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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

lkemizin Covid-19 

ile ilk tanışmasının 

üzerinden 6 ay 

geçti. O zaman-

lar yaz aylarında yavaşlayacağı 

düşünülen pandemi, umulduğu gibi gelişmedi. Önümüzde çok 

daha zorlu bir dönem bizi beklemektedir. Havaların soğuma-

sıyla iç ortamlar daha çok kullanılacak; havalandırma sistemle-

rinin düzgün ve kurallara uygun çalışmaları önem kazanacak-

tır. Konuyu incelemeden önce pandemi sürecini ve özelliklerini 

hatırlayalım.

Aslında virüsün nasıl ve nerede çıktığı tam olarak bilinmemek-

tedir (Çin’in Wuhan kentinde bir canlı hayvan pazarı olduğu 

iddia edilmektedir). Aşısı ve ilacı hala bulunamadığı gibi ne za-

man kontrol altına alınabileceği ve hayatın ne zaman eski ha-

line döneceği de belli değildir. Bütün bu belirsizlikler arasında 

bize, kendimize göre sağlık ve ekonomik korunma önlemlerini 

alarak beklemek düşmektedir. İçinde yaşadığımız bu süreç bazı 

konuların önemini ortaya koymuştur; özellikle sağlık ve tekno-

loji vaz geçilmez ve iç içe geçmiş disiplinlerdir. Bu kapsamda, 

özveriyle çalışan sağlık personeli yanında mühendislere de 

büyük görevler düşmektedir. Hastalıkların tedavisi yanında bu-

laşmanın önlenmesinde iklimlendirme sistemlerinin ne kadar 

etkili olduğu anlaşılmış ve artık kabul edilmiştir.

REHVA Teknoloji ve Araştırma Komitesi tarafından Nisan ayın-

da, Koronavirüs hastalığına (COVID-19) yol açan virüsün (SARS-

CoV-2) yayılmasını önlemek için bina hizmetlerinin işletilmesi 

ve kullanımı ile ilgili tavsiyelerin yer aldığı REHVA COVID-19 

Kılavuz Rehberi hazırlanmıştı [1]. Burada, havalandırmanın 

önemi vurgulanmış, mekanik havalandırma sistemli binalarda 

geri besleme yapılmaması ve uzatılmış çalışma süreleri tavsiye 

edilmiştir. Kalabalık ve kötü havalandırılan yerlerden uzak du-

rulmalı, mekanik havalandırma sistemleri olmayan binalarda, 

pencereler aktif olarak kullanılmalıdır (ısıl konforu bozsa bile 

normalden çok daha fazla açılabilir). Genel tavsiye, mümkün 

olduğunca fazla dış hava sağlamaktır. Kilit nokta, kişi başına 

sağlanan temiz hava miktarıdır. Diğer kritik nokta ise, kılavuz-

da önerilen, yeni duruma göre değişen ayarların kontrol edil-

mesi ve bu ayarların zaman içerisinde bozulmadığının garanti 

edilmesidir. Yabancıların “TAB, Testing, Adjusting, Balancing” 

olarak tanımladıkları, kısaca TAD, Test Ayar Dengeleme olarak 

adlandırılan bu işlemlerin, bağımsız, yetkilendirilmiş firma veya 

kuruluşlar tarafından yerine getirilerek belgelendirilmesi yararlı 

olacaktır.

Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uy-

gulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak 

tanımlanır [2]. İnsanlar, deri ve solunum yoluyla havaya sürekli 

parçacık ve mikroorganizma yayarlar ve başkalarına bulaştırıl-

madan etkisiz hale getirilmelidir. Havalandırma, iklimlendirme 

ve uygun filtreleme sistemlerinin kurulması hijyenik ortamın 

sağlanmasının temel bileşenleri arasındadır. Temiz hava, şart-

landırılarak hijyenik hale getirilip içeriye verildiğinde, partikül 

ve mikroorganizmaların birim hacimdeki sayıları azaltılarak 

kontrol altında tutulabilirler. İyi tasarlanmış klima ve havalan-

dırma tesisatı, ortama sürekli şartlandırılmış temiz havayı sağ-

ladığı gibi, aynı zamanda ortam havasının toz, mikroorganizma 

ve kokulardan korunmasını da sağlar. 

Hastalık, başlıca iki yolla bulaşır; doğrudan temas (yutma dahil) 

ve hava. Bulaşma yolları, bulaşıcı organizmanın özellikleri ve/

veya bina ortamına nasıl girdiği veya çıktığıyla belirlenmektedir 

[2]. Doğrudan temasla bulaşma, patojenin, yıkanmamış eller, 

enfeksiyonlu vücut sıvısı, aksırık ve öksürükle gelen damlacık-

lar veya diğer enfeksiyonlu nesne veya malzemeler aracılığıyla, 

yara, açık yara veya vücudun korunmasız yerlerinden (ağız, göz 

vb.) geçerek vücuda girmesiyle meydana gelir. Hava yoluyla bu-

laşma, çok uzun süreler (sonsuz) havada asılı kalabilen küçük 

kütleli ve boyutlu (1,0 - 5,0 mikron) parçacık veya aerosolle-

rin solunumu sonucunda ortaya çıkar. Enfeksiyona neden olan 

bakteri, virüs, mantar ve küfler (fungi) genelde tek bir mikrop-

tan daha büyük formlarda, atomize edilen sıvı damlacıklardan 

geriye kalan “damlacık çekirdeği” gibi organik veya inorganik 

toz ve parçacıklara tutunma yoluyla havaya bulaşırlar. Bu par-

tiküller, uygun hassas bir konakta veya yüksek konsantrasyon-

larda vücudun bağışıklık sistemini yenerek hastalığa neden ola-

bilirler [2]. Bulaşıcı hastalığı olan kişinin aksırması, öksürmesi 

veya konuşması, havada asılı kalmak için yeterince hafif birçok 

parçacık üretir. Bu nedenle, bu tip hareketler, enfeksiyonu hem 

doğrudan hem de havadan kaynaklı enfeksiyon yoluyla yayar-

lar. HVAC, iklimlendirme sistemleri, özellikle hava kaynaklı en-

feksiyonun kontrolünde çok etkilidir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO-World Health Organization) 

yapmış olduğu çalışmalar, insanlar tarafından hem yaşam hem 

diğer amaçlar için kullanılan binalardaki iç havanın, insan sağ-

lığına zarar verebilecek şekilde çeşitli gazlarla ve partikül ölçekli 

kirleticilerle kirlendiğini göstermektedir. Bina içi havaya deği-

şik kaynaklardan kirleticiler karışır. İç havada sıkça karşımıza 

çıkan biyolojik unsurları (virüsler, bakteriler, mantarlar, küfler 

ve bunların sporları) da unutmamak gerekir. Boyutlarına bağlı 

olarak havada uzun süre asılı kalabildikleri için akut ve kronik 

sağlık sorunlarına sebep olabilirler; Covid-19 gibi pandemilere 

yol açabilirler. Çalışmalar, insanların kapalı ortamlarda geçirdiği 

süreleri 8 saat/günden başlayarak 16 hatta 24 saat/güne kadar 

farklı olabileceğini göstermektedir. Diğer taraftan insanların dı-

COVID-19 MÜCADELE 
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şarıda harcadıkları zaman ortalama 2 saat/gün civarındadır. Bu 
nedenle; insanların bahsi geçen hastalık yapıcı etmenler ile en 
fazla etkileşimi bina içinde ve kapalı ortamda oldukları zaman 
meydana gelmektedir [3, 4].

Günümüzde insanlar zamanlarının büyük çoğunluğunu ko-
nutlar, halka açık binalar (okul, hastane vb.), kamu binaları, 
işyeri ve ticari binalar gibi kapalı ortamlarda geçirmektedir. 
Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de binaların çoğunda eski 
teknolojilere sahip mekanik sistemler bulunmaktadır; çatının, 
duvarların ve zeminin yalıtılması, çift ve üçlü camlar kullanıla-
rak yapılan iyileştirmeler ile birlikte iklimlendirme sistemlerinin 
de yenilenmesi akılcı bir yaklaşım olacaktır.

Binalarda istenen şartların sağlanabilmesi, elektro-mekanik 
tesisatın doğru projelendirilmesi ve uygulanması yanında, sis-
temin işletilmesi sırasında, tasarım değerlerine uyumunun da 
garanti altına alınmasına bağlıdır. Bir sistemin verimli çalışabil-
mesi için arz ve talebin dinamik ve eşzamanlı olarak eşleştirile-
bilmesi gerekir. Örneğin, bir binanın ısıtılmasında ısı kaynağının 
toplam kayıpları karşılayacak kapasitede olması yeterli değildir. 
Aynı zamanda üretilen ısıl enerjinin, binanın anlık talebiyle de 
uyumlu olması ve yönetilmesi gerekir [5].

Klima sistemleri tasarımında sıcaklık, nem ve hava kalitesi de-
ğerleri temel alınarak bu değerlerin belirli sınırlar içerisinde kal-
masına özen gösterilir. Bu değerler hem endüstriyel hem de 
konfor klima uygulamalarının temel tasarım parametreleridir. 
Belirli bir fonksiyonu yerine getirmek üzere bir araya getirilen 
bileşenler bir sistem oluştururlar. Standartlar genelde bileşen-
leri ve performanslarını belirlerler. Ancak sistemin çok iyi bi-
leşenlerden oluşması sistemin performansının da iyi olacağı 
anlamına gelmez. Sistem performansı, kendisini oluşturan ele-
manların kaliteli olması yanında, bunların birbirleriyle uyumlu 
olmaları, doğru kurulmaları ve monte edilmeleri, sistemin doğ-
ru işletilmesi ve bu durumun zaman içerisinde de değişmemesi 
için nasıl kontrol edildiğine de bağlıdır. Bu ise sistemin devreye 
alınmasından sonra TAD, test, ayar dengeleme süreciyle sağ-
lanabilir.

Test, kalibre edilmiş özel cihazlar kullanarak, akış koşullarının 
değerlendirmek için sıcaklık, basınç, devir, elektriksel özel-
likler, hız, hava ve su miktarlarının ölçülmesidir. Ayar (Adjus-
ting),   damper, vana gibi sistem denge bileşenleri aracılığıyla 
sistem parametrelerinin, tasarım ve montaj kriterlerine en 
uygun işletme koşullarına erişmek için değiştirilmesidir. Den-
geleme (Balancing),  Ana hat, branşman ve terminal ünitele-
rinden geçen hava ve su debilerinin, tasarımda belirtilen hava 
ve su debilerine (belirli sınırlar içerisinde) yöntemsel olarak 
ayarlanmasıdır.

