
de Muhammed Bey’in bütün ekibe pizza 
ısmarlaması, herkes için moral deposu 
oldu… 

Bütün bunları anlatmak 
istiyoruz çünkü orada harcanan 
emek, çaba, azim görülsün 
ve gençlerimiz daha çok 
desteklensin istiyoruz

23 Eylül’de, yani ölçümlerin yapıldığı son 
günlerde sistemlerimiz sorunsuz çalışır ve 
şebekeye de elektrik verir durumdaydık. 
Günlük 22 kWh elektrik üretip yaklaşık 
5 kWh tüketmiştik. Başından beri durum 
böyle olsaydı bütün takımları ölçümlerde 
de geçecektik… Hepimizin kafasında 
aynı sesler yankılanıyor: “Keşke kontey-
nırlar gecikmeseydi, keşke ısı pompası 
eksik malzeme ile gelmeseydi, keşke 
invertör arızalı çıkmasaydı…” Bütün 

bunları anlatıyoruz, anlatmak istiyoruz 
çünkü orada harcanan emek, çaba, azim 
görülsün istiyoruz. Görülsün ki genç-
lerimiz daha çok desteklensin. Solar 
Decathlon sadece öğrencilerin yarıştığı 
basit bir proje değil. Tüm dünyanın çok 
önemsediği, kendi ülkelerinde muhak-
kak düzenlemek istediği müthiş fırsatlar 
sunan bir inovasyon etkinliği aslında. 
Katılan ülkelerin tamamının üniversite-
sanayi işbirliği ile ve en yeni teknolojileri 
denediği, getirip sergilediği çok önemli 
bir etkinlik. Bu nedenle özellikle 2023 
yılında Solar Decathlon’un Türkiye aya-
ğını gerçekleştirmek en büyük arzumuz. 
Bu arada önemle altını çizmekte fayda 
gördüğümüz bir konu da bu etkinliğin 
Ankara-İstanbul-İzmir gibi büyükşe-
hirlerde değil, Anadolu’nun farklı bir 
coğrafyasında gerçekleştirilmesidir. 
Fas’ta inşa ettiğimiz ev, o kadar başarı-
lıydı ki mimari jüri birincisi Alman ekip 
bir sonraki yarışmaya Türkiye ile ortak 
girmek istediler, biz de memnuniyetle 
kabul ettik. Bir sonraki Solar Decathlon 
Europe’a Almanya ve Türkiye birlikte 
girecekler. Yarışmada kurulan bağlantı-
lar, edinilen tecrübeler, farklı koşullarda 
çalışabilme yeteneğinin kazanılması gibi 
değerler, kolay elde edilecek şeyler değil. 
Bu nedenle 2023 Solar Decathlon’un 
Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, üniversi-
teler ve sanayinin destekleri ile Türkiye’de 
yapılmasının önemsenmesi ve gerekli 
girişimlerde bulunulması şart. 

Fareler o kablolar için 
harcadığımız emeği bilseler 
eminim kablolarımızı 
yemezlerdi…

21 Eylül sabahı sistem ne durumda diye 
merakla şantiyeye koştuk. Artık ölçüm-
lerden derece alamayacağımız kesin ama 
yine de sistemimizin çalıştığını göster-
memiz lazım. Sistem elektrik üretmeye 
başladı nihayet ama bu kez de fan-coiller 
çalışmadı. Sebebi, küçük bir araştırma ile 
ortaya çıktı: Salonda, döşemenin altında 
fareler kabloları ve boru izolasyonlarını 
yemişler... O kablolar için harcadığımız 
emeği bilseler eminim yemezlerdi…  
Aksilik işte, olacağın önüne geçemiyor-
sunuz ne yazık ki. Kabloları değiştiri-
lince sistem de çalıştı nihayet. Aynı gün 
güzel bir gelişme de oldu: Türkiye’den 
IRESEN’e konferans için gelen Arif 
Hepbaşlı Hocamız, IRESEN Başkanı 
Badr İkken ile birlikte evi ziyarete geldi. 
Çok mutlu olduk. Hep birlikte Kon-
feransa geçtik. “Market Potansiyeli” ve 
“Mimari” jüri değerlendirmeleri açık-
landı o gün.  Mimaride 86 puanla altıncı, 
Market Potansiyeli kategorisinde ise yine 
86 puanla 5. olduk. Akşam evde misafir-
lerimizi ağırladık. Yemek çok keyifli geçti. 
Fibrobeton’dan Muhammed Maraşlı da 
ekibe destek vermek üzere iki günlüğüne 
Fas’a geldi, akşam yemeğinde o da misa-
firimiz oldu. Jüri yemeklerimizi beğendi. 
Çok yorulmuştuk ama değmişti. 

Sürpriz bir sorun daha…

22 Eylül’de, PV’ler, ısı pompası çalışı-
yordu artık ve evde bir sorun kalmamıştı. 
Bu nedenle hepimiz çok keyifli uyanmış-
tık. Eve bir uğrar, her şey yolunda mı diye 
bakarız dedik. Gider gitmez de komite-
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anlaşılan şey; işte bununla sınırlı kaldı 
uzun yıllar. Sonrası küresel köyleşme 
dönemi. “Pazar”ın ülke sınırları ile değil, 
tüm dünya olarak tanımlandığı, “nerede 
ucuzsa orada üret, nerede talep yoğunsa 
orada sat” felsefesinin hüküm sürdüğü 
zamanlar geldiğinde “yerli malı”, anla-
mını; “yerli’den kast edilen yerde” üre-
tilen, menşei ne olursa olsun her şey 
olarak değiştirdi. Yani ülkemiz sınırları 
içinde üretiliyorsa, “made in Turkey” 
oluyor, yani “Türkiye’de üretilmiştir”, 
o halde “yerli-yerinde” üretimdir. Bu 
olumsuz bir şey mi? Tabii ki hayır. Ürün 

