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

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

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

www.viessmann.com.tr
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Prof. Dr. Hasan A. Heperkan 

İstanbul Aydın Üniversitesi

G Ö R Ü Ş

OVID-19 pandemisi, bütün dünyada, olaylara ba-
kış açımızı ve yaklaşımlarımızı etkiledi, hatta de-

ğiştirdi. Geçen yıl, binaların enerji performansının 
iyileştirilmesi, fosil yakıtların kullanımının azaltılma-
sı, binaların ısıtma, soğutma ve havalandırma sis-
temlerinin neden olduğu doğrudan ve dolaylı CO

2
 

emisyonlarının azaltılması, iç ortam kalitesinin iyi-
leştirilmesi tartışılırken, bugün sağlığımızın korunması ve eko-
nomik küçülme ana odak noktamız olmuştur. Binaların genel 
çevresel etkilerine bakarken, dayanıklılık, iyileştirme, onarım, 
yeniden kullanılma yeteneği, geri kazanılabilirlik ve geri dönüş-
türülmüş malzemelerin kullanımı ilgimizi çekiyordu.

Dünya nüfusunun sağlığı şu anda daha büyük endişe kaynağı-
dır. Tüm dikkatimiz, daha fazla yayılmayı önlemeye, COVID-19 
virüsünün etkisini kontrol etmeye ve bu salgının ekonomik et-
kisinin nasıl üstesinden gelineceğine odaklanmıştır. Ancak bu 
yeni durum, iklim değişikliği tehlikesini ortadan kaldırmamak-
tadır. Daha önce planlanladığımız enerji tasarrufu ve CO

2 
emis-

yonu azaltma programlarına, Binaların Enerji Performansı (EPB) 
yanında İç Ortam Kalitesini (IEQ) iyileştirmeye yönelik eylemleri 
de katmalıyız. 

İklimlendirme sektörü bu durumda ne yapmalıdır? İlk iş olarak, 
havalandırma ve iklimlendirme sistemlerini doğru kullanarak 
sağlıklı iç ortam şartlarını korumalıyız; böylece enfeksiyon riski-
nin en az olduğu ortamı yaratmalıyız. İlk öncelik, işyerlerinde, 
ofis binalarında, okullarda, bakımevlerinde, otellerde vb. yer-
lerde güvenli bir iç ortama sahip olmaktır. Artık insanlar top-
lumdan izole yaşadıkları evlerinden yavaş yavaş çıkarak, daha 
fazla insanın, bugünkü anlayışla olağan kabul edilen hijyenik 
şartlarla daha düşük yoğunlukta birlikte çalıştığı yerlere dönü-
yorlar. Sektörün bir başka görevi de, havadan bulaşacak mikro 
organizma ve virüslere karşı korumalı bina mekanik sistemleri-
nin tasarımı, yenilenmesi ve bakımı için yeni güvenilir yaklaşım-
lar geliştirmektir. Havanın sadece havalandırma için değil, aynı 
zamanda enerji transferi için de kullanıldığı, önemli bir sirkü-
lasyon gerektiren tüm hava sistemleri, iyi bir seçenek olmaktan 
çıkmıştır. Enerji açısından verimli olmadıkları gibi, merkezi hava 
karışımını da önleyemezler. Bu sistemlerin yenilenmesi hem bi-
naların enerji performansına, hem de iç ortam kalitesinin iyileş-
tirilmesine aynı anda katkı sağlayacaktır.

Kısa ve uzun vadede, ulusal iklim anlaşmalarının uygulanması, 
çevre dostu teknolojilerin desteklenmesi ekonomiye milyarlar-

ca liralık yatırım dürtüsü sağlayacaktır. Bu para fosil yakıt itha-
latına değil, Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de emek yoğun 
çalışan şirketlere gidecek, istihdamı artıracaktır.

COVID-19 krizinin getirdiği yeni gerçeklik, küresel ısınma ve 
iklim değişikliği hedeflerine daha fazla önem vermemizi sağ-
lamış, dayanıklı, sağlam ve sürdürülebilir bir ekonomi inşa et-
mek için ihtiyaç duyulan ekonomik iyileşme çabalarıyla karbon 
emisyonlarını azaltma programlarının uyumlu hale getirilme ih-
tiyacını güçlendirmiştir. İç ortam kalitesi için çıkarılan yönerge-
ler karşılansa bile bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Bu belirsizlikle 
başa çıkmak, sağlıklı ve konforlu binaların (yeniden) tasarlan-
ması için gereksinimleri (olumsuz etkileri önlemek için) ve ter-
cihleri (olumlu deneyimleri teşvik etmek için) belirlemek üzere 
son zamanlarda, yeni modeller araştrılmaktadır.

Yeniden düzenlenen EPBD (Binaların Enerji Performansı Di-
rektifi), enerji verimliliği gereksinimlerinin ortaya çıkmasına ve 
bunlarda iyileştirmelere yol açacaktır. AB ülkelerine, ulusal yapı 
kanunlarını yeniden yazmak veya revize etmek için 10 Mart 
2020'ye kadar süre verilmişti, ancak COVID-19 pandemisi 
nedeniyle termin tutulamadı. Bu bağlamda CEN / CENELEC 
kapsamı içerisinde bir dizi yeni EPBD standardı geliştirilmiştir. 
Bu standartların çoğu, enerji tüketimini hesaplama yöntemle-
ri veya dış hava koşullarının belirlenmesi gibi doğrudan enerji 
performansıyla ilgili hususlara odaklanmıştır.

Komisyon ayrıca CEN/CENELEC'ten enerji hesaplamaları ve 
değerlendirmeleri bağlamında kullanılması gereken sağlık ve 
konforla ilgili performans kriterlerini tanımlayan bir standardı 
(yeniden) geliştirmesini istemiştir. EPBD-IEQ standardının son 
versiyonu geçen ilkbaharda (01-05-2019) 'EN 16798-1: 2019' 
adıyla resmi olarak yayınlanmıştır (tam başlık: Binaların Enerji 
Performansı - Binalar için havalandırma - Bölüm 1: İç hava ka-
litesi, ısıl çevre, aydınlatma ve akustiği ele alan binaların enerji 
performansının tasarımı ve değerlendirilmesi için iç ortam girdi 
parametreleri - Modül M1-6; Energy performance of buildings 
– Ventilation for buildings – Part 1: Indoor environmental input 
parameters for design and assessment of energy performan-
ce of buildings addressing indoor air quality, thermal environ-
ment, lighting and acoustics – Module M1-6). EN 16798-1: 
2019, EN 15251'in yerini almış ve ısıl ortam, iç ortam hava 
kalitesi, aydınlatma ve akustik için kategori I, II, III seviyesindeki 
parametrelere odaklanmıştır - bazen seviye IV de kullaılmıştır 
(seviye I en iyisidir, III / IV en kötüsüdür). Standart, bina sistemi 
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tasarımı ve enerji performansı hesaplamaları için bu paramet-
relerin nasıl kullanılacağını açıklar. Enerji performansı açısından 
bina havalandırmasının genel yönlerini ele alan genel bir EN 
16798 serisinin bir parçasıdır. Standardı desteklemek ve açık-
lamak için 16789-2 numaralı bir Teknik Rapor da geliştirilmek-
tedir [1]. Teknik rapor TR16798-2 yanında ISO-CD17772 ve 
ISO-DTR17772 belgeleri de vardır.

Standartta bina iç ortam kalitesi 4 sınıf için tanımlanmıştır. Sı-
nıfların ayrıntıları EN16798-1 belgesinin eklerinde tablolar ha-
linde yer almaktadır. Ülkeler bunların hepsini kullanabilecekleri 
gibi sadece birkaçını da adapte edebilirler; tablolardaki değer-
leri kendi ülkelerine uyarlayabilirler. Şartlar tamamen, binayı 
kullanan kişilerin etkilenmeleri dikkate alınarak belirlenmiştir; 
kullanılan mekanik havalandırma sisteminin yada doğal hava-
landırmanın etkisi yoktur. 

Söz konusu sınıflar:

I.  Yüksek seviyede beklenti olan, engelli, hasta, bebekler, 
 yaşlılar gibi hassas ve kolay etkilenebilecek kişilerin 
 bulunduğu mahaller.
II.  Normal seviyede beklenti olan mahaller.
III. Kabul edilebilir seviyede beklenti olan mahaller.
IV. Düşük seviyede beklenti olan mahaller. Bu sınıf yılın belirli 
 süreleri için kullanılır.

EN 16798-1 de yer alan kriterler, öncelikli olarak insan kulla-
nımına yönelik olan ofisler, okullar, konutlar ve diğer kapalı or-
tamlar için standart enerji hesaplamalarında kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Standart bunu tasarım yöntemlerini belirleyerek 
değil (üreticileri kendi yöntemlerini sunmakta özgür bırakır) 
bunun yerine ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma 
sistemlerinin tasarımında ve işletilmesinde uyulması gereken 
parametreleri vererek sağlar. EN 16798-1, EPB standart serisin-
de zorunlu olmayan bir standarttır, ancak AB üye ülkeleri ulusal 
bina kodlarını iyileştirmek için standarttaki unsurları kullanabi-
lirler. Standart, duruma dahil edilebilecek kılavuz değerleri verir 
(örn. yerel bir bina yönetmeliği, yeni veya yenilenmiş binaların 
yetersiz havalandırılmasını, aşırı ısınma problemlerini veya te-
sisat gürültü sorunlarına atıfta bulunmayabilir). Uzun vadede 
genel hedef, sadece bina stokunu enerji açısından nötr hale ge-
tirmek değil, nihai hedef hem enerji performansı hem de sağlık 
performansı açısından iyi puan alan binaları gerçekleştirmek 
olmalıdır. Yeni standart tam da bunu yapmak, yeni ve mevcut 
binaların enerji verimliliğini artırmak için (yeniden) tasarlandı-
ğında bina sakinlerinin refah ve konforunun sistematik olarak 
dikkate alınmasını garanti etmek için geliştirilmiştir [1]. 

Avrupa bina stokunun enerji performansı açısından yenilenme-
si, CO2 emisyonlarının azaltılması için çok önemlidir. Binalarla 
ilgili emisyonların toplam CO2 emisyonlarının %35'ini oluştur-
duğu tahmin edilmektedir. Bina stokunun çevre dostu düşük 
enerjili alternatife dönüşme oranı Türkiye’de oldukça yüksek 
olmasına karşın Avrupa'da oldukça düşüktür ve yıllık %1 ile 
%2 arasında bir seviyede kalmaktadır. Bu dönüşüm oranı, 
Avrupa Komisyonu tarafından enerji kullanımının ve fosil ol-
mayan yakıt enerji üretiminin azaltılmasına ilişkin çok iddialı 
hedeflere ulaşılmasını sağlayamaz. Bina stokunun düşük enerji 
kullanımı olan binalara dönüşüm oranının düşük kalmasında 
farklı engeller vardır; yenileme işleminin maliyeti fazla ve ye-
nilemeyi gerçekleştirmek için gerekli yatırımların geri dönüş 
süreleri çok uzundur.

Yukarıda belirtilen konuları ele almak için ALDREN Projesi 
2017'de tasarlanmış ve başlatılmıştır. Proje, Avrupa Komisyo-
nu tarafından Horizon 2020 Programı (aldren.eu) kapsamında 
verilmiştir. ALDREN, “Kapsamlı Enerji Yenileme İttifakı” anlamı-
na gelir. ALDREN'in temel amacı, binaların enerji yenilemesini 
ilerletmek için operasyonel metodoloji geliştirmektir; ofisler ve 
oteller hedef binalardır.

ALDREN projesi (ALliance for Deep RENovation in Buildings), 
EPBD Art. 11 (9) ve CEN / ISO standartlarını temel alan, Euro-
pean Voluntary Certification Scheme (EVCS), Avrupa Gönüllü 
Sertifikasyon Programının, ticari binalar için genişletilmiş bir 
iyileştirmesi ve uygulamasıdır [2]. 

ALDREN projesinin temel hedefleri şunlardır: 

 uyumlu bir Avrupa enerji performansı derecelendirme 
 metodolojisi sunmak, 

 karşılaştırılabilirliği ve güveni artırmak için kapsamlı 
 yenilemelerde enerji performansını tasarlamak ve ölçümlerle 
 doğrulamak. Öngörülen (hesaplanan) ve gerçek enerji 
 performansı arasındaki boşlukları ve tutarsızlıkları azaltmak. 

 enerji tasarruflu yenilemeyi, yüksek kaliteli iç ortamlarla 
 (ALDREN TAIL) ilişkilendirmek.

 kapasitesi ile uyumlu hale getirmek. 

Tüm bu unsurlar ALDREN BRP, Bina Yenileme Pasaportunda 
benimsenmiştir ve ayrıca Yenileme Yol Haritası oluşturmak için 
kullanılabilir. Önce binanın enerji performansı ve enerji yenile-
me süreci ile ilgili tüm bilgiler toplanır ve sunulur, ayrıca en et-
kili, başarılı ve finansal açıdan sağlıklı ve faydalı enerji yenileme 
süreci için öneriler ve alternatif çözümler de sunulur. ALDREN 
metodolojisinin unsurları, bağımsız modüller olarak kullanıla-
bilecek şekilde geliştirilmiştir, ancak ALDREN'in genel amacı, 
kapsamlı enerji yenileme için ALDREN yöntemi olarak adlandı-
rılan yöntemi oluşturmak için birlikte kullanılmalarıdır [3].

ALDREN sonuçları doğrudan AB politikalarını destekler. Ticari 
binalar (ofis binaları ve oteller gibi) ilk adım olarak düşünülme-
lidir. ALDREN, yalnızca enerji performansını değil, aynı zaman-
da sağlık / refah ve finansmanı da ele alan bütüncül bir yak-
laşımdır. ALDREN, ortak bir metodoloji ve bina kalitesi ölçütü 
sağlar. Bu, uyum için gerekli ilk adımdır. İkinci adım, metodo-
lojiyi uygulamaya, profesyonel kullanıma açmaktır. Bu nedenle 
nitelikli bir bina iş gücüne ve eğitime ihtiyaç vardır [2].

Yukarıda belirtildiği gibi, kapsamlı enerji için ALDREN yönteminin 
unsurlarından biri ofislerin ve otellerin yenilenmesi, enerji yeni-
lemesinden geçen binada iç ortam kalitesinin (IEQ) değerlendi-
rilmesi için bir protokolün geliştirilmesidir. Bu modülün ALDREN 
yöntemine dahil edilmesinin bir nedeni, EPBD'de (2010) doğru-
dan istenmesidir. EPBD, üye devletlerin, sağlıklı bir iç ortama ula-
şılmasına katkıda bulunan mevcut binaların enerji performansı 
iyileştirmelerinin desteklemesi gerektiğini belirtmekte ve her 
uzun vadeli yenileme stratejisinin beklenen enerji tasarruflarının 
kanıta dayalı bir tahminini ve bunlar gibi daha geniş faydaları 
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YER TİPİ ELEKTRİKLİ
KALORİFER KAZANI KOMBİ

(40-1000 KW ARASI)

YER TİPİ ELEKTRİKLİ
KAT KALORİFERİ- KOMBİ

(6-36 KW ARASI)

TEZGAH ALTI -TEZGAH ÜSTÜ
ELEKTRİKLİ TERMOSİFON

(10-15-30 LT ARASI)

BAKIR SERPANTİNLİ
ANİ SU ISITICI BODUÇ
BOYLER 1000 LT/SAAT

TEK-ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER
AKÜMÜLASYON TANKI

100-10.000 LT

ELEKTRİKLİ
TERMO BOYLER

50-150 LT
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kapsamasını şart koşmaktadır. IEQ değerlendirmesinin dahil edil-
mesinin bir başka nedeni de, yenileme sürecinden kaynaklanan 
ve azaltılmış enerji kullanımıyla ilgili olmayan potansiyel ek fay-
daların tahmin edilmesine izin vermesidir. Yenilemeden önceki 
duruma kıyasla enerji yenilemesine tabi tutulmuş bir bina, ge-
lişmiş IEQ, iç ortam kalitesi koşulları, bina sakinlerinin gelişmiş 
refahı, konforu, sağlığı ve üretkenliği, bir binanın artan piyasa 
değeri, kiralama değeri gibi avantajlara sahip olur.

Binalarda iç ortam kalitesini ölçmek için, hem IEQ bileşenlerinin 
objektif ölçümleri, yani ısıl, akustik ve aydınlatma (görsel) çevre 
ve hava kalitesini tanımlayan parametreler, hem de bina sakinle-
rinin IEQ memnuniyetleri hakkında subjektif derecelendirmeleri-
ni toplamak üzere kullanılan farklı protokoller vardır. Bu protokol 
binalarda, enerji yenilemesinden önce ve tamamlandıktan sonra 
uygulanmalıdır. İlaveten, bu tür bir protokolün hali hazırda kulla-
nılan ölçüm protokollerinden önemli ölçüde farklı olmaması ge-
rektiğine, özellikle de binaların sürdürülebilirlik sertifikasyonunu 
sağlamak için kullanılan farklı değerlendirme şablonları tarafın-
dan önerilen protokollerden çok da farklı olmaması gerektiğine 
karar verilmiştir. Ayrıca, IEQ ölçümleri için ALDREN protokolünün 
yalnızca objektif ölçümleri içermesi gerekir. Sübjektif ölçümler, 
birçok avantaj ve objektif ölçümlerle elde edilemeyen bilgiler 
sağlasa da (örneğin bina sakinleri IEQ'dan memnun olup olma-
dıklarını doğrudan ifade edebilirler), subjektif ölçümlerin kullanı-
mı zahmetli ve belirsizdir [3].

Isıl ortamı karakterize eden on dokuz gösterge belirlenmiştir. 
Bunlar arasında en yaygın kullanılanlar Tahmini Ortalama Oy 
(PMV), Tahmin Edilen Memnun Kalmayan Yüzdesi (PPD), oda 
sıcaklığı, oda havası bağıl nemi ve hava hızıdır. Akustik ortamı 
karakterize eden yirmi gösterge belirlenmiştir. Bunlar arasında 
en yaygın kullanılanlar ortam gürültüsü ve yankılanma süresi-
dir. IAQ, iç hava kalitesini karakterize eden otuz dokuz göster-
ge belirlenmiştir. Bunlar arasında en yaygın kullanılanlar hava 
değişim sayısı ve toplam uçucu organik bileşiklerin (TVOC) 
konsantrasyonudur; formaldehit, karbondioksit (CO2), karbon 
monoksit (CO), partikül madde (PM10 ve PM2.5), ozon, ben-
zen, ve radon. Aydınlatma (görsel) çevre göstergelerini karak-
terize eden on iki gösterge belirlenmiştir. Bunlar arasında en sık 
kullanılanlar aydınlatma seviyesi, gün ışığı faktörü ve mekansal 
gün ışığı otonomisidir.

ALDREN tarafından önerilen binalarda IEQ derecelendirme 
yöntemi, hem seçilen IEQ parametreleri için ölçüm protokolü-
nü, hem de kısaca TAIL olarak bilinen ALDREN TAIL indeksi adı 
verilen yeni bir IEQ indeksi kullanılarak genel IEQ seviyesinin 
derecelendirmesini içerir. Ölçüm protokolü ve bir indeks, böyle-
ce, tümü orijinal olarak önerilen ALDREN yönteminde tekrarla-
nabilirlik, karşılaştırılabilirlik ve benzer standart derecelendirme 
metriğine izin verir.

TAIL, iç ortam kalitesini (IEQ) karakterize eden dört ana bileşe-
ni, termal (T), akustik (A), aydınlık (L) ortam ve iç hava kalitesini 
(I) ifade eder,. Her bileşen ayrı ayrı değerlendirilir ve her bir 
bileşenin kalitesi TAIL tarafından sağlanır. Kalite seviyesi, farklı 
renkler, yüksek kalite için yeşil, normal kalite için sarı, kabul 
edilebilir kalite için turuncu ve düşük kalite için kırmızı ile gös-
terilir. TAIL ayrıca iç ortamın genel kalite seviyesi hakkında da 
bilgi sağlar. Bu seviye, IEQ'nun dört bileşeninin kalitesine bağ-
lıdır: T, A, I ve L. Genel kalite, Roma rakamlarıyla ifade edilir; 
yüksek kalite için I, normal kalite için II, kabul edilebilir kalite 

için III ve düşük kalite için IV kullanılır. Bu seviyeler, EPBD'yi 
(2010) destekleyen standartlardan biri olan EN16798-1 (2019) 
standardı tarafından öngörülen kalite seviyelerine uygundur.

TAIL bileşenlerinin kalite seviyeleri, IEQ'yu karakterize eden 
farklı parametrelerin ölçümleri yapılarak belirlenir. On iki pa-
rametre seçilmiştir: T'nin kalite seviyesini derecelendirmek 
için sıcaklık, A için ses seviyesi, I için havalandırma oranı, CO2 
konsantrasyonu, formaldehit, PM2,5, radon ve benzen, bağıl 
nem ve görünür küf seviyesi ve L için aydınlatma seviyesi ve 
gün ışığı faktörü kullanılır. Ölçülen değerler referans değerler-
le karşılaştırılır ve ardından kalite seviyeleri belirlenir. Referans 
değerler, ya EN16798-1 (2019) standardına ya da DSÖ Hava 
Kalitesi Kılavuzlarına (2006, 2010) uyacak şekilde ayarlanmıştır. 
Seçilen oniki ölçümün ayrıntılı protokolü için, minimum ölçüm 
noktası sayısı, enstrümantasyonun doğruluğu ile ilgili ayrıntılar 
ve ölçüm sonuçlarının analizi dahil olmak üzere parametreler 
geliştirilmiştir. IEQ'yu karakterize etmek için on parametre ölçü-
lür. Görünür küf, görsel inceleme ile değerlendirilir ve gün ışığı 
faktörü simülasyonlarla değerlendirilir. Protokol, çoğu Avrupa 
bölgesi için en azından ısıtmalı (kış) ve ısıtmasız (yaz) mevsimi 
kapsayan aşırı koşulların olduğu mevsimlerde ölçüm ve değer-
lendirmeler yapılmasını önermektedir. Bazı IEQ parametrelerinin 
simülasyonu, ek olarak veya ölçümlerin yerine düşünülmüştür. 
Bununla birlikte, simülasyonlar, özellikle tadilattan geçen mev-
cut binada kullanılan yapı malzemeleri ile ilgili orijinal bilgilerin 
bilinmediği durumda birçok varsayım gerektirir. Sonuç olarak, 
ölçümler yapmak, bir binadaki gerçek IEQ iç ortam kalitesi sevi-
yesinin daha doğru bir tahminini sağlayacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) her zaman iç hava kalitesinin 
(IAQ) ve iç ortam kaynaklarından yayılan kirletici maddelerin 
potansiyel tehlikesinin önemini vurgulamıştır; böylece sağlık 
için temel belirleyicilerden biri haline gelmiştir. 

Son yıllarda, birçok kirletici hakkında,

 ortamlarda bulunan kirletici sayısını)

için referans dokümanlar ve kılavuzlar hazırlanmıştır. Avrupa 
Topluluğu düzeyinde, 13 Mart 2019 tarihli karar, herkes için 
temiz havayı savunmakta ve insanların zamanlarının neredeyse 
% 90'ını kapalı alanlarda geçirdiklerini vurgulamaktadır. Bu or-
tamlarda havanın, dışarıya kıyasla önemli ölçüde daha kirli ola-
bileceği düşünülerek, hem yeni hem de eski binalar için iç hava 
kalitesi sertifikalarının verilmesi zorunlu hale getirilmiştir [3].
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3. P. Wargockı, C. Mandın, W. Wei, C. Espıgares, J. Bendzalova, 
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 sayfa: 49-54, Ağustos 2019.
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Ar-Ge, teknoloji geliştirme ve 
inovasyon alanlarına yaptığı 
yatırımlarla öne çıkan Aironn 
Havalandırma A.Ş., AIRTICLE 
teknik bülten serisi ve Fanpedia 
bilgi paylaşım serisi ile sistematik 

hale getirdiği sektör paylaşım-
larında çıtayı yükseltti. Bir yıldır 
üzerinde çalıştığı Fan Mühen-
disliği kitabının birinci cildini ya-
yımlayarak sektörün hizmetine 
sunan Aironn, kitabın ikinci cildi-
nin hazırlıklarını sürdürüyor. 340 
sayfadan oluşan ilk ciltte şu ana 
bölümler yer alıyor:

Bölüm 1 Euler Teorisi ve Fan Ter-
minolojisinin Temel Kavramları
Bölüm 2 Fanlarda Benzerlik ve 
Fan Kanunları
Bölüm 3 Fan Tipleri ve Perfor-
mans Karakteristikleri
Bölüm 4 Sistem (Akış) Direnci ve 
Fan Çalışma Noktası
Bölüm 5 Fanlarda Montaj, İşlet-

me, Bakım/Onarım
Bölüm 6 Fan Sistemlerinde Enerji 
Verimliliği
Bölüm 7 Optimum Fan Seçimi
Bölüm 8 Fanlarda Titreşim ve 
Gürültü

Kitap, Aironn’dan ücretsiz olarak 
temin edilebiliyor.

İklimlendirme sektörünün inovatif 
markası Doğu İklimlendirme, Ev 
Tipi Isı Geri Kazanım Cihazlarını 
İngiltere’ye ihraç ediyor. En son 
İspanya’ya ihraç edilen Ev Tipi Isı 
Geri Kazanım Cihazlarını, Haziran 
sonunda İngiltere’ye ihraç edecek 

olan Doğu İklimlendirme, bir çok 
Avrupa ülkesinde önemli referans 
projelere imza atmaya ve global bir 
marka olma yolunda emin adımlar-
la ilerlemeye devam ediyor. İngilte-
re için gerekli tüm kaçak, kapasite 
ve performans testlerini başarıyla 
geçen ürünün ilk siparişi Mayıs 
ayında alınırken ilk sevkiyat Haziran 
ayı sonunda gerçekleşecek. FOUR 

HOME ev tipi ısı geri kazanım ci-
hazları Doğu İklimlendirme’nin ya-
kın zamanda devreye aldığı üretim 
bandında seri üretim yöntemiyle 
üretiliyor. FOUR HOME modeli ev 
tipi ısı geri kazanım cihazları, duvar 
ve tavan tipi olmak üzere iki fark-
lı tipte ve 350 m3/h ile 850 m3/h 
debi aralığında üretiliyor. A+ ener-
ji sınıfına sahip cihazlar, ErP 2018 

regülasyonuna tam uyumlu olarak 
tasarlanıyor. Müşteri talebine göre 
sıcaklık, nem, basınç ve CO2 sen-
sörleri ile kontrol edilebilen cihazlar, 
wireless kontrol imkanı da sunuyor. 
Opsiyonel olarak F7 filtre, elektrikli 
ısıtıcı, dx/ısıtma/soğutma bataryası 
da eklenebilen ev tipi ısı geri kaza-
nım cihazları, free cooling özelliği 
sayesinde 4 mevsim kullanılabiliyor.

Değişimler yaşatmayı kendine amaç edin-
miş Tanpera, bu yöndeki önemli bir adımı 
2019 yılında Almanya’nın Worms şehrinde 
kurmuş olduğu Tanpera GmbH ile atmış 
oldu. Tanpera, üretimini Türkiye’de yaptığı 
ürünlerini Almanya’da HVAC ve Endüst-
ri pazarı ile buluşturmak üzere girdiği bu 
yolda ilk yıl önemli aşamalar kaydetmiştir. 
Tanpera , ürünlerinin Almanya ve Avrupa 

pazarına sunulması için gerekli doküman-
tasyon ve kalite sertifikasyonuna sahiptir. 
Bu zamana kadar ısı değiştirici ve basınçlı 
tankları Almanya’daki müşterileri ile buluş-
turmayı başaran ve olumlu geri dönüşler 
alan firmamız bugünden sonra özellikle 
inovatif ürünü olan Pompalı Genleşme Sis-
temini de bu pazarda müşterileri ile buluş-
turmayı hedeflemektedir.

Türkiye’de yalıtım sek-
törünün lider firması 
ODE Yalıtım, dört binin 
üzerinde ürün çeşidi-
nin yanı sıra teknolojiyi 

odağına alarak geliştirdiği yenilikçi 
hizmetler ile de paydaşlarına değer 
yaratmaya devam ediyor. ODE Yalı-
tım bu kapsamda son olarak, inşaat 
projeleri için en uygun çözümleri ve 
teknik dokümanları dakikalar için-
de bir araya getiren online sistem 
seçim aracı ODE Select’i devre-
ye aldı. Sektörde bir ilk olan ODE 
Select ile çatılar, temel ve perdeler 
için yalıtım çözümleri, proje kriter-
lerine uygun sistemler, 2D detaylar, 
şartnameler ve teknik dokümanlar 
tek bir dosya halinde ve tamamen 
ücretsiz olarak bilgisayara indirile-
biliyor. Sistem ayrıca, ihtiyaç duyul-
duğu takdirde satış temsilcilerinden 

teklif veya uzmanlardan teknik 
destek almaya da olanak tanıyor.
ODE Select hakkında bilgi veren 
ODE Yalıtım Satış ve Pazarlama 
Genel Müdür Yardımcısı Erhan Öz-
demir, “ODE Yalıtım olarak bu yılın 
başında KOD 2020’yi lanse etmiş 
ve önümüzdeki süreç için odağı-
mıza almıştık. KOD 2020’nin K’si 
Kurum İçi Girişimcilik, O’su Operas-
yonel Mükemmellik, D’si ise Dijital 
Dönüşüm’ü temsil ediyordu. Dijital 
dönüşümün getirdiği değişimleri ve 
sektörümüzün gerekliliklerini göz 
önünde bulundurarak gerek üre-
tim gerekse hizmet süreçlerimizde 
teknoloji ve inovasyonu önceliyo-
ruz. Bu dönüşüm pandemi ile bir-
likte daha da arttı, insan odaklı iş 
modellerinin ve üretim süreçlerinin 
değiştiği bir dönem başladı. Biz de 
bu dönemde, inşaat sektöründe 

faaliyet gösteren paydaşlarımızın 
hayatını kolaylaştıracak yenilikçi bir 
sistemi devreye aldık. ODE Select, 
Türkiye’de bir ilk olmasının yanı sıra 
dünya genelinde de sayılı iyi örnek-
lerden biri. KOD 2020 çerçevesinde 
üzerinde halihazırda çalıştığımız, 
sektörümüze değer katan bu gibi 
ürün ve hizmetleri lanse etmeye 
önümüzdeki dönemde de devam 
edeceğiz” dedi.

Başta mimarlar, tasarımcılar, da-
nışmanlar ve uygulamacılar olmak 
üzere, inşaat projelerinde faaliyet 
gösteren tüm paydaşların oturduk-
ları yerden tüm çözümlere ulaşa-
bildikleri ODE Select, hızının yanı 
sıra kullanım kolaylığı ile de dikkat 
çekiyor. Sistemi kullanmak için uy-
gulanacak adımlar şu şekilde sıra-
lanıyor: 

1. www.odeselect.com.tr linki 
üzerinden projenizin bulunduğu 
bölgeyi seçin.
2. Ardından sırasıyla yapıyı, eğimi 
(çatılar için), kullanım tipini, altya-
pıyı, ısı yalıtımını seçin.
3. Uygun sistem ve ürünler he-
saplansın.
4. Sisteminize uygun aksesuar  
çözümlerine ulaşın.
5. Uygun sisteme ait teknik do-
küman, çizim ve şartname metin-
lerini bir tıkla bilgisayarınıza indirin 
veya diğer bir kişiye gönderin.
6. Dilediğiniz takdirde ODE satış 
temsilcilerinden teklif veya uz-
manlarından teknik destek alın.
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Yaz aylarında artan sıcaklığın olumsuz etkilerine karşı yaşam ka-
litesini artıran klimalar, kapalı mekanlarda ideal iklimi yaratıyor. 
Klima seçimlerimiz Kovid-19 ile mücadele döneminde eskisinden 
daha büyük bir özen gerektirirken bu süreçte sağlığımızı tehdit et-
meyen yeni nesil klimalar ön plana çıkıyor. E.C.A. Spylos duvar tipi 
split klima, hassas anti karbon filtresi ile havadaki temiz hava ve 
nem dengesini maksimum düzeyde tutuyor,  oda içinde oluşması 
muhtemel bakteri ve mikroorganizmaların önüne geçiyor.
İnovatif teknolojilerle ısıtma-soğutma sistemlerini güncelleyerek 
tüketici beklentilerine üst düzeyde cevap veren E.C.A., Spylos du-
var tipi split klima ile kullanıcılarına güvenilir ve hijyenik bir çözüm 
daha sunuyor. E.C.A. Spylos duvar tipi split klima, hassas anti kar-
bon filtresi ile havadaki temiz hava ve nem dengesini maksimum 
düzeyde tutarken oda içinde oluşması muhtemel bakteri ve mik-

roorganizmaların da önüne geçiyor. 9.000 BTU/h, 12.000 BTU/h, 
18.000 BTU/h, 24.000 BTU/h kapasite seçenekleriyle üretilen 
Spylos klima, A++ enerji sınıfıyla ve içerdiği inverter donanımıyla 
soğutma konforunu artırıyor, enerji tüketimini azaltıyor, ortalama 
tüketim değerleri ile kullanıcısının yüzünü güldürüyor.
Oldukça gelişmiş özelliklere sahip bir klima modeli olan Spylos, 
yeni nesil teknolojisi ile ilgi odağı oluyor. Gelişmiş kompresor fre-
kansı sayesinde süper sessiz çalışma kabiliyeti olan Spylos duvar 
tipi split klima, R32 soğutucu gaz ile yüksek verimli, sürdürüle-
bilir ve çevre dostu bir profil çiziyor. Spylos,  sahip olduğu akıllı 
kanat yönlendirme, 24 saat zamanlayıcı özelliği, otomatik restart 
ile konforlu bir kullanım vadederken özel dizaynı ile uzun mesa-
feye hava üfleyebilme performansı gösteriyor. E.C.A. Spylos duvar 
tipi split klima, opsiyonel olarak alınacak akıllı klima kiti ile cep 
telefonuyla yaşam alanlarına uzaktan bağlanma imkanı sunarak 
mekanın istenilen iklim ayarında sabit kalmasını sağlıyor. Kolay 
temizlenebilen dizayn, rahat uyku modu, sessiz mod ve nem dü-
zenleyici fonksiyon gibi özellikleriyle kullanıcılarına konforlu bir 
deneyim sunuyor. 

Isıtmanın uzmanı Buderus, evi için en 
ideal verimli kombi arayışında olan son 
kullanıcılar için bir kombi seçim progra-
mı geliştirdi. Bu program ile birlikte son 
kullanıcılar evinin konum, büyüklük, 
ısınma altyapısı gibi bilgilerini girerek 
evleri için en ideal Buderus kombi mo-
dellerini montaj dahil maksimum paket 
fiyatlara ulaşabiliyor. Bu sayede kombi-
nin uzmanı Buderus güvencesiyle yerin-
de kombi değişimi sürecinde son kulla-

nıcılar sürpriz fiyatlar ile karşılaşmıyor. 
Ayrıca program aracılığıyla maksimum 
2 saat içerisinde Buderus yetkili bayisi 
tarafından son kullanıcıya teklif iletile-
rek, müşterinin ihtiyacı hızlı bir şekilde 
çözüme ulaştırılıyor.
Platform üzerinden iletilen kombi talep-
leri otomatik olarak son kullanıcıya en 
yakın ve uygun üç Buderus partnerine 
iletiliyor. Sisteme dahil olan ve dijital 
alanda uzman olan Buderus partnerleri, 

bu platform üzerinden kombi değişim 
talebinde bulunan son kullanıcılara mak-
simum 2 saat içerisinde geri dönüş sağla-
yarak son kullanıcıların ihtiyacına anında 
çözüm buluyor. Son kullanıcılar bu plat-
forma Buderus Türkiye resmi website-
sinden ve sosyal medya hesaplarından 
direkt erişim sağlayabilecekler.

Yeni dönem stratejisini “Düşünen Kli-

ma” sloganı üzerine kuran Toshiba’nın 

iki yeni reklam filmi yayına girdi. 

Toshiba’nın Türkiye distribütörlüğünü 

üstlenen Alarko Carrier’ın reklam ajansı 

BÜRO’nun hazırladığı kampanyada, Tos-

hiba Klima’nın en kritik anlarda devreye 

girip ortamı güzelleştirmesi, esprili bir şe-

kilde anlatılıyor. Reklam filmlerindeki alt 

mesajda, klimalarda kullanılan Inverter 

teknolojisi ve A+++ enerji verimiyle tü-

keticinin rahatını, evinin havasını, bütçe-

sini düşünürken aynı zamanda doğanın 

dengesini de koruduğu vurgulanıyor. 
Prodüksiyonunu Society’nin üstlendiği 
reklam filmlerinin yönetmen koltuğunda 
Alper Yılmaz yer alıyor.

Toshiba’nın reklam müziği de yenilendi
Bu kampanyayla birlikte Toshiba’nın yeni 
iletişim stratejisi ve iletişim tonu doğ-
rultusunda reklam müziği de yenilen-
di. Yeni reklam müziğinde Toshiba’nın 
marka kimliğine paralel olarak, modern, 
teknolojik ve mizah yönü baskın bir ton 
tercih edildi. Kampanya filmlerinde ilk 
kez duyduğumuz ve duymaya devam 
edeceğimiz Toshiba Klima’nın yeni rek-
lam müziği ise Audiofil imzasını taşıyor. 

https://www.youtube.com/
watch?v=Pk8CMIm0MLc

https://www.youtube.com/
watch?v=nbep881AOd4

KAMPANYA KÜNYESİ
Reklamveren: Alarko Carrier
Marka: Toshiba Klima
Reklam Ajansı: BÜRO
Kreatif Direktör: Esra Ayas Özalp, 
İlker Zaharya
Yaratıcı Ekip: Emre Reisoğlu, 
Ceren Orun Erkmen
Müşteri Ekibi: Büşra Keskin, Derya Ergün
Prodüksiyon Şirketi: Society 
Yapımcı: Alper Evirgen
Yönetmen: Alper Yılmaz
Ses Tasarımı: Melodika
Dış Ses: İlker Zaharya
Jingle: Audiofil
Medya Ajansı: Skala Medya
Mecralar: TV, internet, radyo





24

termoklima
www.termoklimadergisi.com

K
IS

A
 K

IS
A

Ağustos 2020

Yüksek pompa teknolojileri ile 43 
yıldır sektörün lider markası olan 
Masdaf, yılın ilk çeyreğinde pompa 
teknolojilerine yaptığı yatırımlara 
bir yenisini daha ekledi. Verimli 
ve çevreci pompa teknolojileri-
ni, yeni geliştirdiği “pompa test 
standı”nda test edip, performans-
larını ölçen Masdaf, yüksek müşte-
ri memnuniyeti ve üstün müşteri 
deneyimi sunmaya devam ediyor.  

Önemli referans projelere yüksek 
katma değer sağlayan Masdaf, 
maksimum 10.000 m³/h lik debi 
kapasitesine sahip yeni “pompa 
test standı” ile müşterilerinin sa-
tın aldıkları pompa teknolojilerinin 
yüksek kalite ve performansını he-
nüz fabrikadan çıkmadan görebil-
melerini sağlıyor. ISO 9906 pompa 
test standardına uygun şekilde 
gerçekleştirilen testlerde “uçtan 
emişli pompalar, inline pompalar, 
ayrılabilir gövdeli çift emişli pom-
palar, yangın pompaları, kademeli 
pompalar, proses pompaları, dal-
gıç pompalar, kolonlu pompalar, 
kendinden emişli pompalar ve 
dişli pompalar”ın performan-

sı, scada sistemi üzerinden anlık 
olarak izlenip, raporlanabiliyor. 
Masdaf’ın yüksek müşteri mem-
nuniyeti sağlayan çevreci ve verimli 
pompa teknolojileri, ERGAZ’ın Er-
zurum 1. Organize Sanayi Bölgesi 
1. Cadde’ de kurulan, 26.500 m³  
kapasiteli Akaryakıt Depolama 
ve Kara Dolum Terminali’de yeri-
ni aldı. Projede kullanılan  “NME 
serisi Ağır Hizmet Tipi Pompalar”, 
sistemde kullanılacak akışkana 
(benzin ve motorin) uygun ve te-
sisin otomasyon sistemiyle entegre 
çalışacak şekilde dizayn edildi. 136 
m³/h kapasiteli 3 adet akaryakıt 
pompası’nın  karasal iklime sahip 
Erzurum’un dış hava şartlarından 

etkilenmemesi ve akışkan bazlı 
donma sorunu yaşanmaması için 
gerekli teknik destek sağlandı.  
Üretim süreci tamamlanan pom-
paların performans testi ise yılın 
ilk çeyreğinde ERGAZ yetkililerinin 
katılımlarıyla Masdaf’ın Düzce fab-
rikasında bulunan “performans 
test standı”nda gerçekleştirildi. 
Pompaların performans test so-
nuçları, Ergaz yetkilileri ile pay-
laşıldı.  Masdaf, yüksek tekno-
loji ürünleri, pompa performans 
testi ve projeden sevkiyata ka-
dar tüm süreçlerinde benimse-
diği şeffaf ve mükemmelliyetçi 
hizmet anlayışı ile ERGAZ yetki-
lilerinden tam not aldı.

Koronavirüs pandemisi sebebiyle kendimiz ve 
toplumun sağlığını korumak adına günlerimi-
zin büyük bir kısmını evde geçiriyoruz. #Ev-
dekal’dığımız şu günlerde çevremizdeki sahip 
olduğumuz eşyaları incelemek ve çevremizi gü-
zelleştirmek için normalden daha fazla zaman 
bulduğumuz bir gerçek. Evlerimizde bulunan 
her eşya gibi klimalarımızın da güzellik algımı-
za ve genel dekorasyonumuza uyması önemli. 
Enerji verimliliği yüksek Mitsubishi Heavy duvar 
tipi split klimalar ile evinizi serinletirken, odanı-
zın dekorasyonuna katkıda bulunabilirsiniz.
Klima gibi yüksek teknolojili cihazlar alırken do-
ğal olarak önceliğimiz klimanın teknolojik özel-
likleri, enerji verimliliği ve çevreciliği gibi konular 
oluyor. Öncelikli olan bu kriterleri karşılamak 
adına Mitsubishi Heavy Industries konsept ma-
ğazalarımızda bulunan tüm klimalarımızda yeni 
nesil çevre dostu R32 Soğutucu Akışkan kulla-
nılarak daha çevreci ve enerji verimliliği yüksek 
cihazları kullanıcı ile buluşturuyoruz. Tüm bu 

kriterlerin yanı sıra evimizin dekorasyonunun 
bir parçası haline gelen klimalarımızın estetik 
kaygılarımıza da cevap vermesi gerektiğini dü-
şünüyoruz. Tasarım ödüllü çizgileriyle dikkat çe-
ken Mitsubishi Heavy split klimalar, üstün Japon 
teknolojisi ve İtalyan estetiğini harmanlayarak 
bir klimadan beklenebilecek tüm unsurları 
karşılıyor. Tasarımları Milano’daki Tensa Slr en-
düstriyel tasarım stüdyosunda gerçekleştirilen 
Mitsubishi Heavy split klimalar, Diamond seri-
sinde bulunan titanyum renk seçeneğiyle, renkli 
klima kategorisinde de öne çıkıyor. 

Zarif ve Eskimeyen Tasarım
Zamana meydan okuyan tasarımı, yumuşak 
geçişli ve stil sahibi çizgileriyle dikkat çeken Dia-
mond serisi klimalar her türlü iç mekâna uyum 
sağlıyor. 2017 yılında ADESIGN’da Gümüş Tasa-
rım Ödülü kazanan bu klimalar, Japon teknoloji 
devi Mitsubishi Heavy Industries’e özgü alerjen 
temizleme sistemi sayesinde soluduğunuz ha-

vayı temizliyor. Hava filtrelerinin kendi kendini 
temizleme özelliği ile de filtre değiştirme ya 
da temizleme gibi ek işlemlerle uğraştırmadan 
cihaz iç aksamının her zaman temiz kalmasını 
sağlıyor. Trend (ZSP), Premium (ZS), Diamond 
(ZSX), yüksek kapasite ihtiyaçlarına cevap ve-
ren ZR ve ZM olmak üzere beş farklı modelin 
bulunduğu split klima serisinde kullanıcı dostu 
özellikler ön plana çıkıyor. 

Kendini temizleyen filtreler ile gün boyu 
temiz ve taze hava 
Mitsubishi Heavy split klimaların yıkanabilen 
fotokatalitik koku önleyici filtreleri sayesinde, 
odadaki kötü kokuya sebep olan moleküller te-
mizleniyor ve havanın her zaman temiz kalması 
sağlanıyor. Koku önleme filtresi, yalnızca yıka-
nıp güneşte kurutularak tekrar kullanılabiliyor.