Genel olarak yapım sürecini dört ana başlık altında 

 gruplandırmak mümkündür [6],

Bu süreçte ilk başta kullanıcı istekleri söz konusudur; çok iyi 
tanımlanmalıdır. Daha doğrusu burada aslında kullanıcı bilinçli 
olmalıdır, yani ne istediğini ve sistemin hangi özelliklere sahip 
olması gerektiğini bilmelidir. Ne istediğimizi biliyorsak, onu ye-

rine getirmek için ne yapmamız gerektiğini de daha rahat sağ-
layabiliriz. Gerekli bilgileri de P&ID diyagramlarından öğreniriz. 
Bundan sonraki çalışmalar birkaç aşamadan oluşur.

 FS  Fonksiyonel özellik
 DQ Tasarım yeterliliği
 IQ  Montaj yeterliliği
 OQ Çalışma yeterliliği
 PQ Performans yeterliliği

Fonksiyonel özellik, kullanıcı istekleri geldikten sonra bunların 
hangi fonksiyonlarla, nasıl sağlanacağının belirlenmesidir. Son-
ra tasarıma geçilir, tasarım denildiği zaman hem mimari, hem 
inşaat, hem mekanik, hem elektrik, hem de kontrol, kısaca her 
şey söz konusu olur (seçilen cihazlar, santralin hijyenik olması, 
kanalların doğru malzemeden  yapılması gibi hususlar). Bütün 
bu çalışmaların denetlenmesine kısaca “design qualification” 
tasarımın yeterliliği denilir. Bir sonraki adım tasarımın sahada 
nasıl uygulandığı, sistemin nasıl monte edildiğinin incelenme-
sidir. Bunların hepsinin tek tek kontrol edilmesi ve belgelendi-
rilmesi gerekir. İşin bu kısmına da kısaca “installation qualifica-
tion”  montajın yeterliliği denilir. Daha sonra çalışma yeterliliği 
“operational qualification”  kontrol edilir, yani montajı yapılmış 
olan sistem acaba doğru çalışıyor mu? Ölçümler, çalışma ve 
performans yeterliliği aslında birbiriyle iç içedir, ölçümler bura-
da devreye girer. 

Performans yeterlilik “PQ, performance qualification” çalışma-
ları ise doğrudan mahallerde sistemin performansını denetle-
yen ölçüm çalışmalarıdır. Oda içerisinde sıcaklık, nem, hava hız-
ları, vb. tasarım değerleri gerçekte sağlanabiliyor mu, kontrol 
edilir.

Burada en önemli konulardan birisi sistemin dengelemesidir. 
Bunu yapmadan sistemin performansını tayin etmek mümkün 
değildir. Özellikle, yeni pandemi şartlarına göre değiştirilen 
ayarların kontrol edilmesi gerekir. Dengeleme hazırlık aşama-
larından biridir, çünkü projede verilmiş olan yeni debilerin ger-
çekten istenilen miktarda mahallere gidip gitmediğini ölçeriz. 
Temel TAD prosedürleri hava basıncı, hava hızı (Şekil 1 ve 2), 
alın hızı ölçümleri, sıcaklık ölçümü, debi ölçme davlumbazı 
(hood) (Şekil 3), devir ölçüm, su basınç ve debisi (Şekil 4) ve 
elektrik ölçümünden oluşur.

Hava debisinin en doğru ve kabul edilmiş saha testi kanalda 
Pitot tüpü (Şekil 1a ve 1b) traversi kullanılarak yapılan ölçüm-
dür [6]. Pitot tüpü traversinin (ölçüm noktalarının) kullanılma-
sının mümkün olmadığı durumlarda, sistemdeki hava debisi 
anemometre kullanımı veya bataryalar ve/veya filtrelerin yü-
zeyinde hız traversleri yaratılması gibi alternatif yöntemlerle 
belirlenebilir. Bu alternatif yöntemlerde hata dereceleri Pitot 
tüpü ölçüm noktalarına kıyasla daha yüksektir ve bu yöntemler 
dikkatli kullanılmalıdır. Her bir cihazın belirli aralıklarla, serti-
fikalı ve belgelendirilmiş firmalar tarafından kalibre edilmesi 
gerekir. Belirli yerlerde ölçüm yapabilmemiz için pitot tüpünün 
değişik boylarda ve çaplarda, yanında da çok hassas bir fark 
basınç manometresi olması gerekir. Bunun da en iyi şekli bir 
eğik manometredir (Şekil 2), çünkü kalibrasyonu yoktur, düz-
gün yapılmışsa, sürekli kalibre etmek gerekmez. Şekil 3a ve 
3b de menfez debilerini ölçmek için kullandığımız balometre 
denilen cihazı görüyoruz. Menfezler büyük bir alana sahiplerse 
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Organize San. Böl. Cumhuriyet Bulv. No: 43 Aksaray

Tel: +90 850 888 06 46 +90 212 934 06 46-47

Ankara Bölge Müdürlüğü: 
Turgut Özal Mh. 2167 Sk. Akkent Twins Trade 

No: 3 A Blok K: 7 No: 65 Ankara

BAYİMİZ OLMAK
İSTER MİSİNİZ?

TEZGAH ALTI-TEZGAH ÜSTÜ
ELEKTRİKLİ HIZLI ISITMALI 

TERMOSİFON
(10-15-30 LT ARASI)

KAPALI
GENLEŞME TANKI

(24-5000 LT ARASI)

ENDÜSTRİYEL TİP
ELEKTRİKLİ BOYLER

&
ELEKTRİKLİ TEK-ÇİFT
SERPANTİNLİ BOYER

100-10.000 LT
(4-1000 KW ARASI)

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

TEK-ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER
AKÜMÜLASYON TANKI

100-10.000 LT

ELEKTRİKLİ
TERMO BOYLER

50-150 LT
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ortalama hızı okumamız gerekir. Ortalamayı hesaplamak çok 
zordur, bu nedenle bu tip cihazlar büyük kolaylık sağlar.

Fanların doğru kontrol edilmesi, fan gücü 
ile yük arasındaki dinamik uyumun sağ-
lanması da enerji verimliliği açısından 
önemli bir konudur. Akış kontrolünde 
en önemli husus arz ve talep arasındaki 
dengenin en düşük basınç kaybında ya-
kalanmasıdır.

Genelde iki tip kontrol yapılır.

Fiziksel kontrollerde odanın sıcaklık ve 
nem (%RH) testleri yapılır. Bunun için 
uygun hassasiyete sahip, sertifikalı sı-
caklık ve nem ölçme cihazlarının olması 
gerekir. Yine uygun sistemlerle canlı ve 

cansız parçacık tayini, hassas manometre 
ile fark basınç tespiti, daha sonra mahalde hava hareketlerinin 
kontrolü, hava akış testleri yapılır. Hava değişim sayıları bulunur. 

-
pılması gerekir. Fikir vermesi ve konuyu tamamlaması açısından 

edilen belirli yerlere, bunlar da yine standartlarda tanımlanmış-
tır, içinde özel besi yerleri olan steril petriler yerleştirilir. Bunların 
hangi besi yerleri olduğu, petrinin çapına kadar her ayrıntı DIN 
1946/4 de tanımlanmıştır, örneğin petriler yerden 1.2 met-
re yükseklikte olmalıdır. Daha sonra belirli sürelerle petrilerin 
kapakları açılır. Tabii petriler steril olduğundan paketin doğru 

noktada açılması önemlidir. Kapaklar kapatıldıktan sonra yine 
steril şekilde laboratuvara götürülüp 48 saat 36 °C de bekle-
tilir ve koloni sayımları yapılır. Sonuçları karşılaştırabilmek için 
50 cm2, 80 dakika referansına indirgenir, petrilerin ortalama 
değerleri bulunur ve şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.

Bu noktada cihazların kalibrasyonu ile ilgili bazı hususları belirt-
mek faydalıdır. Kontrol parametrelerini cihazlarla ölçeriz, ancak 
bunları öyle herhangi bir cihazla ölçemeyiz. Hepsinin ölçüm 
değerlerinin teyit edilmiş olması, ulusal standartlara izlenebilir 
olması gerekir, yani düzgün kalibre edilmemiş, ya da sadece 
başka bir cihazla kontrol edilmiş aletlerle bu ölçümleri yapma-
mız kabul edilmez. Her bir cihazın belirli periyotlarla, sertifikalı 
ve belgelendirilmiş firmalar tarafından, mutlaka bir ulusal stan-
darda izlenebilen sistemlerle kalibre edilmesi gerekir. Örneğin 
bu şartları sağlamayan bir üniversite laboratuvarı dahi kabul 
görmez. Aksi takdirde yapılan ölçümlerin bir geçerliliği olmaz. 
Kalibrasyon sertifikaları, üzerlerinde belirtildiği üzere belirli bir 
süre için geçerli olup; bu süre sonunda yenilenmelidir. Dolayısı 
ile cihazların belirli periyotlarda kalibrasyonlarının yapılması zo-
runludur. Kalibrasyon sertifikalarının ve kalibrasyon verilerinin 
saklanması, testleri yapılan cihazların geriye dönük izlenebilir-
likleri açısından önem arz eder.

1971 yılında kurulan National Environmental Balancing Bureau 
(NEBB) test ayar dengeleme süreçleri için uluslararası sertifika-
landırma kuruluşudur. Birliğe üye firmalar, ısıtma, klima ve ha-
valandırma sistemlerinin, elektronik ve biyolojik temiz odaların 
ve laboratuvarların,  test, performans, ayar ve balans işlemleri, 
ses ve titreşim ölçümlerini gerçekleştirmektedir. NEBB belgeli 
firmalar sadece ölçüm yapmak ve raporlamakla kalmaz, aynı 
zamanda pratik çözümler de üretebilirler, bu yönde eğitilirler. 
NEBB'in sertifika eğitim ve test programları sektörün en titiz 
takip edilen programlarından biridir. 
İklimlendirme sektörünün verdiği görev gereği, ülkemizde TAD 
faaliyetleri ISKAV tarafından FTK Komisyonu aracılığıyla yürü-
tülmektedir. Uluslararası alanda kabul gören NEBB (National 
Environmental Balancing Bureau – Ulusal Çevre Dengeleme 
Bürosu) çalışmaları rehber edinilmiştir. Faaliyetin amacı,

 oluşturulmasını sağlamak,

 sertifikalandırmak ve gözlemlemek

  hedeflemek

 güven sağlamak

 yapılması sağlanarak haksız rekabetin önüne geçmek
olarak ifade edilmiştir. ISKAV TAD eğitimleri ve belgelendirmeyi 
yıllardır başarıyla sürdürmektedir.