Görüş

fikri, yapım bilgisi (know-how), patenti 
hangi dünya vatandaşı ve kuruluşuna ait 
olursa olsun, ülkemiz sınırları içinde ger-
çekleşen üretim, Türkiye’nin istihdamına, 
gelirine olumlu yansımalara sahip. Her ne 
kadar katma değerin aslan payı, menşei 
ülkeye aktarılıyorsa da…
Eski anlamıyla yerli üretim mallarının 
üzerinde “Türk Malı” logosu bulunu-
yordu. Bu anlam kaymasıyla birlikte, 
tokalaşır gibi bir grafiği olan, 1 Mayıs 
İşçi Bayramı pankartına benzetilen Yerli 
Malı logosu yapıldı ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından, "Sermayesi yabancı olmakla 

“Yerli Malı” çok daha tanıdık bildik 
bir kavram gibi görünüyor. Zira 
çok uzun yıllardan beri var ve 

hatta Yerli Malları Haftası adını taşıyan 
ve 12-18 Aralık aralığında kutlanan bir 
hafta hala var(mış), sessiz sedasız kutlanan. 
1929 yılında Atatürk’ün isteği ile kurulan 
Türkiye Ekonomi Kurumu’nun stratejileri 
doğrultusunda başlayan, çeşitli zamanlarda 
isim değiştirerek devam eden ve nihaye-
tinde Yerli Malı Haftası adında karar 
kılınan haftada, okullarda yapılan etkin-
liklerde okunan şiirler var; elma, armut, 
üzüm ve nardan bahseden. Yerli üretimden 
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“Yerli yersiz” kullanılan “Yerli Üretim” 
ile anlamdaş sayılan “Milli Üretim” 
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Görüş

birlikte Türkiye'de yatırım yapan ve 
katma değer üreten firmalar tarafından 
Türkiye'de üretilen ve satışa sunulan 
her tür mal için fiyat etiketlerinde 'Yerli 
Üretim' logosu kullanılması zorunlu-
luğu bulunmaktadır" açıklaması yapıldı, 
yönetmelik çıkarıldı. Etiketinde “ithal 
muz” yazan “çikita muz” ambalajında da 
“Yerli Malı” logosu yer aldı. (Adamlar da 
haklı bir yerde; ithal olarak yeşil renkte 
gelen muzlar, Türkiye’de muz sarartma 
tesislerinde başından bir işlem geçtik-
ten sonra pazara sunuluyor. Yani tanıma 
aykırı sayılmaz.) 
Hal böyle olunca “milli üretim” kavra-
mına ihtiyaç doğdu. Milli üretim kav-
ramı; “fikri ve sınai” hakları Türkiye 
vatandaşına, kuruluşuna ait, bu ülkenin 
“know-how”ı demek. Hatta bu fikrin, 
patentli, faydalı model patentli ürünün 
üretimi, dünyanın herhangi bir yerinde 
olabilir, ama o “milli”dir. Türkler tarafın-
dan geliştirilen yazılımlar, hatta moda 
tasarımları bile “milli” kavramı ile nite-
leniyor, Türkiye’yi temsil ediyor. Bir milli 
tasarım ürünü, ülke dışında üretiliyor olsa 
bile, know-how bedeli Türkiye’ye geliyor. 
Ülkemizde üretilen milli tasarıma sahip 
ürünler de istihdam yaratıyor, ülkemize 
gelir sağlıyor. Ama şimdiki zamanın 
“Yerli Üretimi” ile aynı kefeye konabi-
lir mi? Deniyor ki “yerli üretim özgür-
leştirir”… Eski anlamı olsa belki ama 
şimdiki zamanda yerli üretim kaşesi taşı-
yan, aslında fevkalade yabancı bir ürün, 
ülkenize –üretimin ülkenizde yapıldığı 
sürece- bazı faydalar sağlayacak olmakla 
beraber, o ürün ile ilgili her türlü stratejik 
karar, yabancı ülkelerce ve kendi çıkarları 
doğrultusunda verileceği için (kapatıp 

gitmek dahil) ülkeyi ne derece “özgür-
leştirir? Ama ülke genelindeki tüm teşvik 
ve desteklerde “yerli üretim” ve “milli üre-
tim” arasında fark gözetilmiyor. Aslında 
birinde ev sahibisin, birinde kiracı… Bir 
de “yerli ve milli üretim” diye birleşik 
kavram kullanılıyor ki, yanlış anlamalara 
fevkalade açık bir “yanlış anlatım”a neden 
oluyor. Bu iki kavram birleşik halde iken 
hem fikri ve sınai hakları bize ait, %100 
ulusal bir know-how sahibi ürün, hem 
de ülkemizde üretiliyor anlamına geli-
yor. İşte o iki kavram arasına “ve” yerine 
“veya” koymalısınız ve birini diğerine eşit 
görmemelisiniz ki taşlar yerine otursun. 
Sıkça deniyor ki; “Yerli ve Milli Üre-
timin yolu Ar-Ge’den geçiyor”. Ama 
burada, biri “milli Ar-Ge”den, yani Türk 
mühendisin özgün tasarımından, diğeri 
ise sahipliği bir yabancı ülkeye ait, muh-
temelen o ülkede yapılan bir Ar-Ge’den 
bahsediliyor. Yani, bir kez daha düşünmek 
gerekiyor…
Bir de işin başka bir tartışma boyutu 
var ki; bünyesinde birçok komponenti 
barındıran ürün tasarımları konusunda, 
demogojiye fevkalade çanak tutan “ne 
kadar milli” tartışması… Bu tür bileşen-
lerden oluşan bir ürünün “milli” sayıl-
ması için, tüm komponentlerin “milli 
tasarım” olması gerektiğini savunanlar 
ile kaç komponentten oluşursa oluşsun, 
tasarım fikrinin özgünlüğünün, her bir 
komponentin fikir babası olmayı gerek-