Hayatı kolaylaştıran teknolojiler üreten ve 
geliştiren, kullanıcılarının ihtiyacı için yük-
sek verimli sistem çözümleri sunan Bosch 
Termoteknik, Türkiye ekonomisine katma 
değer sağlamaya devam ediyor. Şirket, İs-
tanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 52 
yıldır kesintisiz bir şekilde gerçekleştirilen 
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 
Araştırması’nda başarılı iş sonuçlarıyla 71. 
oldu. Tüm dünya için zorlu geçen 2019 
yılını Türkiye %0,9 büyüme ile kapatırken, 

sanayi sektörü ise %0,2 büyüdü.
Bosch Termoteknik Türkiye, yaklaşık 1000 
çalışanı ile güçlü bir üretim kapasitesine sa-
hiptir. Yoğuşmalı kombi üretim üssü olan 
Manisa Fabrikası’nda her yıl 700.000’den 
fazla kombi üretilmektedir. Üretiminin 
%70’ini Avrupa, Kafkaslar, Orta Doğu, 
Körfez Bölgesi, Latin Amerika ve Uzak Do-
ğu’daki toplam 41 ülkeye ihraç eden şirket, 
gerçekleştirdiği bu satışla kendi sektörün-
de ihracat 1.’si ve Türkiye’nin en büyük 40. 
ihracatçısıdır. Bosch Termoteknik Türkiye, 
üstün teknolojisi ve ürün portföyüne kat-
tığı ürünlerle dünya pazarındaki konumunu 

her geçen yıl daha da güçlendirerek ihra-
cat alanında ülke ekonomisi için yarattığı 
katma değer ve kazandığı başarıyla öne 
çıkmaktadır. Başarılı ihracat rakamlarını her 
yıl aldığı ödüllerle destekleyen şirket, ik-
limlendirme sektöründe yıllardır süregelen 
ihracat şampiyonluğuna, 2019 yılında TİM 
İhracat Ödülleri tarafından bir yenisi daha 
eklemiştir. 
İhracat başarısının yanı sıra Bosch 
Grubu’nun önemli bir üretim ve Ar&Ge 
üssü olan Manisa Fabrikası, dünyanın en 
fazla kombi üreten tesisleri arasında ön sı-
ralarda yer almaktadır. 





26

termoklima
www.termoklimadergisi.com

K
IS

A
 K

IS
A

Ağustos 2020

Pandemi nedeniyle kapalı ortam-
larda soluduğumuz havanın temiz 
ve sağlıklı olması daha da önem 
kazandı. Yeni normal dönemiyle 
birlikte kontollü bir şekilde ofis-
lerde, sosyal hayatta bir araya gel-
meye başladık. Ancak uzmanlar 
virüslerin hava yoluyla bulaşma ris-
kine karşı kapalı mekanlarda solu-
duğumuz hava kalitesinin ve temiz 
hava sirkülasyonunun önemine 
işaret ediyor. 34 yıldır endüstri-
yel tesislerin toz, gaz ve duman 
problemlerine yönelik çözümler 
geliştiren Bomaksan, bu süreçte 
artan talebe yönelik temiz hava 
dolapları tasarlayarak üretmeye 
başladı. Cirosunun yüzde 25’ini 
oluşturan ihracatını önümüzdeki 

5 yıl içinde yüzde 70’e çıkarmayı 
hedefleyen şirket, 2020’yi ise ih-
racatta yüzde 200 oranında artış-
la kapamayı planlıyor. Temiz hava 
dolabı üretimine COVID-19 salgını 
döneminde başladıklarını söyle-
yen Bomaksan Genel Müdürü R. 
Bora Boysan, “COVID-19 salgını 
öncesinde, endüstriyel ortamlar 
için hava temizleme kulelerimizin 
Ar-Ge çalışmalarına devam edi-
yorduk. Çalışmalarımızda önemli 
bir yol aldığımız sırada pandemi 
başladı. Bomaksan olarak insanla-
ra nasıl yardım edebiliriz, nasıl bir 
faydamız olabilir diye düşünmeye 
başladık. Endüstriyel hava temiz-
liği konusunda sahip olduğumuz 
34 yıllık deneyimi, iç ortam hava 

kalitesini arttıracak çalışmalarda 
kullanarak BOA AIR markasını çı-
karttık. BOA AIR markası ile özel-
likle insan yoğunluğunun yüksek 
olduğu kapalı ortamların havasını 
temizleyen Temiz Hava Dolapları 
geliştirdik. Bu konuda başta Al-
manya ve İngiltere pazarları olmak 
üzere bir çok ülkeden yoğun talep 
alıyoruz.” dedi. 
Henüz ürünlerinin lansmanını bile 
yapmadan, ciddi bir talep ile karşı 
karşıya kaldıklarını söyleyen Boy-
san, “Pandemi döneminde dahi 
Kenya’ya 7 tır, Estonya’ya 1 tır En-
düstriyel Toz Toplama Sistemleri-
mizi ulaştırdık. Halihazırda 19 ülke-
ye ihracatımız var. 2020 yılı sonuna 
kadar AB ülkeleri başta olmak üze-

re Rusya, Türki Cumhuriyetler, Ku-
zey Afrika ve ABD pazarına ürün-
lerimizi ihraç etmeyi hedefliyoruz. 
BOA AIR Temiz Hava Dolapları ile 
sunduğumuz yeni temiz ve sağlıklı 
hava deneyiminin yanı sıra Bomak-
san olarak endüstriyel alanlar için 
geliştirdiğimiz 3 yeni ürünümüzü 
de önümüzdeki 2 ay içerisinde pi-
yasaya süreceğiz.” değerlendirme-
sinde bulundu.

İlk hedefi, pandemi dönemini tüm 
şirket ve paydaşları için en sağlıklı 
şekilde yönetmek olan GF Hakan 
Plastik, yeniden normal mesai sa-
atlerine döndü. Temmuz ayı ile 
birlikte Kağıthane’de bulunan ofis 
ile Çerkezköy ve Şanlıurfa Üretim 
Tesisleri’nde sağlık kuralları çerçe-
vesinde üretim ve çalışmalara baş-
ladı. Pandemi sürecinde ürün, satış, 

pazarlama, muhasebe gibi birimler 
çalışmalarını evden yürütürken; 
üretimi ise sadece Çerkezköy tesi-
sinde sürdüren GF Hakan Plastik, 
müşteri taleplerine aksatmadan ya-
nıt verdi. Stok yönetimi konusunda 
yaptığı çalışmalar ve Nisan ayında 
Ankara’da açtığı Ankara Dağıtım 
Merkezi ile ürün tedariğini başarılı 
şekilde sağladı. Bu süreçte verim-

lilik, yalın üretim, pazar talepleri 
doğrultusunda yeni ürün fikirleri 
gibi konular üzerinde çalışmalarını 
yoğunlaştıran GF Hakan Plastik, 
personel/bayi eğitimlerini de online 
olarak devam ettirdi. Ofise dönüş ile 
birlikte hızla alınan kararların uygu-
lamaya alınması ve üretimin gelen 
talepler doğrultusunda planlaması 
hedefleniyor.  GF Hakan Plastik, 

yeni ürünleri Yerden Isıtma Sistem-
leri, GF Silenta Extreme, PP-RCT gibi 
inşaat sektörüne yönelik ürünlerinin 
yanı sıra 2020 yılında bünyesine da-
hil ettiği GF Marine ürünleri ile de 
denizcilik sektöründe yılı pozitif bir 
yaklaşımla tamamlamayı planlıyor.

Viessmann partnerleri ve çalışan-
ları "Vi Move for Climate" pro-
jesinin ilk  kapsamında bisikletle 
ve koşarak toplam 132.853 km 

katederek, 64.419 ağacın dikilme-
sini sağladılar.  Geçtiğimiz haziran 
ayında Viessmann, çalışanlarına ve 
partnerlerine yönelik bir hareketi 
başlatarak, “Vi Move For Climate 
/ İklim İçin Harekete Geç” girişimi 
kapsamında, 22 Haziran-5 Tem-
muz tarihleri arasında katılımcıların 

koşu veya bisiklet ile katettikleri ki-
lometreler için ağaç dikimi yapaca-
ğını açıkladı. Sonrasında olanlar ise 
gerçekten inanılmazdı: Viessmann 
ailesinin binlerce üyesi bu çağrıya 
cevap verdi ve kilometre üstüne 
kilometre yaparak binlerce ağacın 
dikilmesine katkı sağladılar. İki haf-

tanın sonunda neredeyse dünya-
nın etrafını 3 kez dolaşmaya denk 
gelen 132.853 km'lik mesafeye 
ulaşan katılımcılar sayesinde, Kam-
boçya, Brezilya, Kenya ve Uganda 
gibi gelişmekte olan ülkelerde ulus-
lararası ağaçlandırma projelerine 
tam 64.419 ağaç bağışlanmış oldu.

Türkiye genelindeki 600’ü aş-
kın bayisi için özel bir kampanya 
düzenleyen Baymak, kampanya 
kapsamında hedefleri tutturan 8 
bayisine yeni araçlarını teslim etti.
İklimlendirme sektörünün önde 
gelen oyuncularından Baymak, bir 
yandan üretim ve satış faaliyetle-
rine devam ederken, bir yandan 
da içinde olduğumuz bu zorlu dö-

nemde bayilerini desteklemeyi sür-
dürüyor. Son yıllarda bayi teşkilatı-
na yaptığı büyük yatırımlarla dikkat 
çeken; özellikle içinde bulundu-
ğumuz koronavirüs pandemisi sü-
recinde bayileriyle olan iş birliğini 
artıran Baymak, İstanbul ilinde yer 
alan bayilerine özel düzenlediği 
araç kampanyasının sonuçlarını 
açıkladı. Kampanya kapsamında, 
verilen hedefleri tutturan sekiz bayi 
yeni otomobillerini teslim aldı. Bay-

mak Genel Merkezi’nde düzen-
lenen teslim töreninde Fiat Doblo 
Cargo model araçların anahtarları 
hak eden firmalara takdim edildi. 
Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Baymak Ülke Satış Mü-
dürü Çetin Bitirgiç, Baymak’ın çok 
büyük bir aile olduğunun, bu aile-
nin gücünü de zorlu koronavirüs 
pandemisi sürecinde gösterdikle-
rinin altını çizerken, “Baymak ola-
rak değerli iş ortaklarımızdan olan 

bayilerimizi bu zorlu dönemde de 
desteklemeye devam ediyoruz. 
Türkiye’de ilk koronavirüs vaka-
sının görüldüğü günden bu yana 
kendileriyle günlük olarak iletişim 
halindeyiz. Bu süreçte bayilerimizin 
tüm ihtiyaçlarını elimizden geldiği 
ölçüde karşılamaya gayret ediyo-
ruz. Bu süreç geride kaldıktan son-
ra, yine bayilerimizde birlikte yeni 
başarı hikâyeleri yazmayı sürdüre-
ceğiz” dedi.
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Yenilikçi ve çevreye duyarlı ürünleriyle iklim-
lendirme sektörünün liderliğini yapan Daikin, 
internet mağazasından alışverişlerde bugü-
ne kadar denenmemiş bir uygulamaya imza 
atarak yeni nesil e-ticaretin yolunu açıyor. Bu 
uygulama ile Daikin, internet mağazası üzerin-
den satışını gerçekleştirdiği klimalara 24 saat 
içinde nakliye ve montaj garantisi veriyor. Üs-
tün teknolojisini internet mağazasıyla herkese 
ulaştırmayı hedefleyen Daikin; keşif, hizmet ve 
montajı bir arada sunuyor. 1 Temmuz 2020 tari-
hinden geçerli olacak kampanya ile tüketicilerin 
www.daikin.com.tr adresine girerek geniş ürün 
gamından diledikleri klimayı seçmeleri yeterli 
olacak. Klimanızı 24 saat içinde adresinize geti-
ren Daikin Yetkili Servis elemanları hijyen kural-
larına uygun olarak çalışarak montajı tamamla-

yacak ve sizi 1 günde ferahlığa kavuşturacak. 
Ürünü hizmetiyle birlikte tüketiciyle buluştur-
mayı hedefleyen Daikin, e-ticarette fark yarata-
cak. Sektörün en geniş ürün gamına sahip olan 
Daikin klimalar 12 ay taksit avantajının yanı sıra 
6 yıl garanti imkanıyla doğru ve temiz havayı 
evinize getirecek. 
13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren www.da-
ikin.com.tr adresindeki mağazadan vereceğiniz 
sipariş, bölge deposunda mevcut ise doğrudan 
yetkili servis tarafından teslim alınacak ve ürü-
nün montajı yapılacak. Böylece keşif, nakliye ve 
montaj tek bir elden yapılarak en kısa sürede 
hizmeti almanız sağlanacak. Pandemi sürecin-
de titizlikle uygulanan hijyen kuralları içinde 
hizmet veren Daikin Yetkili Servis elemanla-
rı cihazı adresinize getirip, aynı özen içinde 

montajını gerçekleştirecek. Mekanınıza uygun 

kapasitedeki klimayı ‘online keşif aracı’ sayesin-

de en kolay şekilde belirleyebileceğiniz www.

daikin.com.tr adresinde, kurumsal whatsapp 

numarası üzerinden de online hizmet almak 

mümkün. Merak edilen konuların yanıtlarının 

anında alınabileceği bu uygulama ile klimalar 

hakkında bilgi alabilir ve devamında alışverişi-

nizi yapabilirsiniz. 

Samsung, hem çalışanların hem de müşteri-
lerinin sağlığı için gerekli tüm önlemleri ala-
rak Türkiye’deki ilk klima mağazasını İzmir’de 
açtı. Sadece klima satışının yapılacağı bu 
mağazada tamamen klimalar konusunda 
uzman ekipler görev yapacak. Böylelikle tü-
keticiler ihtiyaçlarına en uygun klimayı se-

çebilecek. Koronavirüs salgınında vaka sa-
yısının azalmaya başlaması ve hayatın yavaş 
yavaş normale dönmesiyle birlikte sıcak yaz 
havaları da yaklaşıyor. Ege’nin sıcaklarından 
korunmak ya da yaz mevsimine yeni bir kli-
ma ile taptaze bir başlangıç yapmak isteyen 
tüketiciler, Samsung’un ilk kez İzmir’de Girne 
Caddesi’nde açılan ve sadece klima satışı ya-
pan mağazasını ziyaret ederek beğendikleri 
ürünü satın alabilecek. Çalışanların ve müş-
terilerin sağlığı için gerekli tüm önlemlerin 
alınarak açıldığı mağazada, tüketiciler tama-
men klimalar konusunda uzman ekiplerin 
yardımı ile ihtiyaçlarına en uygun klimayı da 
kolaylıkla seçebilecek. Bu satış noktalarında 
Samsung Split ve Multi Split klimaların yanı 
sıra aynı anda hem iklimlendirme hem sıcak 
su elde edebileceğiniz Isı Pompası Sistemleri, 

merkezi iklimlendirme ve havalandırma ürün 
grubu (DVM) ve Chiller ürün grubuyla ilgili 
müşterilere projelendirme, tasarım, uygula-
ma ve danışmanlık hizmeti de verilecek.
Mağaza içerisinde herkesin sağlığı için hem 
çalışanlar hem de müşteriler maske takıyor ve 
2 metre sosyal mesafe de korunuyor. 
Samsung, temmuz ayında İzmir’de iki tane 
daha açacağı bu klima mağazalarını, önü-
müzdeki aylarda başka illerde de açarak yay-
gınlaştırmayı planlıyor.   

Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistem-

leri Üretim A.Ş., Uluslararası Standartlar 

Teşkilatı (ISO) 9001:2015 Kalite Yönetim 

Sistemi’ni aldı. 

Mitsubishi Electric, 2017 yılında faaliyete ge-

çen Manisa fabrikasında yüksek teknolojili ve 

çevreye dost ev tipi klimalar üretiyor. Mitsu-

bishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı olan e-F@
ctory konseptiyle dizayn edilen fabrikasında 
üretim gerçekleştiren Mitsubishi Electric Tur-
key Klima Sistemleri Üretim A.Ş., ihracattaki 
başarılarının yanı sıra iç piyasaya ve Manisa 
bölgesindeki istihdama da katkı sağlıyor. ISO 
standardına göre verilen bu sertifika; yeni bir 
kalite yönetim sistemiyle planlı, kontrollü, öl-
çülebilir ve analiz edilebilir bir işletme yaklaşı-
mı benimsendiğini kanıtlıyor. 
Ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için 
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan 
Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri 
Üretim A.Ş., ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemi’ni aldı. Sertifika, şirket adına şirketin 
başkanına takdim edildi.  ISO 9001: 2015 
Kalite Yönetim Sistemi; işletmelerin hedefle-

rini, prosedürlerini ve planlarını belirlemelerini 
ve risk analizi yapmalarını sağlayarak müşteri 
odaklı ve disiplinli bir organizasyon yaratma-
larını sağlıyor.  Mitsubishi Electric Turkey Klima 
Sistemleri Üretim A.Ş., Mitsubishi Electric’in 
Avrupa’daki ilk ev tipi klima fabrikası olma 
özelliğini taşıyor. Bu yatırım,  Mitsubishi Elect-
ric Corporation için gelişme ve büyüme potan-
siyeline inandığı Türkiye’yi ev tipi klima alanın-
da önemli bir üretim üssü haline getiriyor.
Mitsubishi Electric’in Sanayi 4.0’a yanıtı 
olan e-F@ctory konseptiyle tasarlanan di-
jital klima fabrikasında, yüksek teknolojili 
çevreye dost ürünler üretiliyor. Yaklaşık 
406,2 milyon TL sermayeyle kurulan fab-
rika, 60 bin metrekarelik alan üzerinde 
yer alıyor. 



systemair.com.tr
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Aaon (Amerika), Atlantik (Fransa), Mita 
(İtalya), Wesper (Fransa), Century (Gü-
ney Kore) gibi ısıtma, soğutma ve ha-
valandırma sektöründe ki bir çok köklü 
markanın distribütörlüğünü yapan At-
lantik Grup, soğutma grubu alanında 
İtalya’nın önde gelen soğutma grubu 
üreticilerinden Thermocold firması ile
distribütörlük anlaşması imzalamıştır.
Çok fonksiyonlu soğutma grupları (2-4-
6 borulu) ve ısı pompası gibi geniş ürün 
gamı olan Thermocold markası bütün 
modellerinde performans derecelendir-
mesini doğrulayan EUROVENT sertifi-
kasına sahip olup, üretimini ERP direk-
tiflerine uygun şekilde Güney İtalya' da 
gerçekleştirmektedir. 

Çok fonksiyonlu soğutma grupları scroll 
veya inverter scroll kompresör seçenek-
leri ile tesisin ihtiyacı olan yük koşullarını 
hassas bir şekilde sağlayabilmektedir.
Tüm kompresörlerinde Multi-Scroll tek-
nolojisi kullanan Thermocold yüksek 
enerji verimliliği değerlerine ulaşmakta-
dır. Bu, eseer ve Iplv değerlerini optimize 
eden kısmi yüklerde enerji verimliliğinin 
artırılmasına ve gerçek ihtiyaçlara göre 
elektrik enerjisi tüketiminin azaltılmasına 
sebep olur.
Soğutma grupları soğutma işlemi yaptık-
ça bir başka yerde de ısıtma işlemi yap-
maktadır. Genellikle bu atık ısı boşa git-
mekte ve çevreye bırakılmaktadır. Oysaki
çok fonksiyonlu soğutma grupları kısmi 
yada tam ısı geri kazanımı ile atık ısıyı 
başka yere aktarabilir. Bunun en güzel 

örneği kullanım sıcak suyu elde edilmesi-
dir, cihaz soğutma yaptığı sürece bir boy-
lerdeki suyu da bedelsiz olarak ısıtabilir. 
Çok fonksiyonlu soğutma grupları ile 
aynı anda soğutma - ısıtma (heat pump) 
ve de kullanım suyu elde edilir. Özellikle
endüstriyel tesislerde, otellerde ve villa-
larda kullanılan soğutma grubu yaz kış 
soğutmaya çalışırlar. Bu soğutma işlemi-
nin atığı olan ısı, kullanım sıcak suyu ya 
da idari bina ısıtmasında da kullanılabil-
mektedir. 

Çok fonksiyonlu soğutma gruplarından 
Quattro Prozone EA serisi kış aylarında 
-18 C dış hava şartlarında, aynı anda 60 
C'ye kadar kullanım sıcak suyu ve ısıtma 
için sıcak su sağlayabilmektedir. Yaz ay-
larında ise aynı anda soğutma için soğuk 
su ve 60 C'ye kadar ücretsiz kullanım sı-
cak suyu elde edilmektedir.
Öte yandan ısı pompası gereken endüst-
ri ve sanayi tip projelerde düşük dış or-
tam sıcaklıklarında, yüksek çıkış suyu sı-
caklığı istendiğinde içerisinde Nordic Kit 

olan Domıno Exr ve Mex Exr serisi çözüm 
olarak sunulmaktadır. Nordic kit ile -20 
C dış ortam sıcaklığında 55 C çıkış suyu 
sıcaklığı, -10 C'de ise 65 C’ye kadar çı-
kış suyu sıcaklığı elde edilmektedir. Daha 
yüksek yoğuşma sıcaklığı ve daha düşük
bir buharlaşma sıcaklığı sağlanmaktadır.
Ayrıca 5 ile 750 kW soğutma kapasitesi 
aralığında hava veya su soğutmalı soğut-
ma grubu üretimi de yapılmaktadır.

Atlantik Grup olarak TFF Riva Hasan 

Doğan Milli Takımları Kamp ve Eğitim 

Tesisleri projesi ve Piri Reis Üniversiteleri 

projelerinde çok fonkisyonlu grup uygu-

lamalarımız başarıyla tamamlanmıştır.

LG Electronics (LG), LG Single Split 
klimalarla, ister ev, ister küçük ti-
cari işletmelere temiz, ferah ve 
doğadan gelen yenilenmiş hava 
sunuyor. LG Single Split klimaların 
çok yönlü üniteleri, kullanıcılara 
en uygun iklimlendirme çözümü 
sunmak amacıyla farklı konfigü-
rasyonlarda birleştirilebiliyor. Evler-
den ofislere, mağazalardan ticari 
işletmelere kadar ihtiyaç duyulan 
her alanda iklimlendirme çözümü 
sunan LG Single Split Klimalar, 
daha güçlü ve çok yönlü sistem 

olanakları sunmak için çoğalan 
kombinasyon seçenekleriyle de 
dikkat çekiyor.  Her bina veya te-
sis, binanın boyutuna, yapısına 
ve kullanımına bağlı olarak ka-
pasite ve sistem konfigürasyonu 
için kendine özgü gereksinimlere 
sahip oluyor. Tam da bu nedenle, 
mühendisler yeni bir HVAC kurulu-
mu planlarken, uygun sistem yapı-
landırmasını belirlemek amacıyla, 
binanın ihtiyaçlarını ve yapısını de-
rinlemesine inceliyorlar. LG Single 
Split, birbirinden farklı sistem kon-
figürasyonlarına olanak tanıma-
sıyla tüm süreci daha kolay işler 
hale getiriyor. Kullanıcılara daha 
fazla seçenek sunmakla kalmıyor, 

aynı zamanda sistem verimliliğini 
artıran, kurulumlar için gereken 
alan miktarını azaltan ve birçok 
ek avantaj sunan daha güçlü bir 
çözüm sağlıyor. Single Split dış 
üniteler, tüketicilerin ihtiyaçlarını 
karşılarken daha da özelleştirilmiş 
çözümler sunmak için geniş bir 
model ve kapasite yelpazesine sa-
hip. H-Inverter yüksek performans-
lı modeller, düşük ortam sıcaklıkla-
rında yüzde 17 daha yüksek ısıtma 
kapasitesi, sıcaklığın fazla olduğu 
koşullarda ise yüzde 7 daha yük-
sek soğutma kapasitesi sunuyor. 
Standart ünitelerdeki 85 metreye 
varan boru uzunluğu, daha geniş 
bir çalışma alanı sağlarken, kom-

pakt ve kurulumu kolay üniteler 
ise, 50 metreye kadar boru uzun-
lukları sunarak kurulum alanını en 
iyi şekilde kullanıyor. Kompakt dış 
üniteler, alan kullanımını en üst 
düzeye çıkarmak ve kurulumu ko-
laylaştırmak için toplam yüksekliği 
ve yüzey alanını yüzde 40 azaltıyor. 
Bu birim modellerin her biri farklı 
kapasitelerde bulunuyor ve tesisler 
arasında mükemmel SEER sınıfı ve 
SCOP değerleri sunuyor. LG ayrı-
ca, görsellik ve işlevsellik ihtiyacını 
karşılamak için farklı şık iç üniteler 
sağlıyor. AHU bağlantısı ile birleş-
tirildiğinde, Single Split her ortam 
için daha sağlam ve çok yönlü bir 
çözüm olduğunu kanıtlıyor.
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Türkiye’nin ısıtma sektöründe en iyi müşteri de-
neyimini yaşatan firması DemirDöküm, müşteri-
lerinin hayatını dijital hizmetlerle kolaylaştırmaya 
devam ediyor. DemirDöküm, Covid-19 pande-
misindeki sosyal izolasyon sürecinde müşterile-
rinin hayatını kolaylaştırmak ve tüm ihtiyaçlarını 
karşılamak için hayata geçirdiği Whatsapp Hattı 
uygulamasının içeriğini genişletti.
DemirDöküm müşterileri artık dilerlerse Demir-
Döküm Müşteri İletişim Merkezi numarası olan 
0850 222 1 833 ile tek tuşla WhatsApp Hattı 
üzerinden de DemirDöküm’e 7 gün 24 saat 
ulaşabilecekler. DemirDöküm WhatsApp Hattı; 
müşterilerine servis talebinden, yetkili satıcı bil-
gisine, arıza bildiriminden, keşif talebine ve daha 
birçok bilgiye saniyeler içerisinde ulaşma imkanı 
sunuyor. 
DemirDöküm’ün, sosyal izolasyon sürecinde 
müşterilerinin ve iş ortaklarının hayatını kolay-
laştırmak için birçok önemli uygulamayı hayata 
geçirdiğini hatırlatan DemirDöküm Pazarlama 
Direktörü Bilge Kıran, “Covid-19 pandemisiyle 

birlikte tüm paydaşlarımızın sağlık çekincelerini 
ortadan kaldırmaya odaklandık. Normalleşme 
koşullarını konuştuğumuz bugünlerde, bize la-
yık görülen 'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti 
Ödülü'nü sürdürülebilir kılmak için hizmet alt-
yapımızı geliştiriyoruz. Bu süreçte özellikle dijital 
dünyada hayata geçirdiğimiz uygulamalarımız 
çok beğenildi. Biz de bu uygulamayı hem kalıcı 
hale getirmek hem de içeriği geliştirmek istedik. 
Müşterilerimiz WhatsApp Hattı’nı kullanarak 
çağrı merkezi üzerinden sunulan tüm hizmet-
lerin aynısı alabilecekler. DemirDöküm olarak 
birincil önceliğimiz şartlar ne olursa olsun müş-
terilerimize kesintisiz hizmet sunmaya devam 
etmek” dedi.
DemirDöküm'ün teknoloji ve dijitalleşmeden 
aldığı güçle geleceğini "Mükemmel Müşteri 
Deneyimi" odağında şekillendirdiğini belirten 
DemirDöküm Satış Sonrası Hizmetler Direktö-
rü Zeki Kalaycılar, "Satış öncesinden sonrasına 
kadar uzanan yolculukta müşterilerimize, iş or-
taklarımıza ve tüm paydaşlarımıza mükemmel 

bir deneyim sunmak istiyoruz. Müşteri ihtiyaç-
larının ve alışkanlıklarının değiştiği günümüz-
de DemirDöküm müşterileri teknik destekten 
servis talebine, ücretsiz keşif hizmetinden ilk 
çalıştırma talebine kadar pek çok farklı başlıkta 
yüksek hizmet kalitesine saniyeler içerisinde ku-
rumsal çağrı merkezi numaramız olan 0850 222 
1 833’e WhatsApp mesajı göndererek ulaşabi-
lecekler. ‘Her koşulda DemirDöküm yanında’ 
diyerek hayata geçirdiğimiz yeni uygulamamız 
sayesinde müşteri memnuniyetini daha da yu-
karı taşımayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Vestel Proje Ortağım V6 serisinin yeni VRF ürün-
lerini 21 Temmuz’da gerçekleştirdiği online 
lansman aracılığıyla sektörün beğenisine sun-
du. V6 ailesinin yeni VRF üyeleri kapasite ve ve-
rimlilik beklentilerini üst düzeyde karşılamasıyla 
dikkat çekiyor.
Uzun yıllardır split klimalar ile yer aldığı iklimlen-
dirme sektöründe, 2015 yılında satışına başladı-
ğı VRF klima sistemlerinin de eklenmesiyle split 
klima, multi klima ve VRF klima sistemi ürün 
gruplarıyla Vestel, her ihtiyacı karşılayabilecek 
çözümler sunmaya devam ediyor. VRF ürün ga-
mında yer alan V4+K ve V5X serisi dış ünitelere 
ilave olarak 2020 itibarıyla ürün gamına dahil 
ettiği V6 ve V6-I serileri ile kapasite ve verimlilik 
değerleriyle sektördeki öncü konumunu sürdü-

ren Vestel, yeni VRF ürünlerini tanıttı. Sektörde 
dijital dönüşüme ve yeniliklere öncülük eden 
konumuyla Vestel, pandemi nedeniyle ürünlerin 
lansmanını online toplantıyla gerçekleştirdi. 
Lansmanda Vestel’in yeni nesil VRF serisi V6’nın 
geniş kapasite aralığı, enerji yönetim sistemi, 
buhar enjeksiyonlu kompresör, güç koruması 
ve iki kademeli ara soğutma gibi son teknoloji 
özellikleri anlatıldı.
Vestel, Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde 
sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımla daima ken-
dini geliştirerek daha az enerji ve su tüketen, 
gıda israfını önleyen ürünler sunmaya devam 
ediyor. İklimlendirme alanında da enerji verim-
liliği yüksek cihazlarla hem müşterilerin işletme 
maliyetlerini düşürüyor hem de çevreci çözüm-

ler sunuyor. Bireysel A+, A++, A+++ klimaların 

yanı sıra VRF klima sistemlerinde de verimlilik 

değerlerini sürekli artırmaya yönelik hedefleri-

ni yeni V6 serisi ile hayata geçiren, COP değeri 

5,5 seviyesine çıkan ürünler ile enerji verimliliği 

konusunda avantaj sağlayan Vestel, yüksek ka-

pasite değerleriyle de müşterilerine büyük avan-

tajlar sunmayı sürdürüyor.

Çelik boru sektöründe Türkiye pazarının lideri ve 
global oyuncusu olan Borusan Mannesmann’ın 
ABD’deki şirketi Borusan Mannesmann Pipe US; 
ortaya koyduğu yüksek kalite ve performansla 
dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket ABD çelik 
sektörünün en saygın ve bağımsız yayınlarından 
American Metal Market tarafından verilen “Çe-
lik Mükemmellik Ödülleri” kapsamında 2020 
“Yılın Boru Üreticisi” ödülünü kazandı. Borusan 
Mannesmann Pipe US, 2016 ve 2017 yıllarında 

peş peşe aynı ödülün sahibi olmuştu.
American Metal Market tarafından 2010 yılın-
dan bu yana kesintisiz olarak gerçekleştirilen 
“ABD Çelik Mükemmellik Ödülleri”, üretim, 
dağıtım ve hizmet sağlayıcılar arasında yaratıcı, 
özgün, fark yaratan çalışmalar ve projeler yürü-
ten şirket ve kişilere veriliyor. 23 kategoride 71 
şirketten 90 finalistin yarıştığı 2020 ödüllerinde, 
rekor sayıda katılımcı yer aldı. 
Pandemi nedeniyle online düzenlenen ve sanal 
ortamda yüzlerce kişinin katıldığı ödül törenin-
de açıklama yapan Borusan Mannesmann Tek-
nik Satış ve Strateji Direktörü Riley Mabry şunları 
söyledi: “Çelik endüstrisine katkı sağlayanlara 
bu ödülü verdiği için Amerikan Metal Market’e 
teşekkür ederim. Ayrıca yönetim kurulumuza, 

müşterilerimize, paydaşlarımıza ve ekibimize de 
katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Virüs 
salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor zamanlar-
da, Borusan olarak öncelikle kendimizi çalışan-
larımızın sağlığına, iş yeri güvenliğine ve ayırım-
cılıkla mücadeleye adadık. Enerji endüstrisinin 
karşı karşıya olduğu bu mevcut zorlu ortamda 
ihtiyaçlarını düşük maliyetli ve yüksek perfor-
manslı çözümlerle karşılamak için kalite, güve-
nilirlik ve devamlı gelişmeye kendimizi adamaya 
devam edeceğiz ve Borusan Mannesmann’ın 
60 yılı aşkın üretim mirasını ileri taşıyacağız.”
American Metal Market tarafından düzenlenen 
“Çelik Mükemmellik Ödülleri” kapsamında Bo-
rusan Mannesmann Pipe US, 2014 “Yılın Tek-
noloji Tedarikçisi” ödülünü de kazanmıştı.



Kaliteli Yaşam Alanları Sağlıyoruz

Havuz Nem Alma Cihazları

Davlumbaz Egzoz Sistemi

Çatı Paket Klima Rooftop

Isı Geri Kazanım Üniteleri

Klima-Havalandırma Santralları

Havalandırma ve Isı Ekonomisi Sistem Teknolojileri

Havalandırma ve Isı Ekonomisi Sistem Teknolojileri
T: 0216 455 29 60 - 0216 455 29 61 F: 0216 455 29 62
satis@eneko.com.tr

www.eneko.com.tr

TAK & ÇALIŞTIRTA
M OTOMASYON

UZAKTAN İZLEM
E
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ISKAV "16. ULUSAL İKS EĞİTMENLERİ KONFE-
RANSI" iklimlendirme başlığıyla  6-8 Temmuz 
2020 Tarihlerinde webinar üzerinden yapıldı.  
ISKAV tarafından geleneksel olarak gerçek-
leştirilen Ulusal İKS Eğitmenleri Konferansı 
İklimlendirme başlığıyla yapıldı. Konferansa 
Türkiye’nin farklı illerinden 36 eğitmen online 
olarak konferansa katıldı. 6 Temmuz Pazartesi 
günü ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ta-
ner Yönet tarafından konferansın açılışı yapıldı. 
Konferans kapsamında TTMD’nin platform 
desteği ve sektörün önde gelen kurumları ta-
rafından desteklenen oturumlar düzenlendi. 
Oturum sponsorlukları; Daikin Türkiye A.Ş, 
Ercan Teknik. İklimlendirme Ticaret ve Sanayi 
A.Ş, Friterm A.Ş. ve Systemair HSK Hav. End.
San. ve Tic. A.Ş. firmalarının destekleriyle ta-
mamlandı.
İklimlendirme konusunun işlendiği konferans-
ta; eğitmenler ilk gün Ercan Teknik. İklimlen-
dirme Ticaret ve Sanayi A.Ş Genel Müdürü Sa-
yın Armen Hüsüman’ın anlatımıyla Soğutma 
Sistemlerinde Uzaktan İzleme ve Enerji Tasar-
rufu oturumlarına katıldılar. Bu oturumda ka-

tılıcılar; soğutma tesislerinin nasıl sınıflandırıla-
cağı, uzaktan izleme ve yönetim metotlarını, 
mobil tesisler için uzaktan izleme yöntemlerini 
görmüş oldular. Konferansın ikinci oturumun-
da, Friterm A.Ş. Yurtiçi İş Geliştirme Müdürü 
Sayın Hayati Can’ın anlatımıyla, Soğuk ve 
Donmuş Muhafaza Tesislerinde Enerji Verim-
liliği oturumu ile devam etti. Bu oturumda 
katılımcılara; soğuk depoculuk ve muhafaza 
şekilleri, elektrik kontrol ve kumanda panosu, 
hava hızının soğutma üzerindeki etkisi, hava 
sirkülasyonunun önemi, ürünün sarılması ve 
paketlenmesinin etkisi konularını incelemiş ol-
dular. Oturumlar gelen soru cevaplar ile değer-
lendirilerek tamamlandı.
Konferansın ikinci gününde ise; Daikin Türki-
ye A.Ş firmasından Endüstriyel Soğutma Satış 
Yöneticisi Sayın Dorukhan Akıncılar’ın anlatı-
mıyla Endüstriyel Soğutma Uygulamaları başlı-
ğında; şoklama, donmuş muhafaza, taze mu-
hafaza, serin muhafaza ve gıda işleme alanları, 
soğutma yükü, AB F-Gaz regülasyonu konuları 
anlatıldı. Konferansın ikinci oturumunda, Dai-
kin Türkiye A.Ş firmasından Teknik Departman 
Müdürü-ISKAV Eğitim ve Laboratuvar Komis-

yonu Başkanı Sayın Turgay Yay’ın anlatımıyla, 
Pandemi Sonrasi Tesisat başlığında virüs hangi 
boyutlardadır, hangi sıcaklık aralığında yaşar, 
ortam nemiyle ilişkisi nasıldır, dezenfeksiyon 
için özellikle termik dezenfeksiyon için gerekli 
koşullar nelerdir, farklı koşullarda ömrü nedir, 
konusu ile oturum sunumu gerçekleştildi. Otu-
rum sonunda katılımcılardan gelen soru ve ce-
vaplar ile oturum tamamlandı.
Programın üçüncü ve son gününde Systemair 
HSK Hav. End.San. ve Tic. A.Ş. Üretim Şefi Sa-
yın Tolga Erden önderliğinde sanal teknik gezi 
sponsorluğunda Dilovası’nda yer alan fabrika-
sının tanıtımı gerçekleştirildi. Üretimdeki son 
teknolojik gelişmeler ve uygulama yöntemleri 
eğitmenlerle paylaşıldı. Sanal fabrika turunun 
ardından Systemair HSK Hav. End.San. ve 
Tic. A.Ş. Arge ve Kalite Müdürü Sayın Merve 
Selviboy’un anlatımıya Klima Santralleri ve 
Ecodesign Yönetmelikleri oturumu ile devam 
etti, bu oturumda; klima santralleri, ErP nedir, 
ecodesıgn kriterleri ve belirli tanımlar nelerdir 
konu başlıkları ele alınarak eğitmen ile payla-
şılmıştır. Eğitmenlerin yüksek memnuniyetleri-
ni ifade etmeleriyle birlikte program sona erdi.

Flexiva, 50’yi aşkın ülkeye ihracat 
yapan ve toplam cirosu içinde ih-
racatın payı %80’i geçen, %100 
yerli ve milli sermayeli bir esnek hava 
kanalı üreticisi olarak, ihracatta da 
Türkiye liderliğini koruyor. Yurtdışı 
patent sayısıyla da Türkiye’nin ala-
nında öncü kuruluşu olduğunu ka-
nıtlayan, Flexiva markasının sahibi 
IŞIL A.Ş., 2015 – 2019 yılları itibariyle 
toplam ihracat tutarına göre Türkiye 
genelinde sektöründe ihracat yapan 
26 işletme içinde 1. sırada yer alıyor. 

İstanbul bölgesinde ise sektöründe 
ihracat yapan 12 işletme içinde de 
yine ilk sırada yer alan IŞIL A.Ş., Fle-
xiva markası ile özellikle Avrupa’da 
düzenli olarak pazarını büyütüyor. 
Özellikle Fransa’ya yapılan ihracatın 
artan ivmesi, bu pazarda Flexiva’nın 
ihracatının %500 oranında artış 
beklentisini güçlendiriyor. Konuya 
ilişkin olarak kuruluşun Genel Mü-
dür Yardımcısı Umut Uluçay, şirketin 
çok güçlü bir uluslararası ağa sahip 
olduğuna, son beş yıllık süreç içinde 

ihracat gücünü artıracak hamlelerle 
yurtdışı pazar olanaklarını genişletti-
ğine dikkat çekiyor. Uluçay, “Esnek 
hava kanallarında art arda beş yıl 
boyunca, alanımızda Türkiye ihracat 
birincisi olmamız, bizler için şüphe-
siz gurur verici olmakla birlikte bir 
sürpriz değil. Çünkü, firmamızın çok 
güçlü odak noktalarının biri ihracat 
olmuştur. Bunun için ürünümüzün; 
sadece iç pazarda değil, uluslararası 
pazarlarda da fark yaratacak, reka-
betçi güç kazandıracak özelliklere 

sahip olması için, gerek Ar-Ge’ye ve 
üretim teknolojimize aralıksız yatı-
rım yapmamız, gerekse uluslararası 
pazarlama faaliyetlerimizi, ülke ve 
etkinlik açılarından ayrı ayrı değer-
lendirerek artırmamız bu sonucu ge-
tiren sağlam adımlarımız olmuştur. 
Gelecekte de bu başarımızın sürdü-
rülebilir olacağına inanıyoruz” dedi.

Yassı haddelenmiş alüminyum üre-
timinde lider ve dünyanın en bü-
yük alüminyum geri dönüşümü 
hacmine sahip olan Novelis, ABD 
ve Brezilya'da bulunan iki alümin-
yum tesisinde üretim planlama ve 
programlama süreçlerini iyileştirmek 
için Dassault Systèmes’in DELMIA 
Quintiq uygulamalarını kullanacak. 

Novelis, ABD operasyonları kapsa-
mında, Kentucky eyaletinin Guthrie 
şehrinde yer alan ve 2020 yılında 
otomotiv sektörüne yönelik alümin-
yum üretmeye başlayacak olan yeni 
tesisinde gerçekleştirdiği metal üre-
timini planlamak ve programlamak 
için DELMIA Quintiq uygulamalarını 
kullanacak. Brezilya'da ise, Güney 
Amerika'daki en büyük tesisi olan 
ve içecek kutusu, tüketici ve ambalaj 
pazarları ile endüstriyel pazarlar için 
alüminyum levha üreten Pinda fab-
rikasındaki programlama süreçlerini 
optimize etmek için DELMIA Quintiq 

uygulamalarından faydalanacak. Şir-
ket, 2003 yılından bu yana Dassault 
Systèmes’le birlikte çalışıyor.
Enerji ve malzeme endüstrisindeki 
talepte ve çevresel sürdürülebilirliğe 
ilişkin gereksinimlerde görülen artış 
ışığında, metal üreticileri, tamamen 
entegre bir dijital yaklaşımla, teslim 
sürelerini, teslimat performansını 
ve idari verimliliği iyileştirerek bu 
zorlukların üstesinden gelebiliyor, 
stok doluluk oranlarını azaltabiliyor 
ve kaynak kullanımında en yüksek 
verimliliği elde edebiliyorlar.  Gücü-
nü Dassault Systèmes'in 3DEXPERI-

ENCE platformundan alan DELMIA 
Quintiq uygulamaları, alüminyum 
haddeleme işlemlerindeki karmaşık-
lığa çözümler üretecek şekilde özel 
olarak tasarlandı.  Tek bir dijital or-
tamda çalışma imkanına sahip olan 
alüminyum üreticileri, iş operasyon-
larını baştan sona modelleyebilme-
nin, planlayabilmenin ve optimize 
edebilmenin yanı sıra maliyetleri 
düşürmeye odaklanmak yerine re-
kabetteki üstünlüklerini güçlendir-
meye ve geleceğe dönük bir üretim 
artışı için fırsatlar yaratmaya odakla-
nabiliyorlar. 
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Hizmet kalitesinden ödün vermeden güçlü sermaye yapısı 
ve dinamik organizasyonu ile ürün yelpazesini genişleterek 
satış ve satış sonrası faaliyetlerinin etkinliğini arttıran Boreas 
Klima’nın Veri Merkezi Sistem Çözümleri Satış Müdürü, sektö-
rün deneyimli isimlerinden Oytun Yavuz ile gerçekleştirdiğimiz 
söyleşimizde, son dönemde özellikle yurt içinde veri merkezi 
projelerinde aranan firma konumuna geldiklerine değinen Ya-
vuz bu durumun kendilerini gururlandırdığını belirtti.

∂ Öncelikle bize Boreas Klima’nın vizyonu hakkında bilgi 
 verir misiniz?

Boreas Klima 2004 yılından bu yana merkezine kalite ve müş-
teri odaklılığı almış olan Türkiye’de birçok ilki gerçekleştirmiş 
bir firmadır. Bununla beraber güçlü AR-GE ekibi ve altyapısı ile 

birlikte pazardaki değişikliklere hızlı uyum sağlayabilmektedir. 
Aslına bakarsanız son dönemde odaklandığımız Veri Merkezi 
pazarı da bu bağlamda radarımıza girdi ve enerjimizin önemli 
bir kısmını buraya ayırıyoruz. Önümüzdeki dönemde şirket viz-
yonumuzu yüksek teknoloji ürünleri üreten, global oyuncular 
ile rekabet edebilen, uluslararası projelerde tercih edilen marka 
haline gelen güçlü bir Türk firması olmaktır. 