Kaynaklar
[1] REHVA COVID-19 Guidance Document, Rehva European HVAC 
  Journal, Vol 57, issue 2, Nisan 2020.

  Yayın No: 481/2, ISBN: 978-9944-89-569-9, Temmuz 2017

[4] Heperkan, H., İç hava kalitesi ve binaların enerji verimliliği, 
  Termoklima, Aralık 2011.
[5] Heperkan, H., Bina Isıtma Sistemini Seçerken Enerji Verimliliği, 
  Termo Klima Dergisi
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Binalarda, endüstride ve altyapı 
uygulamalarında bulunan ısıtma, 
soğutma, havalandırma sistem-
lerinin yanı sıra su temini ve atık 
su uygulamalarında da kullanılan 
pompa sistemlerinin öncü markası 
Wilo, 10 bine yakın ürün gamı ile 
enerji kaynaklarının akıllı ve verimli 
kullanıldığı bir dünya için çözümler 
sunuyor. İnsanlar, ürünler, hizmet-
ler, fabrikalar ve makineler arasın-
da akıllı ağ bağlantıları oluşturarak 
akıllı çözümleri hayata geçirmek 
için dijitalleşmeden etkin şekilde 
yararlanan Wilo, hayatı daha kolay 
hale getirmeyi hedefliyor. 

Pompa endüstrisinin lider teknoloji 
şirketi Wilo, dünya çapında daha 
iyi yaşam standartlarına ulaşmaya 
ve iklim değişikliği karşısında su 
yönetim sistemlerinin verimliliğini 

sistemleri ve çözümleriyle dünya-
nın her yerinden insanlara akıllı, 
verimli ve iklim dostu bir şekilde 
su sağlamaya katkıda bulunuyor. 
Wilo, bu özverisi ile bu yıl dünya 
çapında faaliyet gösteren 49 diğer 
şirketle birlikte Birleşmiş Milletler 
ve Bloomberg'in "50 Sürdürüle-
bilirlik ve İklim Lideri" adlı küresel 
sürdürülebilirlik ve iklim koruma 
girişimine katılmak üzere seçil-
di. İklimin korunması, enerji ve 
kaynak verimliliği ile dijital dönü-
şüm gibi konularda faaliyetlerini 

sürdüren Wilo; küresel ağ ortak-
larıyla birlikte, geleceğe yönelik 
iklim dostu çözümler geliştiriyor, 
politik çevrelerle, iş dünyasıyla 
ve STK'larla kurulan diyalogları 
proaktif olarak teşvik ediyor. "50 
Sürdürülebilirlik ve İklim Lideri" 
girişiminin bir parçası olarak ka-
tılımcı şirketler, çevre ve iklimin 
korunması veya sosyal adalet gibi 
güncel sorunlar hakkındaki tartış-
malara önemli katkılar sağlayacak. 
Katılımcılar aynı zamanda kısa 
belgesellerle kendi sürdürülebilir-
lik faaliyetlerinin sonuçlarını dijital 
olarak sunacak. Wilo, bu belgesel 
film sayesinde, sürdürülebilirlik ve 
iklimin korunması konusunun şir-
ket sınırlarının ve ulusal sınırların 
ötesinde tanıtılması için insanları 

teşvik edebilmeyi hedefliyor.  Wilo 

sürdürülebilirlik stratejisinin bir 

parçası olarak önümüzdeki yıllar-

da insanların hayatlarını derinden 

etkileyecek altı küresel mega trend 

tanımladı. Globalleşme, akıllı şehir-

ler, enerji sorunu, iklim değişikliği, 

kuraklık ve dijital dönüşüm olarak 

belirlenen mega trendlerle bağlan-

tılı çözümler geliştirmek üzerine 

çalışmalar yapıyor. Tüm yatırımla-

rını dünyaya hızla yön verecek bu 

mega trendler ışığında gerçekleş-

tiren Wilo; yüksek verimli tekno-

lojileri ve akıllı ürünleri ile dünya 

kaynaklarının, suyun ve enerjinin 

daha tutumlu bir biçimde kullanıl-

masına katkı sağlamak amacıyla 

Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriyor.

Türkiye’de ve ihracat yaptığı beş 
kıtadaki 75’in üzerindeki ülke-
de yalıtım sektörünün önde ge-
len firmalarından ODE Yalıtım, 
dijital dönüşümü ve sektörün 
ihtiyaçlarını göz önünde bulun-
durarak geliştirdiği hizmetlerine 
bir yenisini daha ekleyerek “ODE 
BIM Kütüphanesi”ni oluşturdu. 

standardı olarak kabul edilmeye 
başlanılan BIM (Yapı Bilgi Modelle-
mesi), ürünlere ait akıllı üç boyutlu 
modellerin oluşturulmasıyla baş-
layan bir süreç olup, projenin ya-
şam döngüsü boyunca (Planlama, 
tasarım, inşa etme, operasyon ve 
bakım) disiplinler arası koordinas-
yonuna ve projenin simülasyonuna 
olanak sağlıyor. Tüm paydaşların 
projede daha aktif bir şekilde yer 
alması olası hata ve çakışmaların 
önlenmesi ile zaman tasarrufu ya-
ratıyor. Projelerin BIM ile tasarlan-
ması, süreçlerin verimli işlemesini 

bu sayede maliyetlerin düşürülmesi 
avantajlarını da beraberinde getiri-
yor. ODE Yalıtım tarafından sektöre 
kazandırılan ODE BIM Kütüphane-
si, içerisindeki ürün modellemeleri 
ile tesisat tasarımında oluşturulan 
boru ve kanallarda kullanılacak 
ürünü kolaylıkla seçip tasarıma ko-
laylıkla eklemeyi sağlıyor. Yapı bilgi 
sistemi yazılımı olan Revit’in 2019 
sürümü esas alınarak hazırlanan 
ODE BIM Kütüphanesi, içerisindeki 
akıllı objeler ile projede ihtiyaç du-
yulan tüm teknik verileri barındırı-

sonra, ürün hakkındaki teknik ve 
uygulama bilgilerine kolaylıkla eri-
şilebiliyor. Programa herhangi bir 
eklenti (plug-in) yapılmadığı için 
kullanıcıların alışkanlıklarına mü-
dahale edilmezken proje dosya ya-
pısında bir değişiklik yaşanmasının 
ve veri kaybının da önüne geçiliyor. 
ODE BIM Kütüphanesi’nde yer 
alan kullanım kitapçığı ise başlan-

gıç seviye kullanıcıların dahi siste-
mi kolaylıkla indirip kullanmasına 
imkân tanıyor.  

Erhan Özdemir: “Yenilikçi ürün ve 
hizmetlerimizle sektöre değer ka-
tıyoruz”
Dijital dönüşümün getirdiği deği-
şimler ve sektörün gerekliliklerini 
göz önünde bulundurarak geliş-
tirdikleri ürün ve hizmetlere ODE 
BIM Kütüphanesi ile bir yenisini 
eklediklerini söyleyen ODE Yalıtım 
Satış ve Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı Erhan Özdemir, “Bu yı-
lın başında lanse ettiğimiz ve K’si 
Kurum İçi Girişimcilik, O’su Ope-
rasyonel Mükemmellik, D’si ise Di-
jital Dönüşüm’ü temsil eden KOD 
2020 kapsamında sektörümüze 
ilkleri kazandırmaya devam edi-

dünya standardı olan BIM, ülke-
mizde de son yıllarda kullanılmaya 
başlandı. Bu sistemi, sektörde bir 

ilk olarak, ürünlerimizin modelle-
mesini yaparak kütüphane haline 
getirdik ve hem ülkemizde hem de 
ihracat yaptığımız 75’in üzerinde 
ülkedeki inşaat projelerinde faali-
yet gösteren paydaşlarımızın kul-
lanımına sunduk. Yakın zamanda 
yine inşaat sektörüne yönelik yeni-
likçi bir hizmet olan online sistem 
seçim aracı ODE Select’i devreye 
almıştık. Yenilikçi ürün ve hizmet-
ler geliştirip sektörümüze değer 
katmaya önümüzdeki dönemde 
de devam edeceğiz” diye konuştu.
ODE BIM Kütüphanesi’ne www.
ode.com.tr/bim adresi üzerinden 
ulaşarak BIM dosyalarını ve detaylı 
bilgiler içeren kullanım kitapçığını 
bilgisayara indirmek mümkün.

Aironn A.Ş.’nin Kocaeli Kartepe Tesisi ve 
Test Laboratuvarlarını ziyaret etti.
Aironn A.Ş.’nin geçen yıl Eylül ayında dü-
zenlediği “Türkiye’de AMCA Tarafından 
Akredite Edilen İlk ve Tek Fan Performans 
Test Laboratuvarı” lansman toplantısına 
katılan Prof.Dr.A.Nilüfer Eğrican, toplantıda 
Test Laboratuvarını yerinde görme isteğini 

dile getirmişti. Yeni laboratuvar yatırımla-

rının da tamamlanmasıyla, 19 Ağustos’ta 

Prof.Eğrican’ı üretim tesisi ve laboratuvarla-

rını gezdirerek bilgi aktaran firma yetkilileri, 

bu anlamlı ziyareti için Prof.Eğrican’ın mes-

lekte 50.yılını kutlayarak bir plaket takdimi 

ile teşekkürlerini dile getirdiler.





22

termoklima
www.termoklimadergisi.com

K
IS

A
 K

IS
A

Ekim 2020

İklimlendirme sektörünün öncü markası Alarko 
Carrier, kış yaklaşırken Alarko Kombi’nin fark 
yaratan özelliklerine dikkat çeken yeni bir rek-
lam kampanyasına imza attı. Alarko Kombi’nin 
efsane jingle’ını yeniden gündeme getirecek 
olan kampanya, televizyonlarda yayına başladı.
Kombi dendiğinde akla ilk gelen jingle yine 
ekranlara dönüyor: “Alarko Kombi. Gerçek 
kombi, gerçek konfor.” Alarko Kombi’nin yeni 
reklam filmleri de yıllardır dillere pelesenk olan 
bu jingle ile başlıyor. Alarko kırmızısı bir ortam-

reklamın ana karakteri çıkıyor ve üç farklı mo-
-

şıyan kampanya tamamen ürün özellikleri üze-
rine yoğunlaşıyor. Türkiye’nin en sessiz kombisi 

“Seradens Süper”i anlatırken oyuncu ortamı 
susturuyor, boyutlarıyla her yere sığabilen “Sü-
per Fit” modelini anlatırken kendini neredeyse 
ikiye katlıyor ve çift yoğuşmalı “Seradens Süper 
Plus” modeli anlatırken de iki karaktere bölü-

-
mesi de “Alarko Süper Kombi Ailesi” filmlerinin 
ortak noktasını oluşturuyor. Prodüksiyonunu 
Society’nin üstlendiği reklam filmlerinin yönet-
men koltuğunda Ariel Goldenberg yer alıyor.