tirmediğini savunanlar “ne kadar milli” 
tartışmasının tarafları. 
Sanayi sicil belgesi düzenlenirken; ürü-
nün yerli katkı oranının en az %51 olması 
gerekiyor. Şöyle ki; Yerli katkı oranı for-
mülü diyor ki ürünün nihai fiyatından 
ithal girdi payını çıkar, ürünün nihai 
fiyatına böl, 100 ile çarptığında %50’nin 
üzerinde olsun. Yani 100 TL satış fiyatına 
sahip bir ürünün ithal girdi maliyeti 51 
TL.’yi geçemez. Böyle olursa “yerli ürün” 
oluyor. “Milli” sayılması için henüz bir 
formül yok, sonuçsuz tartışmalara açık bir 
konu olarak varlığını sürdürüyor. Kimse 
durup, yerli veya ithal komponent mali-
yetinden çok daha önemlisi sağlam bir 
bilgi ve vizyon ile yoğrulan inovatif fik-
rin, ürün maliyeti içindeki, katma değer 
içindeki payı konusunu görmek istemiyor. 
Her hangi bir komponentin maliyeti ne 
olursa olsun, inovasyon değeri taşıyan bir 
fikre dönüştüren “Türk Mühendisliği”nin 
gücü, tam da bunun desteklenmesi, teşvik 
edilmesinin gereği, ülkemizi ileri götüre-
cek itici gücün aslen bu olduğu gerçeğini 
bir an önce görmemiz gerek.
Aksi takdirde, zaman zaman şahlanan 
“yerli ürünleri” destekleme, alım önceliği 
verme, hatta teşvikler gibi söylemler, bu 
konuya gerçekten ne kadar önem verdi-
ğimizi yansıtmaktan çok uzak kalıyor. 
Her şeyden önce bu politika, söylemlerde 
kalmayıp gerçeğe dönüşmeli, kamu alım-
larında bile göz ardı edilmemeli. Sonra-
sında da neyin yerli, neyin milli olduğu, 
en çok hangisinin desteklenmesi gereği 
konusunda farkındalığımız artırılmalı. 
Bu ülkeyi uluslararası arenada güçlü 
bir oyuncu yapacak yolun kapısı budur, 
açmak gerekir.
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Çeviri

likle %30). Sürekli gözetim olmadan bu 
sonuçlar bir yıl veya biraz daha fazla bir 
sürede düşmeye başlar. Tesisin HVAC 
ekipmanları ile Bina Otomasyon Sistemi 
arasında çift yönlü veri akışı ve sağlayıcı-
nın ağ operasyon merkezinde yapılacak 
optimizasyon ile HVAC sisteminin ger-
çek zamanlı gözetimi, analizi, bakımı ve 
ince ayarı mümkün olacaktır. Bir HVAC 

Tesisler, operatörlerinin bina sis-
temlerinden ve ekipmanlarından 
akan yüksek miktardaki bilgiyi 

topladıkları, analiz ettikleri ve öğren-
dikleri seviyede akıllı olmaktadır. HVAC 
sistemi bir ticari binanın enerji tüketi-
minin %44’ünü oluşturuyor, bina içeri-
sinde iskan halinde olanların konforuna 
ve (birçok üreticide olduğu gibi) ürün 

kalitesini odak alıyor ise HVAC veri-
sini temel olarak almalıdır. Bu sebepten 
HVAC sistemini bulut bazlı bir veri mer-
kezine bağlamak akıllı bir tesis yaratmak 
konusunda kritik bir bakış açısı haline 
gelmektedir. 
Bir HVAC sistemini basit bir şekilde 
optimize etmek %20 ile %50 arasında 
maliyet tasarrufu sağlayabilir (genel-

Buluta Bağlı HVAC Sistemleri 
Akıllı Tesislerin Özünü Oluşturuyor
Yazan: Ian Dempster, ES Magazine
Çeviren: Meriç Noyan Karataş
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sisteminin iyileştirilmesi sonrası elde edi-
len verimlilik kazancının sürekliliğinin 
sağlanması ve bir tesisin performansı 
hakkında sürekli olarak öngörü sağlan-
masının tek yoludur.   

Bağlı olmayan sistemler 
özelliklerini yitirirler

Optimizasyondan sonraki ilk yıl, bulut 
bağlantısı olmadan sonuçlar sabit kalır. 
İkinci yıl ile beraber, ekipmanlar eski-
meye başlamasının yanında bina ekibinin 
Bina Otomasyon Sisteminin ayarlarında 
yaptıkları muhtemel değişiklikler ile 
tasarruf miktarları düşmeye başlar. Bulut 
bağlantısının olmadığı üçüncü yılda 
doğal performans düşüşü ve operasyonel 
yorulmalar sebebiyle başlangıçtaki mali-
yet ve karbon salınımı tasarrufu yarısına 
kadar düşebilir. Harici bir “beyin” olarak 
nitelendirebileceğimiz bulut bağlantısı-
nın yokluğunda bu düşüş uzun süre fark 
edilmeyerek tesisi binlerce dolar zarara 
sokabilir. 
HVAC santrali ile optimizasyon sağlayıcı 
arasında iki yönlü bir bağlantı kurmak 
bir proje konusu olabilir ama gittikçe 
de kolaylaşmaktadır. Yeni chiller’lar, 
pompalar, VFD’ler ve hatta akıllı aktü-
atörler günümüzde kontrol yazılımına 
bağlanabilecek ve buluta veri yükleyebi-
lecek şekilde tasarlanmakta ve bu sayede 

sürekli gözetimi ve sistem optimizasyo-
nunu mümkün kılmaktadırlar. Bir tesis 
müdürü Bina Otomasyon Sistemi (BAS) 
ve Çevresel Yönetim Sistemi (EMS) veri-
lerini toplayıp paylaşabilir ve bu veri-
ler sayesinde tesisin hangi bölümünün 
en çok enerji tükettiğini, ekipmanların 
doğru ve verimli bir şekilde çalışıp çalış-
madığını, otomasyon silsilesinin HVAC 
sistemini verimli bir şekilde kontrol edip 
etmediğini ortaya çıkarabilir. 
Aynı zamanda, optimizasyon sağlayıcısı 
arızalı bileşenleri, mekanik kaymaları, 
ortam şartlarındaki değişimleri ve HVAC 
sistemindeki diğer dalgalanmaları tespit 
edebilir. Bunun üzerine, kurulu optimi-
zasyon çözümüne erişebilir, ekipmanın 
arızasını gidermek için veriyi kullanabilir, 
kontrol silsilesini iyileştirebilir ve çevresel 
parametreler değiştikçe ayar noktasını 
değiştirerek adaptasyon sağlayabilirler. 
Ayrıca uzaktan yazılım güncellemeleri 
kurarak verimlilik veya güvenilirliği artı-
rabilirler.  