‘’KALİTEDEN ÖDÜN VERMEDEN GELDİĞİ BU NOKTADA 

MARKA DEĞERİNİ HER GEÇEN GÜN ARTTIRMAKTA’’

∂ Boreas Klima’yı pazarda nasıl konumlandırıyorsunuz?

Boreas Klima bahsettiğim gibi uzun zamandır klima santrali 
pazarında. Kaliteden ödün vermeden geldiği bu noktada mar-

| 

Boreas Klima 
Veri Merkezi 
Sistem Çözümleri 

Oytun Yavuz:
"Önümüzdeki 

vizyonumuzu yüksek 
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ka değerini her geçen gün arttırmakta. Üretimimizin yaklaşık 
%60’nı yurt dışına gönderiyoruz. Çok değerli global markalar-
la çalışıyoruz. Son dönemde odaklandığımız Veri Merkezi çö-
zümlerimiz hem yurt içi hem yurt dışında ciddi anlamda dikkat 
çekti. Veri Merkezi tarafında ikinci büyük projemiz için imzalar 
atıldı ve hızlı bir şekilde çalışmalarımız başladı. Ana hedefimiz 
önümüzdeki dönemde bu tarafta daha da güçlenmek ve mar-
kamızı altın harflerle uluslararası projelerde yazdırmak.

‘’EMİN ADIMLARLA YURT DIŞINDA DA BÜYÜMEYE 

DEVAM EDİYORUZ’’

∂ Küresel pazarda satış ağınızı güçlendirdiğinizi biliyoruz. 
 Peki Boreas, küresel pazarda sağladığı bu rekabet 
 gücünü kazanmak için nasıl bir yol haritası çizdi?

Aslında Boreas Klima bir Açık Holding şirketi. Açık Holding ola-
rak birçok sektörde, kendi pazarlarında öncü firmayız diyebili-
riz. Bağlı olduğumuz grubun birçok ülkede ofis, üretim merkezi 
ve irtibat büroları var. Şu anda bilfiil 16 ülkede yer almaktayız. 
Bununla birlikte Boreas Klima olarak yurt dışında stratejik mer-
kezlerde iş ortaklarımız yer alıyor. 

Yurt dışı ile ilgili tüm planlarımızı holding bünyesinde yer alan 
Uluslararası İş Geliştirme departmanımız ile birlikte yürütüyo-
ruz. Tüm stratejik kararlarımızın altında profesyonel bir ekibin 
imzası yer alıyor. Emin adımlarla yurt dışında da büyümeye de-
vam ediyoruz. 

‘’YÜKSEK VERİMLİLİK, KALİTE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

KONULARI MERKEZİMİZDE YER ALIYOR’’

∂ Veri merkezleri alanında Boreas’da ne gibi gelişmeler var?  
 Veri merkezleri için geliştirdiğiniz ürünlerinizin 
 özelliklerini biraz detaylandırabilir misiniz?

Son dönemde özellikle yurt içinde veri merkezi projelerinde 
aranan firma konumuna geldik. Bu bizi gerçekten gururlan-

dırıyor. Bunu sağlayan temel konu ürünlerimizin kalitesi ve iş 

ortaklarımızın bize duyduğu güvendir. Bu güveni boşa çıkar-

mamak adına, gelişen pazara her geçen gün daha fazla ayak 

uydurabilmek adına AR-GE yatırımlarımız arttırarak devam edi-

yoruz. En son olarak hassas klimaları milli tasarım ve üretim 

olarak ürün gamımıza ekledik. Bu konuda pazardan gelen geri 

dönüşler de çok olumlu. 

Biz öncelikle ürünlerimizin iş ortaklarımızın tüm gereksinimle-

rini karşılayacak şekilde tasarlanması ve üretilmesi konusunda 

yoğun bir çaba harcıyoruz. Yüksek verimlilik, kalite ve sürdürü-

lebilirlik konuları merkezimizde yer alıyor. Burada sürdürülebi-

lirlik kısmını biraz açmak isterim. Veri merkezlerinde en önemli 

unsurların başında kesintisiz, sürekli bir işletme yer almakta. Bir 

veri merkezinin durma gibi bir lüksü yok. Şöyle örnekleyelim; 

bir bankanın veri merkezi durduğunda, hiçbir işlem yapamaz 

duruma geliyorsunuz, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, 

ATM hizmetleri çalışmıyor hatta kredi kartınız ile işlem bile ya-

pamıyorsunuz. Anlık olarak sizi nasıl zor bir duruma düşürür 

bunu kafanızda canlandırın.  Bu sebepten ötürü ürünlerimizin 

her türlü iklim koşulunda ve dış hava şartında çalışabiliyor ol-

ması gerekli. Özetle geliştirmiş olduğumuz ürünler, iş ortakla-

rımızın gereksinimlerine göre değişiklikler gösterse de temelde 

bahsetmiş olduğum üç ana unsuru bünyesinde barındırmakta-

dır. Bu tarz konularda iş ortaklarımızın da bize verdiği destek ve 

tecrübe aktarımı da çok büyük öneme sahiptir. Onlara da bu 

vesile ile teşekkür etmek isterim. 

‘’RAKİPLERİMİZE GÖRE BU KONUDA ÇOK İLERİDEYİZ’’

∂ Biraz da veri merkezleri alanındaki ileriye dönük 
 projelerinizden ve uzun vadeli yatırımlarınızdan 
 bahseder misiniz?

Daha önce de bahsettiğim gibi veri merkezi pazarı çok dinamik 

bir pazar. Her geçen gün yeni teknolojiler ve ürünler çıkıyor. 

Öncelikle böyle bir pazarda yer alıyorsanız çok iyi bir AR-GE 
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ekibine ihtiyacınız var. Kuşkusuz ki 
firmamızın en büyük avanta-

jı da budur. Rakiplerimize 
göre bu konuda çok ileri-
deyiz. 

Ürün gamımızda yer alan 

mevcut ürünlerimizi nasıl 

daha da iyileştirebiliriz bu 

konulara odaklanıyoruz. 

Yakın zamanda bu taraf-

taki gelişmelerden hepiniz 

haberdar olacaksınız. Üre-

tim tesislerimiz ile ilgili yeni 

yatırımlar olacak. Aslında özet-

le şöyle diyebiliriz, iş ortaklarımıza 

vermiş olduğumuz hizmetin kalitesini 

arttırmak için ne gerekiyorsa yapılacak. Bu noktada alınması 

gerek tüm kararlar alındı zamanı geldikçe her biri için atılan 

adımları sizler de göreceksiniz. 

‘’BU SÜREÇTE FABRİKAMIZ KESİNTİSİZ ÇALIŞTI’’

∂ Günümüzde, firmalar da tıpkı bizler gibi pandemi sürecine 
 uyum aşamasından geçti.  Boreas Klima bu süreçte neler 
 yaptı, neleri değiştirdi?

Herkesin de belirttiği gibi, pandemi hiçbirimizin aklından bile 

geçirmediği, hiçbir şekilde felaket senaryolarında bile yer al-

mayan bir durumdu. İlk günler yaşadığımız sıkıntı da aslında 

temel olarak bunula ilgiliydi. Benim fikrim, bu durum ile yaşa-

maya biraz daha alıştık. 

Firma olarak biz bu duruma hızlı reaksiyon gösterdik diyebili-

rim. İlk olarak tüm ofis ekibimizi evden çalışma düzenine ge-

çirdik. Buradaki en büyük avantajımız alt yapımızın hazır ol-

masıydı. Bu konuda hiç sorun yaşamadık diyebilirim. Üretim 

tarafında ise tüm önlemler eksiksiz alındı. Bu süreçte fabrika-

mız kesintisiz çalıştı. Hatta pandeminin en yoğun yaşandığı 

Nisan-Mayıs ayları bizim için yurt dışı sevkiyatların en yoğun 

yapıldığı aylardı.

∂ Pandemi öncesi gündemimizde birçok farklı konu vardı. 
 Bu konulardan biri de dijitalleşme idi. Peki bu konuda 
 şirket olarak görüşünüz ve planlarınız nedir? Gelecekte 
 sektörde görülebilecek değişiklikler, dijital dönüşüm ve yeni 
 teknolojiler hakkındaki fikirlerinizi de öğrenmek isteriz…

Dijitalleşme çok geniş bir kavram, bugün baktığımızda tek-

noloji ve dijitalleşme hem bireylerin hem de firmaların gün-

lük hayatlarının bir parçası haline geldi.  Bugün birçok firma 

endüstriyel çözümlerinde AI teknolojileri kullanmaya başladı, 

birçok sektörden güzel projeler duyuyoruz.  Daha önce kav-

ramsal olarak konuştuğumuz yapay zekanın artık projelerle 

hayata geçtiğini görüyoruz. Son kullanıcıya ya da profesyonel 

kullanıcılara dokunan bu örneklerin yakın zamanda daha çok 

artacağını düşünüyorum.

Şirketimizin de özellikle yönetim konularında pandemi önce-

sinde atmış olduğu birçok adım vardı. Bu adımlar da pandemi 

sürecini daha rahat geçirmemizi sağladı. Hem iç hem de müş-

terilerimizle yaptığımız toplantılarımız dijital platformlar üzen-

den gerçekleşti.  Müşterilerle iletişimimiz de azalmadı, pande-

mi döneminde bir fabrika testi yapmamız gerekiyordu ve bu 

testi canlı yayınla gerçekleştirdik. Hem cihaz hem de iletişim 

anlamında gayet başarılı bir test oldu. 

Önümüzdeki dönemde de bu gelişmelerle paralel yurtiçi ya da 

yurtdışı seyahatlerinin azalacağını, çalışanların farklı şehirler-

den ya da ülkelerden iş hayatına destek verdikleri uygulama-

ların artacağını düşünüyorum.  Biz de yapmış olduğumuz test 

gibi örneklerin artması için çalışıyoruz.

∂ Bu ay dosya konumuz ‘’iç ortam hava kalitesi’’ olduğu için, 
 bu konu hakkında da görüşlerinizi almak isteriz. 
 Boreas, iç ortam hava kalitesi adına neler yapıyor?

Belki de pandemi sürecinin bize en büyük kazanımlarından 

birisi de en hayati unsur olan havanın kalitesini daha yoğun 

tartışmaya başladık. Yıllarca âtıl kalmış olan bu konu hemen en 

önemli gündem maddesi haline geldi. 

Aslına bakarsanız birçok ticari binada %100 taze hava ile ik-

limlendirme yapmak için çözümler aranıyor, karışım yapılan 

klima santrallarında ısı geri kazanım ile taze hava kullanımı 

revizyonları yapılmaya çalışılıyor. Henüz uygulama aşaması-

na geçilmemiş projelerin de %100 taze havalı, tüm havalı 

sistemlere dönüşümünün çalışmaları başladı. İş ortakları-

mızdan bize de sürekli olarak bu konu ile ilgili talepler geldi. 

Dediğim gibi özellikle ticari binalarda bu tarz konuların uy-

gulanması çok daha kolay. Ben biraz da daha küçük alanlar 

ile ilgili konuşmak isterim. Özellikle doğal havalandırmanın 

ön planda olduğu, aslında gün içerisinde birçok defa ziyaret 

ettiğimiz, insan sirkülasyonunun çok yoğun olduğu küçük 

işletmelere odaklanmak gerekir. Önümüzdeki dönemde bu 

tarz alanlarda taze hava ve iç ortamın sterilizasyonu ihtiyacı 

daha fazla ön plana çıkacak. Fakat bu durumda özellikle 

hava şartlandırma noktasında enerji kayıplarını da ön 

plana çıkartacak. Son dönemde bu konuya çok faz-

la odaklanılmış olunacak ki özellikle ‘’Isı geri ka-

zanım ‘’ cihazlarının satışında bir artış var. Biz 

ürün gamımızda olan bu cihazları geliştiril-

mesi noktasında çalışmalara başladık. 

Sürekli ihtiyaçların olması sebebi 

ile de ciddi miktarda ürün 

yapılarak stoka çekildi. 
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‘’SADECE YURT İÇERİSİNDE DEĞİL, YURT DIŞINDA DA 

ÖZELLİKLE VERİ MERKEZİ NOKTASINDA PAZAR LİDERİ 

OLMAK ANA HEDEFİMİZ’’

∂ Bundan sonrası için Boreas Klima’nın ileriye dönük 
 hedefleri neler? Yeni yatırımlar olacak mı?

Bizim gibi bir firmanın yeni yatırım yapmaması, ürün gamını 

geliştirmemesi kesinlikle düşünülemez. Her geçen gün yeni iş 

ortakları kazanıyoruz ve kendilerine sürekli bir hizmet sunmak 

zorundayız. Tüm hedeflerimizi, yatırımlarımızı, gelecek iş plan-

larımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Sadece yurt içerisinde değil, 

yurt dışında da özellikle veri merkezi noktasında Pazar lideri 

olmak ana hedefimiz. Bu konuda da adımlarımızı kararlılıkla 

atıyoruz. 

∂ Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mı?

Her şeyden önce sizlere bu fırsatı verdiğiniz için 

çok teşekkür ederim. 

Umarım pandemi sürecini en kısa süre 

içerinde, öncelikle Türkiye sonrasın-

da dünya olarak atlatırız. 

Bu süreçte yapmış olduğumuz işin insan sağlığı açısında ne 

kadar büyük bir öneme sahip olduğunu da tekrar belirtmek 

isterim. 

Tekrar teşekkür ederim. 

∂ Katılımınız için çok teşekkür ederiz…



mayacak şekilde tüm tedbirlerin alınması ve AVM'lerde bulunan 
tüm hava perdelerinin kapalı konumda tutulması gibi öneriler de 
sunuyoruz. Bunların yanı sıra klima santrali egzoz atış panjuru ile 
taze hava emiş panjuru arasında en az 10 metre mesafe olmalı 
ve/veya karışma riski olmayacak şekilde düzenlenmeli. Taze hava 
emiş kanalı ve taze hava panjuru gerekiyorsa %100 taze hava ile 
çalışabilecek şekilde revize edilmeli. Taze hava alış ve egzoz atışla-
rının insanların yürüme ve bulunma ortamlarından uzaklaştırılma-
sı ve mümkünse farklı cephelerde olması, mevcut taze hava klima 
santral kapasitesinin kontrol edilmesi ve taze hava miktarını artır-
ma koşullarının irdelenmesi, iç mekanlara daha fazla taze hava 
verme şartlarının zorlanması da çok önemli. Isıtma ve soğutma-
da kapasite düşümünü engellemek için gerekli tedbirleri almak, 
mevcut duruma göre AVM daimî kullanıcı ve ziyaretçi sayısı ve 
kullanım koşullarını yeniden düzenlemek gerekiyor. Egzoz hava 
kanalı, taze hava kanalı ve panjurlarında gerekli önlemler alınmalı 
ve gerekli revizyonlar yapılmalı.”

Hastanelerde atılması gereken adımlar
“Pandemi döneminde hastanelerdeki hasta odalarının negatif 
basınçlı hasta odalarına dönüştürülmesini, salgın süreci boyunca 
negatif basınçlı yoğun bakım odalarının kullanılmasını göz ardı 

Havada bulunan kirleticilerin düzeyleri ile ilgili bir kavram olan iç 
hava kalitesi, zamanımızın büyük bölümünü kapalı mekanlarda 
geçirdiğimiz bugünlerde üzerinde durulması gereken konuların 
başında geliyor. İç hava kalitesi, insan sağlığına doğrudan ya da 
dolaylı olarak etki ediyor. İç hava kalitesinin kötü olması soğuk al-
gınlığı, nezle, alerji, yorgunluğa da neden olabiliyor. İklimlendirme 
Soğutma Klima İmalatçıları Derneği İSKİD, evde iç hava kalitesinin 
önemini ve yapılması gerekenleri kamuoyuyla paylaşıyor. İSKİD Yö-
netim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy, özellikle pandemi döneminde 
AVM, hastane, ofis ve toplu taşıma gibi alanlarda iç hava kalitesi-
nin gözden kaçırılmaması gerektiğini ve doğru adımlarla iç hava 
kalitesinin yükseltilebileceğini belirtiyor.
Ozan Atasoy’un iç hava kalitesinin önemi ve yapılması gerekenler 
konusunda altını çizdikleri şu şekilde;

İç hava kalitesinin önemi 
“İç hava kirliliği, en az dışarıdaki hava kirliliği kadar sağlığı etkile-
yebiliyor. Özellikle zamanımızın çok büyük bir kısmını kapalı me-
kanlarda geçirdiğimizden dolayı, iç hava kalitesi daha da önem 
kazanıyor. İç hava kalitesi, daha iyi nefes alma, nem kontrolü, daha 
az alerjen, düşük enerji tüketimi ve daha iyi bir uyku gibi avantajlar 
sağlıyor. Biz de İç Hava Kalitesi Projemiz kapsamında kamuoyunu 
bilinçlendirici adımlar atıyoruz. İç hava kalitesinin toplumun farklı 
seviyelerinde anlaşılması ve bu konuda farkındalığın artırılması için 
çalışmalar yapıyoruz. İSKİD olarak, sağlık ve verimlilik için gerekli 
olan iç hava kalitesi konusunda farkındalık yaratma amacıyla gün-
cel bilgilerin yer aldığı bir internet sitesini hayata geçirdik. “havan-
degissin.org” sitesi, günümüzde iklimlendirme ve havalandırma 
sektörünün üzerinde çalıştığı önemli konulardan olan “İç Hava Ka-
litesi” ile ilgili toplumda bilinç oluşturacak ve farkındalık yaratacak 
içerikler sunuyor.”

Evinizde iç hava kalitesi sorunu olduğunu nasıl anlarsınız? 
“İçinden geçtiğimiz süreç, iç hava kalitesini sağlamanın gereklili-
ğini bir kez daha gündeme getirdi. İç hava kalitesini yükseltmek 
için havalandırma yapılması oldukça önemli. Aynı zamanda kay-
nakların doğru yönetimi, hava temizleme, kirletici yayan kaynak-
ların uzaklaştırılması veya değişimi, kaynaktan kirleticilerin havaya 
salınmasını engellemek amacıyla muhafaza içine alınması ve kirli 
havanın dışarı atılması; iç hava kalitesini artıran diğer unsurlar ola-
rak sıralanıyor. Uçuşan partiküller, formaldehidler, itici gazlar, ozon 
ve karbondioksit, temel iç hava kirleticileri arasında yer alıyor. İç 
hava kalitesi ile ilintili semptomlar, soğuk algınlığı, nezle, alerji, yor-
gunluk semptomları ile benzer olduğu için tanı konması zor olan 
semptomlardır.

AVM’lerde atılması gereken adımlar
“AVM, ofis, hastane, toplu taşıma gibi insan yoğunluğu bulunan 
alanlarda atılması gereken adımlar bulunuyor. AVM’lerin yeniden 
açılmasıyla bu noktalarda insan yoğunluğu yeniden oluşmaya baş-
ladı. AVM’lerde klima santrali egzoz atış panjuru ile taze hava emiş 
panjuru arasında en az 10 metre mesafenin olmasına, geri dönüş 
havasının tamamen kapatılmasına ve pandemi döneminde %100 
taze hava ile çalıştırılmasına özen göstermeliyiz. Klima santralinin 
%100 taze hava ile çalıştırılması, dönüş havası taze havaya karış-
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etmemek gerekiyor. Yemekhane, giriş holü, bekleme salonları, 
kafeterya gibi genel kullanıma açık mahallerde FCU ve benzeri 
cihazlar kullanılıyor ise bu cihazların pandemi süreci geçene ka-
dar kullanılmaması şart. Karışım havalı klima sistemlerin %100 dış 
hava ile çalıştırılması için önlemler alınmalı, klima santralleri termal 
dezenfeksiyon ile veya dezenfektan sıvılar ile en az günde bir kez 
dezenfeksiyon işlemine tabii tutulmalı.”
“Ameliyathanelere hizmet veren klima santralleri genelde %100 
taze havalı ve ısı geri kazanımlı olarak tesis ediliyor. Covid (+) has-
talar için ayrılan ameliyathanelerin negatif basınçta çalıştırılması ilk 
tasarımın buna göre yapılmaması nedeni ile oldukça zordur. Kli-
ma santrali tarafında ciddi revizyonlar gerektirebilir. Bu nedenle bu 
ameliyathanelerin olduğu gibi pozitif basınçta çalışmaya devam 
etmesi ancak ameliyathaneye girmeden önce negatif bir bölgenin 
yaratılması çözüm olabilir.”
“Yapım aşamasındaki hastanelerde; pandemi dönemlerinde 
benzer şekilde çalışacak şekilde pozitif basınçlı ameliyathanele-
rin kombine tip ameliyathanelere dönüştürülmesi bizim için çok 
önemli. Son yıllarda yapılan ameliyathanelerde ise karışım havalı 
klima santralleri enerji verimliliği nedeni ile kullanıldı. Bu süreçte 
bu ameliyathanelerin %100 taze hava ile çalıştırılması ve karışım 
damperlerinin kapalı tutulması gerekiyor.  Pandemi hasta kabul 
bölümünde bulunacak kayıt, vezne vb. hastane personelinin nis-
peten hareketsiz olarak çalışacakları mahaller pozitif basınçta mu-
hafaza edilmeli ve buralara düşük hızlarda taze have üflenmeli. 
Acil servis, pandemi sırasında enfekte olan, olmayan ve durumu 
bilinmeyen hastaların bir araya geldiği bulaş riski en yüksek ma-
haller arasındadır. Alınacak önlemler de fiziki yapı ve işleyiş bi-
çimi nedeni ile en zor ve en karmaşık olan bölümdür. Pandemi 
dönemlerinde acil servise müracaat edecek Covid19 vb. enfekte 
olma ihtimali/şüphesi olan hastaların öncelikle acil servis yakının-
da hastane binası dışında konumlanmış “Solunum Yolu Güvenli 
Numune Alma Kabini” aracılığı ile sürüntü numunelerinin alınma-
sı gerekiyor.”

Ofislerde atılması gereken adımlar
“İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu ofis alanlarında da aynı 
anda çalışan sayısı en fazla 10 m² de 1 kişi ile sınırlandırılmalı ve 
çalışanların dönüşümlü olarak ofise gelmeleri sağlanmalı. Giriş-
lerde ve asansörlerde oluşacak yoğunluğun önüne geçebilir, fizi-
ki mesafeye uygun olarak oturma alanları, mobilyalar ve çalışma 
alanlarını yeniden düzenlersek önemli bir adım atmış oluruz. Taze 

hava santralleri % 100 taze hava ile çalıştırılmaya devam edilmeli. 
%100 taze havalı klima santralinde debi artırımı ihtiyacı söz ko-
nusu ise fan debisi artırılmalı. Karışım havalı klima santrallerinin 
% 100 taze havalı olarak çalıştırılmasını çok önemli görüyoruz. 
Ortamdan emiş yapılan egzoz havasının taze havaya karışması 
engellenmesini, dönüş havasının karışım hücresine olan bağlantı-
sından önce gaz sızdırmaz (gas teight shut-off) damperler tavsiye 
ediyoruz.”
“Klima santrali egzoz atış panjuru ile taze hava emiş panjuru ara-
sında en az 10 metre mesafe olmalı ve/veya temiz ve kirli hava 
karışma riski olmayacak şekilde düzenlenmeli ve taze hava emiş 
ağzı riskli ise taze hava girişinde HEPA filtre ve/veya UV-C kullanıl-
malı. Mevcut klima santral kapasitesi kontrol edilmeli, taze hava 
miktarı ve egzoz havası miktarını artırma koşulları irdelenmeli. 
Isıtma ve soğutmada kapasite düşümünü engellemek için gerekli 
tedbirlerin alınması da büyük önem taşıyor. Ofislerde iç hava ile 
çalışan tüm hava perdelerini kapalı konumda tutmalıyız. Ofislerde 
bulunan Fan-coil, VRV-VRF, Isı Pompası, Split klima iç üniteleri vb. 
gibi iç hava sirkülasyonu yapan cihazları kullanmamalıyız.”

Toplu taşımada atılması gereken adımlar
TAZE HAVA KULLANIMI: “Taze havanın doğal yollarla araç içine 
alınması sağlanmalı. Araç iç hava sirkülasyonu yapılmamalı, bu 
amaçla, araç iç hava sirkülasyon düğmesi mutlaka kapalı olmalı 
veya iptal edilmelidir.”
TERMAL KONFOR: “Araç içi sıcaklığı şehir içi otobüslerde 26-28 0C, 
şehirlerarası otobüslerde 24-26 0C olarak ayarlanmalıdır.”
SÜRÜCÜ: “Tüm otobüs sürücülerinin çalışma ve dinlenme süreleri 
yeni şartlara göre düzenlenmeli, şehirlerarası otobüs sürücülerinin 
daha sık molalarla hem dinlenmeleri hem de otobüsün kapıları 
açılarak temiz havayla havalanması sağlanmalıdır.” 
DOĞRU PARÇA VE BAKIM: “Araç içi havalandırma ve iklimlendirme 
sisteminin fabrika çıkış ayarlarında olması sağlanmalıdır. Şehirlera-
rası ve turizm araçlarında her 45 günde bir, şehir içi toplu taşıma 
araçlarında her 30 günde bir filtre değişimi yapılabilir.”
YOLCU SAYISI: “Şehir içi toplu taşıma araçlarında en az 1 metre fi-
ziksel mesafenin sağlanması ve ayakta yolcu için 1 kişi/m² kabulüy-
le belirtilen formüllerle hesaplama yapılmalıdır: Oturan Yolcu Sayı-
sı: Kapasite değeri / 2 - Ayakta Yolcu Sayısı: Kapasite değeri / 8”
KADEMELİ MESAİ: “Çalışma saatlerinin kademeli mesai ile daha 
geniş bir zamana yayılmasıyla şehir içi toplu taşıma araçlarında 1m 
fiziksel mesafeyi bozan yığılmalar önlenebilir.”

41

termoklima
www.termoklimadergisi.com

A
Y

IN
 D

O
S

YA
S

IAğustos 2020



42

A
Y

IN
 D

O
S

YA
S

I termoklima
www.termoklimadergisi.com

Ağustos 2020

Çalışma alanları için daha iyi hava kalitesini ve çocuklara daha 

temiz bir çevre sunmayı vizyon edinen Bomaksan Endüstriyel 

Hava Filtrasyon Sistemleri’nin Genel Müdürü R.Bora Boysan ile 

hem Bomaksan hakkında hem de dosya konumuza ilişkin bir 

röportaj gerçekleştirdik.

∂ Öncelikle okuyucularımıza, firmanızın kısa bir özgeçmişini  
 hatırlatmanızı rica ediyoruz.

Bomaksan, 1986 yılında Konya’da kurulmuştur. Kurulduğu 

günden bugüne HVAC sektöründe Tesisat Mühendisliği ala-

nında, sistem tasarımından uygulamaya kadar tüm süreçleri 

başarıyla tamamlayan, satış sonrası servis ve bakım hizmetleri 

ile de müşterileriyle uzun süreli birliktelikler oluşturan, genç, 

dinamik, yeniliklere açık ve çevreye saygılı bir firmadır.  Ülke-

mizde, endüstriyel toz toplama ve filtrasyonu alanında en geniş 

ürün gamına sahip firmayız. Ürünlerimizi yaklaşık 20 ülkeye 

ihraç ediyoruz. 

∂ Ürün gruplarınızdan ve kullanım alanlarından da 
 bahseder misiniz?

Son yıllarda, küresel ısınma ve tüm dünyada giderek artan 

çevre bilinci nedeniyle bazı yeni düzenlemeler yapılmış ve bu 

"Bomaksan olarak ana 

KAPALI ORTAMLARDA VE

| 



43

termoklima
www.termoklimadergisi.com

A
Y

IN
 D

O
S

YA
S

IAğustos 2020

çerçevede Endüstriyel Havalandırma, Gaz Arıtımı ve Filtrasyon 

sektörü özel bir önem kazanmıştır. Bu gelişmelerle birlikte Bo-

maksan olarak Toz Toplama, Gaz Arıtımı ve Filtrasyon cihazla-

rı üretimine başladık. Çeşitli endüstriyel tesislerin toz, gaz ve 

duman problemlerine yönelik Jet-Pulse filtreler, santrifüj fanlar, 

siklonlar ve yağ buharı filtreleri üretiyoruz. Gaz Arıtımı alanın-

da da hizmet veriyoruz. Endüstriyel toz toplama, duman emiş 

ve gaz arıtımı ile ilgili olarak, 15 çeşit ürünümüz bulunuyor. Bu 

ürünlerden 5’i standart ürünler olup, her birinin altında 6’şar 

model daha bulunmaktadır. Diğer 10 çeşit ürünümüz ise müş-

teri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen ürünlerdir.

"TEMİZ HAVA DOLAPLARI, KAPALI ORTAMLARDA 

SAĞLIKLI VE TEMİZ HAVA SAĞLAYARAK, İNSANLARIN

SAĞLIKLI NEFESLER ALMASINA YARDIMCI OLUYOR"  

∂ Bize, Boa Air markası ile geliştirdiğiniz temiz hava dolapları 
 hakkında ayrıntılı bilgi verir misiniz? Çoğunlukla tercih 
 edilen kullanım alanları nerelerdir? Neleri filtreler?

Bomaksan olarak geniş ve sirkülasyonu yoğun olan ortamların 

havasını temizlemek üzere BOA AİR markası ile “Temiz Hava 

Dolapları” geliştirdik ve üretimine başladık. H14 sınıfı HEPA 

Filtreleri ve yüksek kapasiteli ve verimli EC Fanları sayesinde 

geniş ve kalabalık iç mekanların havasını efektif bir şekilde 

temizleyen Temiz Hava Dolapları, kapalı ortamlarda sağlıklı 

ve temiz hava sağlayarak, insanların sağlıklı nefesler alması-

na yardımcı oluyor. Portatif Temiz Hava Dolapları, içerisinde 

bulunan sınıfının en yoğun aktif karbon filtresi ile VOC’leri 

ve kötü kokuları filtrelerken, sınıfının en yükseği olan H14 

sınıfı HEPA Filtreler ile virüs, bakteri gibi mikroorganizmalar ile 

PM2.5 partikülleri içerisinde hapsederek sürekli olarak temiz 

hava sağlıyor. Portatif Temiz Hava Dolaplarımız AVM’lerden 

spor salonlarına, kuaför, cafe gibi metrekareye göre yoğun-

luğun yüksek olduğu yerlerden kütüphane ve ofislere kadar 

hemen her ortamda kullanılabilir. 

"EN BÜYÜK RİSK İSE HASTANELERDİR" 

∂ Özellikle içinde bulunduğumuz bu süreçte iç ortam hava 
 kalitesini arttırmak için neler yapılmalı?

Kontrollü olarak hayata karıştığımız bu dönemde virüslerin 

hava yoluyla bulaşma riskine karşı, kapalı ortamların hava kali-

tesini izlemek ve özellikle insan yoğunluğunun olduğu ve uzun 

süre aynı ortam havasının solunduğu yerlerde temiz hava sir-

külasyonunu sağlamak daha da önem kazanıyor. AVM’ler gibi 

kalabalık ve geniş mekanlarda öncelikle merkezi havalandırma 

sistemlerinde %100 taze hava beslemesine geçilmesini öne-

riyoruz. Pandemi öncesi enerji tüketiminden tasarruf sağlaya-

bilmek için bu tip merkezi havalandırma sistemlerinde emilen 

havanın bir kısmı kaba filtrelemeden sonra içeri geri verilmek-

teydi. Ancak bu durum pandemi döneminde kesinlikle kaçı-

nılması gereken bir çalışma otomasyonudur. TTMD ve İSKİD 

başta olmak üzere bu konuyla ilgili gerekli çağrıları defalarca 

yaptı. Bu gibi sistemlerde geri dönüş havasının filtreleme sis-

temleri HEPA sınıfı filtreler ile değiştirilerek bir miktar önlem 

alınabilir. En büyük risk ise hastanelerdir.  Merkezi havalandır-

ma sistemleri diğer ticari işletmelere nazaran daha farklı tasar-

lanan hastanelerde de AVM gibi yerlerde de HEPA Filtreli hava 

dolapları gibi çözümler hem lokal bölgelerde çok daha efektif 

bir havalandırma sağlayacak hem de iç ortamın havasını daha 

sık temizleyerek daha steril bir ortam oluşmasına katkıda bu-

lunacaktır. Merkezi havalandırma sistemi bulunmayan kuaför, 

market, ofis, cafe gibi yerlerde uygulanan doğal havalandırma 

yöntemlerinde ise taze ve temiz havanın homojen olarak dağı-

lımı maalesef mümkün değildir. İç kısımlara doğru ilerlendikçe 

hava kalitesi düşer. Bu sebepten temiz ve sağlıklı havaya sahip 

olmak isteyen bu tip işletmeler, portatif temiz hava dolapları ile 

bu çözüme kavuşabilirler.

"TEMİZ HAVA DOLAPLARI, ÇALIŞTIKLARI MAHALİN 

HAVASINI LOKAL OLARAK VİRÜS, BAKTERİ GİBİ 

MİKROORGANİZMALARDAN VE PARTİKÜLLERDEN 

ARINDIRAN CİHAZLARDIR"

∂ İç ortam hava kalitesinin yaşam kalitesine etkileri 
 tartışılmaz. Peki, küçük değişiklerle iç ortam hava kalitesini 
 arttırıp, kendimizi nasıl koruyabiliriz?

Ülkemizde Makine Mühendisleri Odası’nın (TMMO) pandemi 

sürecinde oluşturduğu Teknik Kurul çalışmalarını genişletti ve 

belli alanlardaki uzmanları ve doktorları bünyesinde barındı-

ran yedi kurum ile “İklimlendirme Teknik Kurulunu” oluşturdu. 

Çalışmalarına devam eden “İklim-

lendirme Teknik Kurulu”nun yanı 

sıra Amerikan ASHRAE ve Avrupa 

merkezli REHVA gibi kuruluşlar da 

pandemi sürecinde sürekli olarak 

önerileri ile bu alanda oluşan bilgi 

kirliliğinin önüne geçmeye çalıştı-

lar. Bu husustaki önerileri önemli 

benzerlikler taşımaktadır. Örneğin 

dönüşüm havası kullanımının ip-

talini ve %100 taze hava ile çalı-

şan sistemlere geçilmesini tavsiye 

etmektedirler. Her iki kuruluş da 

HEPA Filtreli sistemlerin pande-

miyle mücadelede oldukça etkili 

olduğunu belirtmektedir. Bunun 

yanı sıra son dönemde yine ısrarla 

tavsiye edilen hususların başında, 

“MAHAL HAVA TEMİZLEYİCİLERİ” 

olarak belirtilen Temiz Hava Dolapları bulunmaktadır. Temiz 

Hava Dolapları, çalıştıkları mahalin havasını lokal olarak virüs, 

bakteri gibi mikroorganizmalardan ve partiküllerden arındıran 

cihazlardır. 

"İÇ ORTAM HAVA KALİTESİ DEMEK, ORTAMDAKİ 

KARBONDİOKSİT VE KARBONMONOKSİT 

YOĞUNLUĞUNDAN ÇOK DAHA FAZLASIDIR" 

∂ İç ortam hava kalitesinin şirketler, çalışanlar, eğitim ve 
 sağlık üzerindeki etkilerini nasıl yorumlarsınız?

Korona virüs salgını ile temiz hava, soluduğumuz havanın ka-

litesi ve genel halk sağlığına yönelik farkındalığın çok büyük 

oranda arttığını görüyoruz. Toplum için en önemli sağlık riski, 

hepimizin ortak soluduğu havanın kalitesidir. Kapalı ortamlar-

daki hava kalitesi sağlıklı bir yaşam için oldukça önemlidir. Ya-

pılan araştırmalar, iç ortam hava kalitesinin dış ortama göre 7 

kat daha kirli olabildiğini göstermektedir. Hayatımızın büyük 
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bölümünü geçirdiğimiz bu ortamlarda soluduğumuz havanın 

kalitesi, sağlığımız için çok büyük önem taşımaktadır.

Kapalı ortamlarda hava kalitesi 2 kirlilik tipi üzerinden ölçümlen-

mektedir; Partikül büyüklüğü / yoğunluğu ve VOC’ler. Partiküller 

PM1, PM2.5, PM5 ve PM10 olarak ayrılmaktadırlar. Bu PM se-

viyeleri, partiküllerin boyutlarını göstermektedir. PM2.5 ve PM1 

partiküllerin kansere sebep olduğu son yıllarda yapılan araştır-

malarca kanıtlanmıştır. Bu sebeple solduğumuz ortamın PM1 ve 

PM2.5 yoğunluk seviyelerinin düşük olması çok büyük önem arz 

etmektedir. VOC (Volatile Organic Compounds, Uçucu Organik 

Bileşenler) olarak isimlendirilen kirlilik tipi ise genellikle iç or-

tamda kullanılan kimyasallardan (çamaşır suyu, kokulu mumlar, 

spreyler vb.) açığa çıkmaktadır. VOC’lerin yoğun olduğu ortam-

larda uzun süre vakit geçiren kişilerde yine kanser başta olmak 

üzere çeşitli sağlık problemleri gözlemlenmektedir. VOC’ler gibi 

Formaldehitler de soluduğumuz havadan uzaklaştırılması gere-

ken kimyasal gazlardır. Formaldehitler de genellikle Halı, kilim ve 

eskiyen mobilyalarımızdan havaya karışır.

"BU KİRLİLİKLERE BİZ GÖRÜNMEZ KATİLLER DİYORUZ"

Kapalı ortamlarda soluduğumuz havada tüm bu kirlilik tipleri 

maalesef bulunmaktadır. Bu kirliliklere biz görünmez katiller 

diyoruz. Bunun sebebi maalesef bu kirleticilerin varlığının çıp-

lak gözle görülememesidir. Yani iç ortam hava kalitesi demek, 

ortamdaki karbondioksit ve karbon monoksit yoğunluğundan 

çok daha fazlasıdır. Zira CO ve CO2 yoğunluğunu azaltmak için 

ortama taze hava verme zorunluğu beraberinde partikülleri de 

taşımaktadır.

"BOA AIR TEMİZ HAVA DOLAPLARIMIZ İLE HAVA YOLUYLA 

BULAŞIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ DE 

ALDIK"

∂ Bomaksan Endüstriyel Havalandırma ve Filtrasyon 
 Sistemleri olarak pandemi sürecinde hem çalışanlarınızın 
 sağlığı hem de şirketinizin sürekliliğini koruyabilmek adına 
 ne gibi önlemler aldınız?

Bomaksan olarak ana faaliyet alanımız, hava kirliliğini azalt-

maya yönelik çalışmalar olduğundan pandemi sürecinde de 

işimize kesintisiz devam ettik ve ihtiyaçlara ve taleplere yanıt 

vermeye çalıştık.  İş akışımızda hiçbir duraksama olmadı. Ofis 

çalışanlarımız için evden esnek çalışma yöntemini uyguladık. 

Fabrika çalışanlarımızın işe geliş gidiş saatlerinde değişiklikler 

yaptık. Çalışma aralıklarını seyrelttik. Fabrikaya girişlerde her 

gün aksatmadan ateş ölçümü yaptık. Bağışıklık sistemi zayıf 

ve kronik hastalıkları olanları korumak için, bir süreliğine izin 

verdik. Tüm çalışma alanlarımızı düzenli aralıklarla temizleye-

rek virüs ve bakterilerin tutunmalarını önledik. Elbette BOA AIR 

Temiz Hava Dolaplarımız ile hava yoluyla bulaşın önüne geç-

mek için gerekli önlemleri de aldık.  Her kritik noktaya el hijyen 

solüsyonları koyduk ve çalışanlarımızın güvenliğini sağladık.

∂ Bu sürecin bu seneki hedefleriniz ve planladığınız 
 yol haritası üzerindeki etkileri neler oldu? 

Pandemi küresel olarak etkilerini gösteriyor. Elbette ekonomi 

ve diğer pek çok sektörler için olumsuz etkileri olsa da bizim 

sektörümüz açısından olumlu yönde etkileri olacağını düşünü-

yoruz. Bomaksan olarak ana faaliyet alanımız, hava kirliliğini 

azaltmaya yönelik çalışmalar olduğundan pandemi sürecinde 

de işimize kesintisiz devam ettik ve ihtiyaçlara ve taleplere yanıt 

vermeye çalıştık.  Bu sebeple önümüzdeki dönemde de sektö-

rümüzde bu alandaki çalışmaların hızla artacağını düşünüyo-

ruz.  Bu süreçte artan ihtiyaçlara yönelik geliştirdiğimiz Temiz 

hava dolapları ile geniş ve insan sirkülasyonunun yoğun olduğu 

mekanlarda insanların daha temiz ve sağlıklı havaya kavuşma-

sını aynı zamanda bulaşıcı hastalıkların, insandan insana bu-

laşma yöntemlerinden biri olan hava yoluyla bulaşı riskini de 

minimize etmeyi amaçlıyoruz.

"BOMAKSAN OLARAK ENDÜSTRİYEL ALANLAR İÇİN 

GELİŞTİRDİĞİMİZ 3 YENİ ÜRÜNÜMÜZÜ DE ÖNÜMÜZDEKİ 

2 AY İÇERİSİNDE PİYASAYA SÜRECEĞİZ"

∂ Önümüzdeki dönem hedefleriniz nelerdir?

Halihazırda 19 ülkeye ihracatımız var. 2020 yılı sonuna kadar 

AB ülkeleri başta olmak üzere Rusya, Türki Cumhuriyetler, Ku-

zey Afrika ve ABD pazarına ürünlerimizi ihraç etmeyi hedef-

liyoruz. BOA AIR Temiz Hava Dolapları ile sunduğumuz yeni 

temiz ve sağlıklı hava deneyiminin yanı sıra Bomaksan olarak 

endüstriyel alanlar için geliştirdiğimiz 3 yeni ürünümüzü de 

önümüzdeki 2 ay içerisinde piyasaya süreceğiz.
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Avrupa’da soğutma endüstrisi alanında çalışmalar yapan Ener-

ji ve Çevre Ortaklığı (EPEE), pandemi dönemiyle önemi artan 

temiz hava konusuna öncelik verilmesini destekliyor. Enerji ve 

Temiz Hava Araştırmaları Merkezi (CREA) tarafından açıklanan 

son bulgular da pandemi döneminde hava kalitesindeki iyileş-

menin sağlığa olan olumlu etkilerini ve hava kirliliğinden kay-

naklı ölümlerin azaldığını gösteriyor. İç hava kalitesinin artırıl-

ması konusunda kritik rol oynayan iklimlendirme sektörü, aynı 

zamanda yeni nesil teknolojilerle enerji tüketimini azaltarak 

çevreye dost çözümler sunmak için çalışıyor. 2018 yılı sonunda 

güncellenen AB Enerji Verimliliği Direktifi ile 2030 yılına kadar 

hem birincil enerji tüketimi hem de nihai enerji tüketiminde 

yüzde 32,5'lik bir düşüş hedefi belirlenmesi, Avrupa'nın enerji 

tüketiminin neredeyse yarısını oluşturan iklimlendirme sektö-

rünün sürdürülebilirlik alanında kaydedeceği önemli gelişme-

lere ışık tutuyor. 