KAMPANYA KÜNYESİ
Reklamveren: Alarko Carrier
Reklamveren Pazarlama Ekibi: Volkan Arslan, 
Hüdai Öztürk
Marka: Alarko Kombi

Reklam Ajansı: 

Kreatif Direktör: Esra Ayas Özalp, İlker Zaharya

Yaratıcı Ekip: Esra Ayas Özalp, Fatma Erkuş, 

Berk Kuruçay

Müşteri Ekibi: Büşra Keskin, Derya Ergün

Prodüksiyon Şirketi: Society 

Yapımcı: Alper Evirgen

Yönetmen: Ariel Goldenberg

Ses Tasarımı: Melodika

Medya Ajansı: Skala Medya

Mecralar: TV, internet, radyo, dergi

İklimlendirme sektörünün hayatı 
kolaylaştıran markası Bosch Ter-
moteknik, yeni 20 kW kapasiteli 
Condens 2200i W model yoğuş-
malı kombisinin özelliklerine bilgi-
lendirme dokümanında yer verdi.
Bosch Termoteknoloji, Bosch 
Condens 2200i W yoğuşmalı 
kombisinin teknik özelliklerini 
tek sayfalık bilgilendirme dokü-
manında resmi web sitesinde 
yayınladı. Bosch Termoteknoloji, 
“Evinde konfor sağlamak çok 
kolay” sloganıyla kullanıcılarıyla 
buluşturduğu dokümanda, ürü-
nün yeni 20 kW kapasitesini de 
anlattı.

Condens 2200i W sağladığı yük-
sek enerji tasarrufu, kolay kuru-
lum, montaj avantajı ve konfor 
sağlayan sessizliği öne çıkıyor. Ci-
hazın Bosch oda kumandalarıyla 
uyumluluk özelliklerine kadar 
birçok detayının paylaşıldığı özet 
doküman, özellikle son kullanı-
cıların ürün hakkında rahatlıkla 
bilgi alabilmesini sağlıyor.
Bosch Termoteknoloji, “Her za-
man her yerde Önce Müşteri” 
bakış açısıyla tüketici ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak hazi-
ran ayında Condens 2200i W’nin 
20 kW kapasitesini satışa sun-
muştu. Geniş modülasyon aralı-

ğı ile çok düşük ısı ihtiyaçlarında 
bile yüksek tasarruf sağlayan yeni 
nesil yoğuşmalı duvar tipi kombi 
Condens 2200i W, özellikle kü-
çük evlere uyumluluğuyla müşte-
rilerin beklentilerini karşılıyor.

Enerji verimliliği skalasında A sı-
nıfında yer alan, 20 kW ısıtma 
ve 25 kW sıcak kullanım suyu 
kapasitesine sahip olan Bosch 
Condens 2200i W, yoğuşma 
teknolojisi sayesinde doğal gaz 
faturalarında tasarruf sağlıyor. 
Bununla birlikte, mükemmel izo-
lasyonu sayesinde çok düşük ses 
seviyesinde çalışan cihaz, 24 kW 

kapasitede maksimum 45 dB(A) 

ve 20 kW kapasitede yalnızca 43 

dB(A) ses gücüne sahip.

İklimlendirme sektörünün öncü şirketi Daikin, 
çevreci buluşları ve ürünleriyle de hayata katkı 
veriyor. Kurum kültürünün önemli bir parçası 
olan ‘çevre’ konusuna verdiği önemi her fır-
satta vurgulayan Daikin Türkiye, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı’nın 12 Temmuz 2019 tarihli 
ve 30829 sayılı Resmi Gazete yayınlı ‘Sıfır Atık 
Yönetmeliği’ni en hızlı şekilde uygulayarak sek-
töründe İstanbul’un ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya 
hak kazanan ilk şirketi oldu.  Bakanlığın yayın-
ladığı ilgili yönetmelik ile harekete geçen Daikin 
Türkiye, kendi bünyesinde ‘Sıfır Atık Yönetmeli-
ği’ hazırlayarak ilk adımı attı. Ardından da ‘Sıfır 
Atık Eylem Planı’ oluşturarak süreci hızlandır-
ma yoluna gitti. Dakin Türkiye, Sıfır Atık Eylem 

Planı çerçevesinde oluşturulan koordinasyon 
kurulu mevcut durumun değerlendirmesini 
yaparak bir yol haritası belirledi. Plan dahilin-
de gerekli tedarikler sağlanıp, eğitimler veril-
di. Kısa sürede elde edilen başarı sonucunda 
Daikin Türkiye, kendi sektöründe İstanbul’un 
‘Sıfır Atık Belgesi’ alan ilk şirketi oldu.  Sıfır Atık 
Projesi kapsamında Daikin Türkiye A.Ş. Genel 
Merkez ve Daikin Akademi binalarında tüm 
masa altı çöp kovaları kaldırılarak gerek çöp 
poşetlerinin israfı, gerekse atık yönetimi daha 
kolay hale getirildi. Tüm dünyayı etkisi altına 
alan Covid-19 ve sonrası pandemi sürecine de 
entegre edilen projeyle tıbbi atık üniteleri bina-
larda daha uygun yerlere konumlandırıldı. Dai-
kin Türkiye bu çalışmasıyla atıkların yönetilebilir 
bir süreç ile sisteme kazandırılmasını, atıkların 
minimum seviyeye çekilmesini, atık bilincinin 
sadece iş ortamında değil, bireysel alanlara da 
yayılan bir olgu haline gelmesini amaçladı. 

GERİ DÖNÜŞÜM NEDEN ÖNEMLİ?

 ile 17 ağacın hayatı kurtulur.

 yaklaşık olarak 600 bin litre suyu kirletme 

 kapasitesine sahiptir.

 teneke kutu 10-100 yıl, sigara filtresi 2 yılda 

 yok olur. 

 15-20’sini geri kazanabilir nitelikli atıklar 

 oluşturuyor. Bu aynı zamanda atıkların milli  

 servet olduğu anlamına gelir. 

 dönüşümünden elde edilen enerji 100 

 watt’lık bir ampülü 20 saat çalıştırabilir.

 litre petrol tasarrufu sağlanır.
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TEKNİK VE MESLEKİ BİLGİLERİN PERİYODİK YAYINLARI Eylül 2020

2

Isıtma ve soğutma 
sistemlerindeki tortu 
ve pisliklerin
ayrılması

Caleffi Türkiye’nin Idraulica isimli 

yayını 2019 senesinde Türki-

ye’deki ilk sayısını çıkarmıştı. Tek-

nik ve mesleki bilgilerin bulundu-

ğu Idraulica’nın 2. sayısı ise Eylül 

2020’de çıktı.

Yayının bu sayısında Isıtma ve 

Soğutma Sistemlerindeki Tortu 

ve Pisliklerin Ayrılması konusu 

seçildi. 

Editörlerin – Ceren Ercan ve Nil 

Beste Bıçakcı’nın - notu ise şu 

oldu: “Sistemlerde en çok rast-

lanılan sorunları irdeleyip; en çok 

karşılaşılan ve göz ardı edilen 

tortunun sistemdeki varlığını ele 

almak istedik. Bu sorunu seçtik 

çünkü tortu ve pislik, sistemdeki 

tüm vanaları, boruları özetle tüm 

cihazları etkisi altına alarak; sis-

tem veriminin azalmasına ve yük-

sek enerji sarfiyatına neden olur. 

Temel olarak sorunu genelden 

detaya doğru inceleyerek doğru 

sistem ve çözümleri ele aldığımız 

bu sayıda en başta sorumlulu-

ğunu aldığımız Teknik Referans 

Noktası olma iddiasını en doğru 

şekilde taşımaya devam edi-

yoruz. Idraulica'yı tamamlamış 

olmanın verdiği gurur ve mutlu-

lukla yeni sayımızı huzurlarınıza 

sunuyoruz. Bizler ise sektöre en 

yararlı olabilecek teknik konuları 

belirleyerek; bu konuları en ob-

jektif haliyle sunmak için gönüllü 

bir şekilde çalışmaya devam ede-

ceğiz.”

E.C.A.’nın yeni nesil  kombisi 
Confeo Premix, tam dokun-
matik cam ekranı ve inovatif 
tasarımıyla soğuk havalarda 
mekanlarınızı ısıtmaya hazır. 
Modern dizaynı  ve çevre dostu 
özellikleriyle  üst segment bir 
ürün olarak göze çarpan Con-
feo Premix, sessiz çalışma kabi-
liyetinin yanı sıra akıllı uygula-
malarıyla yeni nesil kombilerin 
tüm avantajlarını sunuyor.
E.C.A.’nın yeni nesil kombisi 
Confeo Premix, tam dokunma-
tik cam ekranı ve cam ön pa-
nelli inovatif tasarımıyla soğuk 

günleri sıcacık bir konfora dö-
nüştürüyor. Confeo Premix, ErP 
yönetmenliğine uygun, A ener-
ji verimlilik sınıfıyla kullanıcısı-
na yüksek tasarruf sağlarken, 
minimal boyutlarıyla çok az yer 
kaplıyor. Düşük gaz emisyon 
değerleri ile çevre dostu bir 
ürün olarak tasarlanan Con-
feo Premix kombi, doğalgaz ve 
LPG’li olarak iki farklı kullanım 
seçeneğine sahip.  E.C.A. Con-
feo Premix kombi, 24 –30 – 35’ 
kW’  olarak üç farklı kapasite 
ile sunuluyorken homojen yan-
ma sağlayan özel sistemi, 47 

dB değerindeki sessiz çalışma 
özelliği ve yıllık bakım hatırlat-
ma özelliğiyle öne çıkıyor.  
Confeo Premix, tesisatı ve kom-
biyi koruma altına alan otoma-
tik By-Pass ve sesli uyarıya sahip 
açıklamalı hata bildirim sistemi 
ile güvenli bir kullanım imka-
nı sunuyor. Öte yandan E.C.A. 
Confeo Premix kombi,  boost 
özelliği ile yüzde 15’e kadar 
cihaz kapasitesinin üstüne çı-
karak daha konforlu sıcak su 
alma imkanı sağlıyor. Akıllı 
oda termostatı vasıtasıyla iOS 
ve Android uygulamaları ile in-

ternet üzerinden kontrol edi-
lebilen Confeo Premix; çocuk 
kilidi, Türkçe-İngilizce dil seçe-
neği ve açıklamalı menü içerik-
leri gibi özellikleri bünyesinde 
barındırıyor.