Güvenlik ve ürün kalitesi öncelik 
haline geliyor

Bina Otomasyon Sistemi ile Çevresel 
Yönetim Sistemini bir optimizasyon sağ-
layıcının veri merkezine bağlamak, her-
hangi bir bina veya tesisin IT takımı için 
ağ güvenlik kaygıları doğurur. Ayrıca katı 

Çeviri

çevresel gereklilikleri olan tesisler için 
(hastaneler, laboratuvarlar, ilaç üretim 
tesisleri) doğru sıcaklık ve nem kontrolü 
hayati öneme sahiptir. Bu zorlukların 
tümünün aşılabilmesi dikkatli ve katı-
lımcı bilgi sistem mühendisliği gerektirir. 
İlk adım, BAS sensörleri ve gözetim için 
kurulan ağ ile ticari işlemler için kurulan 
ağın birbirinden tamamıyla ayrılmasıdır. 
Bu sayede fikri mülkiyet, finansal bilgiler 
ve diğer ticari veriler operasyonel veriler-
den izole edilmiş olur.  
Daha sonra; güvenliği birinci öncelik ola-
rak gören bir optimizasyon sağlayıcısı,  
siteden siteye iki tekil nokta arasında 
bir sanal özel ağ (VPN) tüneli (belirlen-
miş cihazları birbirine bağlayan özel ve 
güvenli bir bağlantı) kurmak için tesisin 
IT takımı ile beraber çalışma yapmalıdır. 
Bu tekil noktalar eşi olmayan anahtar-
lar ve erişim kontrolü ile şifrelenmiş ve 
optimizasyon sağlayıcısının mühendis-
lerinin sadece enerji yönetimi ve opti-
mizasyon servislerine erişim verilmiş 
olmalıdır. Ayrıca, optimizasyon yazılımı 
izinsiz giriş tespiti yapabilen, güvenli ağ 
bağlantılı ve yazılıma erişim izni olan 
kullanıcı sayısı limitli olmalıdır. Bir son-
raki seviye güvenlik için, bazı tedarikçiler 
optimizasyon yazılımı ile tedarikçinin 
bulut serverları arasında VPN tünel bağ-
lantısı yaratabilen ve sadece dışarıya çıkış 
yapan standart portları kullanan bir cihaz 
sunmaktadır. Bu sayede şirketin ağından 
bir link oluşturma gerekliliği ortadan kal-
mış olur.  
Bina çevre şartlarının ürün kalitesini 
veya ana faaliyet operasyonlarını etkile-
diği tesislerde, tesis yöneticileri otomatik 
sistemlerden endişe ederek, manuel yak-
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ğını bilirler. Ek olarak, bulut bağlantısı 
büyük miktarda verinin ucuz ve güvenli 
bir şekilde transferini ve depolanmasını 
mümkün kılar.  

Daha akıllı sistemler ufukta 
beliriyor

Makina öğrenimi ve yapay zeka, HVAC 
sistemlerinin daha da iyi bir şekilde 
kontrol edilebilmesi için uygun hale 
gelmektedir. Veri ardıştırma, arşivlen-
miş veri ve verimlilik ve enerji modelleri 
ile optimizasyon ve analiz yazılımı farklı 
ekipmanların farklı koşullara tepkisini 
öğrenerek, Bina Otomasyon Sistemine 
HVAC sistemini en verimli şekilde nasıl 
çalıştıracağını söyleyebilir. Hatta gelecek-
teki şartlara göre kullanılması en uygun 
ekipmanları bile öngörebilir. 
Makina öğrenimi yoluyla otomatik opti-
mizasyon tasarruf seviyelerini yukarı 
çekebilir. Optimizasyon programlarına 
makina öğrenimini ekleyen şirketlerin 
%5-%7 arası ek verimlilik kazandıklarını 
şimdiden görmeye başladık. Bunların bir 
örneği, sistem yükünü, hava koşullarını 
ve iskan miktarını göz önüne alarak en 
verimli ekipman kombinasyonunu belir-
leyen dinamik ardıştırmadır. Program 
zaman içerisinde öğrenmekte ve ekip-
man verimliliği değiştiğinde yeni silsi-
leler belirleyerek sistemin enerji tasarruf 
miktarını sürdürme hatta iyileştirmeyi 
mümkün kılmaktadır. 
Bulut üzerinden iki yönlü bağlantı 
makina öğrenimini mümkün kılmakta ve 
sonunda tesisi akıllı hale getirmektedir. 
 

laşımın doğru operasyonel parametrele-
rin sürdürülmesinin tek yolu olduğuna 
inanırlar. Fakat bu inanışın optimizasyon 
ve akıllı bina avantajlarını kaybetmenin 
kesin bir yoludur. Tedarikçi, optimizas-
yon parametrelerine ince ayar yapmak 
için tesis operatörleri ile beraber çalışıp 
verimlilik ve çevresel gereklilikleri bir-
likte göz önünde bulundurarak optimi-
zasyon sisteminin çalışma şekli ile ilgili 
eğitim vermelidir.  