Klima santralleri sektörünün öncü global markası Systemair, 
dünya genelinde sağlıklı bir iç mekân iklimini mümkün olan en 
düşük çevresel etkiyle sağlamak üzere çalışıyor. Birleşmiş Mil-
letler tarafından belirlenen küresel sürdürülebilirlik hedefleri 
doğrultusunda toplumsal, ekonomik ve çevresel kalkınma için 
çalıştıklarını söyleyen Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu; 
“Pandemi dönemiyle birlikte toplu alanlardaki havalandırma sis-
temleri ve iç hava sağlığı konusunun önemi çok daha iyi anlaşıldı. 
AVM, okul, ofis, havaalanı, hastane, restoran gibi toplu alanlarda 
iç mekânların nasıl havalandırıldığı ve iç hava kalitesi herkesin or-
tak endişesi haline geldi. Soluduğumuz havanın içinden geçtiği 
sistemi doğru seçmek ve çalıştırmak, sağlığımızı korumak için 
kritik öneme sahip. Systemair HSK olarak, sunduğumuz yenilikçi 
çözümlerle prestijli projelerin tercih edilen ve güvenilen bir çö-
züm ortağıyız. Her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de 
iç mekân hava kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız 

kesmeden devam ettik” dedi.

| 
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“ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN 

ÜRETİM YAPIYORUZ”

Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma için dünya lider-
leri tarafından kabul edilen ve tamamlanması 2030’u bulacak 
olan en iddialı küresel sürdürülebilirlik hedeflerini destekledik-
lerini ve Avrupa Birliği sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusun-
da çalıştıklarını söyleyen Eroğlu şunları aktardı: “Sürdürülebilir 
iklimlendirme teknolojilerinin geliştirilmesi çevre ve sağlığın 
korunmasında büyük bir rol oynuyor. Systemair olarak, sür-
dürülebilir kentler ve toplumlara katkıda bulunmak amacıyla 
enerji verimli ürünler geliştiriyor, güvenli materyaller kullanıyor, 
herkes için iyi iç hava kalitesi yaratmaya çalışıyoruz. Yine bu 
hedefler kapsamında sürdürülebilir tüketim ve üretim için fab-
rikalarımızda kullandığımız metallerin %14’ü geri dönüştürül-
müş metallerden oluşuyor. Atık azaltımı yoluyla süreçlerimizde 
tüketimi minimumda tutmaya çalışıyor, tedarikçilerimizle de 
aynı hassasiyetle çalışıyoruz. Global ölçekte Avrupa standart-
ları ve ErP direktiflerine uygun ürünler üreten markamız, Euro-
vent (Avrupa'nın İç Mekan İklimi, Proses Soğutma ve Gıda So-
ğuk Zincir Teknolojileri Endüstrisi), EVIA (Avrupa Havalandırma 
Endüstrisi Derneği) ve AMCA (Uluslararası Hava Hareketi ve 
Kontrolü Derneği) gibi çok önemli sektör ve sertifikalandırma 
kuruluşlarının bir çoğunda temsil ediliyor. Bu doğrultuda, yeni 
gereklilikler konusunda sürekli olarak güncel bildirimler alıyor 
ve iklimlendirme sektörünün verimliliği giderek artan ürünlerle 
pozitif bir yönde ilerlemesinde aktif bir rol oynuyoruz. Yeşil Ha-
valandırma (Green Ventilation) konseptiyle Avrupa’da 2000’li 
yılların başından bu yana yüksek verimli havalandırma cihaz-
ları konusunda pazarı yönlendiren Systemair, en küçük kanal 
fanlarından dev klima santrallerine kadar tüm ürünlerini Eco-
design 2018’e uyumlu olarak üretiyor. Dünya genelinde önü-
müzdeki yıllarda yürürlüğe girecek olan Ecodesign 2020 için 
de hazırız. Systemair HSK olarak ise Türkiye’de de iç mekân 
sağlığını korurken ileri düzeyde çevre hassasiyetiyle çalışıyor ve 
sürdürülebilirlik konusunda yüksek katma değer sağlıyoruz.”

“ÜRÜN GELİŞTİRMEDEN GERİ DÖNÜŞÜME KADAR 

TÜM SÜREÇLERDE ODAĞIMIZDA ÇEVRE VAR”

Sürdürülebilirlik üzerine yaptıkları çalışmalarda hem çevre 
üzerindeki etkileri hem de insanların giderek daha fazla 
zaman geçirdiği iç mekân iklimlerine yaptıkları olumlu et-
kiler bakımından ürünlere odaklandıklarını söyleyen Eroğ-
lu, “Faaliyetlerimizin ve ürünlerin çevreye olan yükünü 
azaltmak için hiç durmadan çalışıyoruz. Yürüttüğümüz 
sürdürülebilirlik çalışması ürün geliştirme aşamasından 
başlıyor, üretim ve tedarik zincirinin tamamı boyunca de-
vam ediyor. Bu kapsamda nakliye gereksinimini azaltmak 
üzere lojistik çözümlerini analiz ediyor ve son olarak ömrü 
tükenmiş ürünün en iyi nasıl bertaraf edileceğini inceli-
yoruz. Malzeme seçimi, üretim yöntemleri ve lojistik bir-
birlerine çözülmez bağlarla bağlı ve biz de sistemimizi bu 
doğrultuda kurguluyoruz” diye konuştu. 

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN VERİMİNİ 

ARTIRARAK İŞLETME GİDERLERİNİ DÜŞÜRÜYOR

İklimlendirme sistemlerinde enerji verimliliği için kullanılan 
fanların ve ısı geri kazanım sistemlerinin yanı sıra doğru oto-
masyon ve kontrol sistemlerinin tercih edilmesinin de çok 
önemli bir faktör olarak öne çıktığını söyleyen Eroğlu, söz-
lerini şöyle tamamladı: “İklimlendirme ürünlerinde verimli 
komponentler kullanılsa bile sistem doğru bir otomasyonla 
kontrol edilmediği sürece optimum verimlilik yakalanamı-
yor. Biz Systemair HSK olarak, yeni projelerin yanı sıra yaşı 
ve modeli ne olursa olsun geçmişte satışı yapılmış tüm ik-
limlendirme cihazlarının daha verimli hale gelmesini de sağ-
lıyoruz. İşletmelerin çevreye katkı sağlaması için geniş bir 
çözüm yelpazesi sunuyoruz. Sunduğumuz ücretsiz keşif ve 
projelendirme sonrasında yeni bir sistem kurulumuyla işlet-
me giderlerini düşürerek yüksek tasarrufa imkân tanıyoruz 
ve en düşük çevresel etki için katkı sağlıyoruz.”
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Dünya COVID-19 salgınını aşmaya çabalarken, havacılık sektö-
rü ekonomik toparlanma açısından hayati bir rol oynayacak. Bu 
sektörde yapacak çok iş var. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 
(IATA), 2020'deki toplam yolcu sayısının 2019'dan %48 düşük 
olacağını öngörüyor. Bir IATA anketine göre, yakın dönemde uça-
ğa binenlerin %40'ı, tekrar uçağa binmeden önce virüsün kontrol 
altına alınmasından sonra en az altı ay geçmesini bekleyecekleri-
ni söylüyor. Bu yolcuların güvenini kazanmak çok önemli olacak. 
Ancak sektör, hastalık yayılımını önleme konusunda zaten güçlü 
bir deneyime sahip; bu nedenle, havayolları, havaalanları ve uçak 
üreticilerinin halihazırda sıkı güvenlik protokolleri mevcut.

Havaalanları, havayolları ve uçak üreticileri, sadece yolcuların 
konforunu sağlamak için değil, toksik madde ve mikropların 
yayılmasını önlemek için de hava kalitesine dikkat eder. Ör-
neğin AIRBUS uçak kabinlerinde hava akışı, basınç, sıcaklık ve 
kalite sürekli takip edilir ve havanın tamamı üç dakikada bir 
yenilenir. Yüksek verimli hava partikül filtreleri (HEPA) sayesin-
de hava kalitesi, hastane ameliyathanelerindeki standartlara 
ulaşır; böylece mikroskobik bakteri ve virüs kadar küçük parti-
küllerin dahi %99,99'u temizlenir.

Hava ulaşımı, ortaya çıkan bir pandemi tehdidini önlemek açı-
sından kilit noktalardan biridir. Bu nedenle, IATA, Uluslararası 
Sivil Havacılık Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlar 
hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla, sektör çalışanlarına 
yönelik düzenlemeler ve örnek uygulamalar geliştirmek için iş-
birliği yapıyor. Örneğin, uçak kabinlerinin dezenfekte edilmesi, 

rutin temizlik düzeninin parçasıdır ve riskleri en aza indirmek 
için üst üste dezenfektasyonlar gerçekleştirilir. Havaalanların-
da dokunmatik ekranların, tırabzanların ve diğer sık kullanılan 
alanların temizliğini sağlayan ilave ekipler çalışıyor. Birçok ha-
vaalanı ayrıca, ateş veya semptomu olan kişilerin uçağa binme-
diğinden emin olmak için yolcuları tarıyor.

Dijital hava akışı simülasyonları; havayolları ve havaalanları ta-
rafından sosyal mesafe, maske takma veya yolcu akışını de-
ğiştirme gibi önlemlerin virüs yayılımıyla mücadeledeki etkin-
liğini ölçmek için sanal olasılık senaryolarında kullanılabilir. Bu 
teknolojiler son dönemde Çin'in Orta-Güney Mimari Tasarım 
Enstitüsü ile birlikte, Wuhan Hastanesi'nde Covid-19'un yayıl-
masıyla mücadele etmek için hava akışı ve virüs yayılımı simü-
lasyonlarında kullanıldı.

Tekrar faaliyete başlayan havayolları ve havaalanları da, perso-
nel ve yolcuların güvenliği için benzer bir yaklaşım izleyebilir. 
Havayolları uçak kabininde hava akışı ve virüs yayılımını etkili 
bir şekilde simüle edebilir ve sanal bir model üzerinde çalışarak 
güvenlik prosedürlerini yeniden tasarlayıp test edebilir. Bunlara 
ek olarak prosedürlerin nasıl çalıştığını gösteren yüksek kaliteli 
videolar hazırlayarak tüm paydaşlarla etkili iletişim kurabilir ve 
yolcu güvenini artırabilirler.

Havaalanları ise aynı teknolojiyi, yolcu akışını optimize etme-
lerine ve güvenlik önlem ve prosedürlerinin etkinliğini test et-
melerine yardımcı olacak simülasyon modelleri oluşturmada 
kullanabilir. Planlarını önce havalimanının sanal bir kopyasında 
test ederek kaynakları optimize edebilir ve sorunları en aza in-
direbilirler. Ayrıca, çalışanlara ve yolculara ortamın güvenli ol-
duğunu gösteren videolar hazırlayabilirler.

Pandemiyi takip eden “yeni normal”de, tasarımdan kalkış ve uçu-
şa kadar uzanan her aşamada, yolcu güvenliğinin tesis edilmesi 
şart. Havacılık ekosistemindeki şirketlerin ortak gayretleri sayesin-
de, böylesi uçtan uca bir yaklaşım halihazırda uygulanıyor.
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Mekanlardaki ısıtma ve soğutma ihtiyacının yanında iç hava 

kalitesi her geçen gün daha da önem kazanıyor. Taze havanın 

yaşam kalitesi açısından ne denli önemli olduğu tüketiciler 

tarafından artık dikkate alınan bir konu olarak ortaya çıkıyor. 

Gerçekten de iç mekanlardaki doğru ve sağlıklı hava yaşam 

kalitesini belirleyen bir unsur. Binalarımız her geçen gün hava 

sızdırmaz hale geldiğinden, taze hava sirkülasyonu gittik-

çe azalıyor. Eğer binada havalandırma sistemleri kullanılıyor 

ise taze hava miktarının artması, mümkünse yüzde 100 taze 

hava ile çalıştırılması önem kazanıyor. 

Daikin; villa, ofis, okul, AVM, mağaza, poliklinik, otel ve di-

ğer ticari uygulamalarda taze, sağlıklı ve konforlu bir iç ortam 

havasının sağlanmasına yardımcı olacak geniş ürün seçenek-

leriyle tüketicilerin bu konudaki ihtiyacına yanıt veriyor. Kulla-

nıcılarına sadece cihaz çözümü değil, sistem çözümü (toplam 

çözüm) sağlama vizyonu ile her yıl daha fazla ürün geliştiren 

dünya devi Daikin, C901ACVM-T isimli ‘yüzde 100 taze hava 

ile çalışabilen tavan tipi iç üniteleri’ ile bu konudaki endişele-

re kesin çözüm getiriyor. İç üniteler, DX batarya uygulaması 

ile VRV dış ünitelere bağlanarak ortamın ihtiyacı olan yüz-

de 100 taze hava ve üstün performansı bir arada sunuyor. 

Daikin Türkiye’nin Hendek’te bulunan fabrikasında üretilen 

C901ACVM-T isimli ürün iç piyasanın taleplerini karşılıyor. 

ESNEK MONTAJ AVANTAJI

Daikin VRV klima sistemine bağlanabilen C901ACVM-T mo-

del yüzde 100 taze hava ile çalışabilen iç ünite sayesinde hem 

soğutma ve ısıtma ihtiyacını karşılıyor hem de taze hava ile 

iç ortamın hava kalitesini artırıyor. 1000, 1500 ve 2000 m3/

sa hava debisi aralığında seçenek sunan iç ünite 30 kW’a ka-

dar soğutma kapasitesi ve 20 kW’a kadar ısıtma kapasitesi 

sağlıyor. Bu sayede dış üniteden ihtiyaç duyulan soğutma ve 

ısıtma kapasitesini düşürüyor. 47,5 cm yüksekliği ile asma ta-

vana monte edilebilen ürün dekorasyon ve tesisat için mak-

simum zemin ve duvar alanı bırakıyor. 250 Pa harici statik 

basınç değeri sayesinde esnek kanal bağlantısına uygun olan 

cihaz, geniş kullanım alanı sağlıyor. 

KOLAY KULLANIM

Daikin Türkiye Hendek fabrikasında genleşme vanası ve kont-

rol kutusu cihaz üzerinde yer alacak şekilde üretilerek sevk 

edilen ‘yüzde 100 taze hava ile çalışabilen tavan tipi iç üni-

teler’ kolay kullanımı ile öne çıkıyor. Sıcaklık kontrolü, emiş 

hava sıcaklığına veya oda sıcaklığına odaklı olarak Z kontrolü 

ile yapıldığından kullanıcıya tüm sistemi kolayca kontrol etme 

imkanı sağlıyor. 
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Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, iç hava 

kalitesi ve temizliğine verilmesi gereken önemi bir kez daha 

herkese hatırlattı. İklimlendirme sektörüne yön veren Form, 

günümüzün ihtiyaçlarından yola çıkarak, 55 yıllık sektör tec-

rübesi ve AR-Ge’ye verdiği değerle Antiviral Hava Temizleyici 

Neffes’i yarattı. 

Kapalı alanlar, virüslere karşı rahat bir Neffes alacak 

Form Şirketler Grubu iştiraki Form Endüstri Tesisleri’nin İz-

mir’deki fabrikasında %100 yerli olarak üretilen Neffes Anti-

viral Hava Temizleyici, sahip olduğu HEPA 13 filtre dahil 4’lü 

filtre yapısı ve UV-C sterilizasyon teknolojisi ile kapalı ortam 

havasında bulunan partikül ve mikroorganizmaları %99,9 ora-
nında yakalıyor.  Virüsleri yok eden bu üstün teknoloji sayesin-
de iç ortam havasının sterilizasyonunu sağlayan Neffes, UV-C 
ışık sisteminin yardımıyla virüslerin ve diğer mikro organizma-
ların DNA/RNA hücre yapılarını kalıcı şekilde bozarak, Covid-19 
gibi virüs kaynaklı hastalıkların havada tutunmasını engelliyor. 
Virüslere ek astım gibi toz, polen, bakteri kaynaklı hastalıkların 
da engellenmesine yardımcı olan Neffes, kapalı alan havasının 
kalitesini düşüren bakteri, mantar, küf gibi zararlı organizma-
ların oluşumunu da önlüyor. Neffes ayrıca; ortamdaki radon, 
aeresol gibi zararlı gazlar ile sigara dumanı gibi kötü kokuları 
da yok ediyor. 

Özellikle %100 taze havanın sağlanamadığı yaşam alanlarına 
taze ve temiz hava sağlamak adına oldukça etkili bir tekno-
lojiye sahip olan Neffes Antiviral Hava Temizleyici; konut, res-
toran, mağaza, otel, kuaför, muayenehane, eczane, kreş, ofis 
gibi insanların uzun süre bir arada bulunduğu ortamlarda hava 
kalitesini arttırarak, solunum yoluyla herhangi bir hastalığa ya-
kalanma riskini minimuma indiriyor. 

Kapalı alanların boyutlarına göre farklı kapasitelerde iki farklı 
model olarak geliştirilen Antiviral Hava Temizleyici Neffes; 60’a 
yakın Mitsubishi Heavy Industries konsept mağazası ve Form 
Endüstri Tesisleri yetkili satıcılarında havasını tazelemek ve sağ-
lıklı nefes almak isteyenleri bekliyor. 

Neffes ile ilgili daha fazla bilgi almak için aşağıdaki internet site-
sini ziyaret edebilirsiniz; http://www.neffeshavatemizleyici.com/
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LG Electronics (LG), iç mekanlarda temiz ve taze hava konusun-
da artan tüketici ilgisine karşılık, PuriCare™ hava temizleyicisi çö-
zümlerinden oluşan geniş ürün yelpazesini küresel pazara sundu. 
Serinin tüm ürünleri, endüstriyel hava kirliliği veya toz ve kum 
fırtınaları gibi yerel hava olaylarının neden olduğu kötü iç mekan 
hava koşulları için ihtiyaç duyulan ferahlığı sağlıyor. Pille çalışan ta-
şınabilir modeller, evler için konut modelleri ve daha büyük, ticari 
alanlar için tasarlanmış çözümler ile LG’nin kapsamlı PuriCare seri-
si, her ortamda ve her zaman daha sağlıklı bir atmosfer yaratmaya 
yardımcı oluyor.

“LG’nin 2020 PuriCare hava temizleme serisi, tüketicilere ihti-
yaç duydukları her an ve her yerde temiz ve sağlıklı hava sağ-
lamak için tasarlandı.” diye konuşan LG Electronics Ev Aletleri 
ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Dan Song, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Temiz ve taze havanın ne kadar önemli ol-
duğunu konusunda giderek artan farkındalıkla tüketiciler aile-
leri için en sağlam ve en güvenilir çözümleri bulabilmek üzere 
LG’ye yönelecektir. LG olarak bu zorluğun üstesinden gelece-
ğimize şüphem yok.”

LG’nin amiral gemisi tüketici modeli LG PuriCare 360°, hava te-
mizleme cihazı, geniş alanlardaki havayı ferahlatmayı ve tazele-
meyi sağlayan 360 derece fan tasarımı ile dikkat çekiyor. Hava 
temizleme cihazı açıldığında, filtrelenmiş havayı tüm odaya dağıt-
mak için yükselen ve dönen Clean Booster özelliği ile temiz havayı 
zahmetsizce 7,5 metreye kadar itebiliyor.

2020 için yeni olan LG PuriCare Air Purifier Pet ise Fotokatalitik 
Koku Giderme Filtresi ile evcil hayvan kokuları dahil tüm kötü ko-
kuları, filtreden geçirerek LG PuriCare 360°'den  yüzde 55'e ka-
dar daha etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor. Dahası, cihazın Evcil 
Hayvan Modu özelliği, toz ve alerjiye neden olan tüyleri daha iyi 
toplamak için yüzde 35'e kadar destek sağlıyor.  LG’nin en yeni 
hava arıtma cihazı, tüm bunların yanında zahmetsizce çıkarılıp de-

ğiştirilebilen Kolay Değişim Ön Filtresi ile kullanıcılara kolaylık ve 
rahatlık sağlıyor.  

LG’nin PuriCare Serisi’nde, aynı zamanda her yerde ve her zaman 
temiz hava için taşınabilir bir çözüm olan kompakt ve son derece 
etkili PuriCare Mini de bulunuyor. Yarım litrelik plastik bir su şişesi 
boyutunda ve ağırlığında olan kablosuz taşınabilir hava temizleme 
cihazı her yere götürülebiliyor ve tek bir şarjla çevreyi sekiz saate 
kadar tazeleyebiliyor. 

Ayrıca 158 metrekareye kadar olan iç mekanlar için tasarlanmış 
yeni ticari model de kaliteli hava bakım çözümleri serisine yeni 
eklenen modellerden. Büyük çalışma alanları, salonlar, konferans 
salonları ve kafeteryalar için mükemmel olan LG’nin bu ileri tek-
noloji ürünü, iki adet güçlü fanı ile 12 metreye kadar hızlı ve sü-
rekli temiz hava sağlıyor. 

LG PuriCare 360° ve PuriCare Mini, Asya, Kuzey Amerika ve Orta 
Doğu'nun önemli pazarlarında, PuriCare Pet ve Ticari PuriCare ise 
Asya ve Orta Doğu'daki hedef ülkelerde piyasaya sunuldu. 
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Günümüzde yaygın olarak kullanılmaya başlanan klimalar, 

mekanların iç hava kalitesini arttırarak bizlere daha konforlu 

bir yaşam imkanı sunuyor.  Ancak klimanın doğru kullanılması 

sağlıklı yaşam ve konfor için büyük önem taşıyor.  Son yıllar-

da kullanıcılar, klima cihazı satın almadan önce marka, fiyat 

gibi konuların yanı sıra enerji tüketimi, hızlı montaj, ekonomik 

yedek parça gibi konularda da önemli hassasiyetler gösteriyor.

İSKİD (İklimlendirme, Soğutma, Klima İmalatçıları Derneği) kli-

ma ile ilgili DOĞRU bilinen YANLIŞLAR’ı tüketiciler için şöyle 

sıraladı.

 

Klima bakımında herhangi bir servisten 

destek alabilir miyim? 

Hayır, “Klima bakımında yalnızca yetkilendirilmiş servisleri ter-

cih etmeliyiz”. Klimalar insanların konforu için üretilen ürün-

lerdir. Mekanların iç hava kalitesini dolayısı ile yaşam kalitesini 

arttırmak için klimaların bakım ve onarımının düzenli aralık-

larla yapılması gerekir. Halkımızın klima alırken iklimlendirme 

hizmeti veren yetkili klima satış noktalarını tercih etmeleri ve 

alacakları klimalarda üretim ve kalite belgelerinin olmasına dik-

kat etmeleri gerekmektedir. Klima mekanik bir üründür, içinde 

hareket eden ekipmanlar ile soğutucu gazlar bulunur. Bu ak-

samların yetkili servislerce doğru şekilde bakım ve onarımının 
yapılması ve sertifikalı parçalarla değiştirilmesi gerekir. Yine 
yetkili servisler, odanın hacmine, cephesine, kaçıncı kat oldu-
ğuna ve izolasyonuna vb. kriterler sayesinde tüketiciye klima 
tavsiyesinde bulunabilirler. Bu öneriler ışığında alınan klimalar; 
odanın soğutma ihtiyacına uygun alınacağından, yüksek enerji 
tasarrufu da sağlayacaktır. Tüketiciler T.C. Ticaret Bakanlığının 
“Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS)” kapsamında hazırladığı 
www.servis.gov.tr adresinden, servisler hakkında sorgulama 
yaparak, servislerin yetkili servis olup olmadığını öğrenebilirler.

Pandemi sürecinde evime servis çağırmak 

doğru olur mu?

Pandemi sürecinde bakım ve diğer teknik konular için evinize 
servis çağırabilirsiniz. Öncelikle evlerine servis çağırmak iste-
yenler doğru servisi yani hizmet almak istediği markanın Yetkili 
Servisi’ni çağırdıklarına emin olmalı. Korsan Servis olarak ka-
bul edilen marka ile doğrudan bir bağı olmayan, ürünle ilgili 
eğitimlerini almamış, yedek parça envanterine sahip olmayan 
servisler kesinlikle evlere çağrılmamalı. İçinde bulunduğumuz 
şu günler de birçok markanın Yetkili Servisi evlere girmek için 
ciddi hijyen tedbirleri alarak, toplum sağlığını korumaya önem 
veriyor.

Klimalar Covid 19 gibi bulaşıcı hastalıkların 

yayılmasında etkili mi?

Evlerde kullanılan ev tipi klimaların evimizin kişisel kullanım 
alanımız olmasından dolayı virüsün yayılımına etkisi yoktur. 
Ancak kamusal alanlarda kullanılan klima cihazlarının iç hava 
sirkülasyonu ile çalışanları mümkünse %100 taze hava ile ça-
lıştırılmalı, mümkün olmayan durumlarda virüsü yakalayarak 
havadaki konsantrasyonunu seyreltecek filtreleme sistemleri ile 
donatılarak kullanılmalıdır. Eğer bu tedbirleri almak mümkün 
değilse pandemi döneminde kapalı tutulmalıdır. En son Dün-
ya Sağlık Örgütünün (WHO) virüsün hava yoluyla bulaş riskini 
arttırdığı açıklaması bu konuda Sağlık Bakanlığının ilk günden 
bu yana bu konu ile ilgili almış olduğu tedbirlerin doğruluğunu 
teyit etmiştir.

Klimalar sağlığı olumsuz etkiler mi?

Klimaların sağlık açısından büyük faydaları olduğu bilimsel oto-
riteler tarafından da açıklanmaktadır. Özellikle yaşlılara, kalp, 
tansiyon, şeker ve astım rahatsızlığı olan insanlara yeterli kon-
foru sunduğu için klima kullanılması tavsiye edilmektedir. Yaz 
dönemini evinde geçirmek durumunda kalanlar için yüksek 
sıcaklık ve nem nedeniyle iklimlendirilmiş bir ortamda bulunul-
ması vücut sağlıkları için daha iyi olmaktadır ve bu da bağışıklık 
sistemlerini kuvvetlendirmektedir. Ev tipi klima kullanılan ma-
hallerde pencerelerin her saat başı açılarak en az 5-10 dakika 
olmak üzere havalandırma yapılması da son derece önemlidir. 
Havalandırma, daha iyi iç hava kalitesi; daha iyi nefes alma, 
daha az alerjen ve daha iyi bir uyku gibi avantajlar sağlar.



Klima kullanımı nedeniyle soğuk algınlığına 

yakalanır mıyım?

Soğuk algınlığına, yalnızca soğuk algınlığına neden olan virüslere 
temas ederek yakalanırız. Ancak uygun şekilde kullanılmayan ve 
uygun olmayan şekilde bakım yapılan klimalar soğuk algınlığına 
benzer semptomlara sebep olabilir. Standart klimalar yalnızca iç 
ortamdaki havayı iç ünitede bulunan filtreler ve ısı değiştiriciler 
üzerinden geçirerek iç ortama üflerler. İç ortam havası içerisinde 
bulunan kirleticiler ve tozlar zaman içerisinde iç ünitedeki filtrele-
ri tıkamaya başlar. Bu da üflenen havanın kalitesinin düşmesine 
sebep olur. Bu yüzden filtreler periyodik olarak kullanıcılar tara-
fından, ısı değiştiricileri ise periyodik olarak konusunda uzman 
yetkili servisler tarafından temizlenmelidir. Aksi takdirde kirli hava 
filtrelerinden ve kirli ısı değiştiricileri üzerinden üflenen hava insan 
sağlığını tehdit edebilir.
Sadece filtrelerin ve ısı değiştiricilerin temiz olması klimanın iyi kul-
lanılması anlamına gelmez. Konfor sıcaklıkları yazın 23-26 derece 
arasında, kışın ise 19-22 derece arasındadır. Yazın çok daha düşük 
sıcaklıklarda klimamızı kullanmaya çalışırsak, ortam sıcaklığının 
çok düşük olmasından kaynaklı nem miktarı düşeceğinden soğuk 
algınlığı hissiyatı verebilir. Aynı zamanda çok düşük sıcaklıklarda 
kullanmak klimamızın elektrik sarfiyatını da artıracaktır.

Klimalar evde cereyana neden olur mu?

Split klimaların montajı, yetkili servis personelleri tarafından ko-
şullandırılan havanın ortama en iyi yayılacağı yer olarak seçilir. 
Burada önemli olan nokta klimanın üflediği havanın direkt insan 
üzerine vurmaması gerekliliğidir. Bunun için de klima uzaktan ku-
mandaları üzerinde, aşağı-yukarı ve sağ-sol üfleme düğmeleri bu-
lunmaktadır. Kullanıcılar havanın kendilerine gelmeyeceği şekilde 
bu yönlendirme kanatçıklarını kullanabilirler.  Akıllı sensör uygu-
lamaları ile kullanıcının rahatsız olmayacağı hava akımı ve daha 
doğru sıcaklık ayarı temin edilmektedir.
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Koronavirüsünün ilk ortaya çıkmasından iti-
baren, iklimlendirme alanında da çok yönlü 
tartışmalar başladı. Ancak kesin olan ger-
çek var ki; o da iç hava kalitesinin daha da 
önemli bir konu haline gelmiş olması. Bu 
çerçevede ALDAĞ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı 
Rebii Dağoğlu, fikir ve düşüncelerini bizler-
le paylaştı.

Virüsün Yayılma Şekli 

İyi Analiz Edilmeli

Pandemiyle birlikte iç hava 
kalitesi çok daha önemli hale 
geldi ve iklimlendirme sis-
temlerinde yoğun biçimde 
tartışılmaya başladı. Şimdi 
baktığınız zaman biz üre-
ticiler, bilim insanlarının ve 
konuyla ilgili bilirkişilerin 
temel konularda mutabık 
kalmalarını bekleriz. Nite-
kim pandeminin ilk gün-
lerindeki o toz duman or-
tadan kalktı ve ASHRAE, 
REHVA ve EUROVENT 
gibi uluslararası kuruluş-
lar bildiriler yayındı. Bazı 
çatışan noktalar olmakla 
birlikte hepsi benzer ko-
nulara parmak basıyor. 
Ayrıca ülkemizde de sek-

törel STK’ları ve meslek 
örgütlerini kapsayan İk-

limlendirme Teknik Kurulu 
kuruldu ki onlar çalışmalarını bi-

lim kurulu kararlarını temel alarak 
yürüttüler ve bildiriler yayınlanıyor. 

Bu bağlamda bizi ilgilendiren konu; 
merkezi iklimlendirme sistemleri ile 
ilgili olarak, pandemi sürecinde ne 

yapılması gerektiğidir. Bu süreçte, cihazların virüsle mücade-
lede hangi opsiyonları barındırması gerektiği de belirgin hale 
geldi.

Uluslararası ve ulusal kuruluşların yaptıkları açıklamaların bize 
gösterdiği bazı gerçekler var. Öncelikle virüsün yayılma şeklinin 
iyi irdelenmesi gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), bu 
konuda belirlediği bazı kıstaslar var. Virüsün yayılmasındaki et-
kenlerden bir tanesi bireylerin, daha önce enfekte bir kişi tara-
fından temas edilmiş olan fiziki bir yüzeye temas etmesi olarak 
belirtiliyor. Salgının bir diğer yayılma şekli ise enfekte olan bir 

kişinin hapşırık ve öksürmesi yoluyla, sosyal mesafeden (2-3 
metre) daha yakında olan başka bir kişiye enfeksiyonu bulaş-
tırması. Üçüncü yayılma şekli ise virüsün, havada saatlerce asılı 
kalarak ve daha sonra havayla taşınarak uzak mesafeden bula-
şabilme olasılığı. DSÖ’nün açıklamalarına baktığımızda Covid-
19’la ilgili böyle bir bulguya rastlandığı belirtilmiyor ama red-
dedilmiyor da. Dolayısıyla bu durum hastaneler, oteller, alışveriş 
merkezleri, okullar, iş merkezleri ve büyük ofisler gibi büyük 
hacimli olan ve kalabalıkların girdiği alanların iklimlendirme sis-
temlerinin dizaynında ve uygulamasında yeni önceliklerimizin 
olmasını zorunlu kılıyor.

%100 Taze Hava Girişi En Önemli Konu

Burada en kritik konulardan birisi %100 taze hava girişinin 
sağlanması gibi duruyor. Bunun sağlanabilmesi için de büyük 
klima santrallerinin %100 taze hava ile çalışması gerekiyor. 
Yani doğrudan dışarıdan alınan temiz havanın şartlandırıldık-
tan sonra ortama gönderilmesi öngörülüyor. Yüzde yüz taze 
havalı iklimlendirme sayesinde havada asılı kalan virüs partikül-
lerin emilerek dışarı atılması amaçlanıyor. Dışarıdan alınan ve 
filtreden geçirilmiş havayla bulaş riskini azaltmış oluyoruz. Bu 
arada yüzde yüz taze havanın şartlandırılmasında enerji tüketi-
minin artacağı gerçeğini göz ardı edemeyiz.

Bir diğer önemli konu ise bu sistemlerde kullanılan geri dönüş 
havasının da devre dışı bırakılması lazım, aksi takdirde virüslü 
partiküllerin içeriye taşınması söz konusu olabilir. Ancak bu du-
rumun sistemin ısıtma ve soğutma kapasitesini azaltacağı da 
bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor. Bu her halükarda ka-
bul edilmesi gereken bir durum, çünkü insan hayatı, konfordan 
çok daha önemlidir. Bir de şu noktaya değinmek lazım %100 
taze hava dediğiniz zaman iç ortamdaki tüm havayı dışarı atı-
yorsunuz. Yani içeride virüslü olduğunu düşündüğünüz havayı 
dışarı atmış oluyorsunuz. Bu durumun önüne geçmek için dış 
havanın çıkış noktalarına hepa filtreler ve UV lambalar kullana-
rak bu etkiyi azaltabiliriz.

Uluslararası kuruluşlar yaptıkları açıklamalarda asıl hedefin kişi 
başına düşen taze havanın miktarının belli seviyenin üzerinde 
tutmak olduğunu belirtiyorlar. Pandemi süreci boyunca binala-
rımızı kullanırken içerideki insan yoğunluğunu düşük tutmak 
çok önemli. Dolayısıyla büyük kapalı mahallerde küçük bir 
alanda insan yoğunlaşmasından kaçınmak gerekiyor. Sosyal 
mesafenin önemi burada bir kez daha ortaya çıkıyor.

İklimlendirme Sisteminin Kendisi Kadar Operasyon 

Süreci de Önemli

Merkezi sistem klimaların çalıştırılma periyodları da oldukça 
hassas bir konu. Klima Santrallerinin kullanıldıkları mahal açıl-
madan en az 2 saat önce çalıştırılmaya başlaması ve mahal 
kapandıktan sonra da en az 2 saat daha çalıştırılmasını öneri-



55

S
E

K
TÖ

R
 G

Ü
N

D
E

M
İtermoklima

www.termoklimadergisi.com

Ağustos 2020

yoruz. Mümkünse gece boyunca düşük devirde çalıştırmanın 
ciddi fayda sağlayacağı yönünde fikir birliği var. Gece boyunca 
veya sabaha karşı dış havanın soğukluğu burada olumlu etken 
olarak görülebilir. Böylelikle AVM gibi kapalı alanlarda klima sis-
temi devreye sokulmadan bir süreliğine de olsa ortam sıcaklığı 
kontrol altında tutulabilir. Bununla birlikte yüksek hava hızları 
enfeksiyon yayılma riskini artırdığı için klima sistemleri olabil-
diğince düşük hava debilerinde çalıştırılmalı. Bunlar Merkezi 
Sistemlerin işletim safhasındaki önemli konular.

VRV, split veya multi sistemlerin içerdeki havayı sirküle etmesi 
özelliğinden dolayı -biraz tartışma konusu olsa da- çok ciddi risk 
taşıdığına ihtimal vermiyorum. Bunun sebebi, birincisi az önce 
belirttiğim üzere bu virüsün havada saatlerce asılı kalarak uzun 
mesafede etkili olduğuna dair, kabul edilmiş bilimsel veri yok. 
İkincisi ise her sistemin doğru yerde uygulanması çok önemli. 
Örneğin VRV sistemleri daha çok konutlarda kullanılan sistem-
ler, burada insan sirkülasyonu kamuya açık mahallede oranla 
çok az. Herkesin birbirini tanıdığı ve enfekte olup olmadığını az 
çok bildiği ortamlarda ciddi risk teşkil etmeyeceğini düşünüyo-
rum. Ancak yine de bekleyip görmek gerektiğine inanıyorum. 
VRV sistemlerinin kullanıldığı yerlerde de eğer mümkünse pen-
cerelerin sıkça açılması ve dış havanın içeriye sirküle edilmesi 
gerekebilir. Ancak biz Merkezi Sistemlerin kullanıldığı yerlerde 
de aynı uygulamanın çok faydalı olacağını düşünüyoruz.

En hayati konulardan bir tanesi de cihazlarının bakımlarının ve 
filtre değişimlerinin zamanında ve düzenli bir biçimde yapıl-
ması gerekliliğidir. Bakım işleminde görev alan teknisyenin ileri 
derecede koruma sağlayan maske takıyor olmasına dikkat edil-
meli. Teknisyenlere gerekli önlemlerin aldırılmadığı durumlar-
da, enfekte olmaları ve virüsü yaymaları çok yüksek ihtimal. Bu 
tür bir durumda bakım sürecinin faydadan çok zararı olacağı 
da aşikar.

Önlemler Sürdürebilir Olmalı

Burada pandemi sürecinde merkezi sistemlerin sahip olması 
gereken üretim ve kullanım özelliklerinden bahsediyoruz. Bu 
özellikler bizim için yeni şeyler değil. Talep edildiğinde rahatlık-
la ürettirilen ürünlerde uygulanabilen opsiyonlar. Buradaki me-
sele bu teknik özelliklerin Kamu ve özel sektör şartnamelerinde 
zorunlu hale getirilmesi. Ancak şu da var; pandemi sürecinde 
iklimlendirme sistemlerinde alınacak önlemlerin sürdürülebilir 
olması gerekiyor. Sonuçta tüm bu önlemler maliyetleri artırıcı 
unsurlar içeriyor. Bunların her birini şartnamelerle ve yönet-
meliklerle uygulamasını zorunlu hale getirdiğimizi varsaysak 
ve yeni yapılarda uygulanacağını öngörsek, bu sefer pande-
minin ne kadar bir süre daha hayatımızda kalacağı sorusuyla 
karşılaşıyoruz. Yani bu süre, iklimlendirme sistemlerindeki ar-
tan maliyetlere değecek uzunlukta bir süre mi, bunun iyi analiz 
edilmesi lazım. Ancak iç hava kalitesi, pandemi hayatımızda 
olsun veya olmasın giderek daha da önem kazanıyor. Covid-19 
haricinde başka virütik formasyonlara ve enfeksiyon riskine 
karşı her zaman hazırlıklı olunması gerekiyor.
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Sektörün ilk ve tek resmi onaylı Ar-Ge merkezine sahip olan 
Ayvaz, pandemi sürecini etkin şekilde değerlendirebilmek için 
Ar-Ge çalışmalarına olağanüstü bir hız kazandırdı. 1 yıllık  Ar-
Ge çalışmasını 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlayan şirket, ithal 
ürünlere alternatif olabilecek, üstün özelliklere sahip yerli ürün-
ler geliştiriyor.

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Des-
teklenmesi Kanunu’nda yer alan tüm şartları karşıladığı T.C. Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Ayvaz Ar-Ge 
Merkezi, Türkiye’nin 798. resmi onaylı Ar-Ge merkezi unvanını 
taşıyor. Şirketin Hadımköy merkez fabrikasında yer alan, 400 
metrekare alan üzerine kurulu bu merkezde her biri kendi ala-
nında uzman 24 kişilik bir ekip çalışıyor. Konuyla ilgili bilgi veren 
Ayvaz Teknik İcra Kurulu Üyesi Salih Yavuz, bu yıl iki personelinin 
yüksek lisans eğitimi almalarını desteklediklerini ve üniversite-
sanayi iş birliğinin sağlanması amacıyla Arel Üniversitesi ile ortak 
projelere imza attıklarını söyledi.

Yavuz yaptığı açıklamada; uluslararası pazarda rekabet gücü-
müzü yükseltebilecek, katma değeri yüksek ürünler ve prosesler 
geliştirme hedefiyle yol aldıklarını dile getirerek “İthal ürünlere 
alternatif olabilecek, üstün özelliklere sahip “milli” muadiller üze-
rinde çalışıyoruz. Özellikle esnek metal hortum, kompansatör ve 
seviye-kondenstop ürün grupları ve bu ürünlerin üretim sürecinde 
iyileştirmeler ve geliştirmeler yapıyoruz. Ayvaz olarak 72 yıllık bilgi 
birikimimizi bu merkezde inovasyona dönüştürüyoruz” dedi.

Tasarım çalışmalarında kullanılan çizim programlarından lazer 
ölçüm destekli tersine mühendislik programlarına, prototip 
imalatları için katmanlı yazıcılara, dinamik akış ve mukavemet 
analizlerinden ısı transfer hesapları yapabilen donanımlara kadar 
zengin olanaklara sahip Ayvaz Ar-Ge Merkezi; bu olanaklarını 
ürün geliştirme ve hesap analizleri için kullanıyor. Pandemi süre-
cinde Ar-Ge yatırım ve çalışmalarını ikiye katlayan Ayvaz, ulus-
lararası çapta prestijli projelerde ülkemizi temsil edecek ürünler 
üzerinde çalışmaya devam ediyor. 

Sektöre ilkleri kazandırma felsefesiyle hareket eden Ayvaz, tüm 
dünyayı sosyal ve ekonomik olarak olumsuz yönde etkileyen Ko-
ronavirüs sürecini örnek bir başarıyla geçiriyor. Sektördeki birçok 
firmanın “vites küçülttüğü” pandemi sürecinde uluslararası dene-
yimlerini avantaja çeviren şirket, yılın başından beri yurt içinde ve 
yurt dışında ciddi bir büyüme kaydediyor. 

Pandemi sürecini olumsuzluklardan etkilenmeden geçiren Ay-
vaz, farklı ülkelerdeki üretim ve satış yapılanmalarından gelen 
deneyimleri analiz ederek başarısını perçinliyor. Şirketin İcra 
Kurulu Başkanı Serhan Alpagut konuyla ilgili olarak “Covid 
süreci Çin’de henüz başladığında, biz Çin’deki fabrikamızda 
ne gibi önlemler alabileceğimizi, çalışma ortamlarını nasıl dü-
zenleyebileceğimizi ve üretim sürecini nasıl yönetebileceğimi-
zi planlamaya başlamıştık. Bu planlar hayata geçirildiğinde ve 
hatta iyileştirmeleri yapıldığında Türkiye’de henüz Covid süreci 
başlamamıştı bile. Biz önlemlerimiz ve operasyon planlarımızla 
birlikte Türkiye’de Covid sürecinin başlamasını bekledik. Süreç 
başladığında ise tabiri caizse düğmeye bastık. Aldığımız hızlı ak-
siyonun sektörümüzdeki ve hatta ülkemizdeki birçok firma için 
yol gösterici olduğunu düşünüyorum” dedi.

Pandemi sürecinde üretimi hiç durdurmadıklarını, kısa bir süre 
stoklarını güçlendirmek için çalıştıklarını dile getiren şirket yetki-
lisi, sonrasında bu stokları artan taleplere hızlı yanıt verebilecek 
şekilde kullandıkları ve rakiplerine fark attıklarını söyledi. “Merkez 
fabrikamızın yanı sıra üretim tesislerimizin bulunduğu Bulgaristan 
ve Polonya, pandemi sürecinde ciddi bir büyüme kaydetti. Yine 
üretim tesislerimizin bulunduğu ve 2019 yılında Çinli bir grupla 
ortaklık kurduğumuz Çin’deki yapılanmamız ise 8 ayda %300 
büyüyerek şirketimiz içinde büyüme rekoru kırdı” diyen Alpagut, 
bu başarının arkasında büyük bir ekip çalışması olduğunun altını 
çizerek Ayvaz personeline müteşekkir olduklarını söyledi.

Ayvazonline Bu Süreçte Öne Çıktı
Koronavirüs süreciyle birlikte insanların bilgisayar başında veya 
cep telefonunda daha çok vakit geçirdiklerini söyleyen Alpagut, 
e-ticaret siteleri olan Ayvazonline’ın bu dönemde öne çıktığını dile 
getirdi. Müşterilerine internete bağlı herhangi bir cihazdan Ayvaz 
ürünlerini rahatlıkla inceleme, peşin fiyatına 4 taksit ve ücretsiz 
kargo imkanıyla güvenli alışveriş yapma imkanı sunduklarını söy-
leyen Alpagut, önümüzdeki süreçte Ayvazonline’ın satış rekorları 
kıracağını söyleyerek sözlerini noktaladı.
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Alarko Carrier’ın küresel iklim değişikliğinin etkilerine dikkat 
çekmek için bu yıl yedincisini düzenlediği Küresel İklim Değişik-
liği Fotoğraf Yarışması başladı. 15 Eylül’e kadar devam edecek 
yarışmaya fotoğrafla profesyonel veya amatör olarak ilgilenen 
herkes katılabiliyor. Yarışmaya katılım için Instagram veya Twit-
ter üzerinden #küreseliklim2020 etiketiyle birlikte “@alarko-
carrier” adını kullanarak fotoğraf paylaşmak yeterli. 

Günümüzdeki en önemli ve tüm dünyayı ilgilendiren çevresel 
tehditlerden biri de iklim değişikliği. Yapılan araştırmalar, kü-
resel çapta hava ve okyanus sıcaklık ortalamalarının arttığını, 
kar ve buz erimelerinin yaygınlaştığını ve küresel boyutta deniz 
seviyesinin yükseldiğini gösteriyor. Ülkemizin de dahil olduğu 
Akdeniz Havzası, küresel iklim değişikliğinin etkileri açısından 
yerkürenin en hassas olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Alar-
ko Carrier da düzenlendiği fotoğraf yarışmasıyla küresel iklim 
değişikliğinin çarpıcı etkilerini ortaya koymayı ve konuyla ilgili 
farkındalık yaratmayı hedefliyor. 

Kazananları çok özel hediyeler bekliyor

Halk oylaması ve jüri değerlendirmesi sonucu belirlenecek ya-
rışmada; jüri üyesi olarak Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başka-
nı Niv Garih, Alarko Carrier Klima Ar-ge Proje Müdürü Harun 
Özkara, Gazeteci - Fotoğrafçı Adem Meleke, Instagram’ın öne 
çıkan isimlerinden Ahmet Erdem, Belgeselci – Foto Muhabiri 
Coşkun Aral, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü - Foto Muhabi-
ri Ercan Arslan, Fotoğrafçı Mustafa Seven, Fotoğrafçı - Fotoğ-
raf Eğitmeni Yüksel Altun yer alacak.
2014 senesinden beri düzenlenen yarışmada bu yıl birinci se-
çilecek fotoğraf Toshiba J2KVG Seiya 13 Duvar Tipi DC Inver-
ter Split Klima, ikinci Samsung Galaxy Note10 akıllı telefon ve 
üçüncü Canon EOS 250D fotoğraf makinesi ile ödüllendirile-
cek. Jüri özel ödülüne layık görülen 3 kişi  WOWITOYS Lark 
Racing Optical Flow Drone’un sahibi olacak ve dereceye giren 
6 kişi de D&R’dan 200 TL’lik hediye çeki kazanacak. 