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği 1885 

yılında Türk ve İtalyan iş adamlarınca kurul-

muş ve merkezi İstanbul’da olmakla beraber 

Ankara Büyükelçiliği’nde ve Kocaeli Sanayi 

Odası bünyesinde bir şubesi olan ve yakla-

şık 700 üyesi bulunan bir dernektir. İtalya ve 

Türkiye arasındaki ticari ilşkileri geliştirmek ve 

güçlendirmeye yönelik sayısız faaliyetler ger-

çekleştiren Oda, bu faaliyetler kapsamında 

MCE fuarının da Türkiye’deki temsilciliğini 

yürütmekte ve fuara katılım sağlayan firma-

lara süreçlerde tam destek vermektedir.

MCE 2022 (Mostra Convegno Expocom-

-

lendirme ve Yenilenebilir Enerji fuarının 

42. Edisyonu 08-11 Mart 2022 tarihleri 

arasında İtalya’nın Milano kentinde ger-

çekleşecektir. Ekonomi Bakanlığı tarafın-

dan teşvik kapsamında olan ve prestijli 

fuarlar listesinde yer alan MCE fuarına 

Türk firmalardan katılım talebi oldukça 

yüksektir. Öyle ki Türkiye İtalya’dan sonra 

fuara en çok bireysel katılımda bulunan 

ikinci ülkedir.

Fuarla ilgili daha fazla bilgi için İtalyan Ticaret 
ve Sanayi Odası Derneği ile irtibata geçebilir 
ve fuarın resmi web sitesini ziyaret edebilirsi-
niz. www.mcexpocomfort.it/en 

İtalya ve Türkiye’de ticari ilişkilere başlamak 
ya da güçlendirmek isteyen şirket ve ku-
rumları destekleyen İtalyan Ticaret ve Sanayi 
Odası Derneği fuar ve diğer tüm konularda 
üyelerine destek sağlamaktadır. Oda hizmet-
leriyle ilgili detaylı bilgi için de İtalyan Ticaret 
ve Sanayi Odası Derneği ile cciist@cciist.

com adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
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Endüstriyel tesislerin toz, gaz ve duman prob-

lemlerine yönelik çözümler geliştiren Bomak-

san, yaşadığımız pandemi koşullarına Ar-Ge 

çalışmalarıyla geliştirerek ürettiği ‘Temiz Hava 

Dolabı’ ile katkı sağlamayı amaçlıyor. Kapalı 

ortamların hava kalitesini yükselterek, virüsün 

yayılmasını engellemeye yardımcı yeni nesil 

filtrasyon sistemine sahip olan Temiz Hava 

Dolabı, pek çok ülkeden de talep alıyor.

Hava temizleme alanında 34 yıllık deneyimi-

ni Ar-Ge çalışmalarına aktaran Bomaksan,  

kapalı ortamların hava kalitesini yükseltmek 

ve virüsün yayılmasını engellemeye yardımcı 

olmak için BOA AIR markasıyla Temiz Hava 

Dolabı’nı geliştirdi. Pandemi döneminde de 

devam eden Ar-Ge çalışmaları sonucunda 

hayata geçirilen Temiz Hava Dolabı, H14 sınıfı 

HEPA Filtreleri ve yüksek kapasiteli ve verimli 

EC Fanları sayesinde geniş ve kalabalık iç me-

kanların havasını efektif bir şekilde temizleye-

rek, virüs, bakteri ve nano partikülleri yüzde 

99,9 oranında etkisiz hale getiriyor. Portatif ol-

ması ve iki ebatı ile başta hastaneler, AVM’ler 

olmak üzere tüm kapalı alanların hava kalitesi 

artarak, bulaşı riski azalıyor.

Toplum için en önemli sağlık riskinin hepimi-

zin ortak soluduğu havanın kalitesi olduğu 

gerçeğinden yola çıktıklarını söyleyen Bo-

maksan Genel Müdürü R. Bora Boysan, “CO-

VID-19 pandemi süreci öncesinde, endüstriyel 

ortamlar için geliştirdiğimiz hava temizleme 

kulelerinin Ar&Ge çalışmaları devam etmek-

teydi. Bu süreçte pandemi ülkemizde de baş-

layınca, Bomaksan olarak hava kulelerinde 

edindiğimiz bilgi ve deneyimi, iç ortam hava 

kalitesini yükseltmek ve enfeksiyonun yayıl-

masını engellemeye yardımcı olmak adına 

kullanabileceğimizi düşündük. Bu fikirleri çok 

hızlı bir şekilde ürünleştirebildik ve Temiz Hava 

Dolabı’nı geliştirdik. Ar-Ge’nin ciromuzdan al-

dığı pay 2. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine 

göre yaklaşık 4 kat arttı” dedi.

Merkezi havalandırma sistemi bulunan ya da 

bulunmayan tüm kapalı ortamlarda doğal ha-

valandırma yapılsa bile taze ve temiz havanın 

homojen olarak dağılımının mümkün olmadı-

ğını söyleyen Boysan, “Doğal havalandırma 

olsa bile iç kısımlara doğru ilerlendikçe hava 

kalitesi düşer. Temiz ve sağlıklı havaya sahip 
olmak isteyen işletmeler, portatif temiz hava 
dolapları ile temiz ve sağlıklı havaya kavuşa-
bilirler. BOA AIR markası ile geliştirdiğimiz 
portatif temiz hava dolapları, içerisinde bu-
lunan sınıfının en yoğun aktif karbon filtresi 
ile VOC’leri ve kötü kokuları filtrelerken, sını-
fının en yükseği olan H14 sınıfı HEPA Filtreler 
ile virüs, bakteri gibi mikroorganizmalar ile 
PM2.5 partikülleri yüzde 99,9 oranında içe-
risinde hapsederek sürekli olarak temiz hava 
sağlamasıyla öne çıkıyor. Temiz Hava Dolabı 
ile başta Almanya ve İngiltere olmak üzere bir 
çok ülkeden yoğun talep alıyoruz. Hatta ilk 
sevkiyatımızı Libya’da hastanelerin pandemi 
servislerine yaptık” dedi.

Kombilerin bakım yapılmadan kullanımı, tü-
keticiye kabarık doğalgaz faturaları ile beklen-
medik sorunlarla geri dönüyor. Baymak, kom-
bi bakımını yaptırarak kışa sorunsuz girmek 
isteyenler için tüm kombilere uygun olarak 
hazırladığı “16 Adımda Kombi Bakım Kılavu-
zu” nu yayınladı. 

Türkiye iklimlendirme pazarının lider marka-
larından Baymak, bakım zamanı gelen kom-
biler konusunda kullanıcıları uyarıyor. Kombi-
lerin her sezon çalıştırılmadan önce mutlaka 
konusunda uzman yetkili servisler tarafından 
bakımının yapılmasını söyleyen Baymak Satış 
Sonrası Hizmetler Müdürü Betül Başkır şunları 
kaydetti: “Her yıl yaptırılacak düzenli kombi 
bakımı tüketicilerin önemli düzeyde yakıt ta-
sarrufu sağlamalarına yardımcı olurken kom-
binin kullanım ömrünü de uzatıyor. Bakımı 

yapılmayan kombiler sadece yüksek doğalgaz 
faturalarına değil, can ve mal tehdidine de yol 
açabilir. Bu nedenle mutlaka kışa girmeden 
kombi bakımını yaptırmak gerekiyor. Bakım 
için yapılacak servis tercihi de büyük öneme 
sahip. Güvenilir yetkili servislerle çalışmak 
kombinizi ve ödeyeceğiniz faturaların mikta-
rını güvenceye almak için şart. Baymak olarak 
Türkiye’nin her bölgesine en iyi hizmeti sun-
mak için yılda 2 bin saate ulaşan eğitimlerle 
donatılmış geniş servis ağımızla kullanıcıları-
mıza hizmet veriyoruz.” 

Kombi kullanırken kombiyi kapatarak enerji 
tasarrufu sağlanabileceği düşüncesinin bu 
konudaki en yaygın yanlışlardan biri olduğu-
nu vurgulayan Başkır, “Bilinenin aksine doğru 
olan kombiyi kapatıp açmak yerine ısıyı sabit-
leyerek sürekli açık tutmaktır. Evde olmadığı-
nız zamanlarda kombi ısısını 15-16 dereceye 
getirerek, kombinin yeni çalıştırıldığı zaman 
harcadığı enerjiden daha az enerjiyle tasarruf 
sağlayabilirsiniz. ısı yalıtımı, cihaz seçimi ve 
kombi bakımıyla yüksek verim alırken, doğal-
gaz faturalarında da yüzde 30’a varan enerji 
tasarrufu elde edebilirsiniz.” diye ekledi. 

Baymak, yetkili servislerine verdiği kapsamlı 
eğitimlerini COVID-19 döneminde hijyen eği-
timleri ile genişletti. Kişisel bakım, maske ve 
en az 1,5 metre sosyal mesafe kuralı ile çalı-

şan Baymak teknisyenleri, korunaklı giysilerini 
giyerek her kullanım öncesi ve sonrasında de-
zenfekte edilen aletlerle kombi bakım işlemle-
rini gerçekleştiriyor. 

16 Adımda Kombi Bakımı
1- Gaz kaçak ve gaz basınç değeri kontrolleri
2-  Modülasyon ve kapasite ayarlarının
 yapılması
3-  Filtre, vana kontrol ve temizliği
4-  Baca ve baca grubu bağlantılarının 
 kontrol/ temizliği
5-  Ortamın hacim ve havalandırma kontrolleri
6-  Sızdırmazlık kontrolü ve hava alma
7-  Cihazın içindeki genel parçaların dış 
 temizlikleri
8-  Sirkülasyon pompasının kontrol ve temizliği
9-  Elektriksel kontroller ve oksidasyon 
 temizlikleri
10-  Genleşme tankı sağlamlığı ve hava basınç 
 kontrolü
11-  Yanma odası, brülör grubu ve ana eşanjör 
 kontrol ve dış temizliği

13-  Hidrolik grup dış temizliği
14-  Elektrik voltaj, su basınç ve gaz basınç 
 değerlerinin ölçümü
15- Yoğuşma sifonu ve gideri bakım ve
 uygunluk kontrolleri
16- Baca gazı analiz cihazı ile yanma değerleri 
 uygunluk kontrolleri
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Kombinin mucidi Vaillant, daha yeşil 
bir dünyaya katkı sağlamak amacıy-
la hayata geçirdiği Green IQ ürün 
konsepti kapsamında sıra dışı bir 
kampanyaya imza atıyor. “Sizlerin 
ve dünyanın ihtiyaçlarının farkında-
yız” diyen Vaillant Türkiye, Vaillant 
Green IQ ürünlerinin arkasında ya-
tan felsefeyi, hayata geçirdiği dijital 
kampanya ile müşterilerine ulaştı-
rıyor. “Farkında olmak ayrıcalıktır” 
manifestosu ile başlatılan iletişim 
kampanyası, Vaillant’ın “Sürdürü-
lebilirlik”, “Teknoloji”, “Konfor”, 
“Verimlilik” vaatleriyle destekleniyor. 
Kampanya kapsamında GreenIQ 
konseptine özel web sitesi https://
farkindaolmakayricaliktir.com‘u ha-
yata geçiren Vaillant Türkiye; ayrıca 
podcast’ler ve sosyal medyada yü-
rüttüğü çalışmalarla farkındalık ya-
ratmayı amaçlıyor. 