Doğru şekilde bağlanma 
faydalarıyla gelir

Bulut bağlantısının faydaları uygun 
güvenlik kurulumları için harcanan 
çabaya fazlasıyla değmektedir. En önem-
lisi süregelen enerji kullanımı ve maliyet 
tasarruflarının teminat altına alınması. 
Örneğin, 18 milyon ft2’lik bir üniversite 
kampüsünün chiller santrallerini iyileş-
tirerek verimliliğini %23 oranında art-
tırdığını gördük. Tesis, bulut bağlantılı 
optimizasyon yazılımı sayesinde her yıl 
1 milyon dolardan fazla tasarruf etmek-
tedir. Ayrıca 110.000 ft2’lik araştırma 
laboratuvarının chiller santralini opti-
mize edip buluta bağlayarak verimliliğini 
%27’den daha fazla arttırdığını gördük. 
Pensilvanya’daki Hershey Tıp Merkezi, 
tesis yıllık enerji tüketimini 4 GWh azal-

tan ve sistem verimliğini %21 iyileştiren 
optimizasyon yazılımı ile yılda 300.000 
dolardan fazla tasarruf elde etmiştir. 
Operasyonel verinin bulut yoluyla payla-
şılması HVAC, BAS ve EMS sistemleri 
üzerinde büyük bir görünebilirlik sağla-
makta, dolayısıyla ekipmanlar üzerinde 
çok daha iyi bir kontrole imkan vermek-
tedir. İki yönlü veri akışı analiz yazılımına 
ve HVAC sistemine herhangi bir yerden 
tam erişimi mümkün kılmaktadır. Örne-
ğin, tesis müdürü sabah ilk iş olarak chil-
lerin kontrolünü evinden yapabilir veya 
optimizasyon tedarikçisi sistemin bir 
problemini çözmek için uzaktan bağla-
narak sistemin en küçük bileşenine kadar 
erişim sağlayabilir. Mekanik problemler 
dahi daha kısa sürede çözülebilir çünkü 
mekanikler önceden neyin çalışmadı-
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Makale

Şok dondurucu kurulumları, soğutma 
uygulamaları içinde kuşkusuz en 
zorlayıcı proseslerden biridir. Özel-

likle et ürünlerinin (büyük ve küçükbaş 
memeli, kanatlılar ve deniz mahsülleri, 
yığıntı etler  ile döner ürünleri) şoklan-
ması tüm toplum sağlığı için başlangıç 
proseslerinden biridir. Ülkemizde yaşanan 
gıda zehirlenmelerinin temelini oluşturan 
soğuk zincir halkasının önemli bir baş-
lığı, şok dondurma metodudur. Bu yazı 
bu alanda ortaya çıkan güncel sorunların 
çözümüne katkı koymayı hedeflemektedir.

Tasarım kriterleri için ilk nokta şoklanacak 
ürün tanımının tam yapılmasıdır. Çünkü 
ürün içine nüfuziyet en kritik konu başlı-
ğıdır. Ürün giriş sıcaklığı, ürün boyutu, yağ 
oranı, depoya konulma şekli, ambalaj gibi 
konular hasas sonuçlar yaratabilir. 

Kalın Gövdeli Ürünler (Orkinos, 
Sığır Gövdesi, Döner, Kasa İçine 
Yığıntılı vb.) nüfuziyet açısından has-
sas ürünler olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Özellikle yığıntı etler bir naylon 
ambalajla sarılır ve şoklanmaya çalışılır 
ise, proses zorlu hale gelmektedir. Bu 
durumda yapılması gereken çalışmayı 
adım adım yazabiliriz.

Yalıtım Seçimi kritik öneme sahiptir. 
Şoklama sistemlerinde 200 mm/250 
mm poliüretan esaslı bir yalıtım yeterli 
olacaktır. Bunun altı, enerji tüketimi 
açısından verimsizliğe gider. 

Şok Dondurucu Alan boyutlandı-
rılması kritik öneme sahiptir. Hesapla-
mada şok dondurucu konulacak yer ve 
şoklanacak ürünlerin alan içine yerle-

Yazan: Hayati Can, Makina Mühendisi, Friterm A.Ş. İş Geliştirme Müdürü

şimi çizilerek karar verilmelidir. Burada 
hava hızı hesabı çıkarılırken, ürün üze-
rinden geçen hava hızı 5 m/s hızın altına 
düşmemelidir. 
Bunun sağlanabilmesi için boş durum-
daki hava hızı 2 m/s mertebesinde olma-
lıdır. 

Kapasite Hesabı çok iyi yapılmalıdır. 
Kapasite hesabında duvarlar, zemin ve 
tavan ısı kazançları, üründen gelen ısı 
(donma ısısı dahil) ve şok dondurucu 
fanları ile defrost sonrası kalan ısı hesaba 
katılmalıdır. Dondurma prosesi içinde 
defrost işlemi uygun değildir. Defrost 
süresini uzatmak için giriş hava kısmında 
kanat aralıkları açılarak kademeli geçiş 
sistemi uygulanabilir. Bu durumda giriş 
havasının nemi alınır fakat dondurma 
prosesi devam eder.  
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Kasa içinde şoklanacak ise, kasa 
dışındaki boşukların nüfuziyet sorunu 
yaratmayacak ölçüde olması gereklidir. 
(Günümüzde en fazla sorun alanların-
dan biri kasa seçiminde yapılan hatadır.) 
Soğuk enerji kapasitesi yeterli olsa bile 
nüfuziyet nedeniyle şoklanma sürelerini 
tutturmak için kasalardaki boşluklar 
yeterli olmalıdır. 

Tünel Uygulaması, şoklamanın 
temellerinden biridir. Hava ürün üze-
rinden geçtikten sonra zorunlu olarak 
dondurucuya dönmelidir. Ara bölme 
genellikle ince bir panel ile sağlanabi-
lir. Tünel yapılmadığı durumlarda tüm 
ürünlerin eşit zamanda dondurulması 
garanti edilemez.