İklim değişikliği geleceğimizi etkiliyor

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan Küresel Riskler 
Raporu’na göre dünyanın gelecek 10 yılını en fazla etkileyen 

küresel riskler iklim değişikliği ve iklim değişikliğine bağlı yaşa-

nan çevresel etkiler olacak. 

Rapora göre gelecek 10 yılda gerçekleşme olasılığı en yüksek 

5 risk;

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak mümkün… 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) ‘1,5°C Kü-

resel Isınma Özel Raporu’na göre; küresel ısınma 1,5°C’de 

kalırsa, 2°C ve üzeri sıcaklık artışlarına göre, iklim değişikliği-

nin olumsuz etkilerinin durdurulabileceği belirtiliyor. Örneğin, 

2100 itibarıyla 1,5°C derecelik küresel ısınmada küresel deniz 

seviyelerindeki yükselme, 2°C derecelik ısınmayla karşılaştırıl-

dığında, 10 santim daha az olacak. 1,5°C derecelik bir küre-

sel ısınmada, Arktik Okyanusu’nun yaz aylarında buzsuz olma 

ihtimali 100 yılda birken, 2°C derecelik ısınmada bu durum 

on yılda en az bir kere gerçekleşecek. Mercan resifleri 1,5°C 

derecelik küresel ısınmada yüzde 70-90 kadar azalırken, 2°C 

derecede resiflerin hemen hemen tamamı yok olacak.
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İklimlendirme sektörünün önde gelen oyuncularından Baymak, 

tüm dünya ile birlikte ülkemizde de derinden hissedilen pande-

mi sürecinde büyümesini sürdürdü. İlk yarıyıl mali performansı-

nı açıklayan Baymak, geçtiğimiz yılın ilk 6 aylık döneminde 380 

milyon TL olan satış gelirlerini, bu yılın aynı döneminde 409 

milyon TL’ye yükseltti. 

TARİHİN EN YÜKSEK İLK YARIYIL CİROSU

Şirketin ilk yarıyıl performansını değerlendiren Baymak CEO’su En-

der Çolak, Mart ayından itibaren ülkemizde de derinden hissedilen 

koronavirüs pandemisinin tüm sektörlerde olduğu gibi iklimlendir-

mede de faaliyet ortamını olumsuz etkilediğinin altını çizerken, 

“Faaliyet ortamında görülen bozulmaya ve tüketici güveninde ya-

şanan düşüşe rağmen Baymak olarak bu dönemde büyümemizi 

sürdürdük. İlk 6 ayda satış gelirlerimizi yüzde 8’lik bir artışla 400 

milyon TL’nin üzerine çıkardık. Son yıllarda kurduğumuz güçlü bayi 

yapılanmamızın yanı sıra müşteri deneyimine verdiğimiz önem ve 

bugüne kadar tüketicilerimizle kurduğumuz yakın bağ sayesinde 

bu zorlu dönemde de sürdürülebilir büyümemize devam ettik ve 

Baymak tarihinin en yüksek birinci yarıyıl cirosuna ulaştık” dedi.

5 ANA ÜRÜN GRUBUNDA DA BÜYÜME

Satış adetlerinde de geçtiğimiz yılın üzerine çıktıklarını ifade eden 

Ender Çolak, “Genel olarak baktığımızda beş ana ürün grubu-

muzda da satışlarımızı artırdık. Kombide yüzde 2, klimada yüzde 

8, panel radyatörde yüzde 5, termosifonda yüzde 14 büyümeyi 
başardık. Bunun yanında dünya iklimlendirme sektöründe her 
geçen gün güç kazanan doğalgazdan elektriğe geçiş trendinin 
Türkiye’deki öncü firması olarak ısı pompası pazarında, bu yılın 
ilk yarısında elde ettiğimiz yüzde 55’lik büyüme, bu alandaki bü-
yüme vizyonumuzun en önemli göstergesi” ifadelerini kullandı.

GAYRİMENKULDEKİ İVMEYLE SEKTÖR TOPARLANACAK

Pandemi sürecinin, yılın ilk yarısında ısıtma ve soğutma sektörleri 
üzerinde de negatif bir etkisi olduğunun altını çizen Ender Ço-
lak, söz konusu dönemde ısıtma tarafında yüzde 10, soğutmada 
ise yüzde 15’lik bir daralma yaşandığını ifade etti. Son dönem-
de gayrimenkul sektöründe başlatılan kampanyaları ve konut 
kredisi faizlerindeki düşüşle birlikte konut alımlarının da hız ka-
zandığını belirten Ender Çolak, “Bu ivmeyle birlikte biz de yılın 
ikinci yarısında özellikle ısıtma pazarında bir iyileşme bekliyoruz. 
Soğutma pazarında ise pandemi sürecinin getirdiği alışkanlıklar, 
evde kalma sürelerinin uzaması, tatil döneminde yazlıkların ön 
plana çıkması gibi konular klima talebini artırıyor. Bununla birlikte 
hava sıcaklıklarının Temmuz ve Ağustos ayında mevsim normal-
lerinin üzerinde seyredeceği öngörüleri var. Tüm bu gelişmelerle 
birlikte soğutma pazarında farkın kapanabileceğini ve sektörün 
yılı 2019 ile aynı seviyede kapatabileceğini öngörüyoruz” dedi.

HEDEFİMİZ CİRODA 1 MİLYAR TL’Yİ AŞMAK

Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren, tüm faaliyet alanların-
da gerekli tüm önlemleri aldıklarını; çalışan sağlığına gösterdikle-
ri azami önemle birlikte üretime devam ettiklerini belirten Ender 
Çolak, “Biz bu sürecin en yoğun hissedildiği dönemlerde bile 
müşterilerimizin, bayilerimizin, servislerimizin yanında olmaya 
devam ettik. Nisan ayında yaptığımız değerlendirmede yıl sonu 
hedeflerimizi revize etmeyeceğimizi ama bu hedeflere ulaşmak 
için daha fazla çalışacağımızı söyledik. Bugün de geçtiğimiz yıl 
sonunda koyduğumuz hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. 
Baymak olarak toplam ciroda yüzde 30 büyümeyi öngörüyoruz. 
Bu hedefimiz doğrultusunda yıl sonunda Baymak tarihinde bir 
eşiği daha geçmek; yıllık satış gelirinde 1 milyar TL seviyesini aş-
mak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.” 



59

S
E

K
TÖ

R
 G

Ü
N

D
E

M
İtermoklima

www.termoklimadergisi.com

Ağustos 2020

Isıtma sektörünün lider markası Çukurova Isı 
güvencesiyle Türkiye’de satı-

şı gerçekleştirilen “Master 
Flash Çatı Çıkış Sızdırmazlık 
Elemanı”, bina çatılarında 
ki boru, tel, kablo, profil vb. 
malzemelerin montajların-

dan kaynaklı sızdırmazlığın 
önüne geçiyor. 
Yapılar için uygun fi-
ziksel ortamı sağla-
yarak birçok ihtiyaca 
etkili çözümler sunan 

Master Flash, özel dizayn 
edilmiş körük ve bükülebilir taban ya-

pısı sayesinde her türlü yüzey biçimine ve çatı eğimine kolayca 
uyum sağlıyor. Başta kat içinden geçen boru ve direkler olmak 
üzere, ısıtma/soğutma ventleri ve çıkış ekipmanları, elektrik kab-
losu giriş noktaları, güneş enerjisi kollektörü boruları, TV anten-
leri, paratönerler vb. için etkili sızdırmazlık çözümleri sunuyor. 
Sürekli olarak dış etkenlerle karşı karşıya olan yapılarda, su sız-
dırmazlığı sağlayan Master Flash Çatı Sızdırmazlık Elemanı, gazlı 
ortamlarda da sızıntı ve koku çıkışını engelleyerek konforlu ve 
güvenli yaşam alanları sağlıyor. Yapılarda kat içinden geçen bo-
rulardaki sızıntıyı önleme özelliği ise hem yapıyı hem de yapı içi 
yaşam koşullarını koruyor.  

Şekil itibariyle otomobillerin vites körüklerini andıran Master 
Flash, içinden 3 mm'lik bir kablo geçecek kadar küçük bir ke-
sitten başlayarak 724 mm'lik bir baca veya boru vb. geçecek 
keside kadar 11 farklı boyutta üretiliyor. Silikon veya EPDM mal-
zemesinden imal edilen Master Flash, ozon ve ultraviyole ışın-
larından etkilemeden dış ortam şartlarında uzun yıllar kullanım 
imkanı sunuyor. Tabanı, esnekliği sağlayan ve korozyona karşı 
koyan uzun ömürlü alüminyum alaşımdan yapılan Master Flash, 
tabanla, uygulama yüzeyi arasına yerleştirilen silikon yardımıyla 
sızdırmazlığı garanti ediyor. Standart EPDM malzemeden imal 

edilen modeller, -55 
°C’ dan +135°C’ 
a kadar, silikondan 
imal edilen model-
ler ise -74 °C’ dan  
+260 °’C’a kadar 
ekstrem koşullarda 
kullanılabiliyor.
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Yalıtım sektörünün önde gelen firması İzocam, gelişen teknolojiy-
le birlikte, iş yapış biçimlerinde çağın gerektirdiği değişimi gerçek-
leştirmek amacıyla dijitalleşme yatırımlarını sürdürüyor. Son olarak 
www.izocam.com.tr adresindeki web sitesini “Arkasında İzocam 
var” mottosunu yansıtacak şekilde, mobil uyumlu ve kullanıcı 
odaklı yenileyen İzocam, web sitesine pek çok da yeni içerik ekle-
di. Mart ayında www.tekiz.com.tr adresindeki İzocam Tekiz web 
sitesini de yenileyen, bu yılın başında SAP uygulamasına geçen 
ve geçtiğimiz yıl İK alanında yeni dijital uygulamaları devreye alan 
İzocam dijitalleşme ve yenilenme yolunda önemli birçok adım attı.
İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, gerçekleştirilen bu yatırımla-
rın dijitalleşme alanında bugüne kadar yapılan çalışmaların devamı 
olduğunu belirterek şunları söyledi: "Günümüzde değişim artık 
sürekli bir ihtiyaç ve bu değişim dünyasında gücümüzü korumak, 
sürekli değişen koşullar karşısında hızla reaksiyon verebilmek, 
hızla uyum sağlayabilmek kısacası daha çevik haraket edebilmek 
her zamankinden daha çok önem kazandı. Bu nedenle geçen yı-
lın ikinci yarısı ve bu yılın ilk yarısı dijital yatırımlara odaklandık. 
Yaptığımız her işin ve sunduğumuz her ürünün arkasındayız. ‘Ar-
kasında İzocam var’ mottosuyla ifade ettiğimiz bu yaklaşımımızı 
yenilenen web sitelerimize de yansıttık.”

Dijital dönüşüm ile İzocam, iş süreçlerinin verimliliğini, kalite-
sini ve güvenilirliğini artırmayı, erişilebilirliği ve farklı sistemler 
arası veri alışverişini geliştirmeyi, müşteri memnuniyetini art-
tırmayı, operasyon maliyetlerini azaltmayı ve iş sürekliliğinin 
sağlanmasını hedefliyor.

www.izocam.com.tr ve www.tekiz.com.tr siteleri yenilendi
İzocam’ın yaptığı her işin ve arz ettiği her ürünün arkasında 
olduğu mesajını taşıyan “Arkasında İzocam var” mottosu ile 
uyumlu söylem ve görsellerin geliştirildiği yenilenen web site-
si, İzocam’ın sürdürülebilirlik misyonu ile iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili hedeflerini yansıtacak şekilde, bugüne kadar arkasında 
olduğu referans projeler gibi içeriklerle zenginleştirdi. Ayrıca, 
İnsan Kaynakları menü içeriği ve sayfa tasarımı güncellendi, 
İzocam’ın Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili anlayışını yan-
sıtan yeni sayfalar kullanıma açıldı. Yenilenen sitede ürünler ve 
uygulama örnekleri öne çıkarıldı, bu sayede son kullanıcının 
ürün içeriklerine ve özelliklerine daha kolay erişmesi sağlandı. 
İzocam’ın sosyal medya hesaplarıyla entegre çalışır hale geti-
rilen, güncel sosyal medya kullanıcı adedini anlık gösteren ve 
ana sayfa üzerinden hesap erişimlerine izin veren yeni web si-
tesi siteye gelen ziyaretçilerin doğrudan bayiye yönlendirilmesi 

için “Bayi” menüsü üst sıraya alındı. Ayrıca, hem ana sayfa-
dan hem de ürünler sayfasından “En yakın bayiyi bul” uygu-
lamasıyla ürünleri inceleyen ziyaretçilerin ilgili bayiyi kolaylıkla 
bulması da sağlandı. İzocam bayi adreslerinin yanı sıra Google 
maps üzerinden adres bulma kolaylığı da getirildi. 
Yenilenen site sade ve mobil uyumlu bir tasarıma, kullanıcı 
dostu bir menü yapısına sahip. Eklenen site içi arama modülü 
sitedeki içerikleri arama motoru optimizasyonuna (SEO) uy-
gun şekilde sıralayan SEO’yu destekleyici bir yazılımla çalışıyor. 
İzocam’ın Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde hizmet ve-
ren web sitesi yıl içinde farklı fazlarda içerik ve alt yapı açısın-
dan geliştirilmeye devam edecek. 
Mart ayında yenilenen ara yüzüyle hizmet vermeye başlayan 
www.tekiz.com.tr ise hem masa üstü hem de mobil uyumlu 
geliştirildi. İzocam Tekiz ürünlerinin kullanıldığı referans pro-
jelerin de yer aldığı sitede, ürünler ve uygulama alanları öne 
çıkarılırken, arama modülü de site içi SEO’ya uyumlu olarak 
tasarlandı. “Bayi” menüsünün üst sıralara taşındığı ve “En ya-
kın bayiyi bul” uygulamasının yer aldığı sitede, kullanıcıların 
projeye uygun ürün bilgisini en doğru şekilde İzocam Tekiz ba-
yilerinden alabilmeleri amaçlandı.

İzocam’a dijital dünyada çeviklik kazandıran diğer uygulamalar

İzocam, web sitelerinin yenilenmesinin yanı sıra 2020 yılı Şu-
bat ayında müşterilerine hizmet sürelerini kısaltan ve verilerin 
güvenliğini artıran SAP uygulamasını da devreye aldı. SAP sa-
yesinde talimat sistemi kaldırıldı ve en önemlisi de müşterilere 
sunulacak hizmet taahhütnamelerini yerine getirecek süreçler 
kurgulandı. Ayrıca, üretim planlama sürecini iyileştiren MRP 
sistemi kullanılmaya başlandı ve kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Gü-
venliği gibi fonksiyonlar iş süreçlerine entegre edildi. SAP sis-
temine geçişle birlikte, İzocam24 Bayi Portalı da SAP ile tam 
entegre bir sistem olarak yenilendi. 
İzocam geçtiğimiz yıl, performans gelişimi, özlük işleri ve eğitim 
süreçleri gibi konuları çalışanların kendilerinin takip etmesine 
olanak veren dijital bir platform olan “Dijital İK” uygulaması-
na da başladı. Çalışanlardaki değişimleri ve yıl boyunca yapmış 
oldukları çalışmaları değerlendirebilecekleri profesyonel bir or-
tam olan, İzocam Tutum & Yetkinliklerini değerlendirmeyi ve 
çalışanın gelişim noktalarına açıklık getirmeyi, çalışanın istek-
lerini ve kariyer beklentilerini tanımlamayı, eğitim ihtiyaçlarını 
önceden belirlemeyi, geçmiş yılı değerlendirmeyi, kişisel hedef-
lerini belirlemeyi mümkün kılan Dijital İK, süreci izlenebilir ve 
sürdürülebilir kılmak açısından da önemli bir işlev üstleniyor. 
İzocam büyük dijital projelerinin yanında, EBA süreç yönetim 
sistemi ve online ihale portalı gibi iş süreçlerini izlenebilir, ölçü-
lebilir ve şeffaf temellere oturtacağı farklı dijital uygulamaları 
da devreye aldı. 
Şu anda yeni dijital projelerin gündemlerinde olduğunu ve yıl 
boyunca farklı ihtiyaçlara yönelik dijital proje yatırımlarına de-
vam edeceklerini belirten İzocam Genel Direktörü Murat Sav-
cı; “Dijitalleşme alanında yaptığımız yeni yatırımlar sayesinde 
artık sahalarda çok daha çevik ve müşteri odaklı bir İzocam 
var. Önümüzdeki dönemde de bu çevik yaklaşımı koruma ko-
nusunda gerekli aksiyonları almaya, bu alanda öncü olmaya, 
yaptığımız işlerin arkasında durmaya devam edeceğiz” dedi.
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İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde sıcak havalarla 
birlikte yaşam alanlarındaki klima ihtiyacı artarken, tüketiciler 
farklı ürün grupları arasında ideal olanı bulmakta zorlanıyor. 
Peki, bu çeşitlilik içinde klima seçimleri yapılırken ve kullanım 
esnasında konfor arayışının sağlığa ve cebe zarar vermemesi 
için dikkat edilmesi gerekenler neler? 30 yılı aşkın süredir ısıt-
ma - soğutma sektöründe faaliyet gösteren E.C.A.’nın klima 
uzmanları merak edilenleri cevaplıyor, klima seçimleri ile kulla-
nımı hakkında tüyolar veriyor. 

Temiz hava ve nem dengesini koruyun

Kolay temizlenen dizayn, hassas anti karbon filtre gibi özellik-
lerle sunulan klimalar, donanımdaki hassas anti karbon filtre 
sayesinde havadaki temiz hava ve nem dengesini maksimum 
düzeyde tutarak, oda içinde oluşması muhtemel bakteri ya da 
mikroorganizmaların önüne geçiyor ve sağlığımıza dikkat et-
memiz gereken şu dönemde tercih edebileceğimiz ürünlerin 
başında geliyor. 

Çevre dostu teknolojileri ve yüksek verimlilik sınıflarını

tercih edin 

Klimalar arasında çevre dostu ürünler sezonsal verimliliği en 
uygun cihazlar olarak ön plana çıkıyor. Full DC inverter tek-
nolojisi ile yüksek EER-COP değerlerine sahip olan bu cihazlar,  
doğaya zararsız R32 gaza geçişi ile hem verim hem de sürdü-
rülebilirlik açısından fayda sağlıyor. E.C.A. klimalarda da bulu-
nan nem düzenleyici fonksiyon, rahat uyku modu, sessiz mod 
ve hızlı soğutma modu gibi özellikler tüketiciler için konforlu 
kullanım vaat ediyor. Süper sessiz çalışma prensibi ve garanti 
sürelerinin uzunluğu da dikkat edilmesi gerekenler arasında 
yer alıyor. Her şeyden önemlisi, seçilen ve satın alınan cihazın 
montajının, gaz ve ısı kontrollerinin yetkili servislerce yapılması 
cihazın maksimum verimde çalışması için önem arz ediyor.

Klima tipine ve kapasite değerlerine dikkat

Klima tipleri, kullanılacak ortama ve ihtiyaçlara göre değişi-

yor. Klima alternatifleri arasında doğru bir seçim yapmak için 

öncelikle klimanın hangi amaçla, nerede ve ne büyüklükte 

bir mekanda kullanılacağının belirlenmesi gerekiyor. Eğer kli-

manın kapasitesi, yani BTU değeri, mekanın ihtiyacına göre 

hesaplanmamışsa verim sağlanması mümkün olmuyor. Yan-

lış kapasite değerleriyle satın alınan klimalar ısıtma/soğutma 

verimini düşürdüğü gibi faturaları da şişiriyor. Mekan büyü-

dükçe artması gereken kapasite değerlerinin kullanılacak 

mekanın ebadına uygun olması seçimlerde dikkat edilmesi 

gerekenlerin başında yer alıyor. Söz konusu değerler keşif uz-

manlarınca belirlenebiliyor.  

Klima bakımını ve filtre değişimini ihmal etmeyin 

Klimaların fan ve filtre temizliğinin yapılmaması, zamanla taze 

hava sirkülasyonunda azalmaya neden olabiliyor. Şayet klima-

nızı hem yaz hem de kış aylarında kullanıyorsanız yılda iki kez 

bakım yapılması öneriliyor. Yetkili servislerce yapılması gereken 

bakım esnasında cihazın bağlantı, elektronik aksam ve gaz 

kontrolü, fan temizliği, hava filtresi değişimi ya da temizliği 

gibi işlemler uygulanıyor. Filtre kontrolleri ile hem taze ve temiz 

hava akışı sağlanırken hem de cihazın ömrü uzuyor. Gerekli 

kontroller ve temizlik yapıldıktan sonra performans ayarları ide-

al hale getiriliyor. Bu kontroller, ayarlar ve temizlik yapılmadı-

ğında ise klima sadece hava üflüyor, verimli çalışmıyor, elektrik 

faturalarına artı maliyet olarak yansıyor ve kısa sürede arıza 

veriyor.  Öte yandan klima filtrelerinin 3 ayda bir temizlenmesi 

önemli görülüyor.  Duvar tipi klimalar, cihaz panelinin altında 

yer alan hava filtreleri elle çıkarılarak temizlenebiliyor.  Elektrik 

süpürgesi yardımı ile filtre temizliği mümkün olurken filtreler 

kimyasal kullanmadan sadece su ile de yıkanabiliyor. Filtrelerin 

iyi performans göstermesi için iyice kurutulduktan sonra cihaz 

içine yerleştirilmesi tavsiye ediliyor. 

Yalıtıma dikkat edin

Klimanın kullanıldığı mekanın izolasyonu ne kadar iyiyse verimi 

o kadar artıyor, enerji sarfiyatı ise aynı oranda azalıyor. Binanın 

yalıtımının dışında cihazın kullanıldığı ortamda kapı ve pence-

relerin kapalı olması ya da güneşin doğrudan içeriye girmesini 

engelleyen güneşlik, stor, panjur gibi ekipmanların kullanılması 

daha düşük seviyede enerji harcanmasını sağlıyor.
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Tüm dünyanın etkisi altında olduğu Covid-19 pandemi-

sinin etkisiyle zor ve riskli süreç hala devam ediyor. Bazı 

ülkeler virüsün hızlı yayılmasını engellemek için çok hızlı 

ve sert önlemler alıyor, sıkı kontrol ve uzun süreli soka-

ğa çıkma yasakları uyguluyor veya çok sayıda test kiti 

kullanarak virüsün bulaştığı kişileri ve çevresini hızla ka-

rantinaya almaya çalışıyor. Birçok ülke ise tedbirleri adım 

adım alıyor ve gelişmelere bağlantılı olarak kısıtlamaları 

ağırlaştırarak, tamamen bireylere yönelik tavsiyelerle bu 

süreci yönetiyor. İkinci bir dalga olup olmayacağı, aşının 

bulunup bulunmayacağı ve ne kadar süreceği belirsiz 

olan bir dönemde ve beraberinde bir kriz yönetimi süreci 

içindeyiz. Bir yandan da insanlık yönetimsel, sistemsel, 

sağlık, hijyen ve değerler açısından tarihi bir sınavdan 

geçiyor. Covid-19 pandemi sürecinin kuşkusuz en akılda 

kalıcı ve davranış kalıplarımızda kalıcı değişime uğraya-

cak konuları kişisel hijyen, fiziksel mesafe, mümkün olan 

en az dokunuş, dijitalleşme ve sağlıklı yaşam konuları ve 

bu konulardaki aydınlanmamız oldu.

Corona virüsün yarattığı kriz belli periyotlarla yaşadığımız 

dünyadaki veya ülkemizdeki finans kaynaklı ekonomik 

krizlere benzemiyor. Krizlere alışkın, krizlerden fırsat çı-

karmayı bilen ve üstesinden gelecek esneklik ve müca-

dele yeteneğine sahip olma becerisi olan toplumlardan 

biri olduğumuzu düşünüyorum. Bünyemizin zorluğa, 

baskıya, strese, zorlukta çözüm bulmaya, idare etmeye 

ve dayanışmaya uygun olmasına rağmen bugünkü şart-

larda Corona virüsünün yarattığı krizde bu becerinin işe 

yarayıp yaramayacağı belirsizliğini koruyor. Pandemi sü-

reci toplum sağlığı için yönetme becerisi ile birlikte  son-

rasında ülkenin içerisine gireceği finansal bir krize hazır 

olma becerisini de önemli hale getiriyor.

Yaşadığımız pandemi, küresel anlamda ülkelerin sağlık, 

eğitim ve lojistik gibi önemli konulardaki yeterlilik dü-

zeyini göstermiş oldu. Bugünden sonra birçok devletin 

planları, stratejileri, öncelikli yatırım alanları, yönetim 

biçimleri değişecek. Dışa bağımlı olduğu konuları müm-

kün olduğunca yerelde çözmeye çalışacaklar. Ulus devleti 

olmanın, sosyal devlet olmanın ve en önemlisi kamusal 

hizmetlerin önemi ile devletlerin bu konuda başarısız ol-

dukları ortaya çıktı. Sosyal devlet olmaya; devletin eğitim, 

sağlık ve üretim gibi ana yaşam fonksiyonlarına yatırım 

yapmasına ve bu alanlarda teknolojiyi kendi sınırları içeri-

sinde dışa bağımlı olmadan tutmasına önem verileceğini 

düşünüyorum.
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Ülkemizde pandemi kontrol altına alınsa bile, toparlanma, ta-
lebin oluşması ve finansal açıdan devamlılığı gibi nedenlerle 
lokomotif sektörlerin bu yıl ekonomimize katkıda bulunması 
zor görünüyor. Uzun bir süre aktif olmayan işletmeler, tale-
bin ve ihracatın azalmasıyla birlikte bazı sorunlar yaşayacak. 
Bunlardan en önemlisi gelirin sabit, giderlerin ise yükselmesi 
ile piyasaların canlılığını sağlayan KOBİ’lerin birçoğu bu süreçte 
faaliyetlerine son vermek zorunda kalabilecek olmasıdır. Sabit 
giderlerin içerisinde en fazla oransal olarak yer alan gider, per-
sonel ve personele bağlı giderler (SSK, yemek, sağlık, yan hak-
lar, araç/yakıt/haberleşme/seyahat giderleri gibi) olup şirketlerin 
küçülme ve eleman eksiltmeye gitmeleri kaçınılmaz görünüyor. 
Diğer büyük sorun işletmelerin nakit akışının bozulacak olma-
sı. Zamanında ödenmeyen alacaklar ya da maalesef tahsil edi-
lemeyen alacaklar bilançolara yansıyacak. Döviz kurlarındaki 
oynaklık hammadde fiyatından, lojistik fiyatına; enerji fiyatla-
rından, üretim maliyetine kadar birçok konuda olumsuz etkile-
yecek. İşletmelerimizin önceliklerinde nakit akışlarını dengele-
me, stok yönetimi ve karlılığa odaklanmanın olması gerekiyor.

Pandemi sonucunda oluşan ve gittikçe derinleşeceği öngörülen 
finansal kriz zorluk yaşatacak olmakla birlikte beraberinde bir 
dizi fırsat da yaratacak. 

Zorluklar, şirketler için hem bu yıl hem de gelecek yıl bilan-
çolarda ve satış fiyatı politikalarında ciddi hasarlar yaratırken, 
tüketicilere ise bir fırsat çeşitliliği ve en uygun şartlarda ürün ve 
hizmet alabilme imkanı sunacak.

Şirketlerimizin bu krizde yakalandığı durumun iyi analizini ya-
parak geleceği için eksikliklerine yönelik yenilikçi yöntem, pro-
ses ve stratejileri belirlemeleri; sağlıklı büyüme ve rekabette 
fark yaratmak için değişim ve yenilikçi metodların entegre edil-
mesi kriz dönemlerinde en önemli fırsat durumunda.

Yönetim kadrolarının, yetenek ve becerileriyle şirketleri ileriye 
taşıyacak, liderlik yapacak, değişimi, teknoloji, dijitalleşme ve 
insan odaklı, analitik yapılı kişilerden oluşturulmasının önemi 
pandemi sürecinde bir kez daha ortaya çıkmış durumda.

Bugüne kadar alışkanlıklarımızı değiştiremediğimiz için ertele-
diğimiz dijital dönüşüme geçmenin kaçınılmaz olduğu anlaşıldı 
ve büyük bir fırsat olarak karşımızda durmaktadır.

Teknolojiye ve dijitalleşmeye yatırım yapmayan ve bunu kullan-
mayı içselleştiremeyen şirketlerimizin ihracat yapma ve işlerini 
geliştirme şansı dolayısıyla rekabet şansı, maliyetlerini azaltma, 
hızlı ve çevik olma, karlı çalışma ve fark yaratma şansı olmaya-
cağı görülmektedir.

Pandemi bizi birkaç ayda nasıl değiştirdiyse, bizler de yönetme 
şeklimizi,Y ve Z jenerasyonuna, değişen dünya düzenine ve verim-
liliği artırmaya yönelik iş yapış biçimimizi değiştireceğiz. 

Online görüşme ve toplantılar, sanal iletişim ve uzaktan çalışma 
programları gibi operasyonel konular ile üretimden lojistiğe, sa-
tıştan finansa entegrasyon, planlama ve yönetim sistemlerinin 
etkin kullanımına, çalışanların eğitimi gibi süreçlere zaman ve 
kaynak ayıracağız.

Küresel salgın kentleşmede salgın hastalık, sağlık ve hijyene dair 
düzenlemelerin de önemli olduğunu gösterdi. İnşaat sektörü-

nün sağlıklı yaşam için yeni alanlara yöneleceği, ekolojik dengeyi 
korumak için yeşil bina ve sürdürülebilir malzemelerin kullanımı-
na, inovatif ürünler geliştirmeye yöneleceği görülüyor.

Covid-19 pandemi süreci kapalı mekanlarda soluduğumuz 
havayı şartlandıran, bize sağlıklı yaşam olanağı sunan hava-
landırma klima sistemlerinin daha hijyenik ve daha fazla taze 
havalı sistemler olması ve sağlıklı işletilmesi gerektiğini gös-
terdi. Daha fazla havalandırma ve taze hava demek daha faz-
la enerji ihtiyacı demek… Bu da enerji verimli iklimlendirme 
sistemleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının en üst seviyede 
kullanılması demek.

Dışa bağımlı durumda olduğumuz enerji kaynaklarımızın akılcı 
ve etkin kullanılması Covid-19 pandemi sürecinde daha önemli 
hale geldi. Toplam enerji tüketiminin sadece %25’i yerli kay-
naklardan, %75’i doğalgaz, petrol gibi ithalata dayalı fosil 
yakıtlardan karşılanıyor ve tüketilen toplam enerjinin yaklaşık 
%31’i binalarda kullanılıyor. Binalarda enerji verimliliği ile ener-
ji ithalatında en az %20 tasarruf sağlayabilmemiz mümkün 
aslında. Enerji verimliliği sadece enerji maliyetini düşürmekle, 
cari açığımızı azaltmakla kalmayacak, insanlık için büyük teh-
dit olan sera gazı emisyonlarını da düşürecek. Alternatif enerji 
kaynaklarının kullanımı ile sağlanan her bir kw/h enerji tasar-
rufu sayesinde 0,43kg CO2 salınımı daha az olmaktadır. Yeni-
lenebilir enerji kaynaklı iklimlendirme sistemlerinin kullanıldığı 
çevre dostu yapılar ile hem doğayı korumak hem de bulunduk-
ları alanlarda enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Bu süreçte, 
enerji verimli sistemlerin, yenilenebilir enerji kaynaklarının kul-
lanımının, yeni ürün geliştirme ve üretimde teknolojiye ve Ar-
Ge’ye yatırım yapmanın önemi de daha iyi anlaşıldı.

Çin’in dünyanın en büyük tedarikçisi konumundayken Covid-19 
sürecinde ürün, hammadde ve lojistik hizmetlerinde sıkıntı yaşa-
ması, bizlere tedarik zincirinde dışa bağımlı olmanın riskini tekrar 
gösterdi. Tüm dünyaya olduğu gibi bize de satın alma, üretim ve 
Ar-Ge departmanlarının alternatif yerli veya birçok farklı tedarik-
çiden hizmet alma stratejilerini oluşturması gerektiğini gösterdi. 
Pandemi ile birlikte küreselleşmeden bölgeselleşmeye giden bir 
dünyada tedarikçi ülke sayılarının artacağı ve bölgesel tedarik 
ağlarının daha çok değer kazanacağı görülmekte. Bu durum ül-
kemiz için büyük bir fırsat durumunda. 

Ülkemiz üretim ve ürün kalitesi yüksek, özellikle sektörümüzün 
kalitesi artık tüm dünyada bilinmekte, Türk markaları dünya piya-
salarında saygı görmekte iken iç pazarda özellikle kamu yatırım-
larında ithal markaların tercih edilmesinin zararının yine yeniden 
tüm ülkenin derin finansal krizler yaşamasının sebeplerinden ol-
duğu da pandemi sürecinde bir kez daha anlaşılmış oldu.

Eskiden olduğu kadar iç talebin canlı olmayacağı, ihracatın 
önceleneceği bir ekonomiye geçmemiz gerektiği de ihracatın 
artmasının önündeki tüm engellerin doğru devlet politikaları 
ile kaldırılması gerektiği, sektörümüzün, şirketlerimizin tek-
nolojiye, Ar-Ge’ye ve  insan odaklı hizmete yatırım yapması 
gerektiğini gösterdi.

Özetle Covid-19 pandemisi tüm dünyaya yapılması gereken 
ama yapılmayanları göstererek  birkaç ayda yanlış giden bir-

çok konuda çıkarım yapma imkanını  sundu. Bu çıkarımlardan 

ülkemizin, sektörümüzün ve şirketlerimizin en üst seviyede 

faydalanmasını dilerim.
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Türkiye’de yalıtım sektörünün önde 
gelen firmalarından ODE Yalıtım, 35 
yaşında… Eskişehir ve Çorlu’daki beş 
üretim tesisinde Ar-Ge’yi odağına ala-
rak dört binden fazla ürün üreten ve 
bu ürünleri beş kıtada, 75’in üzerinde 
ülkeye ihraç eden ODE Yalıtım’ın Yö-
netim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 
şirketin gelecek hedeflerini açıkladı.

Başta Ar-Ge, üretim ve ihracat olmak 
üzere her alanda hız kesmeden ya-
tırımlarına devam ettiklerini anlatan 
Orhan Turan, pandemi sürecinin 
planlarını etkilemediğini belirte-
rek, “Biz kuruluşumuzdan itibaren 
ODE’nin yolculuğunun uzun soluklu 
bir yolculuk olduğuna inandık ve bu 
tip zorlu dönemlerin bizi hedefleri-

mizden uzaklaştırmaması yönünde planlama yaptık. Bu sayede 
2020 hedeflerimizi de güncelleme ihtiyacı duymadık. Yılsonu 
hedeflerimize ulaşmak için çalışmalarımıza devam ederken aynı 
zamanda yeni yatırım planlarımızı da hayata geçiriyoruz. Çor-
lu’daki membran tesislerimizin modernizasyon yatırımını Mayıs 
ayında gerçekleştirdik. Kauçuk üretiminde kapasitemizi artırırken 
aynı zamanda bir test laboratuvarı kurduk ve Ar-Ge yatırımlarımızı 
hızlandırdık. Yine Mayıs ayı başında şirketimizin dijital dönüşümü 
açısından çok önemli bir yatırım yapıp ERP sistemimizi yeniledik. 
Önümüzdeki yıl içinde de Eskişehir’deki üretim kapasitemizi ge-
liştirmek için ilave yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımlarla 
birlikte yaklaşık 150 kişiye ilave istihdam sağlayacağız. Böylece 
Türkiye’nin yalıtım sektöründeki en büyük üreticileri arasındaki 
yerimizi daha da güçlendireceğiz ve global marka olma vizyonu-
muz adına çok önemli bir adım daha atmış olacağız” dedi.

Yeni yatırım ile birlikte ihracata ağırlık vereceklerini ve global şir-
ketlerle rekabet güçlerini daha da artıracaklarını belirten Turan, 
“Ülkemizin adını yalıtım alanında da dünyanın dört bir yanında 
duyurmak istiyor, bu doğrultuda ihracata yönelik çalışmalarımıza 
ağırlık veriyoruz. İhracatta, Türkiye yalıtım malzemeleri sektö-
rünün 2019 şampiyonuyuz. İhracatımız içindeki en önemli payı 
MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika), Doğu Avrupa, Batı Avrupa 
ve CIS (Bağımsız Devletler Topluluğu) bölgeleri oluşturuyor. Bu 
bölgelerdeki pek çok prestijli projenin yalıtımında ODE imzası var. 
Önümüzdeki dönemde, özellikle Batı Avrupa ve Güney Amerika 
pazarlarında daha da büyümeyi planlıyoruz. 2023 yılı hedefleri-
mizden biri de şu anda 350 milyon TL olan ciromuzu iki katına çı-
karmak. Ciromuz içinde ihracatın payı 2019 yılında yüzde 40 iken 
2023 yılında bu payı yüzde 50’ye ulaştırmak üzere çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz” diye konuştu. 

Kapasite artışı, dijital dönüşüm ve Ar-Ge için 2023 yılına kadar 
125 milyon TL yatırım planladıklarını söyleyen Orhan Turan, “Kü-

resel yolculuğumuzda en önemli gücümüzü Ar-Ge çalışmalarımız 
oluşturuyor. Özellikle son birkaç yıldır tüm yatırım ve yapılanmamı-
zı, yeni yönetmeliklerin ses, ısı ve su yalıtımında doğuracağı talep 
ile yeni ve mevcut pazarların ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzerine 
kurguluyoruz. Önümüzdeki üç yıl içinde ciromuzun yüzde 2’sini 
Ar-Ge ve dijitalleşmeye ayıracağız. Bunun yanında her zaman de-
ğer yaratmayı hedeflediğimiz müşteri deneyimini daha ileriye taşı-
mak adına operasyonel mükemmellik konusuna ağırlık veriyor ve 
projelerimizi hayata geçiriyoruz” açıklamasında bulundu. 

Pandemi ile birlikte bir kez daha gündeme gelen küresel iklim de-
ğişikliğinde yalıtımın önemine dikkat çeken ODE Yalıtım Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Turan şunları söyledi: “Koronavirüs ve ben-
zeri salgınlar ile iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan afetler, gele-
ceğin dünyasının değişmesi gerektiğini güçlü bir şekilde bizlere 
yeniden hatırlattı. Bu konuda hepimize düşen görevler var. Yalıtım, 
doğası gereği gelecek nesillere sürdürülebilir bir yaşam alanı bırak-
makta son derece büyük bir öneme sahip ve iklim değişikliğiyle 
mücadelede atılması gereken ilk adımlardan biri. Türkiye’de yak-
laşık 10 milyon civarında bina var. Bu 10 milyon civarında binanın 
yüzde 80’inde yalıtım yok. Bu binaların yalıtımlarının yapılmasıyla 
hem geleceğimizi koruyabilir hem de dışa bağımlı enerji tüketimi-
mizi azaltabilir, toplam enerji faturasını yüzde 50 oranında aşağıya 
çekebilir ve ekonomimize yılda yaklaşık 10 milyar dolar katkı ile 
cari açığın düşürülmesine destek sağlayabiliriz. Biz de ODE Yalıtım 
olarak tüm üretimimizi sürdürülebilirliği odağımıza alarak gerçek-
leştiriyor, yalıtım bilincinin gelişmesi için çeşitli çalışmalar yürü-
tüyoruz. 2016 yılında sektörün ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
raporunu yayımlayarak bu alanda sektörümüze örnek teşkil ettik. 
Bu yıl yayımladığımız ikinci raporumuzla da çalışmalarımızı şeffaf 
bir şekilde ortaya koymaya devam ettik. Bununla birlikte pandemi 
dönemimde yayımladığımız çeşitli katalog, yayın ve kitapları sek-
tör ile paylaşarak yalıtım sektörüne değer katmayı sürdürdük. Bu 
çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz.” 

RAKAMLARLA ODE YALITIM

 yılı itibarıyla 5 kıtada, 75’in üzerinde ülkeye ürünlerini ihraç ediyor.

 5 üretim tesisi bulunuyor.

 kategoride 4 binden fazla ürün üretiliyor.

 tek firma olan ODE Yalıtım, Avrupa’da ise ilk 3 şirket arasında 
 yer alıyor.

 yayımlayan ilk yalıtım firması.

 katılan ilk yalıtım markası.

 çözümleri ve teknik dokümanları dakikalar içinde bir araya 
 getiren online seçim aracı ODE Select, Türkiye’deki yalıtım 
 sektöründe bir ilk. 
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Merkezi ABD’nin Philadelphia eyaletinde bulunan Clarivate 

Analytics’in 2011 yılından beri dünyanın en yenilikçi şirket-

lerini ödüllendirdiği Derwent Top 100 Global Innovators* 

(Derwent İlk 100 Küresel Yenilikçi Şirket) sıralamasında ik-

limlendirme sektörünün inovatif şirketi Daikin, 6’ıncı kez üst 

üste listeye girerek büyük bir başarıya imza attı. Dünyanın 

en iyi 100 yenilikçi şirketini belirlemek üzere patent veri-

lerini analiz eden Clarivate Analytics, 9 yıldır bu şirketleri 

belirleyerek ödüllendiriyor. Daikin bu listeye toplamda 7 kez, 

peşpeşe 6’ncı kez girmiş oldu. 

Clarivate Analytics, sahip olduğu geniş tescilli patent verisi-

ni kullanarak, fikri mülkiyet trendlerini analiz ediyor ve son 

derece prestijli bir sıralama olan ‘Derwent İlk 100 Küresel 

Yenilikçi’ listesini belirliyor. Bu sıralamayı yapmak için de 

dünyanın her yerinden şirketleri ve araştırma enstitülerini 

değerlendiriyor. Değerlendirme ‘hacim’, ‘başarı’, ‘küresel-

leşme’ ve ‘etki’ olarak belirlenen 4 kriter üzerinden gerçek-

leşiyor. Son 5 yılda tescil edilen patent sayısı ‘hacim’; in-

celemeden sonraki patent tescil yüzdesi ‘başarı’; dünyanın 

en büyük 4 pazarı olan Çin, Avrupa, Japonya ve ABD’deki 

uygulamaların yüzdesi ‘küreselleşme’ ve diğer şirketlerin bu 

patenleri ne sıklıkta alıntıladığı ise ‘etki’ kriterini tanımlıyor. 

Daikin, küresel boyutta ticari faaliyetleri olan bir iklimlen-

dirme üreticisi olarak, sahip olduğu patentleri etkili şekilde 

kullanabileceği iş stratejisini teşvik eden bir misyonla hizmet 

veriyor. Daikin, 2011 yılında gelişmekte olan ülkelere R-32 

kullanan iklimlendirme ekipmanına ilişkin 93 patente ser-

best erişim vererek bu alandaki iyi niyetini göstermişti. R-32, 

yaygın olarak kullanılan diğer soğutucu akışkanların 3’te 1’i 

oranında bir küresel ısınma potansiyeline sahip bir soğutucu 

akışkan. Bu özelliği ile küresel ısınma etkisini azaltmada et-

kili olduğu düşünülüyor. Daikin, 2015 yılında bu teknolojiye 

tüm ülkelerin yararlanabileceği şekilde ücretsiz patent erişi-

mi sağlayarak, küresel ısınma problemine kendi ekseninden 

bir çare sundu. Daikin bunun yanı sıra 2019 yılında mev-

cut patentlerine R-32 soğutucu akışkanı kullanan klimaların 

üretim ve satışıyla ilgili yaklaşık 180 patent daha ekleyerek 

sözleşmeler de dahil olmak üzere onay öncesi işlemleri or-

tadan kaldırdı.**

Daikin tüm dünyada, yüksek enerji verimliliğine sahip düşük 

küresel ısınma potansiyeline (GWP) geçişi hızlandırarak, ti-

cari büyüme ile çevresel ve sosyal katkısını dengelemeyi ve 

aynı zamanda tüm endüstri için sağlıklı bir büyümeyi sürdür-

meyi amaçlıyor. Daikin, topluma yeni değerler sunan yaratıcı 

inovasyon ve AR-GE faaliyetleri üzerinde çalışmaya, bunları 

destekleyen fikri mülkiyet faaliyetlerini daha da güçlendir-

meye devam edecek.