Green IQ konseptinin Vaillant’ın us-
talık eseri olduğunu belirten Vaillant 
Türkiye Pazarlama Direktörü Hazım 
Bumin “Tasarruflu, uzun ömürlü 
ürünlerle ülke ekonomisine katkıda 
bulunmak amacıyla çalışıyor, tekno-
lojik yatırımlarımıza uzun yıllardır ara 
vermeden devam ediyoruz. Vaillant 
olarak ayrıcalıklı bir dünyada yaşa-
dığımızın farkındayız. Dünyamızı 
korumak için, 146 yıllık deneyim ve 
teknolojimizle, yaşamın kıymetini bi-
lenler, doğanın ve geleceğin farkında 
olanlar, sadece akıllı seçimler yapan-
lar için Vaillant Green IQ’yu doğaya 
en saygılı şekilde ürettik. Green IQ, 
kombinin mucidi Vaillant’ın üretim 
teknolojisinin geldiği son nokta.  
Bu nedenle Vaillant’ın müşterisinin 
hayatını kolaylaştırma hedefiyle 
sunduğu tüm hizmetleri ve temsil 
ettiği bütün değerleri ürünlerimizle 

müşterimize sunmaya karar verdik. 
“Sürdürülebilirlik”, “Teknoloji”, 
“Konfor”, “Verimlilik”, farkında ol-
duğumuz takdirde hem yaşam tarzı-
mıza hem dünyaya etkisi büyük olan 
kavramlar. Bu nedenle kampanya-
mızda “Farkında olmak ayrıcalıktır” 
diyoruz” ifadelerini kullandı.   
Vaillant Türkiye Avrupa’da sosyal so-
rumluluk felsefesi ile hayata geçirilen 
Green IQ konseptinin yanı sıra Doğa 
Derneği ile gerçekleştirdiği projelerle 
de farkındalık yaratıyor.  2015 yılın-
dan bu yana sürdürülebilir ve çevreci 
yaklaşımıyla örtüşen Doğa Derneği 
ile çalışmalarına devam eden Vail-
lant Türkiye, ülkemizde ve dünyada 
nesli tükenme tehlikesi altında bu-
lunan küçük akbabaların korunma-
sına yönelik farkındalık çalışmaları 
yürütüyor. 
Vaillant Türkiye,  Green IQ konsepti 

ile vadettiği sürdürülebilirlik, tekno-
loji, konfor ve verimlik konularında 
kampanyaya özel hazırlanan pod-
castler ile de kullanıcıların farkında-
lığını artırmayı hedefliyor.  “Farkında 
olmak ayrıcalıktır” web sitesinden 
de ulaşılabilen podcast’lerde Ha-
berci ve Program Yapımcısı Güven 
İslamoğlu “Sürdürülebilirlik” ve 
“Verimlilik” konusunu ele alırken 

“Konfor” konularına değiniyor.

Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi 
yürütücülüğünde düzenlenen ve sektörün en 

-
sisat Mühendisliği Kongresi için Düzenleme ve 
Yürütme Kurulu ilk toplantılarını gerçekleştire-
rek çalışmalara başladı. 
Düzenleme ve Yürütme Kurulu toplantıları, 
COVID-19 salgını nedeniyle kişisel mesafenin 
korunabilmesi amacıyla çevrim içi olarak ger-
çekleştirdi.

DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI
TESKON 2021 Düzenleme Kurulu ilk toplantısı, 
15 Temmuz 2020 tarihinde 10 üyenin katılımı 

Harun Erpolat başkanlığında gerçekleştirilen top-
lantıya Adana, Ankara Antalya, Bursa, Diyarbakır, 
Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, 
Mersin ve Samsun Şube temsilcileri katıldılar. 
Toplantıda bir önceki kongre hakkında genel bil-
gilendirme yapıldı ve 15. kongrenin 2-5 Haziran 
2021 tarihlerinde Odamız Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi, İzmir’de yapılmasına karar verildi. 

Kongre Yürütme Kurulu’nun belirlendiği toplan-
tıda Kongre Sekreteri olarak Şubemiz Teknik Gö-
revlisi Sungu Köksalözkan belirlendi. 

YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

Kurulu ilk toplantısını 25 Temmuz 2020 tarihin-
de gerçekleştirdi. Toplantıya, Yürütme Kurulu 

Güniz Gacaner Ermin, Kemal Gani Bayraktar, 
Kirami Kılınç, Mehmet Soğancı, Necmi Varlık, 
Nurdan Yıldırım, Seçkin Erdoğmuş ve Ziya Hak-
tan Karadeniz'in yanı sıra Kongre Sekretaryası 
adına Sungu Köksalözkan ve Önder Sözen ka-
tıldı. Toplantıda, Yürütme Kurulu Başkanlığı'na 
Ziya Haktan Karadeniz seçildi ve etkinliğe ilişkin 
çalışmalar başladı.
Toplantıda ayrıca ilk çağrı broşürü ve afişin 
hazırlanarak duyuruların başlamasına ilişkin 
çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda bildiri 
konuları ve bildiri takvimi için görüşler oluşturu-
larak Bilim Kurulu’yla paylaşıldıktan sonra son 
şeklinin verilmesine karar verildi.

TESKON 2021 ANA TEMA: MEKANİK 
TESİSATTA DÖNÜŞÜM
Tesisat mühendisliği alanında enerji verimliliği, 
dijitalleşme ve iç çevre kalitesi ana başlıklarının 
yanında, küresel salgın sırasında hastalıkların 
yayılmasında mekanik tesisat bileşenlerinin et-
kisi de önemli bir başlık haline geldi.  Şimdiye 
kadar uygulanan çözümlerin salgın sırasında 
kullanılamaz hale gelmesi ya da çok özel ön-
lemler altında kullanılabilmesi nedeniyle önü-
müzdeki yıllarda mekanik tesisat bileşenleri-

nin yeni yaklaşımlarla tasarlanması ve 
mevcut sistemlerin dönüşümü öncelikli gün-
demimiz olacak. Bu fikirler doğrultusunda TES-
KON 2021'in ana teması "Mekanik Tesisatta 
Dönüşüm" olarak belirlendi. Tesisat mühen-
dislerini bekleyen bu zorlu süreç için TESKON 
2021’in sadece güncel araştırmaların ve günü-
müz teknolojisinin sunulduğu bir ortam değil, 
geleceğin tartışıldığı ve şekillendiği, mekanik 
tesisatta yaşanacak yüksek nitelikli dönüşüme 
yön verecek itici güç olması hedefleniyor.

BİLDİRİ GÖNDERİM TARİHLERİ YAYINLANDI
Kongrede öngörülen konularda sunulmak iste-
nen bildirilere ait son tarihler aşağıda verilmiştir.

Bildiri gönderimlerini http://omys.mmo.org.tr/
teskon adresinden yapabilirsiniz. (Internet Ex-
porer Kullanılmalıdır.)
Kongre ile ilgili güncel bilgileri mmoteskon.org 
adresinden edinebilirsiniz.

TESKON+SODEX FUARI
Fuar Organizasyonu Hannover - Messe Sodeks 
Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.
Fuar firması ile aşağıdaki iletişim kanallarından 
ulaşabilirsiniz.
Tel: 0 0212 334 69 00 Faks: 0212 347 10 96
e-mail: info@sodex.com.tr ve http://mmotes-
kon.org  Web: teskonsodex.com
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Baymak, dijital sadakat platfor-

mu Baymaklife’ı duyurdu.

Tüm dünyada farklı iş kolla-

rının içinde bulunduğu dijital 

dönüşüm süreci pandemi ile 

hız kazanmışken dijitalleşme 

şirketlerin ana gündemi olma-

yı sürdürüyor. Çevik, verimli 

ve hızlı çalışma anlayışıyla di-

jital dönüşüm ihtiyacını hızla 

iş yapış süreçlerine uyarlayan 

Baymak, iş ortakları için hayatı 

kolaylaştırmaya devam ediyor. 

Baymaklife kazandırıyor

Baymak sürprizlerle dolu Bay-

maklife dünyasını iş ortakla-

rının kullanımına sundu. Bay-

maklife ayrıcalıklar dünyasında 

kullanıcılar Baymak’a dair yeni-

lik ve kampanyalardan ilk elden 

haberdar olurken, BES desteği 
veya hediye puanlar kazanma-
ya devam ediyor. Kullanıcılar, 
BES desteği yerine puan seçi-
mi yaparak da Baymaklife’ın 
ayrıcalıklarından faydalana-
biliyor. Bakiyelerinde biriken 
puan karşılığında market veya 
akaryakıt çeki ya da Baymak’ın 
sevimli sincabı Bayki oyuncağı 
gibi birçok hediye kazanıyor. 
Baymaklife’ta bayiler kendi 
kampanya takiplerini portal 
ekranlarından yapabiliyor. Sis-
tem içinde kazanılan puanlarla 
liderlik tablosundaki sıralamala-
rını görerek kullandıkça kazan-
maya devam ediyorlar.

Sunduğu hizmetlerle sürekli 
olarak müşteri deneyimini iyi-
leştirmek için çalışan Baymak, 
uzun yıllardır uygulamada olan 
BES desteğine ek olarak kulla-
nıma açtığı Baymaklife ile sek-
töre önemli yenilikler katmayı 
sürdürüyor. Kullanıcı dostu mo-
bil entegre özelliğiyle öne çıkan 
Baymaklife, cep telefonlarından 
kolayca kullanılırken, kullanı-

cıların işlemlerini hızla yapabil-
mesine olanak tanıyor. 