Şok Dondurucu Seçimi bu tür ürünler 
için kompakt seri olarak uygunluk gös-
terir. Soğuk hava dondurucudan çıkar 
ve direkt ürün üzerine çarpar. Oda yük-
sekliği şok dondurucu yüksekliği ile aynı 
olmalıdır. Oda genişliği şok dondurucu 
genişliğinin 500 mm/1000 mm arasında 

fazlası olarak seçilmelidir. Kullanılacak 
fanlar hem batarya basınç kayıplarını 
hem de karşı yükü yenebilecek nitelikte 
olmalıdır. Fan çapları 630, 800, 910, 1000 
ve 1250 mm olabilir. Fan seçiminde kri-
tik halka, şoklanacak ürün ve hava geçiş 
kesitine bağlı olarak hesaplanmalıdır. 
Ürün üzerinden geçen hava hızı 5 m/s 
veya üzerinde olmalıdır.

Genleşme Valfi (Expansion Valf ) 
seçimi DX sistemler için bir diğer kritik 
öneme sahiptir. Şok dondurucu sistem-
lerde termostatik ve elektronik valf kulla-
nımı mümkündür. Evaporatör kapasite-
sinin donma süreci ve sonrasında verimli 
olması için tavsiye ettiğimiz uygulama 
(Freonlu uygulamalar için) EEV (Elekt-
ronik Expansion Valf ) kullanımıdır.

Defrost Uygulaması muhtelif biçim-
lerde yapılabilir. En yaygın kullanılan 
elektrkli defrost uygulamasıdır. Bu uygu-
lamada yüksek enerji tüketimi temel 
sorundur. Ayrıca yangın riski için düzenli 
bakım yapılmalıdır. Eğer tesiste sıcak su 
kaynağı var ise, sulu defrost uygulaması 
enerji yönünden iyi bir çözüm olabi-
lir (Bu durumda drenaj hatları ve tava 
derinlikleri özel hesaplanmalıdır). Sıcak 
gaz defrostu bu uygulamalarda zorla-
yıcı bir sistem olur. Kurulum yönünden 
iyi incelenmelidir. Son dönemde kapalı 
devre defrost (sıcak glikollü defrost) 
uygulaması en ideal seçenek olarak kar-
şımıza çıkar. Sistemdeki atık enerji ile 
beslenen bir glikol tankı vasıtasıyla, hızlı 
ve temiz bir defrost mümdür. Atık ener-
jinin yeterli enerji olmaması durumunda 
tank içine elektrikli bir ısı kaynağı yerleş-
tirilerek proses güvenliği garantiye alınır. 

Fanların ve Tavaların Korunması 
için mutlaka özel ısıtıcılar kullanılmalı-
dır. Fan arızalarının önemli bir bölümü, 
donma sonucu oluşan buza kanatların 
çarpması nedeniyle meydana gelir. Def-
rost sonucu ortaya çıkan suyun sistem-
den atılması için, oda içinde olan drenaj 
borusunun açık kalması sağlanmalıdır. 
Tava arızalarının nedenlerinin başında, 
drenaj giderlerindeki sorunlar bulun-
maktadır. Fan ve drenaj hatları buzlan-
maya karşı korunmalıdır. 

Kompakt Seri Şok Dodurucu temsili resmi 
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Ürün Tanıtımı

KSB’den Calio SI HMI/Dual/
EcoMatch-Bağımsız Çalışan 
Yüksek Verimli Islak Rotorlu 
Sirkülasyon Pompası

K SB ısıtma, havalandırma ve iklim-
lendirme için kapsamlı bir ürün 
programı sunuyor. KSB’nin ürün 

grubunda pompalar, vanalar, hidroforlar, 
yangın setleri, otomasyon çözümleri ve 
benzeri binlerce ürün bulunuyor. KSB’nin 
ürün gamına yeni eklediği son teknoloji 
sirkülatörü Calio SI, en iyi teknoloji, en 
iyi fiyat/performans oranı sunuyor. Calio 
SI, OEM Pazarı için tasarlanıp üretilen 
yüksek verimli sirkülatörlerdir. Sadece bu 
yerlileşmiş yüksek kaliteli KSB pompa-
sından değil, özel fiyat avantajından da 
faydalanılarak tüm gümrük vergileri ve 
ithalat masraflarından tasarruf edilebilir. 

Üç pompa türü, bir avantaj, 
maksimum esneklik
Calio SI, üç farklı çalışma moduna sahip-
tir: Sabit basınç veya oransal basınç kon-
trolü ile otomatik mod, manüel kullanıcı 
arayüzü girişi ile açık çevrim kontrol ve 
PWM ile kapalı çevrim kontrol. Tam 
olarak kullanıcıların ihtiyaçlarına göre 
tasarlanmış olan Calio SI, HVAC uygu-
lamalarının tüm gereksinimlerini karşılar. 
KSB’nin yüksek verimli bağımsız sirkü-
latörleri, çalışma moduna bağlı olarak 
farklı kontrol seçenekleriyle birliktedir. 
Bunlar, kolayca erişilebilen bir kontrol 
paneli ya da bir PWM sinyaliyle kontrol 
edilebilir. Bu seçim, ürünün kolayca çalış-
tırılmasını ve çok çeşitli uygulamalara 
uygun olmasını sağlar. 
Tüm Calio SI pompa türleri, esnek ve 
güvenilir pompa çalışması için otomatik 
ve manüel işlevlidir. 

Otomatik İşlevler
•	 Çalışma moduna bağlı olarak sürekli 

çıkış gücü ayarlama
•	 Yumuşak kalkış
•	 Entegre elektroniğiyle tam motor 

koruması
•	 Otomatik rotor deblokaj sistemi

Manüel İşlevler
•	 Çalışma modunu ayarlama
•	 Fark basıncı ayar noktasını ayarlama
•	 Seviyeyi ayarlama (açık döngülü 

kontrol) 
•	 Havalandırma tapası
•	 Rotor deblokajı

Uygulamalar
Isıtma ve iklimlendirme sistemleri, 
endüstriyel tesisler, tek hatlı ve çift hatlı 
ısıtma sistemleri, yerden ısıtma sistemleri, 
depolama tankı çevrimleri, güneş enerjisi 
sistemleri, ısı pompaları, kit sistemler, 

kombiler, kazanlar

Düşük Maliyet
•	 Türkiye’de üretilmiştir. Yerli malı ve 

TÜR (Teknolojik Ürün Deneyim) 
belgesine sahiptir. 