*Derwent İlk 100 Global Yenilikçi Hakkında: https://clarivate.

com/derwent/top100innovator/ 

**Daha fazla bilgi için https://www.daikin.com/patent/r32
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Doğayı koruma anlayışı ile enerji verimliliğini en üst seviyeye 
çıkaran ürünler sunan Vaillant, tasarruf, konfor ve teknolojiyi 
birlikte sunduğu ürünlerinden Modülasyonlu Oda Termostatla-
rı ürün ailesini yeniledi. Yenileme çalışmaları kapsamında ürün 
ailesinde yer alan VRT 350/350f, VRT 370/370f, VRT 450/450f 
yenilenerek VRT 380/380f sensoHOME; VRC 700/700f serisi 
ise yenilenerek VRC 720/720f sensoCOMFORT adını aldı. Yeni 
ürün ailesi daha fonksiyonel ve yenilenen şık tasarımıyla evler-
de tasarrufu ve konfor sunmaya devam ediyor. Vaillant ayrıca 
müşterilerine internet bağlantısı ile kombi, kaskad sistemleri, ısı 
pompası sistemlerini uzaktan kontrol etmek için tasarlanan VR 
920 internet erişim modülünün yeni serisi VR 921 sensoNET’i 
de müşterilerinin kullanımına sunuyor.  

Tüketicinin ihtiyacını doğru belirleyip buna göre adımlar atma-
nın önemine dikkat çeken Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama 
Direktörü Erol Kayaoğlu, “Dünyadaki dijitalleşmeye paralel 
olarak ısıtma sektöründe de dijital ürünlerin payı artış göste-
riyor ve sektör trendlerinde belirleyici rol üstleniyor. Vaillant 
olarak dijitalleşen dünyayla aynı doğrultuda ilerleyerek enerji 

verimliliğini en üst seviyeye çıkaran ürünlere yatırım yapıyoruz. 
Müşteri beklentilerine uygun olarak yenilediğimiz akıllı oda 
termostatları evlere ekstra konfor getiriyoruz” dedi.  

Günü 12 farklı zaman programında farklı sıcaklıklarda planlıyor
Vaillant’ın yeni modülasyonlu oda termostatları sensoHOME 
VRT 380/380f ile sensoCOMFORT VRC 720/720f ürünleri; günü 
12 farklı zaman programında hem ısıtmada hem de sıcak suda 
farklı sıcaklıklarda planlayabiliyor. Resürkilasyon hattı kontrolün-
de ise  günü 3 zaman dilimine bölüyor. SensoHOME ve sen-
soCOMFORT, yenilenen ara yüzleri dokunmatik ekranları saye-
sinde ayrıca evlere çok daha şık bir görüntü sunuyor. Ürünler, 
dış hava duyargası ile birlikte kullanıldığında sistem verimliliği 
artırıyor. Yeni modülasyonlu oda termostatları uzaktan kontrol 
sistemi VR 921 internet modülü ile de uyumlu olarak çalışıyor. 
Bu sayede hem cep telefonundan hem de tabletten kontrol edi-
lebiliyor. Enerji tüketimi takip izleme sistemine sahip olan sen-
soCOMFORT VRC 720/720f, yedi cihaza kadar kaskad kontrol 
imkanı sunuyor. Ürün, 9 farklı zon kumanda edebiliyor, kaskad 
sistemlerde hem ısıtma hem de soğutma kontrolü sağlıyor. 

Oda sıcaklığını 1 derece düşürmek yıllık ortalama 

%5 tasarruf sağlıyor

HVAC ünitesinin çalışma şartlarını belirleyerek, oda sıcaklığını 
belirli toleranslarda sabit tutmaya yarayan oda termostatları; 
oda sıcaklığını konfor şartlarına göre belirlediğinden dolayı ener-
ji tüketiminde önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Belirlenen konfor 
şartlarına göre çalışan oda termostatları mekanı istenen sıcak-
lıkta sabit tutuyor. Oda sıcaklığını 1 derece düşürmek yıllık orta-
lama %5 enerji tasarrufu sağlıyor. Dış hava duyargası bulunan 
sistemlerde, kombi dış hava sıcaklığına göre istenen ev sıcaklığı  
için alev boyutunu ayarlıyor ve özellikle havanın daha ılık olduğu 
dönemlerde sisteme ekstra tasarruf sağlıyor. Dış hava duyargalı 
modülasyonlu oda termostatları %94 ve üstü olan kombiler için 
sisteme %4 daha ekstra tasarruf sağlayarak ısıtmada sistemi A+  
enerji seviyesine taşıyor.
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Isıtma sektörünün inovatif markası Çukurova Isı, dünya stan-
dartlarında ki Infrared ısıtma teknolojileri ile ısıtma pazarına yön 
vermeye devam ediyor. Yürüttüğü AR-GE çalışmaları sonucunda 
geliştirdiği Infrared ısıtma teknolojilerindeki özgün reflektör tasarı-
mı, özel kasa imalatı ve benzersiz ürün çalışmaları ile ısıtma verim-
liliğini maksimize ederken enerji sarfiyatını da minimuma indiriyor. 

Halojen ampul, harcadığı elektrik enerjisinin %99'nu 
ısıya dönüştürür
Cafe, restaurant, spor salonu, cami ve endüstriler için hem 
estetik hem de ekonomik ve etkili ısıtma sistemleri sunan 
Çukurova Isı’nın Pazarlama Müdürü Osman ÜNLÜ, elektrikli 
ısıtıcılarda halojen lamba kullanımının önemine dikkat çekti. 
Çukurova Isı’nın Goldsun markalı elektrikli ısıtıcılarının, piya-
sadaki elektrikli ısıtıcılardan daha verimli olduğunu vurgulayan 
ÜNLÜ, “Goldsun’ın piyasada elektrikli ısıtıcılardan en önemli 
farkı sahip olduğu yüksek yoğunluklu halojen ampul ve cihaz 
tasarımından kaynaklı yüksek verimli ısıtma teknolojisidir. 

Bu sayede Goldsun, standart rezistanslı elektrikli cihazlara göre 
%40 daha verimlidir ve daha az enerjiyle daha etkili bir ısıtma 
sağlar. Özel olarak ısıtma amaçlı dizayn edilmiş olan halojen 
ampul, harcadığı elektrik enerjisinin %99'nu ısıya dönüştürür, 
çalıştırıldığı andan itibaren ampulün flaması 2250°C sıcaklığa 
ulaştığı için anında ve etkin ısıtma sağlar.”dedi.                       

Kısa dalgalı elektrikli ısıtıcıların ışınım iletme kabiliyeti 
daha yüksek
Goldsun’ın sahip olduğu halojen ampulün iç sıcaklığının 2250°C, 
piyasadaki standart rezistanslı cihazların iç sıcaklığının ise 
1400°C’ye ulaştığını belirten ÜNLÜ, uzun dalga’dan kısa dalgaya 
doğru gidildikçe metrekare başına düşen ışın yoğunluğunun arttı-
ğını belirtti. ÜNLÜ sözlerine şöyle devam etti: “Yüksek sıcaklıktaki 
cihazların yaptığı ışınım “kısa dalga” olarak adlandırılırken, piya-
sadaki cihazların yaptıkları ışınım, “orta veya uzun dalga” olarak 
adlandırılıyor. Kısa dalga ışınım yapan cihazların da ışın iletme ka-
biliyeti, orta ve uzun dalgalı ışınım yapabilen cihaza göre çok daha 
yüksek olduğu için Goldsun özellikle açık alanlarda ve spot ısıtma-
larda çok daha etkin bir ısıtma sağlıyor. Kısa dalgalı elektrikli ısıtı-
cıların ışınım iletme kabiliyeti daha yüksek olduğu için özelikle dış 
ortam ısıtması veya spot ısıtma ihtiyacı olan yerlerde daha verimli 
ve etkili oluyor. Bu sayede daha düşük kapasiteli ısıtıcı ile daha az 
enerji harcayarak, daha etkili ısıtma sağlanıyor. Kısa dalga ve diğer 
infrared dalga boyları arasındaki en büyük fark ise ışınların havayı 
kat edebilme kabiliyetidir. Zira tüm infrared dalga boyları için hava 
içerisinde yol alırken bir kayıp söz konusudur. Fakat bu kayıp kısa 
dalgada çok daha azdır. Laboratuvar çalışmaları gösteriyor ki kısa 
dalga yayan bir ısıtıcıdan çıkan ışınların %85’i karşı yüzeye ulaşır-
ken, orta dalga ısıtıcıların %60’ı, uzun dalga ısıtıcıların ise ancak 
%40’ı karşı yüzeye varabiliyor. Dolayısıyla infrared verimlilik açı-
sından kısa dalga ürünler, rakiplerine göre % 40 daha fazla verim 
sağlayarak işletme giderlerinden tasarruf sağlıyor.

Goldsun %40 daha verimli
Çukurova Isı olarak fabrikamızda 2000 W’lık Goldsun ile 2500 
W’lık standart rezistanslı elektrikli ısıtıcıyı termal kamera testle-
rine tabi tuttuğumuzda da açık bir şekilde gördük ki  Goldsun 
%40 daha verimli bir ısıtma sağlıyor.  Kısa dalga ışınım yayan 
bir ısıtıcı yapmak için 2250°C flama sıcaklığı gerekiyor. ;ancak 
piyasada sıkça rastlanan rezistans ve quartz tüp kombinasyonu 
ile bu sıcaklıklara ulaşmak mümkün değil. Rezistans ve quartz 
kombinasyonu flama sıcaklığı 1400°C seviyesinde olan ve orta 
dalga ışınım yayan ürünler için uygundur. Kısa dalga için de halo-
jen dolgu gazı içeren ampul teknolojisi kullanmak gerekir.”

Halojen ampule sahip ısıtıcıların imalatı, 
yüksek yatırım gerektiriyor
Halojen ampule sahip ısıtıcıların imalatının, orta dalga ışınım ya-
yan ısıtıcılara göre daha yüksek yatırım gerektirdiğini, daha zor 
ve pahalı olduğunu vurgulayan ÜNLÜ, “Sadece ampul imalatı 
için  %100 otomasyon ve yüksek hassasiyet gerektiriyor ve te-
sisin; cam işleme, gaz dolumu, flama imalatı, yüzey kaplama 
imalatı, montaj ve kaynak işlerinin de robotik olarak yapılması 
gerekiyor” dedi.

Dış ortam şartlarından etkilenmeden gerekli 
konfor şartlarını sağlıyor
Isıtıcıların sahip olduğu donanım özellikleri sayesinde dış ortam 
şartlarından etkilenmeden gerekli konfor şartlarını rahatlıkla sağ-
layabildiğini belirten ÜNLÜ, Goldsun markalı ısıtıcıların, IP55 su 
sınıfı koruması özelliği ile açık alanlarda hatta yağmur altında da 
sorunsuzca çalıştığını ve dimmer devresi (bazı serilerde opsiyonel) 
sayesinde de konfor şartlarına göre ayarlanabilen 5 kademeli ısıt-
ma fonksiyonuna sahip olduğunu belirtti. 
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Bir ve/veya birden fazla hacmi istenilen sıcaklığa çıkarmak ve bu 
sıcaklıkta kararlı bir şekilde tutma işlemine ısıtma demekteyiz. Bu 
işlemleri yapan tesislere de ısıtma sistemleri denir.
Ana konumuza girmeden önce, yürürlükte olan konumuzla da ilgili 
bazı kanun ve yönetmeliklerin hatırlatılmasında fayda görülerek 
aşağıda verilmiştir.

Enerji Verimliliği Kanunu; 
TBMM tarafından 18.04.2007'de kabul edilmiş olup, 5627 sayı-
lı Enerji Verimliliği Kanunu, resmi gazetenin 02.05.2007 tarih ve 
26510 sayısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 10 yıllık bir geçiş 
dönemi sunar. Özellikle kanunun yayımlandığı tarihten sonraki ya-
pılacak binalarda uygulama zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlen-
mesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletil-
mesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin 
kullanımında verimliliğin artırılmasıdır. Bu kanun; enerjinin üretim, 
iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, 
binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım 
şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve des-
teklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, 

yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygu-
lanacak usul ve esasları kapsar.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği;
5627 sayılı kanuna istinaden Resmi Gazete'nin 05.12.2008 tarih ve 
27075 sayısı ile “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” yayım-
lanmıştır. “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, bina-
larda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, 
enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin azaltılması ve çevre-
nin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı 
ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya 
soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.
Bu yönetmeliğin amacı dış iklim şartlarını, iç mekân gereksinimle-
rini, mahalli şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak, bir bi-
nanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak 
hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve karbondi-
oksit (CO2) emisyonu açısından sınıflandırılmasını, yeni ve önemli 
oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji per-
formans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynakla-
rının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma 
sistemlerinin kontrolünü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılma-
sını, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının 
belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemektir.

Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi; 
Yeni binalarda; 01.01.2011 tarihinden itibaren zorunlu hale geti-
rilmiştir. Ancak mevcut binalar (Yapı kullanma izni almış) ve inşaatı 
devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Ener-
ji Verimliliği Kanunu'nun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde 
(02.05.2017 tarihine kadar) Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi 
gerekmektedir.
 
Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve 
Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik;
Resmî Gazete Tarihi: 14.04.2008 Resmî Gazete Sayısı: 26847 (Mü-
kerrer) yayınlandıktan sonra 8 Temmuz 2019 Sayı: 30825 ile deği-
şiklik ve güncelleme yapılmıştır.
Bu yönetmeliğin amacı; mevcut ve yeni yapılacak birden fazla 
bağımsız bölüme sahip merkezî veya bölgesel ısıtma sistemli ve 
sıhhî sıcak su sistemli binalarda, ısıtma ve sıhhî sıcak su giderleri-
nin bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaştırılmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlemektir.

ISITMA SİSTEMİ VE ISITMA SİSTEMİNİN KOMPONENTLERİ:
Merkezi ısıtma ile ilgili olarak, 2008 yılından itibaren önce 1.000 
m2 sonra güncellenerek 2.000 m2 geçen yapılara da merkezi ısıt-
mayı zorunlu haline getirilmiştir.
Bir ve/veya birden fazla hacmi istenilen sıcaklığa çıkarmak ve bu 
sıcaklıkta kararlı bir şekilde tutma işlemine ısıtma demekteyiz. Bu 
işlemleri yapan tesislere de ısıtma sistemleri denir.

Semih ÇALAPKULU 
  Makina Mühendisi

Kuzu Grup
semih.calapkulu@kuzugrup.com
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Isınma ihtiyacı, insan vücudu ile çevresi arasındaki ısı alışverişi ile 
bir ısı değişimi dengesi kurma ve ısıl konfor ortamını sağlama ge-
reğinden doğmuştur. İnsanların barındığı veya çalıştığı binalarda 
ısıl konfor şartları verimli çalışma ve sağlık yönünden önemlidir. Isıl 
konfor günümüzde yalnız insanlar için değil bütün hassas cihaz ve 
makineler için de gereklidir.
Canlılar içerisinde insan, fizyolojik bakımından tropikal iklim şart-
larına uygundur. 
Bir insanın rahat ve güvenli yaşayabilmesi için çevre sıcaklığının 
belli bir değerde olması gerekir. Bu değer 15 oC ile 27 oC arasında 
değişir. Dış hava sıcaklığı kış aylarında çok düştüğü için ortamların 
ısıtılması gerekmektedir.
Bunlara göre insanın rahat yaşaması için ortam sıcaklığı 18 oC - 24 
oC arasında (ideal 22 oC) olmalı ve nem oranı- da %40 - %70 arası 
(ideal %50) olmalıdır.  

Isıtma sistemleri genel olarak dört ana gruba ayrılır.

ISITMA SİSTEMİNİN KOMPONENTLERİ:

1- Enerji Kaynakları ve Isı Üreticileri

2- Isı Dağıtımı

3- Isı Aktarımı

Kazan dairesi (ısıtma sistemi) ile vücudumuzu eşleştirdiğimizde 
ilgi çekecek bir benzerliği görmekteyiz. Sizde bu gözle baktığınız-
da, bana hak vereceksiniz.

Vücuttaki hücrelerimiz = kazan görevi görürken, 
kalbimiz = sirkülasyon pompası, 
damarlarda = çelik/pex borular görevi yapmaktadır. 

Adeta ısıtma sistemi tasarlanırken, vücudumuz 
kopyalanarak oluşturulmuştur.
İklimlendirme görevi de dolaşım sistemimizin vazifeleri arasındadır. 
Hücreler tarafından üretilen ısı, eşit miktarda vücuda dağılarak iç 
ısı dengesi oluşturulur. Fiziksel aktivite esnasında oluşan terleme 
bu mekanizmanın bir sonucudur. Böyle bir mekanizma olmasaydı, 
vücudun çalışan bölgeleri sıcak, diğer yerler soğuk olacaktı.

Kalbimiz kanı pompalar, damarlarımız da bu kanı dokulara ulaştı-
rır. Kan kalbe geri döndüğünde devrini tamamlamış olur. Dolaşım 
sistemi bunu elbette damarlar aracılığıyla yapar. Damarlarımız 100 
bin kilometrelik bir taşıma aracıdır. Bu araç ile vücudumuzda gün-
de 9 bin litre kan dolaştırılır. 

Akyuvarlar vücudumu-
zu korurken, mekanik 
sistemlerimizde boru ve 
komponentleri ise kim-
yasal koruma ile koruma-
yı sağlarız. Bunu yapacak 
mekanizmalarsa, yapı 
site yönetimi / işletme 
yönetim firmaları vs. işle-
ten departmanlardır.
  
Mekanik sistemlerde, kimyasal koruma (korozyon inhibitörü ve 
diğer yardımcı bileşenleri) yapılırken, kapalı devre sisteminde bulu-
nan metallerin niteliğine göre uygunluğu belgelenmelidir. Koroz-
yon inhibitörü ve diğer yardımcı bileşenleri, kapalı devredeki ko-
rozyon hızını yavaşlatacak, ısı transfer verimini düşürmeden, tüm 
tesisatın faydalı ömrünü artıracak niteliğe sahip olmalıdır. Koroz-
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yon inhibitörü ve diğer yardımcı bileşenleri, kapalı devre suyunda 
çamur oluşumunu önleyecek bileşenler içermelidir. 

Akyuvarlar vücudumuzu korumakla görevli hücrelerdir. Bu hücre-
ler, vücudumuza ait olmayan her şeyi yok etmek için iş başındadır. 
Bir dedektif gibi vücuda giren bakterileri, virüsleri ve tehlike mey-
dana getirebilecek her türlü maddeyi arayıp bulur ve izleyerek en 
uygun anda yok ederler. Akyuvalar = Kimyasal Koruma ile nerdey-
se aynı işi yapmaktadır.

Isıtmanın Tarihi Gelişimi: Eski Yunanlılar ve Romalılar hariç, 
çoğu kültür doğrudan ısıtma yöntemlerine dayanıyordu. Çin, Ja-
ponya ve Akdeniz gibi sadece ılımlı bir sıcaklığa ihtiyaç duyulan 
yerlerde kullanılan yakıt odun / ahşap idi. Önce çatının ortasında 
basit bir diyafram olan ve daha sonra doğrudan şömineden yük-
selen baca veya bacalar 13. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkmıştı. 
Yangının dumanı, yaşam alanından etkili bir şekilde ortadan kal-
dırılmıştı. Kapalı ocaklar Çinliler tarafından yaklaşık M.Ö. 600'ler-
de kullanılmakta ve sonuçta Rusya üzerinden Kuzey Avrupa’ya, 
oradan da 1744 yılında Benjamin Franklin tarafından geliştirilen 
tasarımın icat edildiği Amerika’ya yayılmıştı. Franklin sobası; soba, 
şöminelerden çok daha az israfa maruz kalır. Çünkü ateşin sıcak-
lığı, bacayı sıcak yanma gazları şeklinde geçirmek yerine odadaki 
havayı ısıtan ocak duvarları tarafından absorbe edilir.
Merkezi ısıtma antik Yunan’da icat edilmiş gibi görünüyor, ancak 
eski dünyanın en büyük ısınma mühendisleri olan Romalıların, 
hypocaust sistemidir. (Hypocaust: Roma mimarisinde, döşeme altındaki ısıt-

ma sistemi. Bu sistemde, sıcak hava ya da duman döşemenin altında bırakılan boş-

luklardan geçerek üst mekânı ısıtırdı. Hypocaust genellikle hamamlarda kullanılmakla 

birlikte imparatorluğun, Almanya ve İngiltere gibi kuzey eyaletlerindeki Roma kent-

lerinin villa ve saraylarında da kullanılmıştır. Sistemin kullanıldığı yapılarda döşeme, 

alttaki tuğla ayaklar üstüne oturtulur ve ayaklar arasındaki boşluklardan dolanan sı-

cak hava genellikle bu bacayla dışarı atılırdı. Kimi uygulamalarda döşemenin altındaki 

hypocaust duvarlardaki ısıtma sistemiyle bağlantılıdır. Burada sıcak hava, duvarlar 

içine düşey olarak yerleştirilmiş tubuli denen pişmiş toprak borulardan yukarı çıkar. Bir 

başka uygulamadaysa, duvara gelen yüzeyinde küçük çıkıntılar bulunan tuğla levha-

lar (tegula mammate) kullanılmış, sıcak havanın bu kaplama levhalarının arkasında 

kalan boşlukta dolaşması sağlanmıştır. Vitrivius'a göre hypocaust sistemini, MÖ. 1'inci 

yüzyılda Sergius Orata adındaki kişi bulmuştur ama arkeolojik veriler hypocaustun 

Helenistik Dönem'den beri kullanıldığını göstermektedir. Yunanistan'da Olympia ve 

Gortys'te, İtalya'da Pompei'de ve Sicilya'da Megara Hybleia'da MÖ 1. yüzyıldan önce 

de sistemin var olduğunu kanıtlayan örnekler bulunmaktadır. )

Birçok Roma binasında mozaik döşeme zeminleri, aşağıda hava 
sütunları veya kanallar oluşturan sütunlar tarafından desteklen-
miştir. Merkezi ısıtma 19. yüzyılın başlarında sanayi devrimiyle bir-
likte sanayi, konut kullanımı ve hizmetler için bina boyutlarında 
bir artışa neden olduğundan tekrar kullanılmak üzere kabul edildi. 
Buharın bir güç kaynağı olarak kullanılması fabrikaları ısıtmak için 
yeni bir yol sundu ve buhar boruları tasarlandı. Kömürle çalışan 
kazanlar, ayaklı radyatörler vasıtasıyla odaya sıcak buhar dağıttı. 
Buhar ısıtması çok soğuk kışları nedeniyle Kuzey Amerika kıtasın-
da uzun sürdü. Yüzey sıcaklığı düşük ve buhardan daha yumuşak 
genel sıcaklığa sahip olan sıcak suyun avantajları 1830’da görül-
meye başlanmıştır. 
21. yüzyılın merkezi ısıtma sistemleri genellikle ısı iletiminde sıcak 
hava veya sıcak su kullanmaktadır. Kanallı sıcak hava çoğu yeni 
inşa edilen Amerikan evlerinde ve ofislerinde buharın yerini almış 
ancak İngiltere ve Avrupa kıtasının çoğunda sıcak su kullanılmıştır.

Sonuç Olarak; 
Ülkemizde artan nüfus ve kentleşmeye paralel olarak hızla ilerleyen 
konutlaşma beraberinde ciddi enerji talebi oluşturmaktadır. Bu tale-
bin karşılanmasında doğal gaz başı çekmektedir. Doğal gazdaki dışa 

bağımlılık ve arz güvenliği gibi sorunlar nedeniyle tüketimde olduğu 
kadar üretimdeki enerji verimliliği de önem kazanmaktadır.

EPDK raporlarına ve sektörel verilere göre yapılan hesaplamalar-
da 2019 yılında net doğal gaz ithalatı 44,5 milyar m3 civarında 
gerçekleşti. Toplam LNG ithalatı 12 milyar m3 ile toplam ithalatın 
%27’ini oluştururken, boru gazı ithalat miktarı 32,5 milyar m3 ci-
varında gerçekleşti. Doğal gaz tüketiminde dışa bağımlılık oranı, 
petroldekinden de yüksek olup, Türkiye gaz talebinin %99,3’ü 
ithalatla karşılanmaktadır.
Bu veri bize aslında devletimizin; 8 Temmuz 2019 tarihinde gün-
cellediği “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma 
ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönet-
meliğin binalarımızı yaparken ki her aşamasında; 
Projelendirme, tasarlama, uygulama ve denetlemenin ne kadar 
önemli olduğunu göstermektedir. Konumuz olan, “Isıtma Siste-
mindeki Komponentler”in seçiminde elimizden geldiği kadarıyla, 
uygulamayı yapacağımız yapıya uygun, fizibıl sistem komponent-
lerini seçerek üstümüze düşen mühendislik katkısını sağlamak her 
meslektaşımın görevidir.

Ürettiğimiz binalarda; enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve ve-
rimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin 
azaltılması ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak 
binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım 
özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi konula-
rında elimizden gelen tüm gayreti göstermek ayrıca bir vatandaşlık 
görevimizdir. 
Özellikle ısıtma sisteminde; projelendirme, tasarlama ve yapım aşa-
masında verimliliği ön planda tutmak olmazsa olmazımız olmalıdır. 
Binanın enerji kullanımı azaltmasının nedenlerden birisi de dünya-
da iklim kuşaklarından yararlanmaktır. Dünyada farklı iklim kuşak-
ları vardır. Bizler yaşadığımız binaları iklim koşullarına göre tasar-
lamak zorundayız. En ince ayrıntısını düşünüp hayata geçirmekle 
aslen mükellefiz. Binanın enerji sistemini en masrafsız tasarruf 
sağlayacak şekilde inceleyip, mimaride uygulamamız gerekir.
Bizden sonra gelecek nesillere yani çocuklarımıza, yaşanabilecek 
bir dünya bırakmak, onlara borcumuzdur. Emanetlerine ihanet et-
memek adına, hepimizin duyarlı olması gerekmektedir. 

KAYNAKÇA;
1- Enerji Verimliliği Kanunu ( Resmi Gazete )
 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070502-2.htm
2- Enerji Verimlilik Kanunu (Özet)
 https://webdosya.csb.gov.tr/db/mersin/webmenu/
 webmenu11189.pdf
3- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/12/20081205-9.htm
4- Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi  
 Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik
 https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=
 7.5.12084&MevzuatIliski=0
5- Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi  
 Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelikte 
 Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
 (8 Temmuz 2019 güncelleme)
 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190708M1-
 18.htm
6- Isıtma Tesisat Tekniğinin Temelleri
 https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/statik_sayfa_ekleri/
 ISITMA%20TES%C4%B0SAT%20TEKN%C4%B0%C4
 %9E%C4%B0N%C4%B0N%20TEMELLER%C4%B0.pdf
7- Isıtma Sistemleri Ders Notları
 https://www.tesisat.org/isitma-sistemleri-ders-notlari.html
8- Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 
 (Makina Yüksek Mühendisi Orhan KISA)
9- Bölgesel Isıtma Nedir 
 http://kojenturk.org/tr/bolgesel-isitma-nedir-7
10- Ülkeler Bazında Doğalgaz İthalatı
 http://www.tpao.gov.tr/?mod=sektore-dair&contID=43
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Endüstriyel alanda buhar ve sıcak su kazanları, havalandırma 
ve soğutma sistemleriyle kullanıcılarının ihtiyacı için yüksek ve-
rimli çözümler sunan Bosch, 7 Temmuz 2020 tarihinde Bursa 
Sanayicileri ve İş İnsanları (BUSİAD) Enerji Uzmanlık Grubu ile 
başarılı bir iş birliği gerçekleştirdi. Pandemi döneminde tüm 
hizmetlerini kesintisiz devam ettiren şirket, online olarak ger-
çekleştirdiği seminerde kullanıcılara güneş enerjisi ve endüstri-
yel sistem çözümleri hakkında detaylı bilgilendirme yaptı.
Bosch Termoteknoloji Sistem Çözümü, Proje Tasarım ve Teklif 
Sorumlusu Sercan Kurtuluş’un sunumuyla başlayan seminerde 
öncelikle güneş enerji sistemlerinin verimli kullanımı aktarıldı. 
Seminer kapsamındaki sunumlara; güneş enerjisi ve güneş 
enerjisinin kullanım alanları, Türkiye'nin güneş enerjisinden 
faydalanma rakamları aktarılarak başlandı. Güneş enerjisinin 
neredeyse sonsuza yakın bir kaynak olduğunu ancak anlık 
kullanılması gerektiğini ifade eden uzmanlar, aynı zamanda 
Türkiye'nin güneş enerjisi anlamındaki avantajlarını anlattı. Ül-
kemizin konumu gereği bir yılda ortalama 2400-3000 saat ara-
sında güneş ışığı aldığını belirten Bosch profesyonelleri, aktif 
ve pasif güneş enerji sistemlerini kullanarak güneş ışınlarından 
faydalanma yöntemlerini paylaştı.

Kişiselleştirilmiş hizmet ve müşteriye özel tasarım

Güncel bilgilerin yanı sıra, güneş enerji sistemlerinin kullanım-
larından bahsedilen seminerde; termosifonlardan, güneş ısısını 
toplayan kolektörlerin yerleşimlerine kadar birçok önemli tek-
nik bilgi verildi. Hayatı kolaylaştıran çözümler sunarken müşte-
rilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını öngörerek onlar için en uygun 
çözümleri sunan Bosch Termoteknoloji, endüstriyel alanda da 
en önemli noktanın “müşteriye özel tasarım” olduğunu pay-
laştı. Bu kapsamda katılımcılara, tasarım sırasında en az güneş 
ışığı ve en çok güneş ışığı alınan dönemleri içeren bir simülas-
yon yapmaları önerildi.

Güneş enerji sistemleri hakkındaki detaylı paylaşımın ardından 
Bosch Termoteknoloji Endüstriyel Sistemler Satış Sorumlusu 
Buğra Serinyel, Bosch’un 150 yıllık endüstriyel kazan tekno-
lojisi tecrübesini anlattığı ‘Buhar Kazanı Sistemleri için Planla-
ma Kitabı’ hakkında bilgi paylaştı. Serinyel, buhar ile ilgili akla 
gelen her konuda başvurabilecek bir kaynak olan kitabın aynı 
zamanda hesaplama araçlarını içerdiğini ifade ederek, tüm kul-
lanıcıların kitabı Bosch Termoteknik Kurumsal Web Sitesi ‘nden 
inceleyebileceğini söyledi.
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Avrupa’nın en büyük güneş enerji sistemleri üreticisi CW Ener-
ji, leasing sektörünün önde gelen firmalarından Garanti BBVA 
Leasing ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, 
güneş enerjisi santrallerinin kurulumu için müşteriye özel fi-
nansman desteği çözümleri sunulacak. 

CW Enerji’nin kendi elektriğini üretmek amacıyla, fabrika ça-
tısına kurduğu çatı üstü güneş enerji sistemi de Garanti BBVA 
Leasing’in finansman desteği ile gerçekleştirildi.

Anlaşmayla ilgili açıklama yapan CW Enerji Yönetim Kurulu 
Başkanı Tarık Sarvan, sektörün önde gelen şirketlerinden Ga-
ranti BBVA Leasing ile sektöre katkı sağlayacak bir iş birliği yap-
maktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Sarvan, güneş 
enerjisi sistemi kurulumunda yatırımcılara finansman konusun-
da yardımcı olmak istediklerini dile getirerek, “Avrupa’nın en 
büyük güneş enerji sistemleri üreticisi olarak, ülkemiz adına 
yatırım yapmaktan gurur duyuyoruz. Güneş enerjisi, ülkemizin 
dünyadaki stratejik önemini ortaya çıkartacak en önemli avan-
tajımız olacak. Biz bu konuda çok hızlı çalışarak, ülkemizi bu 
alanda büyük bir güç haline getirme hedefindeyiz. Yaptığımız 
iş birliği kapsamında, güneş enerjisi alanında uygun finansman 
çözümleri sağlanacak. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde, 
güneş enerjisiyle elektrik üretmek isteyen firmalara, hızlı ve ko-
lay kredi sistemiyle yardımcı olacağız. Böylece finansman soru-
nu ortadan kalkacak” dedi.

Finansal çözümler konusunda da fark yaratmaya devam ettik-
lerine dikkat çeken CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık 
Sarvan, “Garanti BBVA Leasing gibi sektörün önde gelen fir-
ması ile çalışmak, bizler için gurur verici. Bu anlaşma ile hem 
sektörümüze hem de ülke ekonomimize katkı sağlamış olaca-

ğız. Aynı zamanda, sürdürülebilir enerjiyle doğal kaynakların 

verimli kullanılmasını teşvik ederek, yarınlara daha yeşil bir 

dünya bırakılmasında da payımız olacak” diye konuştu.

Garanti BBVA Leasing olarak çevreci yatırımları 

destekliyoruz

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen ise çev-

reci yatırımları desteklemeye her zaman öncelik verdiklerini 

vurgularken, CW Enerji’yle yaptıkları iş birliğinin de bu ne-

denle özel bir anlam taşıdığını söyledi. Bugüne kadar güneş 

enerjisi santral projelerine ciddi finansman desteği sağladıkla-

rına işaret eden Ünal Gökmen, bu alanda kazandıkları dene-

yimi, çatı üstü güneş enerjisi santral projelerinde yatırımcılara 

sunarken, ekonomiye de katkı sağlamaktan büyük mutluluk 

duyduklarını ifade etti. Gökmen, “CW Enerji’yle gerçekleş-

tirdiğimiz iş birliği çerçevesinde, işletmelere nakit akışlarına 

uygun ödeme planıyla kendi elektriklerini üretecek tesisler 

kurmalarına olanak sağlarken, sürdürülebilir finansman çö-

zümleri de yaratıyoruz” dedi.
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Toplumlar, ucuz ve temiz enerjiyi talep etmeyi daha yüksek ses-
le dile getiriyor. Ülkelerin çevre, enerji ve ekonomi üçgenindeki 
planlarında da en temel kaynağı rüzgâr enerjisi oluşturuyor. 
Hem çevreci hem de yenilenebilir enerji olan rrüzgârın fayda-
larına ulaşmak ise arka planında önemli süreçleri olan bakım 
ve onarımları barındırıyor. Rüzgâr enerjisinin sağladığı sayısız 
faydaya ulaşan tüm rüzgâr ülkelerindeki en önemli unsurun 
rüzgâr türbinlerindeki sürdürülebilir bakım ve onarım sistem-
leri olduğunu belirten Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın’a 
göre, dünyanın 10 rüzgâr ülkesinden biri olarak gösterilen 
Türkiye’nin rüzgâr enerjisindeki gelişmişlik düzeyinin devamlılı-
ğının önemli ilerlemeler kaydettiği bakım ve onarım süreçlerin-
deki hizmet kalitesine bağlı  olduğunu dile getiriyor.

DAHA TEMİZ VE UCUZ ENERJİ HERKESİN HAKKI

Karşılaştırılan tüm fosil yakıtlı enerji çeşitlerine göre ciddi de-
recede düşük maliyetli olan rüzgâr enerjisi, diğerlerine oranla 
da çok çevreci olması ile dikkat çekiyor. Gelecek nesillere temiz 
bir yaşam bırakabilmenin enerji boyutundaki önemli çıkış yolu 
olan rüzgâr, tüm dünyada yükselişine devam ediyor. Ülkemizde 
de enerji ihtiyacımızın %8’ini karşılayan rüzgârın sağladığı eko-
nomik faydanın başta enerji ithalatındaki arz ve dışa bağımlılık-
taki düşüş olduğuna dikkat çeken Ali Aydın, sahip olduğumuz 
ve her yıl üzerine koyarak gelişen rüzgârımızın hem toplumu-
muzun isteklerine cevap verebileceğini hem de ciddi istihdam 
yaratılacak bir alan olduğunu aktarıyor.

RÜZGÂR TÜRKİYE’DE 15 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

Özellikle rüzgâr enerjisinin geliştiği Avrupa ülkelerinde ekono-
mik istihdamın boyutları her yıl daha da artıyor. Tüm Avrupa 
genelinde rüzgârın sağladığı istihdam 300 binden fazla. Ül-
kemizin de rüzgâr enerjisine vereceği önem ve destekle ciddi 
derecede istihdam kaynağına kavuşacağını aktaran Ali Aydın, 
TÜREB’den edinilen bilgilere göre ülkemizdeki rüzgârın sağla-
dığı istihdamın 15 bin kişi olduğunu ifade ediyor. Bir rüzgâr 
türbinin faaliyete geçmesi için fabrika sürecinden kurulumuna, 
işletmesinden bakım ve onarımlarına kadar birçok kişinin istih-
damı sağlanan rüzgâr sektörünün ülkemizde daha da gelişe-
ceğine inancı olan Aydın, üretici, yatırımcı ve hizmetler dön-
güsündeki sağlanacak desteklerin hem ucuz enerjiyi hem de 
istihdamın artmasını sağlayacağını da belirtiyor.

RÜZGÂRIN FAYDALARINI YAKALAMAK TÜRBİNLERE 

BAKMAKTAN  GEÇİYOR

Önemli süreçlerden ve aşamalardan geçerek kurulan ve enerji 
üretmeye başlayan rüzgâr türbinleri, adeta geleceğin enerji-
sinde önemli bir yapı taşını temsil ediyor. Duruş sürelerinden, 
karşılaşılan birçok soruna kadar bir rüzgâr türbinin sağlığı ve 
işleyişi rüzgâr enerjisine direkt etki ediyor. Gerekli bakım ve 
onarımları dikkate almayan işletmelerin sonraki süreçte cid-
di zararlarla karşılaşabildiğini de aktaran Aydın, bu durumun 
sonucunda ülke enerjisinin ve ekonomisinin de yara aldığı bir 
döngünün gerçekleştiğini belirtiyor.
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İstanbul Tuzla’daki fabrikasında yıllık 800 MW’lık güneş paneli 
üretim kapasitesi ve 400 MW’lık güneş hücresi üretim kapa-
sitesine sahip olan HT Solar, başta ABD olmak üzere Avrupa 
ve Ortadoğu pazarlarına da ihracat gerçekleştiriyor. ABD ve 
Avrupa’nın ihracat şartları için gerekli tüm sertifikalara sahip 
olan HT Solar, kurulduğu 2016 yılından bu yana Türkiye da-
hil tüm güneş paneli sevkiyatının 1 GW’a ulaştığını açıkladı. 
3,5  yıl gibi kısa bir sürede üretimine ve sevkiyatlarına aralık-
sız devam eden şirket, bu dönemde en çok ABD olmak üzere; 
Macaristan, Slovenya, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, 
Almanya, Ukrayna, Hollanda, Meksika’nın yanı sıra iç pazara 
yaptığı sevkiyatlarla referans projelerini artırdı. 

Daha yüksek verimli panellerin üretimine başlanacak

Pandemi henüz Türkiye’de başlamadan, 2020 başında süreci 
öngörerek hammadde stoğu yaptıklarını, güçlü finansal yapı-
ları ve tedarik zincirleri sayesinde de üretime ve sevkiyatlarına 
büyük oranda  devam ettiklerini söyleyen HT Solar Genel Mü-
dür Yardımcısı Mustafa Ahmet Beler, “ HT Solar olarak, dün-
yanın ve Türkiye’nin sahip olduğu güneş enerjisi potansiyelini 
çevreci vizyonla daha iyi kullanmasına katkı sağlamayı ve enerji 
maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyoruz. Şu anda üretim hattımızı 
158,75mm’lik hücrelerle üretim yapmaya uygun hale getirdik, 
yakın zamanda 166 mm’lik ve 182mm’lik hücrelerle de üre-
time başlayacağız. Bu konuyla ilgili üretim hattımıza  gerekli 
yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Sonrasında ise MBB ola-

rak adlandırılan ve multi-busbarlı daha yüksek verimli panel-

lerin üretimine başlayacağız. Üretim hattımızda yapacağımız 

iyileştirmelerle ve yeni yatırımlarla üretim kapasitemizi artırarak 

global projelere daha fazla panel tedariki sağlamayı ve yeni pa-

zarlara açılmayı planlıyoruz.” dedi.

Dünyanın en iyi performans gösteren üreticilerinden biri

HT Solar, son olarak ABD merkezli test laboratuvarı olan ve 

sektörün en prestijli kurumları arasında yer alan PVEL’in hazır-

ladığı PVEL 2020 PV Güvenirliği Değerlendirmesi’ne İstanbul, 

Türkiye’deki fabrikasında üretilen ürünlerle girmeyi başaran tek 

Türk üretici oldu. Yüksek performanslı panelleriyle dünya ça-

pında birçok projede yer alan HT Solar, 2016 yılından bu yana 

Türkiye’den dünyaya güneş paneli sevkiyatını 1GW’ a ulaştıra-

rak, güçlü finansal yapısı, kaliteli üretimi ve yüksek kapasitesi 

ile daha fazla global projenin çözüm ortağı olmayı hedefliyor. 
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Daha önce benzeri görülmemiş seyahat kısıtlamaları ve 
iptal edilen/ertelenen etkinlikler kapsamında; mevcut 
olumsuz duruma olumlu bir yanıt olarak Solar & Stora-
ge DigiCon, küresel olarak tanınan iki iş platformu Joint 
Forces for Solar ve International Battery Energy Storage 
Alliance - IBESA işbirliğinde gerçekleşecek. Küresel gü-
neş ve enerji depolama endüstrileri için tasarlanan ve 
türünün ilk örneği olan Solar & Storage DigiCon, hız-
landırılmış bilgi alışverişini teşvik etmek için dünyanın 
dört bir yanındaki sektör paydaşlarını 24 saat boyunca 
birbirine bağlamayı amaçlamaktadır.
15 Temmuz'dan itibaren GoodWe, yepyeni bir sanal plat-
form olan “Solar & Storage DigiCon”un bir parçası ola-
cak; yeni potansiyel yatırımcılara ve mevcut müşterilerine 
hem küresel hem yerel ölçekte proaktif olarak ürünlerini, 
hizmetlerini ve yeniliklerini sergileyecek. Bu etkinlik ile; 
kurulumcular, proje geliştiriciler ve EPC şirketleri gibi en-
düstri tedarikçileri ve pazar aracıları arasındaki bağlantı 
ve etkileşime özellikle odaklanılması hedefleniyor.
Küresel paydaşlarla 7/24 katılım işlevselliğine ve 
GoodWe'nin en son ürün yeniliklerini sergileyecek ol-
masına ek olarak, bu e-pazar sayesinde katılımcılar; 
Avrupa ve Kuzey Amerika, LATAM, MEA ve APAC böl-
gelerinin Satış ve Teknik temsilcileri ile doğrudan temas 
kurabilecekler.
GoodWe şu anda depolama inverterleri kategorisinde 
dünya lideri konunundadır ve üst üste 5 yıl TÜV Rhein-
land “All Quality Matters” ödülünü kazanmıştır. Solar & 
Storage DigiCon sırasında, güneş endüstrisi paydaşları, 
GoodWe’nin hibrit inverterleri ve zemine monte & şebe-
ke bağlantılı büyük ölçekli projelerde kullanılmak üzere 
dünyaca ünlü HT inverteri de dahil olmak üzere, tüm 
GoodWe ürünleri ve hizmetleri hakkında daha fazla bil-
gi edinmek için bir araya gelecekler.

Platform hakkında daha fazla bilgi için: 
www.solarstorage-digicon.com

Ücretsiz kayıt olmak için: 
https://jf4s.6connex.eu/event/Digicon/login

Türkiye’nin en köklü enerji grubu Kazancı Holding,  enerjinin 
çeşitli alanlarında Aksa markası ile faaliyet gösteren grup şirket-
leriyle Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin seçildiği Fortune 500 
listesinde yer alma başarısı gösterdi.

27 il, 181 ilçe ve beldeden oluşan faaliyet bölgesinde doğal gaz 
dağıtım hizmeti sunan Aksa Doğalgaz, listede Net Satışlar ba-
zında bir önceki yıla göre 10 basamak yükselerek 56. sırada yer 
aldı. Faiz, Vergi Öncesi Kar listesinde 58. sırada yer alan Aksa Do-
ğalgaz; Aktif Toplamlar listesinde ise 64. oldu. 3.3 milyon abo-
nesi bulunan ve 2019 yılında yaptığı 523 milyon TL değerindeki 
yeni yatırımla, 30 bin kilometre şebeke uzunluğuna ulaşan Aksa 
Doğalgaz, cirosunu bir önceki yıla kıyasla yüzde 43 artırarak 6 
milyar TL’ye, öz kaynaklarını ise yüzde 87 artışla 684 milyon 
TL’ye ulaştırmayı başardı.

2 kıtada 5 ülkede kurduğu ve işlettiği santraller ile Grubun ener-
ji üretimi alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin halka açık en 
büyük enerji şirketi Aksa Enerji ise listede 59’uncu sırada yer 
aldı. Türkiye’nin yanı sıra KKTC, Gana, Mali ve Madagaskar’da 
da enerji santralleri bulunan Aksa Enerji, sahip olduğu bilgi, 
birikim ve deneyimle uluslararası arenada da yatırımlarına hız 
kesmeden devam ediyor. Şirket, son olarak geçtiğimiz aylarda 
Özbekistan hükümetiyle yaptığı anlaşma çerçevesinde bu ülke-
de 240 MW’lık doğal gaz kombine çevrim santrali kuracağını 
açıklamıştı.