Baymak bayileri 

emeklilikte de rahat! 

Baymak, BES desteği ile iş or-
taklarının geleceklerine ya-
tırım yapmayı sürdürüyor. 
Baymaklife’ta ilk çalıştırması 
yapılan her Baymak kombi için 
kullanıcıların BES hesabına na-
kit takviyesi yapılıyor. Böylece 
tasarrufa erken başlayan Bay-
mak bayileri emeklilikte rahat 
ediyor. 

Baymaklife geleceğin 

taahhütçülerini tek çatı 

altında topluyor

Baymak’ın yenilikçi platformu 
Baymaklife ile sektörün önü-
müzdeki süreçte kapsamlı bir 
şekilde yaşayacağı dijital dö-
nüşüm sürecinde paydaşlarını 
desteklemeyi hedeflediğinin 
altını çizen Baymak CEO’su 
Ender Çolak şunları kaydetti; 
“İklimlendirme sektöründe-
ki önemli bir ihtiyaçtan yola 
çıkarak hayata geçirdiğimiz 

Baymaklife’ın yakın bir gele-

cekte tüm sektör paydaşları için 

sektörümüzün gündemini ya-

kından takip edebilecekleri bir 

adres olacağını öngörüyoruz. 

Baymaklife’ın taahhütçülere 

sağlayacağı önemli kazanımla-

rın yanında şahsi uzmanlıkları-

nı da ilerletebilecekleri, bilgiye 

kolayca erişebilecekleri aynı 

zamanda uygulama da yapabi-

lecekleri interaktif bir platform 

olma hedefiyle tasarladık. Ge-

leceğin taahhütçülerini tek bir 

çatı altında toplayacak olan 

bu dijital platformun, Baymak 

Akademi’den sonra sektörü-

müzün dönüşümünde önemli 

bir misyona karşılık geleceğine 

inanıyorum.”

150’ye yakın ülkede faaliyet gösteren Arçelik, 
üretimde karbon nötr şirket olma hedefine 
ulaşıyor. Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak herkesin 
erişebileceği daha az kaynak kullanan iklim 
dostu ürünler geliştiren Arçelik, yüksek enerji 
verimli buzdolaplarının pazara sunulmasıyla 
geliştirdiği projeden elde ettiği karbon kredisi 
ile global üretimde 2019-2020 yıllarında kar-
bon nötr hale geliyor. Arçelik CEO’su Hakan 
Bulgurlu konuyla ilgili açıklamasında şunları 
söyledi: “Türkiye’de Enerji Verimli Buzdolap-
ları Karbon Finansmanı Projesi kapsamında 
2013-2018 yılları arasında 305.407 ton CO2 
emisyon azaltım hakkı elde ettik. Yüksek enerji 
verimli buzdolaplarını Türkiye pazarına suna-
rak elde ettiğimiz bu karbon kredisi ile 2019 
ve 2020 yıllarında küresel üretim tesislerimiz* 
karbon nötr hale gelecek. Sürdürülebilirliği 
hem insanlığın geleceği için bir zorunluluk 
hem de kârlı bir iş modeli olarak görüyoruz.” 
Arçelik’in 2013 yılında GAIA Karbon Finans’ın 

danışmanlığı ile başlattığı bu proje kapsamın-
da sağladığı 305.407 tonluk karbon kredisi, 
Doğrulanmış Karbon Standardı'na (Verified 
Carbon Standard) uygun olarak belgelendirme 
kuruluşu RINA tarafından doğrulandı. Bu kar-
bon kredisi Arçelik’in küresel üretimdeki doğ-
rudan ve dolaylı (Kapsam 1 ve Kapsam 2) sera 
gazı salımlarını dengeleyecek. Şirket 2019* 
(BSI Group bağımsız denetleyici kuruluşu tara-
fından doğrulandı), 2020 yılları için PAS 2060 
karbon nötralitesi standardı ile uyum içinde 
olduğunu beyan ederek üretimde karbon nötr 
hale gelecek. Arçelik, Kapsam 3 emisyonlarını 
düşürme hedeflerini içine alacak şekilde Bilim 
Temelli Hedeflerini ise (Science Based Targets) 
çalışmaya devam ediyor. 
Arçelik CEO’su Bulgurlu, “Dünyaya Saygılı, Dün-
yada Saygın vizyonumuzla önümüzdeki dönem-
de de gezegenimizin geleceği için yenilenebilir 
enerji ve enerji verimliliği alanında 50 milyon do-

larlık ek yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi. 
Arçelik’in, iklim değişikliğiyle mücadele kapsa-
mında karbon nötr olmayı sürdürebilmek için 
planladığı ve bu yıl yayımladığı 12. Sürdürüle-
bilirlik Raporu’nda yer alan yatırımlar ise şöyle:

15 MW’lik yenilenebilir enerji sistemi kuracak.
-

ları için %100 yeşil elektrik satın alan şirket, 
2030’a kadar küresel çapta tüm üretim tesisleri 
için %100 yeşil elektrik satın alacak. 

yatırım yapacak. 2030’a kadar Güney Afrika, 
Rusya, Türkiye, Romanya, Çin, Tayland ve Pakis-
tan operasyonlarında 2015 yılına göre üretimde 
ürün başına enerji tüketimini %45 azaltacak. 

*2019 yılında satın alınan Singer Bangladesh, 
Hindistan'da 2020 yılında üretime başlayan 
Voltbek hesaplamalara dahil edilmemiştir.
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Danışmanlık, Frascold’un gücüdür. Şirket, amacı 

kompresörün çalışma yaşamının her aşamasında, 

seçimden satış sonrasına ve servise kadar tüm 

müşterileri desteklemek olan yeni "Yetkinlik Mer-

kezi Ekibi"ni sunmaktan onur duyar. Frascold, tüm 

geliştirme sürecinde müşterilere eşlik ederek yük-

sek kaliteli satış öncesi ve sonrası hizmetler sunuyor.

Müh. Marco Perri, takım lideridir. Şirkette 10 yıldır 
çalışan elektronik mühendisidir. Ar-Ge departma-
nının omurgası olan Mr.Perri, Ar-Ge müdürü ve la-
boratuvar başkanlığına kadar bir yoldan geçmiştir.
5 yıllık Ar-Ge Laboratuvarı İcra Direktörü Müh. 
Tibor Perpenti de ekibin bir parçasıdır. Enerji 
mühendisliğinden mezun oldu ve transkritik 
çevrimler adına CO2 kompresörlerinin perfor-
mansını ölçmek için bir kalorimetre üzerine bir 
tez  verdikten sonra 7 yıl önce Frascold'a katıldı. 
Şu andan itibaren, soğutma sistemlerindeki ilgili 
deneyimini satış sonrasına taşıyacak.
Kariyerine 17 yıl önce Frascold'da torna atölye-

sinde staj yaparak başlayan Claudio Peraro, şu 
anda servis uzmanı ve yine Avrupada gerekti-
ğinde yerinde yardım sunmaktadır.

deneyime sahip bir mühendis olan Marco Bor-
tolussi, müşterilere seçim ve satış öncesi teknik 
destek sağlayacak.

"Yeni Yetkinlik Merkezi", müşterilerin ihtiyaçla-
rını ve tasarım gereksinimlerini karşılamak için 
ürünler, teknolojiler, soğutma sistemleri ve soğu-
tucular hakkında derinlemesine bilgi ve uzmanlık 
getiren müşterilerle yan yana çalışacaktır.
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LG Electronics (LG), Klima, Isıtma 
ve Soğutma Enstitüsü (AHRI) tara-
fından üst üste üçüncü kez Perfor-
mans Ödülüne layık görüldü ve test 
edilen 73 modelin tümü performans 
değerlendirmesini geçti. Perfor-
mans Ödülü almak için, tüm kate-
gorilerdeki ürünler arasından AHRI 
tarafından rastgele seçilen ürünün 
üç yıl arka arkaya performans tes-
tini geçmesi gerekiyor. Bu nedenle 
AHRI Ödülü almanın zor olduğu 
kabul ediliyor. LG, 2015'ten itibaren 
her yıl testi geçtikten sonra ilk kez 
2017'de bu ödülü aldı. 2017'den 
2019'a kadar, LG'nin yedi ürün ka-
tegorisini temsil eden toplam 73 

klima sistemi modeli test edildi ve 
değerlendirmeyi geçti. Bu ürünler 
şöyle: Değişken Soğutucu Akışkan 
(VRF), Paketlenmiş Terminal Klima 
(PTAC), Paketlenmiş Terminal Isı 

-

Isı Pompası Ekipmanı (VMHP), Su 
Soğutmalı Su Soğutma ve Isı Pom-
pası Buhar Sıkıştırma Döngüsünü 
(WCCL) Kullanan Su Isıtma Paketleri 
ve Hava Soğutmalı Su Soğutma Pa-
ketleri (ACCL). AHRI, yıllık testler için 
her kategoriden tüm ürünlerin en az 
yüzde 20'sini rastgele seçiyor. Enstitü 
daha sonra test numunelerini, önde 
gelen bir standart sertifika yetkilisi ve 
AHRI tarafından akredite edilmiş ba-
ğımsız bir üçüncü taraf laboratuvarı 
olan Intertek'e, ürünlerin spesifikas-
yonlara uygun performans gösterip 
göstermediğini doğrulamak için 
gönderiyor. 1953 yılında kurulan 

bir ticaret birliği olan AHRI, 350'den 
fazla üye şirket ile dünya çapında 
HVACR ve su ısıtma ekipmanı üreti-
cilerini temsil ediyor. Dernek, tüketici 
güvenini aşılayan sıkı bir performans 
değerlendirmesi gerçekleştirmesiyle 
tanınıyor. Ödüllü ürünler arasında 
yer alan Multi V, büyük kapasiteli 
dış ünite, LG’nin amiral gemisi ola-
rak kabul ediliyor. Orijinal olarak LG 

Kompresörü, gelişmiş performans 
ve enerji verimliliği sağlayarak ürünü 
ticari klima pazarında öne çıkarıyor. 
Eksi 30 santigrat derece gibi ekstrem 
koşullar altında mükemmel ısıtma 
performansı sergiliyor, bu da özellik-
le kışın sıcaklığın çok düşük bir se-
viyeye düştüğü Kuzey Amerika'daki 
popülerliğini açıklıyor. LG’nin küçük 
ve orta kapasiteli amiral gemisi olan 
Multi V S ise konutlarda kullanılıyor. 
Tek bir dış üniteye, 16 iç üniteye ka-

dar bağlanabiliyor, bu da onu büyük 
yerleşim alanları için bile uygun kılı-
yor. İç üniteler, müşterilerin istedikle-
ri seçimleri yapabilmeleri için duvara 
monte konfigürasyondan tavan ka-
setinden kanal tipine kadar farklı şe-
killerde sağlanabiliyor. Başka bir ser-
tifikalı ürün olan PTAC ise, otellerde 
sıklıkla kullanılan bağımsız bir birim. 
LG’nin PTAC birimleri, ısı eşanjörü-
nün korozyonunu önlemek için özel 
kaplama teknolojisi ile uygulanan 
olağanüstü dayanıklılığa sahip.
LG’nin Ev Aletleri ve Hava Çözümü 
İş Birimi Başkan Yardımcısı Lee Kam-
gyu, “Doğayı ve insan yaşamını 
zenginleştiren eksiksiz bir HVAC ve 
enerji çözümleri sağlayıcısı olan LG, 
gelişmiş performans ve ayırt edici 
teknolojiye dayalı olarak küresel 
pazardaki rekabet gücünü daha da 
güçlendirecek” dedi.