•	 Gümrük masrafları ve ithalat 
masrafları yoktur.

•	 Yüksek verimlilik teknolojisiyle 
hız kontrolünü birleştirerek enerji 
maliyetlerinden maksimum tasarruf 
sağlar.

•	 Yüksek verimlilik ve düşük 
titreşim için 3 fazlı stator sargısı ve 
patentli yüksek verimli rotor yapısı 
kullanılmıştır. 

Çalıştırılması Kolaydır
•	 Standart bir özellik olarak kapalı 

döngülü kontrol çalışma modu için 
0-10 V girdi,

•	 Bina Yönetim Sistemleri (BMS) ile 
kolay entegrasyon, 

•	 Tak ve çalıştır: Kurulumu ve 
çalıştırması kolay,

•	 İki basma düğmesine sahip kontrol 
paneli: Çalışma modunu seçmek 
için yukarı aşağı hareket ettirin,

•	 Tüm harici kontrol modları için bir 
konektör,

•	 Çeşitli pompa kontrolü seçenekleri 
(Kontrol Paneli, PWM, 0-10 V, 
EcoMatch),

•	 Otomatik rotor deblokaj sistemi,
•	 Yumuşak kalkış (soft starter) 

işleviyle birlikte tasarlanmıştır,
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•	 PWM	ile	hata	mesajları	(Çift	yönlü	
PWM	sinyali),

•	 6	kutuplu	rotor	ve	optimize	edilmiş	
minimum	vuruntu	momenti	
nedeniyle	düşük	gürültü	seviyesi.

Ekonomik
•	 Yüksek	verimliliğe	sahip	ıslak	rotor	

motoru:	EEI	≤	0,2
•	 ErP	2015	enerji	verimliliği	

düzenlemelerinin	gereksinimlerini	
fazlasıyla	karşılayan	maksimum	
enerji	verimliliği	ile	geleceğe	yönelik	
tasarımdır.	

•	 Klasik	3	hızlı	sirkülatörlere	göre	
%80	enerji	tasarrufu	sağlar.

•	 Bakım	gerektirmez.

Güvenilir
•	 Ferrit	mıknatıslı	rotor	yapısından	

dolayı	tesisat	içinde	oluşan	
ferromanyetik	parçacıkların		
düşük	oranda	hava	aralığında	

toplanması	ve	kilitli	rotor	
durumunun	oluşmasının	
engellenmesi,

•	 Tamamıyla	kapalı	rotor	sayesinde	
yüksek	korozyon	koruması,

•	 Entegre	elektroniğiyle	tam	motor	
koruması,

•	 Salmastrasız	pompa:	Mil	
sızdırmazlığı	yoktur	ve	sürtünme	
momenti	düşüktür,

•	 Elektrikli,	sensörsüz,	hız	kontrollü	
motor,

•	 1400-4000	dev/dak.	arasında	
değişken	hız,

•	 Kendinden	soğutmalı	rotor	grubu,
•	 Seramik	rotor	yataklama	sistemi	

sayesinde	uzun	hizmet	ömrü,
•	 Röle	üzerinden	pompayı	besleyen	

sistemler	ve	uzun	röle	ömrü	için	ani	
akım	limiti	<4A,

•	 Manüel	ve	entegre	koruma	
işlevleri	sayesinde	yüksek	düzeyde	
güvenilirlik.

Esnek
•	 Geniş	ürün	çeşitliliği:	Farklı	

basınçlarda	çalışma,	dişli	bağlantılı	
pompa	giriş	ve	çıkışı,

•	 4	sabit	basınç	eğrisi	ve	4	oransal	
basınç	eğrisi,

•	 Müşterinin	talebi	üzerine	hızlı	
tedarik,

•	 Calio	SI	EcoMatch	için	EcoMatch	
işlevi:	Enerji	bakımından	verimli	
çalıştırma	için	sisteme	otomatik	
uyarlama.

Fazla Yer Kaplamaz
•	 Grup	olarak	tasarlanan	elektronik	

aksam,	pompa	ve	motor	sayesinde	
minimum	CO2	salımı	sağlar.

•	 Bu	ürünün	en	ileri	teknoloji	ile	
tasarlanıp	üretilmesinde		
TÜBİTAK,	Ekonomi	Bakanlığı,	
Bilim,	Sanayi	ve	Teknoloji	
Bakanlığı’nın	tam	destekleri	
alınmıştır.	

205 x 115 mm

Yenilenebilir Enerjilerle ilgili en güncel 
haberlere dijital mecralarımızdan ulaşmak artık

Yenilenebilir Enerjilerle ilgili en güncel 
haberlere dijital mecralarımızdan ulaşmak artık

www.yenienerji.com

www.yenienerji.com

• Sektörün en güncel haber portalı: www.yenienerji.com

• Aylık haber bülteni ile aktüel haberlere ulaşma fırsatı

• Flipbook üzerinden dergiyi online okuma ve indirme imkânı

• Sosyal medya üzerinden sektördeki son gelişmeleri takip etme imkânı

• Vodafone dMags Dergilik mobil uygulamasından anında dergiye erişim

• Sektörün en güncel haber portalı: www.yenienerji.com

• Aylık haber bülteni ile aktüel haberlere ulaşma fırsatı

• Flipbook üzerinden dergiyi online okuma ve indirme imkânı

• Sosyal medya üzerinden sektördeki son gelişmeleri takip etme imkânı

• Vodafone dMags Dergilik mobil uygulamasından anında dergiye erişim

daha kolay!

daha kolay!