Fortune 500 listesinde geçtiğimiz yıl 193. sırada bulunan ve ba-
şarılı iş sonuçlarıyla bu yıl 44 basamak birden yükselerek 149. 
sırada kendine yer bulan Aksa Elektrik Satış, elektrik piyasası-
nın serbestleşme döneminde gösterdiği çalışmalarla başarılı iş 
sonuçlarına imza attı. Türkiye geneline yayılan geniş hizmet ağı 
ile birçok büyük kuruluşa elektrik satış ve danışmanlık hizmeti 
veren Aksa Elektrik, deneyimli ekibi ve vizyoner yaklaşımıyla ça-
lışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 

Sektöründe jenerik marka olarak gösterilen Aksa Jeneratör ise, 
Çin, ABD ve Türkiye’deki üretim merkezleri ve uluslararası are-
nadaki faaliyetleriyle gösterdiği başarı sayesinde Fortune 500 lis-
tesinde 224. sırada yer alarak bu yıl da Türkiye’nin en büyükleri 
arasında gösterildi.

Fırat ve Çoruh bölgelerinde, 9 il ve 102 ilçede toplamda 4 mil-
yon nüfusa elektrik dağıtım ve görevli tedarik şirketi vasfıyla hiz-
met sunan Çoruh Aksa Elektrik Hizmetleri ve Fırat Aksa Elektrik 
Hizmetleri de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listede yer aldılar. 
Fortune 500 listesinde Çoruh Aksa Elektrik Hizmetleri 17 basa-
mak yükselerek 199’uncu sırada yer alırken, Fırat Aksa Elektrik 
Hizmetleri ise 3 basamak yükselerek 244’üncü sıradan 
listeye girme başarısı gösterdi.
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Enerji sektörü, Koronavirüs salgını ile mü-

cadele etmeye devam ediyor. Fosil yakıt-

lardan elde edilen enerji üretimi düşüş 

gösterirken, gözlerin çevrildiği rüzgâr 

enerjisinde ise enerji üretimi teknolojinin 

yardımı ile devam ediyor. Pandemi süre-

cinde özellikle rüzgâr türbinlerinin bakım 

ve onarımlarında devamlılığın sağ-

lanmasının kullanılan drone 

teknolojisi ile daha da kolay 

ve güvenli bir ortamda ger-

çekleştiğine dikkat çeken 

Ülke Enerji Genel Müdürü 

Ali Aydın, yaşanan küre-

sel sağlık krizine karşılık 

rüzgâr enerjisi sektörün-

de verilen bakım ve ona-

rım hizmetlerinde aksa-

malar yaşanmamasının 

arka planında kullanılan 

teknolojinin yattığını be-

lirtiyor.

KRİZ ORTAMINDA EN

UYGUN HİZMET ŞEKLİ 

DRONELAR İLE 

GERÇEKLEŞİYOR

Enerji üretiminde süreklilik, çeşitli süreçlerin bir düzen içerisin-

de ilerlemesiyle gerçekleşiyor. Özellikle yükseklik ve zorlu hava 

şartlarında mücadelelerin gerçekleştiği rüzgâr türbinlerinin ba-

kım ve onarımlarındaki devamlılık, kullanılan teknoloji ile pa-

ralel ilerlerken enerji üretimine doğrudan etki ediyor. Küresel 

çapta yaşanan pandemi sürecinde de zorlu çalışma ortamların-

da kullandıkları insansız hava araçları  teknolojisinin faydalarını 

hem verdikleri hizmetlerde hem de rüzgâr enerjisinin üretimin-

de gördüklerini aktaran Ali Aydın, salgın sürecinde binlerce ka-

nadın tek bir ara yüz üzerinden takip edilebildiği 3DX™ plat-

formu sayesinde kanatlara dair pek çok tespitin ve önlemin en 

kısa sürede ve en etkili şekilde alındığını ve tamir ihtiyaçlarının 

da optimum zamanda belirlenerek ekonomik şekilde onarımı-

nın sağlanabildiğini ifade ediyor.

PANDEMİ SÜRECİNDE DRONE TEKNOLOJİSİ İLE RÜZGÂR 

TÜRBİNİ KANAT BAKIMINDA FARK YARATILIYOR

Rüzgâr türbini kontrol ve denetim sistemlerinin pandemi sü-

recinde de operasyonel olarak işlevini taşıması gerekiyor. Bir 

rüzgâr türbinin duruş süresinin uzunluğu elde edilen enerji 

üretimine doğrudan etki ettiği için gerekli denetimlerin hızlı ve 

güvenli bir şekilde gerçekleşmesi de önem arz ediyor. Rüzgâr 

türbini bakımına en verimli ve güvenilir yöntemi adapte ettikle-

rini belirten Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, drone tekno-

lojisinden faydalandıkları 3DX™ inspection platformunun nasıl 
fayda yarattığını açıklıyor.

1. Verimlilik: Rüzgâr türbini kanat bakım sürecinde öncelikle 
saha planlaması yapılarak otonom uçuş gerçekleştiriliyor, son-
rasında toplanan veriler kanat uzmanları tarafından incelene-
rek raporlanıyor ve bulut sisteminde saklanıyor.

3DX™ inspection platformu, rüzgâr türbinine yönelik kap-
samlı bir inspection işleminin 1 saat içerisinde tamamlanma-
sını sağlıyor. Bu sayede türbin duruş süresi minimize edilerek 
maksimum enerji üretimine destek sağlanıyor. Ortalama 700 
fotoğrafın elde edildiği sistemde bu sürede 3 kanatın inspecti-
on işlemi yapılmış oluyor.

2. Güvenilirlik: Rüzgâr türbini kanatlarında 6 farklı açıdan 
%100 tarama ile kör nokta bırakmayan bu yeni teknoloji, top-
ladığı yüksek çözünürlüklü görsellerle en küçük hasarları bile 
algılıyor. Yapay zeka desteği ve drone teknolojisinin bir araya 
geldiği platformda kanatlardaki hasarlar ile ilgili doğru, hızlı ve 
otonom bir değerlendirme oluşturan 3DX™, fark edilen kusur-
ları da hasar öncelik durumuna göre sıralıyor. Böylece onarım 
aşamasına nereden başlanılması gerektiği ve hasarın derece-
sinin ne olduğuna dair türbin kanatları hakkında veri sağla-
yan platform, kıyaslama ve trend analizi için güvenilir bilgilerle 
dolu, aksiyon almaya uygun dataların olduğu bir veri tabanı 
oluşturuyor. Veri tabanının bulut servislerinde tutulması da ve-
rilerin güvenliğini ve hızlı ulaşılabilirliğini sağlıyor.
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Leasing sektörünün lider firmalarından Garanti BBVA Leasing ile 
güneş enerjisi sektörünün öncü oyuncularından Smart Energy 
önemli bir partnerliğe imza attılar. Garanti BBVA Leasing ve Smart 
Energy arasında imzalanan protokol sayesinde yatırımcıya avan-
tajlı fiyat ve vadelerle finansman desteği sağlanacak. 

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen ve Smart 
Energy Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ’ın katılımı ile 
düzenlenen imza töreni 2 Temmuz Perşembe günü gerçekleşti. 
Törenin ardından bir açıklama yapan Halil Demirdağ, güneş ener-
jisi sektörünün hayata geçirdiği yatırımlarda, şirketlerin öz serma-
yesine ek olarak finansman imkanı sağlanabilmesinin her açıdan 
büyük bir önem taşıdığını vurguladı. “Çözüm ortağımız Garanti 
BBVA Leasing ile imzaladığımız bu anlaşma sonuçları itibariyle 
hem sektörümüze hem de ülke ekonomisine milli ve sürdürülebi-
lir katkı olarak geri dönecek” diyen Demirdağ, “Bizim hedefimiz 
yeşil bir gelecek, bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Garanti 
BBVA Leasing gibi güçlü partnerlerimizle geleceğe daha emin 
adımlarla ve hızla ilerliyoruz” değerlendirmesi yaptı. 

GÜNEŞ YATIRIMCILARINA DESTEK SAĞLANACAK

Çözüm odaklı iş süreçleri sayesinde müşterilere alternatifli finans-
man desteği sunabildiklerini belirten Demirdağ, sözlerine şöyle 
devam etti: “Güneş enerjisi sektöründe panel üretiminden GES 
kurulumlarına kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan Smart 
Energy’nin hedeflerinden biri de; ulusal ve uluslararası deneyimle-
rini yeni projelere aktarmak ve ülkemize yeni yatırımlar kazandır-
mak. Bu açıdan Garanti BBVA Leasing ile imzalanan bu iş birliğini 
çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Smart Energy ve Garan-
ti BBVA Leasing kendi alanlarındaki uzmanlıklarını birleştirerek, 
sektör adına önemli bir sinerji yaratacak. Sahip olduğumuz 10 
yılı aşkın tecrübeyi, değer mühendisliği yaklaşımımız ve Garanti 
BBVA Leasing’in uygun finansman olanaklarıyla yepyeni projelere 
taşıyacak olmanın heyecanını duyuyoruz. İmzaladığımız bu pro-

tokol ile kurulumunu üstleneceğimiz projelere, uygun finansman 

desteği çözümleri sunabileceğiz. Güneş enerjisine yatırım yap-

mak isteyen yatırımcılarımız, doğrudan hem Smart Energy hem 

de Garanti BBVA Leasing üzerinden destek alabilecek. Böylece 

Türkiye’de güneş enerjisi sektörünün gelişimine olumlu bir katkı 

sağlamış olacağız.”

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen ise şöyle 

konuştu: “Garanti BBVA Leasing olarak 30 yıldır leasing sektö-

rünün gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Yenilenebilir enerjideki 

bakış açımızı, güneş enerjisi santral finansmanındaki deneyimi-

mizi şimdi de çatı üstü güneş enerjisi santral projelerinde göste-

riyoruz. Güneş enerjisi sektöründe gerek yatırımcı, gerek üretici 

ve gerekse kurulumcu kimliği ile önemli tecrübelere sahip Smart 

Energy‘nin projelerine leasing yöntemiyle sürdürülebilir finansman 

sağlayacağız. Çatı üstü güneş enerji sistemi yatırımları her geçen 

gün artarken, Garanti BBVA Leasing olarak sektördeki gelişmeleri 

yakından takip ediyoruz. Smart Energy ile yaptığımız işbirliğiyle 

sektöre önemli katkı sağlayacak, yatırımların yaygınlaşmasına kat-

kıda bulunacağız. İşletmelere elektrik faturası ödeme yerine nakit 

akışlarına uygun ödeme planlarıyla kendi elektriğini kendileri üre-

tecek tesisleri kurabilecek fırsatlar sunuyor, tüm müşterilerimiz için 

sürdürülebilir finansman çözümleri yaratıyoruz.” 
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yeni pazarlama

COVID-19 ile 
birlikte he-
pimiz yaşam 
şekilleri, iş 
yapış şekilleri 
köklü ve geri 
dönülmez şe-

kilde değişti. Bu değişim 
doğal olarak hepimizde 
gelecek kaygısı oluşturu-
yor. Son aylarda yaptığım 

eğitimlerin neredeyse ta-
mamında, katılımcılar çok da 
doğal olarak endişelerini dile 

getiriyorlar. Bu endişelerin hepsinde haklı olsak da, unutulma-
ması gereken önemli bir konu da, COVID-19 sonrası özellikle 
ülkemiz ile ilgili önemli fırsatların olduğu… Dolayısıyla bu yazı-
mı,  COVID-19 sonrası Türkiye ve fırsatlar üzerine hazırladım.

Global bir perspektif ile konuyu ele aldığımızda, Dünya’da 
toplam ithalatın (18.998 Milyar $) %53’ünün 10 ülke tara-
fından gerçekleştirilmekte olduğunu görüyoruz. Bu ülkeler 
incelendiğinde en çok ithalat yapan ülkelerin sırasıyla %14 
ABD, %11 Çin, %7 Almanya, daha sonra Japonya, Birleşik 
Krallık, Hollanda, Fransa, Hong Kong, Kore ve İtalya oldu-
ğunu gözlemliyoruz1. 

COVID-19 ile birlikte özellikle belirli alanlarda bölgeselleş-
menin çok daha fazla önem kazandığı ve kazanacağı rahat-
lıkla söylenebilir, yani artık tek alternatifli tedarik zincirlerine 
olan bağımlılığın ortadan kaldırılması, stratejik bir öncelik 
haline gelmiştir -COVID-19 yeni bir kriz olsa da Çin’deki te-
darik zinciri riski yeni değildir. Dünyanın en büyük iki ekono-
misi Amerika ve Çin arasındaki Ticaret Savaşları kapsamın-
da zaten birçok üretici bu konuda farklı önlemler almaya 
başlamışlardır-. Bu trendin en hızlı hayata geçme şekli ise 
üretimin alternatiflerinin ortaya koyulması (çoklu tedarik) ve 

yakın coğrafyalara taşınması olacaktır. İşte tam da bu nokta-
da Türkiye, özellikle büyük ithalat yapan ülkeler ile ilişkileri 
ve coğrafi yakınlığı ile büyük avantajlara sahip bir ülke ola-
rak öne çıkmaktadır.

Öncelikle bölgeselleşme trendi ile Avrupa’daki Almanya ve İn-
giltere gibi ülkeler, tedarik zincirlerinin bir kısmını Asya ülke-
lerinden Doğu Avrupa ülkelerine taşımayı planlamaktadırlar. 
Ülkemiz açısından Doğu Avrupa bölgesindeki üretici konu-
mundaki ülkelerle iş birliklerinin artması ve tedarik zincirinin 
büyük oranda burada şekillenmesi anlamına gelebilir2.

Bunun dışında ülkemizin bu alanda önemli 

güçlü yönleri olarak

 sunabilme kapasitesi, 

 güçlü ihracat hacmi,

 saat başı verimlilik oranları sayılabilir.

Son olarak, özellikle dijitalleşme, şeffaf veri akışı gibi yeni 
trendlerin (sadece tedarik zincirleri ile sınırlı olmadan) izlenme-
si de, bu büyük fırsatlar pastasından ülkemizin büyük paylar 
almasına sebep olabilecektir.

Şimdi de gelelim kendi işletmelerimize; bu fırsatlardan yarar-
lanmak için ne kadar hazırız?

1  www.trademap.org
2 TÜSİAD, COVID-19 Sonrası Küresel Tedarik Zincirlerinde Türkiye’nin Konumu
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Limak Şirketler Grubu tarafından inşa-

atı rekor sayılabilecek bir süre olan 2,5 

yılda tamamlanan ve toplam kurulu 

gücü 420 MW olan Çetin Barajı ve HES 

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle 
katıldığı törenle açıldı. 

Dicle Nehri’nin en büyük kolu olan Bo-
tan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı, 
silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) tipine 
göre Türkiye ve Avrupa’nın en büyük 
barajı. RCC gövdesi 165 metre yüksek-
liğinde olan barajın gövde hacmi ise 
4.8 milyon m3.
Limak Grubu tarafından toplamda 600 
milyon dolar yatırımla inşaatı tamamla-

nan Çetin Barajı ve HES, tam kapasite 
elektrik üretimine başlamasının ardın-
dan yıllık ortalama 1.5 milyar kWh’lik 
enerji üretimi gerçekleştirecek ve Tür-
kiye ekonomisine yıllık 100 milyon do-
larlık katkı yapacak.
Ülkemizin yerli ve yenilenebilir kaynak-
larını kullanması anlamında milli eko-
nomimize çok büyük bir katkı yapması 
beklenen Çetin Barajı ve HES, yurt dı-
şından enerji ithalatımızı da büyük öl-
çüde azaltacak

Panasonic Life So-

lutions Türkiye, 

“daha iyi bir ya-

şam, daha iyi bir 

dünya” için yeni 

nesil teknolojiler 

ve ürünler sunmayı 

sürdürüyor. Kurulu-

şun ürünleri, büyük 

projelerde de sıklıkla tercih ediliyor. İstanbul Sancaktepe’de 70 

bin metre karesi kapalı alan olmak üzere toplamda 184 bin 

metre kare alana kurulan ve geçtiğimiz günlerde açılan Prof. 

Dr. Feriha Öz Acil Durum Pandemi Hastanesi’nde Panasonic 

Life Solutions Türkiye de VİKO imzalı ürünleri ile yer aldı. Ku-

ruluşun VİKO marka Karre serisi elektrik anahtarı ve prizleri ile 

yine VİKO kaçak akım algılama rölesi ve otomatları, projenin 

yüksek standartlarını tamamladı.

Ameliyathaneleri, MR odaları, triyaj odaları, laboratuvarlar, 

anjiyo, ultrason, çamaşırhane, yemekhane gibi bir hastanede 

bulunması gereken son teknoloji bütün imkanların bulunduğu 

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Pandemi Hastanesi, tam teşek-

küllü bir hastane alt yapısına sahip. Projede kullanılan VİKO 

marka Karre serisi elektrik anahtarları ve prizler, abartısız şık-

lık kavramını kendi tarzında yorumlayan beyaz renkleriyle de 

dikkat çekiyor. Bütün renkleri içerisinde barındıran, saflığın ve 

temizliğin de simgesi olan beyazın, huzur ve güven verdiği ifa-

de ediliyor. Karre serileri; güvenli kullanıma sahip, tasarruf ve 

enerji verimliliği için çalışan seçenekleriyle hemen her noktada 

çözüm üretiyor. VİKO marka alçak gerilim şalt ürünleri de pro-

jeye güven katıyor. 

Modern teknoloji ile donatılan, eskisinden üç kat büyük hacme 
sahip yeni Çan Devlet Hastanesi’nin havalandırma çözümleri için 
ALDAĞ cihazları tercih edildi. 23 bin metre kare kapalı alana sahip, 
40 milyon yatırım bedeli ile inşa edilen acil hizmetler hariç toplam 
221 yatak kapasiteli yeni Çan Devlet Hastanesi, bölge coğrafyası 
için büyük önem taşıyan bir sağlık merkezi olarak hizmet verecek. 

Bu modern sağlık tesisinde Aldağ ‘ın AE Serisi düşük basınçlı 169 
adet fan coil ünitesi, 5.000–27.000 m³/h hava debisi aralığında, 
ısı geri kazanımlı, buhar nemlendiricili, frekans invertörlü hijyenik 
klima santralleri, 5.000–25.000 m³/h hava debisi aralığında, ısı 
geri kazanımlı konfor klima santralleri, çatı tipi radyal ve aksiyel 
fanlar, kanal tipi radyal fanlar, kanal tipi duman tahliye fanları, 
Aksiyel jetfan ve otomasyon sistemi güvenilir, enerji verimli hava-
landırmayı sağlayacak. Sistemin soğutma grubu (chiller) ihtiyacı 
için, yine Aldağ çözüm sunacak. Türkiye ve bölge coğrafyasında, 
yüksek marka değerini en iyi biçimde güvence altına alabilecek 
partner olarak Aldağ ile anlaşan CIAT’ın, bu projede kategorisinin 
en üst segmentinde yer alan invertör teknolojili, yüksek mevsim-
sel enerji verimliliğini sunan ultra sessiz Powerciat HE serisi chiller 
grupları hizmet verecek. 
Sağlık yatırımlarında giderek daha önemli rol oynayan ALDAĞ, 
sağlık koşulları ile enerji verimliliğini en üst düzeyde gözeten tek-
nolojisi ve yarım asrı geride bıraktığı iklimlendirme mühendisliği 
deneyimi ile tercih sebebi olmaya devam ediyor.
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Ürettiği yeni nesil panellerle yerli yabancı pek çok yatırımcının 
çözüm ortağı olan Smart Energy, ülkemizde güneş enerjisi sek-
törünün gelişimine katkı sağlayacak önemli bir iş birliği daha 
gerçekleştirdi. Kurulduğu günden bu yana mühendislik, inşaat, 
madencilik, iş makinaları ve otelcilik alanında yatırımlar yapa-
rak birçok prestijli projeye imza atan Birleşim Grup, Niğde’de li-
sanslı olarak kurduğu ilk yenilenebilir enerji yatırımı EDİKLİ GES 
Enerji A.Ş. çözüm ortağı olarak Smart Energy’yi seçti.

Güneş enerjisi sektörünün öncü markası Smart Energy, bu pro-
jede Smart Solar markalı 320 Wp MonoPERC panelleri ile yer 
aldı. Güneş ışınımından maksimum seviyede yararlanarak yük-
sek verimlilik değerlerine ulaşılmasını sağlayan MonoPERC tek-
nolojisi ile Niğde-Edikli GES, sahip olduğu kurulu güç ile önemli 
miktarda elektrik ihtiyacını karşılayacak. 

Türkiye’de güneş enerjisi sektörünün gelişimi için yeni GES kuru-
lumlarının önemine vurgu yapan Smart Energy Yönetim Kurulu 
Üyesi ve İş Geliştirme Direktörü Borga Karagülle, bu tür proje-
lere yüksek verimliliğe sahip ürünlerimizi sunabiliyor olmaktan 
büyük memnuniyet duyduklarını aktardı. Karagülle, bu yeni iş 
birliğine ilişkin şu bilgileri verdi: “Doğaya ve geleceğe yatırım 
yapan Birleşim Grup, projelerinde Smart Solar markalı Mono-
PERC panellerimizi tercih etti. MonoPERC teknolojisi, arka yü-
zeyin yakınında ışık tutuşunu iyileştiriyor ve elektron yakalamayı 
optimize ediyor. Yüksek performanslı MonoPERC hücreler ile 

üretilen panellerimiz düşük ışınım 
ve yüksek sıcaklık koşullarında 
olağanüstü performans sağlıyor. 
Smart Energy olarak, tüm endüstri 
standartlarını aşan ve uluslararası 
sertifikalara sahip olan MonoPERC 
güneş panellerimizi beyaz ya da ta-
mamen siyah varyantları ve 25 yıllık 
performans garantisiyle yatırımcıla-
rımıza sunuyoruz. Ürün kalitesi ve 
müşteri memnuniyeti politikamızla 
yüksek standartlarda ürettiğimiz bu 
paneller, yerli ve yabancı yatırımcılar 
tarafından yoğun bir şekilde tercih 
edilmekte. Güneş enerjisi yatırımcısı 
olarak sahip olduğumuz deneyimi 
ve know-how’ı, bu sektöre girmek, 
bu sektörde büyümek isteyen tüm 
kuruluşlarla paylaşıyoruz.”

Güneş enerjisinin kısa sürede ve hızlı büyüme başarısı göste-
rerek, son dönemde önemli bir yatırım trendi haline geldiğini 
dile getiren Karagülle, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bu-
lundu: “En büyük yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olan 
güneş, bir enerji kaynağı olarak tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de öne çıkıyor. Uzun vadede önemli avantajlar sağlayan 
GES kurulumlarına olan yatırım talebinin gün geçtikçe arttığını 
gözlemliyoruz. Artık yatırımcılar kendi şirketlerine enerji sağ-
lamak adına güneşe yatırım yaparken, bu yatırımlar ile kendi 
pazarlarında daha rekabetçi bir kimliğe bürünüyorlar. Bir güneş 
yatırımcısı olarak bu gelişmeleri takip ediyor ve destekliyoruz. 
Bizim için, güneşe yatırım yapmak, geleceğe yatırım yapmaktır. 
Bu vizyon ile yatırımlarımız kapsamında edindiğimiz deneyimi-
miz, mühendislik hizmetlerimiz ve panel üretimlerimizle yatı-
rımcılara geniş yelpazede çözümler sunuyoruz.”

Türkiye’de iklimlendirmenin öncü firmalarından Form Şirket-

ler Grubu’nun iştiraki Form Endüstri Tesisleri, 55 yıllık sektör 

tecrübesi ve güçlü ortaklıklarıyla endüstriyel tesislere enerji ve-

rimli ve iş güvenliğine yönelik etkin çözümler sunmaya devam 

ediyor. Form Endüstri Tesisleri, dünyanın en büyük halı üretici-

lerinden biri olan Merinos Halı’nın Gaziantep’te yeni yapılan 

polyester, iplik, konfeksiyon ve sevkiyat depolarının yangın gü-

venliğini Lamilux marka duman tahliye sistemleri ile karşılıyor.

55 yıllık tecrübesiyle iklimlendirme sektörünün liderlerinden 

olan Form Şirketler Grubu, iştiraki Form Endüstri Tesisleri’nin 

ürün gamında bulunan Lamilux marka duman tahliye sistem-

leriyle Merinos Halı’nın depolarına yangın güvenliği çözümü 

sunuyor.

Form Endüstri Tesisleri, Merinos Halı’nın Gaziantep’te bulunan 

polyester, iplik, konfeksiyon ve sevkiyat depo binalarına top-

lamda 492 adet kapak entegre ediyor. 101.000 m2 kapalı ala-

na sahip olan işletmeye uygulanacak olan sistemin tasarım ve 

uygulaması tamamen Form Endüstri Tesisleri tarafından ger-

çekleştiriliyor. EN 12101-2 standartlarına uygun olan üretilmiş 
Lamilux markalı duman tahliye kapaklarının söz konusu bina-
lara entegrasyonu ise CEN TR 12101-5-2005 duman tahliye 
kriterlerine uygun şekilde gerçekleştiriliyor.
Olası bir yangın durumunda hasarı en aza indirgemek üzere 
uygulanan duman tahliye kapakları aynı zamanda günlük do-
ğal havalandırma ve aydınlatma için de kullanılabiliyor.
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Pompa sektörünün lider markası Masdaf, 
renovasyon projelerinde sunduğu ücretsiz 
keşif hizmeti (pompalarda enerji verimliliği 
ölçümü) ve verimli pompa teknolojileri ile 
binalar ve endüstriler için değer yaratmaya 
devam ediyor. Pompa teknolojilerinde enerji 
verimliliği için gerekli olan yatırımı somut ve 
görülebilir bir şekilde sunan Masdaf, reno-
vasyon projeleri kapsamında sunduğu üc-
retsiz keşif hizmeti ile işletmelerde ki yüksek 
enerji tüketiminin önüne geçmeyi hedefliyor. 

Bir pompanın satın alma maliyetinin ömür boyu yaşam mali-
yetinin  %4’ nü, bakım maliyetlerinin %6’sını, enerji maliyet-
lerinin ise %90’nı oluşturduğunu belirten Masdaf Satış Mü-
dürü Cem Hanedanoğlu, Masdaf olarak renovasyon projeleri 
kapsamında sundukları hizmet ile amaçlarının doğru pompa 
seçimi ve yüksek verimli sistem dizaynıyla işletmelerdeki enerji 
verimliliğini artırmak olduğunu söyledi.

“Pompanın “ömür boyu yaşam maliyeti” analizlerini 

rapor olarak sunuyoruz”

Pompaların zamanla aşınacağını, debileri ile basma yükseklik-
lerinin azalacağını ve bu nedenle pompa veriminin düşeceğini 
ve enerji sarfiyatının artacağını belirten Hanedanoğlu sözlerine 
şöyle devam etti: ”Renovasyon projelerinde sunduğumuz üc-
retsiz keşif hizmeti kapsamında mevcuttaki pompaların enerji 
verimliliğini ölçüyoruz. Aynı zamanda müşterilerimize pompa-
nın “ömür boyu yaşam maliyeti” analizlerini rapor olarak su-
nuyoruz. Projeye özel yüksek verimli pompa seçimi ile endüst-
rilerin işletme giderlerinden %30 - %40, bakım giderlerinden 
ise %50- %70 tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca yatırımın 
5 yıl kadar kısa sürede kendini amorti etmesini ve işletmenin 
kâra geçmesini hedefliyoruz.”dedi. 

Lüleburgaz Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi

Renovasyon kapsamında sundukları hizmeti “Lüleburgaz Bele-
diyesi Atık Su Arıtma Tesisi” örneği ile açıklayan Hanedanoğlu, 
proje kapsamında sundukları ürün ve hizmetler ile işletmenin 

kazanımları hakkında detaylı bilgi verdi. Hanedanoğlu: “Lü-
leburgaz Belediyesi’nın sınırları dahilindeki atık suların deşarj 
edilmesi, Ergene Nehri’ndeki kirlilik yükünün azaltılması ama-
cıyla inşa edilen ve 2013 yılında işletmeye alınan  “Lüleburgaz 
Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi”nin işletmesi, arıtma tesisinin 
“çamur susuzlaştırma binası”ndaki dekantör besleme pompa-
larının bakımı için Masdaf ile iletişime geçti. 

Raporlama

Satış Sonrası Servis ekibimiz, tesiste bulunan mono pompaların 
oldukça yıpranmış olduğunu ve çıkan yedek parça (stator ve 
rotor gibi ) fiyatının yeni bir pompa fiyatının yaklaşık iki katı 
olacağını tesis yönetimine bildirdi. 

Sonuç

Renovasyon durumunda tesisin sağlayacağı tasarrufları içeren 
raporumuz, tesis yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı 
ve renovasyon kararı alındı. Atık Su Arıtma Tesisine, çalışma 
prensibi mevcuttaki mono pompalardan farklı olan kendin-
den emişli UKM serisi pompaları önerdik. İlk etapta bir adet 
alım yapıldı. 1 aylık kullanım sonunda Masdaf’ın 5.5 kW olan 
UKM serisi pompalarının, mevcutta bulunan her biri 11 kW 
olan mono pompalardan %50 daha verimli olduğu görüldü. 
İşletme, 1 ay sonunda yarı kapasite ile %50 daha tasarruflu 
olan UKM serisi pompalardan 2 adet daha sipariş verdi. Mas-
daf olarak arıtma tesislerinde yaygın olarak kullanılan “mono 
pompa”lara alternatif olarak sunduğumuz “UKM pompa”lar 
ile tesisin, işletme maliyetinden %50, ilk yatırım maliyetinden 
ise %30 tasarruf etmesini sağlayan bir çözüm sunduk. Ayrıca 
arıtma tesisinin ihtiyacına uygun olarak seçilecek yeni pompa-
lar ile sistemin bakım giderlerinden de %60’a yakın bir avantaj 
sağladık.”dedi.

VRF ve Bireysel Klima alanında başarılı faaliyetleriyle adından 
söz ettiren Form MHI Klima Sistemleri, Mitsubishi Heavy In-

dustries markalı ürün gamıyla farklı ölçekteki kapalı alanla-

rın iklimlendirme ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Bu kapsamda 

İzmir’in Menemen ilçesindeki İzmir Bakırçay Üniversitesi de, 

Mitsubishi Heavy’nin enerji verimli ve üstün teknolojili Heat 

Pump VRF sistemlerini tercih etti. 

55 yıllık Form Şirketler Grubu güvencesi ve Japon Mitsubishi 

Heavy ortaklığında kurulan Form MHI Klima Sistemleri, İzmir’in 

en yeni devlet üniversitesi olan Bakırçay Üniversitesi’nin iklim-

lendirme alanında çözüm ortağı oldu. Üniversitenin Teknik Da-

ire Başkanlığı’na 5 adet dış ünite ve 68 adet kaset tipi iç ünite 

entegre edildi. Proje kapsamında kullanılan sistemlerin toplam 

kapasitesi 241 kW.
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Ticari ve Bireysel İklimlendirme Sistemleri 
sektörünün liderlerinden Form Şirketler 
Grubu, 55 yıllık tecrübesi, başarılı yaban-

cı iş ortaklıkları, AR-GE ve yerli üretime 
verdiği değer ve önemle kapalı alanlara 
verimliliği yüksek ürünlerle iklimlendirme 
çözümleri sunmaya devam ediyor.

Form Endüstri Ürünleri, İstanbul 
Sancaktepe’de açılacak olan Çamsan 
Park AVM’ye yabancı iş ortaklıklarıyla 
ürün gamında bulunan ürünler ve AR-
GE’ye verdiği önemle geliştirip, imalatı-

nı yaptığı yerli ürünleriyle iklimlendirme 
hizmeti sunuyor. Form Endüstri Ürünleri, 
Çamsan Park AVM yaptığı iklimlendirme 
tedariğinde, 150 adet FORM marka ısı 
pompası, 3 adet Lennox marka Rooftop ve 
2 adet soğutma kulesi kullandı. AVM’nin 
iklimlendirme ihtiyacına yönelik kullanılan 
tüm bu verimliliği yüksek ürünlerle AVM’ye 
toplamda 5.000 kW soğutma kapasitesi 
sağlandı.

Adana’ya 40 milyon Euro maliyetle inşa 
edilen Tezcanlar Yatırım’a ait sitrik asit 
tesisi yıllık 55 bin ton üretim kapasitesine 
sahip olacak. 36 bin metrekare alan üzeri-
ne kurulan tesis, Türkiye'nin ilk ve tek sit-
rik asit üretim tesisi olma unvanını elinde 
tutacak. Tezkim Sitrik Asit Fabrikası; Gıda, 
tarım, metal işleme, ilaç ve içecek üretimi 
başta olmak üzere sanayinin birçok kolu-
nun vazgeçilmez girdilerinden olan sitrik 
asit üretiminde Türkiye’yi ithalatçı olmak-
tan kurtaracak. Türkiye, dünyanın en çok 
sitrik asit kullanan ilk 10 ülkesi arasında 

yer alıyor. Adana’daki Sitrik Asit Fabrikası, 
ülkenin sitrik asit ihtiyacının tamamını kar-
şılayacak şekilde yıllık 55 bin ton üretim 
kapasitesine sahip olacak. Türkiye’de bir 
ilk olan ve tamamen yerli mısır kullanarak 
üretim yapacak bu tesiste 200’den fazla 
personel istihdam edilecek. Bu stratejik 
projede, sitrik asitin elde edilmesinde bü-
yük bir görev üstlenen Tanpera’nın geniş 
aralıklı (free flow) eşanjörleri kullanıldı. 
Toplam yüzey alanı 826 metrekare olan 8 
adet geniş aralıklı eşanjörlerin ısı transfer 
miktarı yaklaşık 15.000 kW kapasitesinde-

dir. Proses soğutulması amacıyla soğutma 
kulesinde ve tesis arasında kapalı çevrim 
oluşturmak için kullanılan 5 adet eşanjö-
rün ısı transfer yüzey alanı 965 metrekare 
olurken ısı transfer miktarı 12.000 kW ci-
varındadır.

Dünyanın en büyük çevre ve bina teknolojisi geliştirici kuruluşu 
United States Green Building Council, (Amerika Birleşik Dev-
letleri Yeşil Binalar Konseyi) gayrimenkul sektöründeki 50 yıllık 
tecrübeleriyle güvenin sembolleri olan TEPE ve MESA’nın or-
tak imzasını taşıyan Park MOZAİK projesini Konutlar İçin LEED 
Ödülü başlığı altında hem Yılın Projesi hem de Seçkin Konut 
Projesi ödülüne layık gördü. 

USGBC, ABD Yeşil Bina Konseyi, dünya çapında yeşil binalar 
ve şehirler için en fazla tercih edilen sertifikalandırma veya de-
recelendirme programı olan LEED sistemi ile sürdürülebilir bir 
geleceğe adanmış bir sivil toplum kuruluşu olup dünyada bina 

teknik yönetmelikleri yayınlayan kuruluşların başında gelmek-

tedir. USGBC, yeşil ve sağlıklı binaları tanımlayan rehberleri ile 

yeşil bina sektöründe dünyada en fazla tercih edilen ve en kap-

sayıcı sistem olan LEED Yeşil Bina Derecelendirme Sisteminin 

tüm binalar ve şehirler için kriterleri tanımlayan teknik ar-ge 

çalışmalarını yapmaktadır. USGBC düzenli olarak sürdürüle-

bilir, yüksek performanslı binaların dünyada gelişmesinde ör-

nek çalışmaları ile etkili olan kişi ve kuruluşları onurlandırmak 

için ulusal ödüller vermektedir. Her yıl beş başlıkta ödül veren 

USGBC’den Konutlar İçin LEED Ödülü başlığı altında Park MO-

ZAİK, Seçkin Konut Projesi kategorisinin yanı sıra Yılın Projesi 

olarak da iki ayrı ödüle layık görüldü. Proje ödüllere, yeşil bir 

konut olarak sürdürülebilirlik hedeflerini proje başında enteg-

re etmesi ve bütünleştirici bir tasarım yaklaşımını uygun fiyatlı 

sunmasından dolayı layık görüldü. 

Sürdürülebilirlik ve sağlık kavramlarına odaklanan projede 

enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri ve su kullanımını %40’ın 

üzerinde azaltmak için su tasarruflu armatürler ve insanı mer-

keze alan tasarımıyla gelişmiş havalandırma ve filtreleme sis-

temleri kullanılması sebebiyle Park MOZAİK ödül aldı. Proje 

kapsamında ayrıca inşaat sırasında, projede %96'nın üzerinde 

olağanüstü bir atık geri dönüşüm oranı elde edilmesi ile geri 

dönüştürülebilir atık satışından kazanılan paranın inşaat işçi-

lerine dağıtılması sebebiyle Park MOZAİK USGBC tarafından 

ödüle layık görüldü. 
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Kömür Yakıtlı Kojenerasyon tesislerinin kurulumu konusunda 
Türkiye’nin öncü markası olan Mimsan’ın tekstil sektörünün li-
der markalarından Kipaş Holding’in Kahramanmaraş’ da bulunan 
üretim tesislerine kurduğu 6 MWe kurulu güce sahip kojeneras-
yon enerji santrali ile işletmenin enerji giderlerinden %30 tasarruf 
sağlanacak.
Mimsan’ın Kipaş Tekstil’in Kahramanmaraş tesislerine kurduğu 
60 Bar 60t/h 480°C buhar üretimi kapasitesine sahip kömür ya-
kıtlı kojenerasyon tesisiyle; işletmenin saatte 6MWe elektrik ve 60 
ton 8 barg proses buharı üretecek şekilde dizayn ve imalatı yapıla-
rak devreye alma / test çalışmaları başarıyla tamamlandı.
Enerji verimliliği açısından, modern enerji üretim teknolojileri-
nin başında gelen kojenerasyon sisteminin; ayrı ayrı elektrik ve 
ısı enerjisi üreten sistemlere kıyasla total verimi %80 seviyeleri-
ne ulaşıyor. Kömürlü kojenerasyon tesisleriyle yatırımcılar; enerji 
verimliliği, yatırım maliyeti ve operasyon maliyeti açısından ciddi 
tasarruf sağlıyor.
Projede, MİMSAN’ın yüksek teknolojili dolaşımlı tip akışkan yatak-
lı teknolojisiyle, proses buharının ve elektriğin birlikte üretilmesi 
sağlanıyor. Kurulan kojenerasyon sistemiyle, konvansiyonel enerji 
üretim sistemlerinde dışarıya atılmakta olan enerjinin büyük bir 

kısmı, kojenerasyon sistemlerinde kullanılabilir enerjiye dönüş-
türülerek toplam enerji girdisi %80 oranında değerlendiriliyor. 
Ayrıca, işletmenin elektrik kesintilerinden etkilenmesinin önüne 
geçilmesi planlanırken, bakım veya arıza hallerinde de işletmenin 
kesintiye uğramaması için şebekeden elektrik alınabiliyor. 
Yatırımcıların, yüksek verimlilik ve çevreci özelliği nedeniyle tercih 
ettiği Mimsan kojenerasyon sistemleri, ortalama 3 yıl içinde kendi-
ni amorti ederek işletmelerin kâra geçmesi sağlanıyor. Bu sebeple 
kömürlü kojenerasyon santralleri, elektriği ürettiği yerde tüketen 
ve aynı zamanda ısı formunda (buhar, sıcak su vb) enerji ihtiyacı 
olan endüstriyel tesisler için modern enerji üretim sistemleri ara-
sında en uygun çözümü sunuyor. 

Cumhuriyet tarihinden eskiye dayanan geçmişi ile Türk Futbo-
lunun gözbebeği Alsancak Stadı, 15.000 kişi kapasitesi olacak 
şekilde hızla inşa ediliyor. 78 milyon TL bütçe ile 22.855 metre-

kare arsa alanı üzerinde, 29.900 metrekare inşaat alanı olacak 

şekilde yapılan yeni stadyumda 10 adet loca ve 800 kişi kapasi-

teli kale arkası deplasman tribünü olacak. İzmir ve Türk futbolu 

için büyük tarihsel öneme sahip bu önemli tesiste ALDAĞ ’ın 

iklimlendirme çözümleri tercih edildi. Yeni Alsancak Stadında 

ALDAĞ ’ın 6500 - 20000 m3/h debi aralığında, sulu bataryalı, 

ısı geri kazanımlı, otomasyonlu yüksek enerji verimliliğine sa-

hip klima santralleri, 5000 - 12000 m3/h debi aralığında hücreli 

aspiratörleri, farklı model ve 2-7 kW kapasite aralığında fan 

coil cihazları ile kanal tipi fanları hizmet verecek. Tesisin soğut-

ma grupları için, ALDAĞ çatısı altında hizmet veren, uluslarara-

sı iklimlendirme uzmanı kuruluş CIAT’ın EcoDesign kriterlerine 

uygun cihazları seçildi. CIAT’ın 120-450 kW kapasite aralığın-

da AQUACIATPOWER serisi, ultra sessiz, yüksek mevsimsel ve-

rimlilik SEER değerine sahip soğutma grupları, Alsancak Stadı 

için hizmet verecek. 

1996 yılında inşa edilen AMSTERDAM 

ARENA, tamamlandığında zamanın en 

modern futbol stadyumlarından birisi 

olarak değerlendirilmiştir. Hollanda’nın 

önde gelen takımlarından Ajax’ın ve 

Hollanda milli takımının maçlarına ev sa-

hipliği yapan stadyum şimdilerde Johan 
Cruijff Arena olarak anılmaktadır.
Üstü tamamen kapanabilen bu görkem-
li yapı aynı zamanda konserlere, Esport 
karşılaşmalarına, drone yarışlarına ve 
diğer benzeri etkinliklere de ev sahipliği 
yapmaktadır.
54.000 kişi kapasiteli stadyum belli ara-
lıklarla tadilat ve renovasyona tabi tutul-
maktadır. En son 2016 yılında renovas-
yona uğrayan stadyumda 4 yıl aradan 
sonra yeni bir değişikliğe gidilmektedir.

2020 yılında başlanan ve 3 faz şekline 
devam edilecek proje ile yapının doğu, 
güney ve kuzey hatları düzenlenecek ve 
daha önce renove edilen ana bina ile 
uyumlu hale getirilecektir. Yenileme kap-
masında yapımı devam eden “Club Hou-
se” bölümünde kullanılmak üzere Doğu 
İklimlendirme’nin FOUR FHR cihazları 
tercih edilmiştir. Projede FOUR FHR yer 
tipi yüksek verimli ısı geri kazanım cihaz-
larından 4.000 m3/h debili 4 adet cihaz 
kullanılmıştır.
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İleri teknolojisi ve uzman kimliğiyle dünyada 148 ve Türkiye’de 

28 yıldır faaliyet gösteren pompa sistemleri sektörünün öncü 

markası Wilo, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pres-

tijli projelerin profesyonel çözüm ortağı olmayı sürdürüyor. 

Wilo’nun birbirinden önemli projelerinin yer aldığı referans 

listesine, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleşti-

rilen ve şehrin yeni yaşam merkezi olacak “Manisa Büyükşehir 

Belediyesi AVM, Otel, İş Merkezi ve Çevre Düzenlemesi Yapım 

İşi” projesi de katıldı. 

Yangın pompaları ve diğer su temin çözümlerinde 

tek çözüm ortağı

AVM, otel ve ofis olarak inşasına hızla devam edilen ve tamam-

landığında şehrin yeni gözdesi haline gelecek olan projenin 

yangınla mücadele ile atık su, hidrofor ve sirkülasyon olmak 

üzere tüm su temin sistemlerinde tek çözüm ortağı olarak 

Wilo görev yapacak. Projenin yangınla mücadele sisteminde; 

500gpm 160psi, 750gpm 210psi ve 1500gpm 145psi kapa-

sitelerinde SCPFF model, yatay tip, bölünebilir gövdeli yangın 

pompaları yer alıyor. İki adet elektrikli pompadan oluşan ve 

dünyada en çok kullanılan NFPA20’ye uygun Wilo’nun UL lis-

teli, FM onaylı yangın sistemlerinde, herhangi bir elektrik arı-

zası olması durumda sistemin jeneratörden beslenebilmesi için 

pompa sayısı kadar otomatik transfer switch kullanılıyor. 

Yaygın servis ağı ile 24 saat içerisinde ilk müdahale

Projede en uygun pompa seçiminden, montaj ve işletmeye 

alınmaya kadar tüm süreçleri Kayseri Bayisi Çelebiler Mühen-

dislik ile birlikte büyük bir titizlikle yürüten Wilo, Türkiye gene-

line yayılan güçlü servis ağı ile olası arızaya 24 saat içerisinde 

ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor. 