Vodafone dMags Dergilik 
mobil uygulaması ile 
dergilerinize anında erişin...

Vodafone dMags Dergilik 
mobil uygulaması ile 
dergilerinize anında erişin...
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Aldağ Aldapool Havuz Tipi Nem 
Alıcı Klima Santralleri

Aldağ Aldapool Havuz Tipi Nem 
Alıcı Klima Santralleri; kapalı 
yüzme havuzları, kurutma pro-

sesleri ve nem alma ihtiyacı duyulan özel 
yerlerin rutubetinin alınması ile iklim-
lendirmesi için geliştirilmiş özel klima 
santralleridir. 
Aspiratör, vantilatör, ısı geri kazanım 
bataryası, direkt genleşme, soğutucu 
ve ısıtıcı, sıcak sulu son ısıtma ve elek-
trikli rezistans tipi ısıtıcı bölümlerinden 
oluşmaktadır. Nem alma ve soğutma 
çevriminin kademeli olarak sağlanması 

için sessiz olan hermetik kompresörlere 
haizdir. Cihaz; nem alma çevrimi için 
özel olarak hazırlanmış kontrol prog-
ramını içeren elektronik panel ve seri 
koruma kilitlemeleri ile teçhiz edilmiş, 
elektrik kumanda sistemi cihaz bünye-
sine yerleştirilmiş ve elektrik bağlantıları 
yapılmış vaziyette teslim edilmektedir. 
Otomatik kontrol sistemi sayesinde yaz, 
kış gece ve kış gündüz modüler seçenek-
leri ile havuz mahalini istenilen sıcaklık 
derecesi ve nem mertebesinde şartlan-
dırmak, taze hava ve egzoz ihtiyacını 

karşılamak mümkün olmaktadır. Mod-
bus protokolü ile bina otomasyon siste-
mine bağlanabilmektedir. Kapalı havuz 
yüzeyleri göz önünde bulundurularak 6 
ayrı tip ve kapasitede seri ve modüler 
olarak paket halde üretilmektedir. İlk 
defa ISK-SODEX Fuarında sergilenen 
Aldapool ALPS serisi nem alma cihaz-
ları bünyesine yerleştirilen çapraz akışlı 
%80 verimli ısı geri kazanım sistemi ile 
boyutları küçülerek kapladığı hacimden 
%16 , harcadığı enerjiden de %30 tasarruf 
sağlamaktadır.
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Uçtan Emişli Santrifüj Norm Tip 
Pompalarda Güvenilir Çözüm: 
ETNA EA Serisi

TS EN 733 standardına uygun, yatay 
milli, tek kademeli, uçtan emişli 
ETNA EA serisi santrifüj pom-

paları ile yüksek performans ve dayanıklı 
tasarım bir arada sunuluyor. Eksenel yük 
pompa fanı üzerine açılan dengeleme 
delikleriyle düşürülüyor, pompa fanı-
nın dinamik olarak balansı alınıyor. 
Sızdırmazlık ise mekanik salmastra ile 
sağlanıyor. Uzun ömür ve kolay bakım 
imkanı sunan ETNA EA serisi santri-
füj pompalar HVAC sistemleri, yangın 
pompa sistemleri, sulama, su temini, 
arıtma gibi uygulama alanlarına hitap 
edecek şekilde dizayn edilmiştir. Gelişmiş 
pompa özelliklerini, inovatif teknoloji ile 
harmanlayarak, kaliteli, güvenli, yüksek 
performanslı, enerji tasarruflu, çevreye 

duyarlı ve düşük işletme maliyetli ürün-
lerini sektöre ve son kullanıcılara sun-
mayı misyon edinen ETNA, Türkiye’de 
ve dünyanın pek çok ülkesinde prestijli 
projelerde tercih ediliyor ve güvenle kul-
lanılıyoır.

Tasarım Özellikleri 
Pompa Gövdesi: GG25 - Pik Döküm 
Mil: AISI 316
Çark: GG25 (opsiyonel olarak bronz)
Adaptör: GG25 
Mekanik Salmastra: Karbon / NBR / 
Silisyum Karbür

Akışkan Özelliği 
•	 Temiz, katı aşındırıcı partikül 

içermeyen, kimyasal olarak  

nötr olan, tepkimeye  
girmeyen ve patlayıcı olmayan 
akışkanlar

•	 Sirkülasyon suyuna katılabilecek 
maksimum glikol oranı %30’dur.

Teknik Özellikler 
Maks. Debi: 500 m³/h 
Maks. Basma Yüksekliği: 130 mSS 
Motor Hızı: 1450-2900 d/dak.  
Bağlantı: DN 32 - 150 (PN16)
Güç: 0,25 - 160 kW  
Azami Çalışma Basıncı: 16 bar 
Azami Ortam Sıcaklığı: 40°C  
Pompalanan Sıvı Sıcaklığı: 
-10°C ÷ +120°C 
Koruma sınıfı: IP44
İzolasyon Sınıfı: F sınıfı

Ürün Tanıtımı
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Doğa Sektörel Yayın Grubu
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu 34718 Kadıköy, İstanbul
Tel: (0216) 327 80 10  Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com
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Sektörünüzle ilgili en 
taze haberler burada!
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Duş alacaksınız, musluğu açıyorsunuz 
birkaç dakika suyu akıtarak sıcak suyun 
gelmesini bekliyorsunuz, biraz da iste-

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

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

Mutlu yıllar...

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

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

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

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

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

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

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

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

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

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

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

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

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



Türkiye İklimlendirme Sektörünün 
küresel gücü 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

çıtayı birlikte
yükseltelim...



Doğru Hava Uzmanı

DAIKIN 
KOMBi

DÜNYANIN 
EN AZ YER KAPLAYAN KOMBiSi 

• Çok tasarruflu   •  Çok sessiz

S a d e c e  D a i k i n  B a y i l e r i n d e

Çağrı Merkezi 444 999 0 • daikin.com.tr