Hizmet verdiği tüm segmentlerde olduğu gibi yangınla müca-

dele alanında da müşterilerine sonsuz güven veren ve projelere 

değer katan Wilo, enerji verimliliği yüksek çözümleri sayesinde 

“Manisa Büyükşehir Belediyesi AVM, Otel, İş Merkezi ve Çevre 

Düzenlemesi Yapım İşi”ne maksimum enerji tasarrufu sağlaya-

rak yüksek sistem verimliliği konusunda da katkıda bulunacak.

Pa-Flex Kauçuk, haziran ayı içerisinde Ng Otels in Sapanca ve 
Antalya’da yapımları süren projelerine kauçuk levha ve boru 
ürünleriyle katkıda bulundu.
NG Tasarım Otelcilik ve Turizm A.Ş. tarafından, Sakarya Sapanca 
Kırkpınar-Tepebaşı Mahallesi'nde “NG Tasarım 2.Otel Projesi” ya-
pılıyor. 450 oda kapasiteli inşa edilecek projede toplam kullanılabi-
lir kapalı alanı 50.000 m2 olan otel 2 adet bodrum kat, asma kat, 
zemin kat, M kat ve 5 normal kattan oluşacak şekilde planlandı. 
Toplamda  1.125 yatak kapasiteli olarak planlanan NG Sapanca 
2. Otel projesinde farklı tipte odalar, presidental suit ve büyük suit 
odalar, restaurant, teras ve seyir alanı, çok amaçlı salonlar, sanat 
galerisi, resepsiyon, lobi, toplantı salonları, yüzme havuzları, kafe 
spa, fitness, sağlık merkezi, spor salonu, otopark vb. üniteler yer 
alacak. Antalya Göynük te yapımı süren diğer NG Otels projesinin 
de Ng Phaselis ismi ile 2021 yılı ilk çeyreğinde hizmete açılması 
planlanmakta.

Pa-Flex'in kauçuk izolasyon ürünleriyle katkı sağladığı bir diğer 

proje de Kayseri Mobilyakent. TOKİ desteği ile Kayserili mobilya-

cılara daha modern şartlarda üretim imkânı sunacak Mobilyakent 

proje kapsamında farklı tiplerde 700 işyeri ve 2 cami yapılıyor. 

Muhtelif büyüklükteki bu işyerlerinin en küçüğü 92, en büyüğü 

ise 1847 m2 genişliğinde olacak. İşyerleri “zemin+asma tavan” 

şeklinde tasarlandı. Prefabrik nitelikte olacak işyerlerinden 16’sı 

betonarme inşa edilecek.



88

P
R

O
JE termoklima

www.termoklimadergisi.com

Ağustos 2020

1993 yılında Sabancı Vakfı tarafından yaptırılan Sakarya Arifi-
ye’deki Toyota-Sa Acil Yardım Hastanesi, 20 milyon TL’nı aşan 
bir bütçe çerçevesinde yenileniyor ve ek binası ile kapasitesini 
%66 oranında artırmaya hazırlanıyor. 2 bin metrekarelik, iki 
katlı yeni bir hastane binasında; 6 ameliyathane, tıbbi görün-
tüleme ünitesi, laboratuvar, cerrahi yoğun bakım ünitesi ve 

acil servis olacak. Hizmete açılırken Sabancı Vakfı ile Sağlık 
Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre hastanenin ismi 
değişerek Sadıka Sabancı Hastanesi olacak. Sabancı Vakfı’nın 
isteği ile ismi Hacı Ömer Sabancı’nın eşi Sadıka Sabancı olarak 
değiştirilecek hastane bitirildiğinde yine ilk yardım hastanesi 
olarak görev yapacak. Sakarya ilinin sağlık hizmetlerini yükü-
nü hafifletecek modern hastane yapıları için; sağlık tesislerinin 
öncelikli tercihi ALDAĞ cihazları hizmet verecek. Sadıka Sa-
bancı Hastanesi’nin iklimlendirme sistemi için ALDAĞ, 3.330– 
28.125 m3/h kapasite aralığında hijyenik ve konfor tipi klima 
santralleri üretecek. Konfor klima santrallerinde, susturucu ve 
ısı geri kazanım cihazı olacak. 750– 4.000 m3/h kapasite aralı-
ğında elektrikli ısıtıcılı ısı geri kazanım cihazları, soğutma kapa-
siteleri 2,28-7,82 kW arasında 2 borulu fan coiller ve CIAT’ın 
POWERCIAT Serisi, 1488 kW kapasiteye sahip, yüksek enerji 
verimli, çevre dostu hava soğutmalı, vidalı soğutma grubu da, 
ALDAĞ A.Ş.’nin bu proje için temin edeceği teknoloji ürünleri 
arasında yer alacak.

İş Modern Ambarlı projesi; depo-atölye-lojistik kullanımlı 
alanlarının bir arada olduğu bir “ilk” iş modeli olarak dikkat 

çekiyor. Yaklaşık 200 m²’den 12.000 m²’ye kadar birleştiri-

lebilir modüler alanlardan oluşan proje, 10 metreye varan 

tavan yüksekliği ve 8,75 metre aks aralığıyla verimli ve kolay 

çalışma alanları sağlıyor. İş Modern Ambarlı’da metrekare-

de 1 ton taşıma kapasitesine sahip ve 100 W elektrik gücü 

bulunan proje, bağımsız ünitelerde kişiye özel lojistik alanla-

rı, koridorların hava ve ışık almasını sağlayan ferah avlulara 

sahip olmasıyla fark yaratıyor. Her yönüyle iş odaklı, geniş 

ölçekli ve 7 gün 24 saat çalışma imkanı sunan İş Modern 

Ambarlı’da iki adet TIR rampası ile her kata TIR erişimi sağ-

lanıyor. Bu karma iş modeli proje için, Aironn A.Ş.’nin radyal 

ve aksiyel fanları, çatı ve kanal tipi fanları, basınçlandırma 

fanları yüksek teknolojiye ve enerji verimliliğine sahip çö-

zümler sunacak.

Türkiye’nin en büyük 3. Sağlık Yatırımı ve ana hastane bina-
sına yerleştirilmiş 2.068 sismik izolatör ile dünyanın en büyük 
sismik izolatörlü binası unvanlarına sahip Başakşehir Çam ve 
Sakura Şehir Hastanesi'nin, hijyen koşullarından taviz verme-
yen tercihi Flexiva’nın SKY Hygienic serisi ürünleri oldu.

Rönesans İşletme Hizmetleri danışmanlığında RSM İşletme Hiz-
metleri A.Ş. ve Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği 
modeli ile 789.000 m2 arsa ve 1.000.000 m2 toplam inşaat 
alanına kurulan, 2.682 yatak kapasiteli Başakşehir Çam ve Sa-
kura Şehir Hastanesi için tercih edilen SKY Hygienic, alev ilet-
mez oluşu ile hijyen koşullarının yanı sıra yangın güvenliğine 
de hizmet ediyor.

ISO 9001-2008 kalite yönetim sistemi ile TS EN 13180 stan-
dardına uygun olarak, Flexiva’nın yeni ve modern üretim te-
sisinde imal edilen SKY Hygienic serisi esnek hava kanalları, 

Ekoteks laboratuvarı sonuçlarına göre %99,9 antimikrobiyel 
özelliktedir. Yangın iletmez özellikte oluşu CSTB M1 sertifikası 
ile belgelendirilen SKY Hygienic serisi ürünler, yangın esnasında 
zehirli gaz çıkışına sebep olmaması yönüyle de insan sağlığına 
hizmet ediyor.
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Kastamonu’nun “bir spor kenti” olması hedefi doğrultusun-

da, modern, yüksek kapasiteye sahip spor tesisleri planlanıyor. 

Bunların en büyüğü olan, 43.819.000 TL ihale bedeline sahip, 

2575 seyirci kapasiteli Kastamonu Merkez Spor Tesisi’nin ha-

valandırılması için hizmet verecek cihazlar, Aldağ kalite güven-

cesinde olacak.

Bu tesisin mükemmel hava koşullarını sağlamak üzere; Aldağ 

‘ın 1.800-32.500 m/h hava debileri aralığına sahip 13 adet 

klima santrali, 2.0-9.2 kW soğutma kapasitesi aralığında 116 

adet fancoil, 1500 m/h kapasiteli, bypass damperli 3 adet ısı 

geri kazanım cihazı, 900-100.000 m/h hava debileri aralığın-

da 18 adet fan ve 824 kW soğutma kapasitesine sahip, ozon 

dostu soğutucu akışkan kullanılan 2 adet Ciat soğutma grubu 

tercih edildi.

Enerji yönetimi ve otomasyonda dünya 
çapında uzman olan Schneider Electric, 
Türkiye’de dijital hastane konseptinin 
öncülerinden Liv Hospital Gaziantep’in 
çözüm ortaklığını üstleniyor. 

Çevreye duyarlılığın, enerji verimliliğinin 
ve hasta güvenliği ve memnuniyetinin en 
üst düzeyde öncelik olarak belirlendiği 
projede, Schneider Electric’in Ecostruxu-
re mimarisi ve yenilikçi çözümleri tercih 
ediliyor. Böylece Nesnelerin İnterneti ve 
bulut tabanlı geleceğin otomasyon çö-
zümlerinden yararlanılarak bölgesel bir 
ilk yaratılıyor. Schneider Electric ayrıca 
EcoXpert ve EcoStruxure Power gibi çö-
zümleriyle tasarımdan uygulamaya her 
adımda projeye katkı sağlıyor.

Müşteri odaklı yaklaşımıyla şirket, oto-
masyon başta olmak üzere alçak gerilim, 
orta gerilim, yapısal kablolama, anah-
tar priz gibi ürün gruplarında projeye 
özel çözümler yaratmaya odaklanıyor. 
Liv Hospital Gaziantep’te yeni nesil Po-
wer Monitoring Expert ve Power Scada 

Operations yazılımlarına ek olarak Ecost-
ruxure mimarisinin en üst katmanında 
bulunan Power Advisor yazılımı da kul-
lanılıyor. Bulut tabanlı bu yazılım, enerji 
kalitesi ve verimliliği ile ilgili aksiyonları 
önleyici bakım bildirim ve raporlamala-
rı sunuyor. Tüm bu çözümler sayesinde 
projede %30’a varan enerji tasarrufu ve 
%20’nin üzerinde operasyonel maliyet 
tasarrufuna ulaşılması hedefleniyor. 

Böylece Schneider Electric çözümleriyle ya-
ratılan uçtan uca dijital bir sistem projenin 
belkemiğinde yer alıyor. Bu da hastanenin 
sürdürülebilir, güvenilir, verimli ve güvenli 
bir hizmet sunmasını garanti altına alıyor. 
Ayrıca şirket, bu yenilikçi çözümleriyle sağ-
lanacak enerji ve operasyonel verimlilik ile 
yatırım maliyetinin 2 yıl içerisinde geri dö-
nüşünü sağlamayı taahhüt ediyor.  

Geleceğin hastanesi Gaziantep’te
yükseliyor
Liv Hospital Gaziantep, Türkiye’de dijital 
hastane konseptinin yaygınlaşması, daha 
verimli ve kesintisiz enerjiye sahip hastane-

ler yaratılması açısından büyük bir öneme 
sahip. Kullanılan yeni nesil teknolojilerle 
projenin emsal teşkil edeceğine değinen 
Schneider Electric XXX; Şehir hastanele-
ri ve özel hastanelerde sahip olduğumuz 
tecrübenin hem ülkemizde hem de bölge-
de örnek alındığını görüyoruz. Liv Hospital 
Gaziantep projesi de bölgesel çapta ilklere 
imza atacak ve geleceği şekillendirecek bir 
çalışma. 2018 yılında ilk kez düzenlediği-
miz Innovation Summit Istanbul’da temel-
lerini attığımız iş birliğimizle, Liv Hospital 
ailesinin güçlü ve yenilikçi bir üye kazan-
masında rol almaktan büyük mutluluk du-
yuyoruz. Bu sayede ülkemize ekonomik ve 
toplumsal değer sunan çalışmalarımıza da 
bir yenisini eklemiş bulunuyoruz" dedi.

Güneş enerjisi teknolojilerinde dünya liderlerinden Çin’li Hanw-
ha ile Kalyon İş Ortaklığı tarafından yaptırılan ve Türkiye’nin ilk 
entegre yerli güneş paneli üretim tesisi olan Entegre Güneş Pa-

neli Fabrikası, Ankara’nın Temelli ilçesinde kuruluyor.

Toplam 60.0000 m² kapalı alana sahip olan tesisin kapasitesi 

ilk etapta 500 megavat olacak. Toplamda bin megavata kadar 

kapasite artışını mümkün kılacak şekilde planlanan tesis; Ingot, 

wafer, hücre ve modül üretimini tek çatı altında yapabilen dün-

yadaki sayılı tesislerden biri olacak.

400 milyon dolarlık yatırım değeri olan yerli güneş enerjisi foto-

voltaik panel üretim fabrikasının tüm fan sistemleri için Aironn 

A.Ş.’nin fan mühendisliği alanındaki uzmanlığı tercih edildi.

Kuruluşundan bugüne Ar-Ge, üretim alt yapısı ve laboratuvar, 

test olanaklarına kesintisiz yatırım yapan Aironn A.Ş., doğa 

dostu yatırımların, doğa dostu çözüm ortağı olarak öne çıkıyor.
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VENCO, dünya standartlarına uygun ürünleriyle ve imalat alt-

yapısıyla; farklı ülkelerdeki hastane, sanayi tesisi, AVM, konut 

vb. projelere havalandırma kalitesini arttırmaya yönelik özellikli 

ve verimli ürünler sunmaya devam ediyor.

Katar’da “Liberal Sanat ve Bilim Merkezinin”  kapalı otopar-

kında “VENCO” marka VAX-S Kanal Tipi Aksiyal Duman Egzoz 

Fanları, VAX-J Aksiyal Jet Fanlar ve Otopark Havalandırma Ak-

sesuarları kullanılmıştır.

Katar, Doha’da yer alan “Four Seasons Hoteli” için yapılan Ba-

sınçlandırma Projesine ise “VENCO” marka VAX-S Kanal Tipi 

Aksiyal Duman Egzoz Fanları, fanların verimli ve etkin çalışması 

için MCC panoları ve Fan Aksesuarları tedarik edilmiştir.

Projelerde kullanılan VENCO marka VAX-S Kanal Tipi Aksiyal 

Duman Egzoz Fanları ve VAX-J Aksiyal Jet Fanlar EN 12101-3 

standardına uygun F300 sertifikasına haizdir.

Türkiye'nin en büyük 3. sağlık yatırımı, 

dünyanın ise en büyük hastane projelerin-

den olan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 

Hastanesi, 21 Mayıs’ta hizmete açıldı. 

Dünyanın en büyük hastaneleri arasında 

yer alan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 

Hastanesi’nde Türkiye’nin lider sanayi ku-

ruluşlarından ASAŞ ürünleri tercih edildi.

10 bloktan oluşan, 1 milyon 21 bin met-

rekare kapalı alana ve 456'sı yoğun bakım 

yatağı olmak üzere 2 bin 682 yatak kapa-

sitesine sahip Başakşehir Çam ve Sakura 

Şehir Hastanesi’nde, ASAŞ’ın yüksek ısı 

performansı, yoğuşmaya karşı dayanık-

lılık ve montaj kolaylığı gibi değerleriyle 

öne çıkan E50, RWT55, RWT64, RD64 ve 

RSK50 ürünleri tercih edildi. 

ASAŞ, ayrıca proje gereksinimlerine özel 

olarak yeni ürünler de tasarladı. Projeye 

özel tasarlanan kapı kasa sistemi olan RD 

64; oda kapıları ile ameliyathane, röntgen 

bölümü gibi özel bölgelerin ihtiyaçları-

nı karşılamak için özel olarak tasarlanıp 

üretimi yapıldı. Projede dekoratif görüntü 

ve yüksek performans avantajının yanın-

da maliyet avantajı da sunan E50 Silikon 

Cephe Sistemi; yüksek ısı performansı, 

üretim ve montaj kolaylığı ile fark yara-

tan RSK 50 yeni jenerasyon ışıklık sistemi; 

yüksek ısı yalıtım değerine sahip, dekora-

tif ve fiyatıyla da avantaj sağlayan bir ürün 

olan RWT 64 doğrama sistemi kullanıldı. 

“Sağlık yatırımlarında güçlü 

bir partneriz”

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulu-

nan ASAŞ Alüminyum Mimari Sistemler 

Satış Direktörü Hakan Okur, şunları söyle-

di: “Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Has-

tanesi gibi değerli projelerde ürünlerimizle 

yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 

Türkiye’de sağlık yatırımlarında güçlü bir 

partner konumundayız. Felsefemiz, bir 

çözüm ortağı olarak kendimizi konumlan-

dırarak projeye değer katacak en uygun 

sistemi sunmak. Bu bağlamda üretim ko-

nusundaki bilgi birikimimizi tasarım gücü-

müzle birleştirerek projeler için en uygun 

sistemi hızlı ve güvenilir bir şekilde sunu-

yoruz. Ayrıca ürünlerimizin yönetmelikle-

rin belirlediği mimari sistem standartlarına 

uygunluğunu belgelemek için su direnci, 

hava direnci ve rüzgar direnci testlerini 

yaptırarak, tüm sistemlerimiz için akredi-

tasyon çalışmalarını yapıyoruz. Tıpkı tüm 

yeni sağlık tesislerimiz gibi Başakşehir Çam 

ve Sakura Şehir Hastanesi’nin ülkemize ha-

yırlı olmasını diliyoruz.”

Türkiye’nin dört bir köşesinde 

ASAŞ imzası

ASAŞ, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 

Hastanesi’nin yanı sıra Türkiye’nin fark-

lı illerinde hayata geçirilen en önemli 

sağlık yatırımlarında da çözüm ortağı 

oldu. Yozgat, Adana, Elazığ ve Bursa 
Entegre Sağlık Kampusları, Uşak, To-
kat, Bilkent, Tekirdağ ve Kayseri Şehir 
Hastaneleri ile IPKB Dr. Lütfü Kırdar Kar-
tal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
ASAŞ ürünleri kullanıldı. Yozgat, Adana 
ve Elazığ’da E50, R50 ve RWT55, Bur-
sa Entegre Sağlık Kampusu Uşak Şehir 
Hastanesi R50 ve RWT55 tercih edildi. 
Kayseri Şehir Hastanesi’nde RWT64 ürü-
nü kullanılırken, ASAŞ Tekirdağ Şehir 
Hastanesi’nde Naturalbond 50+50 A2, 
Bilkent Şehir Hastanesi’nde Naturalbond 
40+40 ürünleriyle yer aldı. Tokat Şehir 
Hastanesi’nde kullanılan R50-RWT55 
Naturalbond 50+50 A2 yanmaya karşı 
dayanıklı sınıfına ait kompozit paneller 
sayesinde binaların yangına karşı daya-
nımı da desteklendi. Sağlık binaları ka-
tegorisinde Gold LEED sertifikasına sahip 
IPKB Dr. Lütfü Kırdar Kartal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde ise ASAŞ’ın E50 
ürünü kullanıldı.
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Soğutmaya dair tüm uygulamaları kap-
sayacak şekilde tasarlanan CIAT Soğut-
ma Grupları ürün yelpazesi; yüksek tek-
noloji, Endüstri 4.0’a mükemmel uyum, 
enerji verimliliği ve çevresel sürdürüle-
bilirlik, sınırsız seçenek, kolay montaj 
ve sorunsuz işletimin yanı sıra pek çok 
avantajı beraberinde getiriyor. CIAT’ın 
hava soğutmalı su soğutma grupları; 
40 kW kapasiteden başlayarak 1.490 
kW kapasiteye kadar soğutma ihtiyacı-
nı karşılayabilecek üç geniş seriden olu-
şuyor: AQUACIAT, AQUACIATPOWER 
ve POWERCIAT. CIAT’ın su soğutmalı 
grupları da DYNACIAT, DYNACIATPO-
WER ve HYDROCIAT serileri ile 20 kW 
kapasiteden 1.750 kW kapasiteye kadar 
soğutma ihtiyaçlarını karşılıyor. Her bir 
seride, uygulamanın gereksinimlerine 
göre özelleştirilebilen bileşen seçenekleri 
mevcut. CIAT Soğutma Gruplarında ses 
seviyesi de, yine talebe göre belirlenebili-
yor. -4 dB (A)’den -12 dB (A) aralığında; 
düşük, ekstra düşük ve süper düşük ses 
seviyesi belirleme esnekliği ile çevresel 
gürültü kirliliğinin önüne geçilebiliyor. 
Benzer biçimde enerji verimliliği için 
de opsiyonlar mevcut. Yüksek ESEER 
(European Seasonal Energy Efficiency 

Ratio-Avrupa Mevsimsel Enerji Verimli-
liği Oranı) ve SCOP (Seasonal Coeffi-
cient of Performance-Mevsimsel Per-
formans Katsayısı) değerlerine sahip 
CIAT soğutma grupları, soğutma yükü 
ihtiyacına göre sağlayacağı kapasiteyi 
otomatik olarak ayarlayabilir. Tercih 
edildiğinde, elektronik genleşme valf-
leri, değişken hızlı fan motorları saye-
sinde enerji verimliliğinde seviye daha 
da yükseltilebiliyor. 
CIAT Soğutma Grupları, otomasyon 
konusunda eşsiz olanaklar sunuyor. 
Connect Touch yönetim, gerçek zaman-
lı izleme ve denetime ilişkin sezgisel 
sistemleri sayesinde enerji tasarrufu, 
işletme giderlerinin düşmesi, daha az 
servis ve bakım ihtiyacının yanı sıra bina 
otomasyon sistemlerine de mükemmel 
uyum vadediyor. Standart olarak Mod-
bus protokolü üzerinden iletişim sağ-
layan soğutma grupları için, opsiyonel 
olarak LON veya BACNET protokolleri 
seçenekleri de bulunuyor. Hata uyarı-
ları, bakım konusunda hatırlatma me-
sajları, enerji tüketimi izleme bilgileri 
sayesinde uzun ömürlü, ekonomik ve 
sorunsuz işletilebilen bir sistem, müşte-
ri memnuniyeti en üst seviyeye taşıyor.

Tamamen alüminyum mikro kanallı ser-
pantin teknolojisi ve sert lehimli plakalı 
ısı eşanjörü, yine daha uzun hizmet öm-
rünün dayanakları arasında yer alıyor. Bu 
teknoloji, standart bakır veya alümin-
yum serpantinlere göre %50'ye kadar 
daha az soğutucu akışkan kullanarak 
daha iyi bir termal performans sağlı-
yor. Ayrıca yine bu teknoloji sayesinde 
yüksek korozyon dayanımı, geri dönü-
şümünde düşük çevresel etki, daha az 
sert lehim noktası, daha kolay temizlik 
ve bakım avantajlarını da beraberinde 
sunuyor. Çok geniş bir çalışma sıcaklığı 
aralığına sahip oluşu ve koruyucu sis-
temlerle donatılması sayesinde her türlü 
iklim koşulunda, aynı dayanıklılık ve per-
formans başarısını gösterebiliyor.

Yalıtım ürünlerinin özellikleri ve dayanıklılığı 
teknolojik gelişmelere bağlı olarak her geçen 
gün artıyor. Flokser Kimya’nın yapı sektörüne 
sunduğu, yüksek performanslı poliüre sistem-
leri, yapılarda su ve neme karşı ekstra koruma 
sağlıyor. Hızlı reaksiyon süresi, kimyasal ve fizik-
sel aşınmalara karşı dayanıklılığıyla dikkat çeken 
Flokser Kimya poliüre kaplamaları yapıların öm-
rünü de uzatıyor.  Türkiye’nin bakanlık onaylı ilk 
özel poliüretan Ar-Ge merkezine sahip şirketi 
Flokser Kimya, inşaat ve yapı sektörüne sundu-
ğu poliüre kaplama ürünleri ile yapılara su ve 
neme karşı üstün bir koruma kazandırıyor. 

Keşfedildiği andan bu yana endüstriyel kapla-
ma malzemeleri arasında önemli bir yer edi-
nen poliüre, kaplama endüstrisinde otomotiv-
den giyime, mobilyadan savunma sanayiine 
kadar birçok alanda kullanılıyor. CE sertifikalı 
ürünler sunan Flokser Kimya’nın başta inşaat 
ve yapı sektörüne sunduğu saf poliüre ve hib-
rit poliüre ürünleri, yapıları suya ve neme karşı 
koruyor. Hızlı reaksiyon almasıyla diğer su yalı-
tım malzemelerine göre çok daha kısa sürede 

uygulanarak iş akış sürelerini de kısaltan saf ve 
hibrit poliüre malzemeler, inşaat sektöründe 
binalarda su ve neme bağlı oluşan dayanıklılık 
performans kayıplarının önüne geçiyor. 

Hızlı uygulanabilirliği ile çok kısa sürede geniş 
alanların kaplanmasını sağlayan poliüre yalı-
tım malzemeleri, istenilen kalınlıklarda kapla-
ma yapılmasına ve uygulama sonrası yüzeyle-
rin kullanıma hızlıca açılmasına imkan sağlıyor. 
Hızlı kurumasıyla sadece yatay zeminlerde 
değil dikey yüzeylerde de kullanabilme avan-
tajı sağlayan malzemeler, sektörün en çok 
zorlandığı konuya inovatif bir çözüm sunuyor. 
Spreylenebilir yapısıyla en zorlu geometrilere 
sahip alanlarda kolay kullanım sunarak, çat-
lak köprüleme ve ek yeri olmadan uygulanma 
özellikleri sayesinde uzun yıllar zor koşullara 
karşı üstün performanslı yalıtım sağlıyor. 

Çatı, teras, otoyol, köprü, tünel, otopark, 
fabrika zeminleri ve çeşitli endüstriyel alanlar-
da özellikle tercih edilen, yüksek mukavemet 
ve yırtılma direnci ile zorlu koşullarda yüksek 

performans sunan Flokser Kimya poliüre 

kaplamalar; su, nem ve birçok çevresel faktö-

re karşı eşsiz bir koruma sağlayarak yapıların 

ömrünü de uzatıyor. Yüzeylere mükemmel 

yapışma özelliği bulunan, en az yüzde 500 

uzamaya sahip Flokser Kimya poliüre ürün-

leri, yüksek elastikiyet özelliği ile yapılarla 

birlikte hareket ederek zaman içerisinde olu-

şacak çatlakları da engelliyor. Kimyasallara 

ve fiziksel aşınmalara karşı gösterdiği yüksek 

direnç ise ürünlerin çok çeşitli alanlarda kul-

lanılmasına imkan sunarak kaplama yapılan 

yüzeylerde uzun yıllar üstün koruma sağlıyor. 

Flokser Kimya’nın sektöre sunduğu poliüre 

malzemeler, uçucu organik bileşen içermeyen, 

çevre dostu yapısı, CE ve içme suyu uygunluk 

sertifikalarıyla su tankları, su boruları, havuzlar 

ve yapay göletlerin kaplanmasında da yaygın 

olarak kullanılıyor. Farklı renk seçenekleri de 

sunan poliüre malzemeler ayrıca estetik yü-

zeyler yaratılmasına da imkan tanıyor.
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Sıcak yaz günlerinin kurtarıcısı 
LG’den geliyor. Doğal, arın-
dırılmış ve temiz hava sunan 
klimaları ile Hava Çözümleri 
konusunda uzman olan LG 
Electronics, yeni ürünü Çift 
Kanatlı Tavan Vantilatörü ile de 
kullanıcılara doğal serinlik sağ-
lıyor. Mükemmel bir hava akışı 
kontrolü sağlayan LG’nin baş 
yapıt niteliğindeki yeni tavan 
vantilatörü, aerodinamik –Du-
alWing teknolojisi sayesinde 

düşük türbülans ile mekanda-
ki tüm ölü noktalara ulaşarak 
çok daha geniş ve dengeli rüz-
gar esintisi sağlıyor. 
LG Çift Kanatlı Tavan Vantila-
törü birinci sınıf malzeme ve 
şık tasarımı ile dikkatleri üze-
rine çekerken, bükülmeye ve 
paslanmaya karşı dayanıklılı-
ğı ile kullanıcılara uzun yıllar 
kullanım imkanı da sunuyor. 
LG’nin biyomekanik dizaynı 
Çift Kanatları ve güçlü 40 ku-
tuplu BDLC inverter motoru ile 
düşük türbülanslı yoğunlukla 
mümkün olan en iyi hava akı-
şını sağlıyor ve yeni dünyanın 
getirdiği son teknolojiyi kulla-
nıcıların rahatlığı için kullanıyor. 
Eve ve ofisler için doğal serinlik 

sağlayan LG CeilingFan, serin 
havayı iç mekanlara getirirken 
en düşük modda 26 desibel, 
en yüksek hızda 49 desibel ile 
kullanıcıları rahatsız etmeden 
sessizce çalışıyor.

Kambur balina yüzgecinden 
ilham alınarak tasarlanan LG 
patentli kanat tasarımı ile, 
sessiz çalışma, hız ve çeviklik, 
LG CeilingFan’da bir araya 
geliyor. Bu özel kanatlar hava 
kapsama alanını yüzde 109 
genişleterek tüm kör noktalara 
hava akışının ulaşmasını sağlar. 
Aynı zamanda düşük ve sabit 
türbülans yoğunluğu saye-
sinde rahatsız edici hava akışı 
yaratmadan gözleri veya etki-

lenecek hassas noktaları tahriş 
etmeyecek şekilde rüzgarın 
şiddetini önleyerek serinletir. 
LG ThinQ teknoloji sayesinde 
Wi-Fi özelliği ile tıpkı LG kli-
malarda olduğu gibi uzaktan 
kumanda edilebilen LG Cei-
lingFan, mobil cihaz uygula-
ması ile tek bir dokunuşla her 
an her yerden kontrol edilebilir. 
Uyku modunda da çalıştırılabi-
len LG CeilingFan düşük enerji 
tüketimi ile de kullanıcılar için 
tasarruflu konfor sağlıyor. Ev, 
ofis gibi tüm iç mekanlara kon-
for ve serinliğin yanı sıra kaliteli 
tasarımı ile şıklık getiren LG 
Ceilingfan Ağustos ayı itibari 
ile Türkiye pazarında satışa su-
nulacak.

Geleceğe hazır çözümler
Değişim kaçınılmaz olduğunda herkesi korkutabilir, ancak güçlü ve 
etkili bir şekilde yüzleşmeye hazır olmalısınız.
Soğutma ve klima sektöründe düşük GWP ve yanıcı yeni soğutucu 
akışkanların doğuşu ve benimsenmesi konusunda büyük bir deği-
şiklik devam etmektedir. Bunlar giderek daha popüler hale geliyor 
ve tüm pazar sektörlerinde neredeyse bir “zorunluluk” haline ge-
liyor.
Bu pazar dönüşümü için Castel, tüm uygulamaları karşılamaya uy-
gun yeni bir anahtar ürün yelpazesi sunarak cevap verdi: 
POLYHEDRA.

Yanıcı akışkanlar için mükemmel
POLYHEDRA, MCE 2018 sırasında tanıtıldı. Tüm yanıcı soğutucu 
akışkanlar (ASHRAE 34-2016 ve PED grup 1 için HC, HFO & R32 
- A3 ve A2L grupları) ve örneğin yüksek basınçlar ve yüksek komp-
resör çıkış sıcaklıkları için uygun ürünler sunar.
Bu, daima “kullanım güvenliğini” en üst düzeyde tutarak başarıl-
mıştır.
Ayrıca, POLYHEDRA bileşenleri geleceğin kanıtıdır. Hem standart 
hem de yanıcı akışkanlar için zaten uygun olduklarından, soğutucu 
akışkan değişse bile sistemde kalabilirler.

POLYHEDRA serisi, tasarım aşamasında yapılan seçimleri unutma 
lüksünü sunarak tasarımcıyı gelecekteki değişikliklerden korur: Cas-
tel tarafından sağlanan ürün kesinlikle kullanılan herhangi bir soğu-
tucu akışkan ile uyumlu olacaktır!

Retrofit? Stres yok!
Bir ürün kataloğunu açmaktan; özellikle eldeki bilginin retrofit  son-
rasında nasıl bir uyumluluk göstereceği gibi sınırlı olduğu durumlar-
da, doğru uygulama için doğru ürünü seçtiğinizden emin olmaktan 
daha rahat bir şey yoktur, Sadece Castel distribütörünüze gidin ve 
kullanılan sıvı ile uyumlu olacağını garanti eden bir POLYHEDRA bi-
leşeni isteyin.

Maliyet ve zaman  kazandıran çözüm
DN25'den büyük çaplar için geniş bağlantı yelpazesi, 2-1 / 8 ”çapına 
kadar kapsar ve Castel solenoid valflerini A2L soğutucu akışkanla-
rıyla en büyük uyumlu olarak yerleştirir. Uygunluk belgesi gereklidir 
ve ürünle birlikte verilecektir.
Büyük çaplı bağlantılara sahip olma fırsatı, sistemdeki bileşenlerin 
sayısını azaltmanıza olanak tanır, örneğin paralel olarak iki 1-1 / 8 
”vana yerine 2-1 / 8” küresel vana kullanmak gibi.
Monte edilecek daha az bileşen ile kurulum süresi ve olası kaçak 
noktaları azaltılarak sisteminizi daha güvenilir hale getirir ve son test 
süresini azaltır. Ayrıca elbette, daha az bileşen maliyet tasarrufu an-
lamına gelir.
Bu ürün serileriyle Castel, hem bugün hem de önümüzdeki yıllarda 
yeni soğutucu akışkanlar için hiçbir sınırlama olmaksızın, klima ve 
soğutma uygulamaları için ideal bir ortaktır.

Seçilen sıvı CO2 ise, Castel en geniş uyumlu ürün yelpazesini sunar. 
Kataloğu veya web sitesini açın ve gerekli basınç için en uygun bile-
şenleri seçebileceğiniz GOGREEN adlı ürün serisine göz atın.

Genel kataloğu web sitemizden indirebilirsiniz: 
www.castel.it - sürekli güncellenmektedir.
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İşyerinde ve potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda (ATEX) gü-
venliği, Frascold'un her zaman büyük ilgi ve farkındalık göster-
diği çok hassas bir konudur.

2006 yılında Frascold pistonlu kompresörler ile başlayıp ,  bir-
kaç yıl sonra iklimlendirme için CX serisi vidalı kompresörleri-
de kapsayan eksiksiz bir ATEX sertifikalı serisini tamamlayarak 
ürün yelpazesini genişletti.

Frascold, Araştırma ve Geliştirmeye sürekli yatırım yaparak, en 
karmaşık pazarların talebini karşılamak için sürekli olarak yeni-
likçi çözümler geliştirmektedir.
Tüm çalışanlar için daha yüksek düzeyde çevre güvenliği ve 
sağlık koşulları sağlamak için gereken ilk adımlar, patlama ris-
kinin analizi ve alanların ATEX direktiflerine göre doğru sınıf-
landırılmasıdır.

İkincisi, inşaat ,kurulum ve işletme gibi tüm aşamalarda; ürün 
ve ekipman üretimi için güvenli projeler geliştirmek  bir ön 
koşuldur.

Avrupa ATEX direktifi 2014/34 / EU, gaz veya yanıcı tozun var-
lığı nedeniyle potansiyel olarak patlayıcı kabul edilen atmos-
ferlerde kullanılmak üzere tasarlanan koruma ekipmanının 
yapımı için zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken şartları 
ortaya koymaktadır.

ATEX sertifikalı Frascold kompresörlerin seçilmesi kullanıcıya  
bir dizi avantaj sağlar. Özellikle, yasaların gerektirdiği gibi risk 
değerlendirmesini önemli ölçüde basitleştirir ve hem ürünün 
kendisi hem de çalışması sırasında yüksek verimlilik ve güveni-
lirlik standartları sağlar. ATEX sertifikalı geniş model yelpazesi, 
RSH ATEX Kapasite Kontrol Kafaları sürümü gibi çeşitli ver-
siyonlarda bulunur ve ayrıca özel projeler için özel çözümler 
sunar. 

Frascold’un ürün yelpazesi aşağıdaki kullanımlar için 
ATEX sertifikalıdır:

Kategori 3: Bölge 2'de, yani potansiyel olarak 
 patlayıcı olarak sınıflandırılmış bir alanda kullanılması 
 amaçlanmıştır.

G: gazın varlığı nedeniyle potansiyel olarak patlayıcı   
bir alanda da kullanılması amaçlanmıştır.

Tüm ATEX Standard pistonlu kompresörler, çalışması için en 
uygun yağlayıcı ile ve her zaman en uygun sıcaklık seviyelerini 
sağlayan sertifikalı elektrikli bileşenlerle birlikte verilir. AXY se-
risi, HFO ve HFC sentetik soğutucu akışkanlarla kullanım için 
uygundur . POE32 yağı (A, B, D, Q, S modelleri için) , POE68 
yağı (V, Z ve W modelleri için) kullanılır. AXH serisi, tesisleri 
ve makineleri için daha çevre dostu çözümler arayanlar için 
en iyi seçimdir. Bu seri, hidrokarbonlarla (örn. R290) kullanım 
için tasarlanmış ve optimize edilmiştir ve A, B, D, Q, S, V ve 
Z modelleri için PAG68 yağı kullanılır. W serisi modeller, özel 
PAG150 yağı kullanılmaktadır.

CX ATEX serisinin vidalı kompresörleri, özel uygulamaya bağ-
lı olarak yalnızca talep üzerine PAG150 yağ (hidrokarbonlar, 
R290 ve R600a ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır) veya 
POE170 yağ (HFC ve HFO soğutucu akışkanlar için uygundur) 
ile sevk edilmektedir . Tüm CX ATEX kompresörlerin ayırt edici 
özelliği verimli, sessiz ve güvenilir çalışmasıdır. İki farklı sıkış-
tırma oranı (Vi) maksimum verimlilik sağlar ve daha güçlü bir 
elektrik motoru seçerek çalışma aralığını daha da genişletmek 
mümkündür. Bir  sürgülü valf ve sofistike üçlü etkili yağ ayırıcı 
sistemi,step (sabit adım) veya stepless (kademesiz olarak)  op-
timum kapasite kontrolü sağlar ve yağlayıcı sürüklenmesini en 
aza indirir.

İlk olarak Frascold tarafından sunulan PAG yağlayıcı, yüksek 
kaliteyi garanti eder ve Ar-Ge ekibinin sürekli çalışması  ve 
uzmanlığının sonucudur. PAG yağlama maddesinin kulla-
nılması, soğutucu akışkanın daha iyi karışabilirliği gibi ge-
leneksel superheat seviyelerine dayanacak şekilde önemli 
avantajlar sağlar.

Pazardaki tüm ana oyuncularla sürekli diyalog sayesinde 
gerçekleştirilen teknolojik eğitim ve tasarıma sürekli yatırım, 
Frascold'in hem doğal soğutucular hem de A2L ile düşük 
GWP ATEX çözümleri geliştirmesine ve sunmasına izin veriyor.

Verimli bir sistem, düşük enerji tüketimi, hızlı teslimat ve titre-
şim azaltma, Frascold ATEX kompresörlerini küresel pazarda 
öne çıkaran temel özelliklerdir.
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GoodWe'nin EH Serisi depolama in-

verteri ve MT Serisi ticari & endüstriyel 

inverterinin, üstün kalitesi sayesinde, 

TÜV Rheinland'ın 2020 "All Quality 

Matters" ödülü ile onurlandırıldı. Bu 

yıl, GoodWe'nin, şirketin yüksek kalite-

li ürünler sunma konusunda ne kadar 

tutarlı olduğunu gösteren bu prestij-

li ödülü kazanmasının birbirini takip 

eden beşinci yılı. Ödül töreni ise, 30 

Haziran'da Suzhou şehrinde gerçek-

leşti ve şirketin kurucusu Sn. Huang 

Min törene katılım gösterdi. Bu ödülün 

verilmesinden önceki değerlendirme 

süreci çok kapsamlıydı ve bu baskı için 

Rheinland, bir yıl önceden test sürecine 

başladı; ancak nihai raporunu Haziran 

2020'de tamamladı. Objektifliği ve ta-

rafsızlığı ile tanınan TÜV Rheinland'ın 

“All Quality Matters” ödülü ile küre-

sel ölçekte önemli bir referans nokta-

sı haline gelebilmek ve bu etkili ödülü 

almaya hak kazanmak, her zaman bir 

onurdur.

EH Serisi - Depolama İnverteri

GoodWe 2019'da Wood Mackenzie 

tarafından “Dünya'nın 1 Numaralı 

Depolama İnverteri Tedarikçisi” olarak 

seçildi ve bu yıl hangi depolama ürünü-

nün, göz alıcı TÜV ödülünü alacağı ko-

nusunda çok fazla spekülasyon yapıldı. 

Daha sonra, EH Serisinin; çok yönlü-

lüğü, güvenliği ve verimliliği ve genel 

kurulum kolaylığı nedeniyle en yüksek 

puanı aldığı doğrulandı. GoodWe'nin 

EH Serisi, bataryaya-hazır fonksiyona 

sahip yüksek kaliteli bir depolama in-

verteridir ve bu değerlendirmenin bir 

parçası olarak; verimlilik, çıkış ve giriş 

kapasitesi, güç kalitesi ve termal karar-

lılık kategorilerinde rakiplerinin ürün-

lerine karşı test edilmiştir. GoodWe, 

aşağıdaki parametrelerde ilk sırada yer 

alarak bu yılın tartışmasız şampiyonu 

olmuştur:

1. Verimlilik: Bu inverter, %99,9'luk bir 

maksimum MPPT verimliliği elde edebi-

lir ve sahip olduğu iki MPPT sayesinde 

tek-fazlı depolama inverterleri arasında 

lider konumdadır.

2. Maksimum Giriş Gücü: EH Serisi, 

string başına 12.5A giriş akımına izin 

veren bifacial çift-cam modülleri ile 

uyumlu piyasadaki ilk tek-fazlı depola-

ma inverteridir. Ayrıca, kapasiteyi tam 

olarak en üst düzeye çıkarmak için 

%35 daha fazla DC giriş kapasitesine 

izin vermektedir.

3. Maksimum Çıkış Gücü: EH Serisi, 

uzun süreler için 1,1 kat nominal güç 

çıkışını destekleme yeteneği sayesinde 

daha fazla güç üreten AC çıkış kapasi-

tesini geliştirebildiğini kanıtlamıştır.

Güçlü performansının yanı sıra EH Serisi, 

müşterilere sadece bir etkinleştirme kodu 

satın alarak tam enerji depolama çözü-

müne yükseltme imkanı sunar. Dahası, 

şebekeden PV'ye geçmenin 10 saniyeden 

az sürmesi, kullanıcıların şebekeden pa-

halı elektrik alımları yapmasını önlemeye 

yardımcı olur. Otomatik UPS fonksiyonu 

dışında en dikkat çekici özelliklerinden 

biri, yedekleme modundayken bile büyük 

yüklere güç sağlayabilmesidir. Son olarak, 

iletişim kabloları önceden kablolanmış 

olarak hazır gelir ve bu sayede kurulum 

süresini önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, 

Tak ve Çalıştır AC konektörü, kullanımı 

ve bakımı çok daha kolay hale getirmek-

tedir. EH Serisinin göze çarpan üç temel 

özelliği, DC tarafında %30 daha fazla 

yüklenme oranı, olağanüstü ve benzersiz 

UPS işlevi ve BYD markası da dahil olmak 

üzere çeşitli yüksek voltajlı pil markalarıyla 

uyumluluğudur.

MT Serisi - Ticari & Endüstriyel 

İnverter

GoodWe, ticari & endüstriyel segment-

te 136kW'a ve 12 MPPT'ye kadar olan 

ürünleri kapsayacak şekilde portföyünü 

genişleterek uzun bir yol kat etmiştir. 

Bu yılki TÜV Rheinland ödülünde MT 

Serisi (50-80kW); yüksek verimlilik, DC 

tarafında %50 daha fazla giriş ve %15 

daha fazla AC çıkış kapasiteleri ile liste-

nin başında yer aldı. MT Serisi inverter, 

dört MPPT’ye sahiptir ve 50 santigrat de-

recede bile çalışabilir. Ayrıca, isteğe bağlı 

olarak PLC haberleşme özelliği sunar.

Ödül töreninde, "Sn. Huang Min, 

çeşitli zorluklara ragmen yıllardır 

GoodWe'nin; konut, depolama, ticari 

& endüstriyel ve zemine monte & şebe-

ke bağlantılı büyük ölçekli sistemler ol-

mak üzere sürekli olarak yüksek kaliteli 

inverterler sunduğunu belirtti. Tutarlılık 

ve çok yönlülük, GoodWe'nin her za-

man en çok önem verdiği asetler ola-

rak, devam eden enerji dönüşümüne 

ana katkı sağlamıştır. GoodWe olarak, 

müşterilerimize ve ortaklarımıza sürdü-

rülebilir destekleri ve ürünlerimizi ge-

liştirmemize yardımcı olan tüm değerli 

geri bildirimleri için sonsuz teşekkür 

ederiz." dedi.
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