Globalde ve Türkiye’de en geniş per-
formans çözümlerine sahip Alman devi 
Knauf, akustik, ses yalıtımı, sismik, ıslak 
hacim vb. gibi performans çözümlerine 
FireWin® pasif yangın koruma çözüm-

standartlarda büyük projelere imza 
Knauf global tecrübesini teknolojiyle 
birleştirerek ortaya çıkardığı yeni nesil 
çözüm sistemleri FireWin® ile sektörün 
dinamiklerini değiştiriyor. Knauf mü-
hendisleri tarafından son teknolojiyle 
tasarlanan FireWin® Knauf'un binala-

ra yönelik yeni ve kapsamlı pasif yangın 
durdurucu ve yangından koruma çö-
züm sistemleri olarak tasarlandı. Çeşitli 
yangına karşı koruma uygulamaları için 
yangına dayanıklı plaka, sıva, silikon, 
köpük, bant, bloklar ve kelepçeleri 
içeren FireWin®, uygulandığı yüzey-
lerde uygulama çeşidine göre 4 saate 
kadar yangın dayanımı kazandırarak 
bu konuda ki gücünü ortaya koyuyor. 
Knauf yangın önleyici çözümleri, kap-
samlı ürün portföyü ve ürün gamı ile 
sunduğu bütünleşik sistem çözümleriy-
le sektörde farklılaşıyor. Yangın önleyici 
çözümlerini tek bir ürün ailesinde su-
nan FireWin® ile Knauf, yüksek tekno-
lojili yenilikçi ürünleriyle müşterilerini 
her zaman en iyi ve güvenilir ürün ve 

sistemler ile buluşturuyor. FireWin® 
ürün yelpazesi, daha öncede mevcut 
olan yangına dayanıklı plaka ve sıvalara 
ek olarak, farklı yangından korunma 
koşulları için yangın durdurucu kelep-
çe, genleşme özelliğine sahip paneller, 
akrilik dolgu, macunlar, herhangi bir 
yangın yalıtımı iyileştirmesi gerekmeksi-
zin  kablo ve boruların değiştirilmesine 
ve sonradan takılmasına izin veren ser-
vis geçiş tüpü ve benzeri yüksek perfor-
manslı ürünleri içeriyor.
Yeni nesil ürünleri FireWin® ile ilgili 
açıklamada bulunan Knauf Türkiye Ge-
nel Müdürü Ali Türker, “Knauf, yüksek 
teknolojili yenilikçi ürünleri ile müşteri-
lerine her zaman en iyi ve güvenilir çö-
zümleri sunmaktadır. Global yapı mal-

zemeleri pazarındaki yeniliklerde lider 

olan Knauf, son yıllarda alçı levha pa-

zarının geliştirilmesinde önemli katkılar 

sağladı. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz 

ki Knauf çözümleri, yüksek perfor-

mansın garantisidir. Kuru yapı sistem-

leri hem dış hem de iç mekanda hızlı, 

güvenli ve kaliteli yapıları yansıtmakta-

dır. Knauf olarak yenilikçi ürünlerimiz, 

profesyonel danışmanlık hizmetlerimiz 

ve performans odaklı çözümlerimiz ile 

yapı sektörüne yön vermeye devam 

ediyoruz. Yangından korunma yön-

temleri ve talepleri bize; daha fazlasını 

sunan yeni çözüm sistemleri geliştirme-

mize olanak sağladı” dedi.
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Kış döneminde uzayıp giden faturaları pe-

riyodik kombi bakımıyla minimize etmenin 

mümkün olduğunu belirten Emas Makina 

Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Özo-

kumuşoğlu, burada kritik noktanın hangi 

marka olursa olsun kullanıcıların mutlaka 

yetkili servisler ile irtibata geçmesi olduğu-

nun altını çizdi. Merdiven altı olarak tabir 

edilen ve kendilerini servis noktası olarak 

gösteren firmalara, kişilere itibar edilme-

mesi konusunda uyarıda bulanan Özo-

kumuşoğlu, bakımın kasım ayından önce 
yapılmasının da uygun olduğunu bildirdi.  
E.C.A. yetkili servislerinin sunmuş oldukları 
hizmetlerde işçilik ve yedek parçaya 1 yıl 
garanti uygulandığını aktaran Özokumu-
şoğlu, düzenli bakımın kombinin ömrünü 
uzattığını da sözlerine ekledi. Özokumu-
şoğlu, yetkili servis hizmeti için her ürün 
grubunda ilgili markanın kendi web site-
sinden bilgi alınmasının, internet aramala-
rında tüketicilerin karşısına ilk çıkan firmayı 
yetkili servis olarak değerlendirmemesi ge-
rektiğinin de önemini vurguladı.  

Kombi alırken tercih edilen markanın güçlü 
bir servis ağının olmasına dikkat edilmesi 
gerektiğinden de söz eden Özokumuşoğlu, 
E.C.A.’nın 81 ilde 300’den fazla servis mer-
kezi olduğunu aktardı. Binaların yalıtımının 
da tasarrufu etkileyen önemli bir unsur ol-
duğunu belirten Özokumuşoğlu, “Müşte-
rilerimizin kombi bakımlarını her sene kış 

sezonunun başladığı kasım ayından önce 
yetkili servislerine yaptırmaları gereklidir. 
Bu doğalgaz tasarrufu yapılmasına ciddi 
anlamda katkı sağlar. Öte yandan kombiyi 
açıp kapamak yerine belirli bir seviyede ça-
lışır halde bırakmak hem performans anla-
mında hem de fatura anlamında tüketicile-
re faydalı olur. İlave olarak oda sıcaklığını 1 
derece düşürmek yüzde 6 seviyesinde yakıt 
ekonomisi sağlar. Bu nedenle kombi ile bir-
likte oda termostatı ve termostatik radya-
tör vanası kullanmak tüketicilere konfor ve 
tasarruf sağlayan bir faktör” dedi.

Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkede pazar lideri 

konumunda olan DemirDöküm, sektörün 

geleceğini şekillendirmeye devam ediyor. 

İklimlendirme sektöründeki 66 yıllık biriki-

mi, teknolojisi ve nitelikli iş gücü ile birçok 

ilki hayata geçiren DemirDöküm, Türkiye'yi 

yüksek kapasiteli (kaskad) cihazlarda üre-

tim üssü yapmak için Bozüyük fabrikasına 

yeni bir yatırım yaptı. Yenilikçi ürünleriy-

le küresel pazardaki iddiasını her geçen 

gün artıran DemirDöküm, yeni yatırımıyla 

Türkiye’ye birçok açıdan katma değer sağ-

layacak.

TÜRKİYE’DEN 52 ÜLKEYE İHRACAT

DemirDöküm’ün son 5 yılda Türkiye’de 

üretimini gerçekleştirerek dünyanın dört 

bir yanına ihraç ettiği ürünleriyle üst üste 

rekora imza attığını belirten DemirDöküm 

CEO’su Alper Avdel; “İki yıl önce grubumu-

zun ihracat şirketi Vaillant International'ın 

yönetim sorumluluğu ve ihracat faaliyetleri-

nin yönetimi bize verilmişti. Ortadoğu’dan 

ABD’ye kadar dünyadaki ihracat sorum-

luluğunu üstlendik. Türkiye'den dünyaya 

yerli üretimimizi ihraç etmemiz için sunu-

lan bu fırsatı çok iyi değerlendirdik. Bugün 

Türkiye’den 52 ülkeye ihracat gerçekleştiri-

yoruz. Sahip olduğumuz pazar liderliklerini 

farklı ülkelerde de elde etmek için çalışıyo-

ruz. Türki Cumhuriyetler dahil 5 bölgeye 

odaklandık. İlklerimize, elde ettiğimiz ba-

şarılara şimdi daha büyük bir sorumluluk 

ekledik” dedi.

SADECE TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK

Yaşam alanlarının değişim gösterdiği gü-

nümüzde, merkezi doğalgaz sistemi ile ısı-

nan apartman, site, plaza gibi mekanlar için 

kaskad cihazların öneminin giderek arttığı-

nı belirten Avdel; “Yatırımlarımızı istikrarlı 

olarak devam ettiriyoruz. 5 yılda toplam 

200 milyon TL’lik yatırım yaptık. Her yıl 

ciromuzun yüzde 1,7’sini Ar-Ge’ye ayırıyo-

ruz ve geleceğimize toplamda 40 milyon 

TL’lik düzenli yatırım gerçekleştiriyoruz. Bu 

kapsamda gerçekleştirdiğimiz yeni kaskad 

yatırımı ile grubumuzun kaskad cihazları-

nın üretim sorumluluğu DemirDöküm’e 

emanet ediliyor. Bu üretim sadece Türkiye 

pazarı için değil, tüm ihracat pazarları ve 

grubumuzun faaliyet gösterdiği tüm diğer 

pazarlar için geçerli olacak. Kaskad üreti-

minde verilen bu sorumluluk ile Türkiye’yi 

grubumuzun kaskad üretim üssü yapıyo-

ruz” açıklamasını yaptı.

YENİ CİHAZLAR 29 ÜLKEYE 

İHRAÇ EDİLECEK

-

ge ülkelerde yürütülen projelerle birlikte 

kaskad sistem ihtiyacının önümüzdeki 

dönemde daha fazla artacağını öngördük-

lerini belirten Alper Avdel şöyle konuştu; 

“Seri üretime geçen cihazlar için bu süreç-

te birçok ülke ile görüşme gerçekleştirdik. 

Yıl sonuna kadar 10 bin adet kaskad cihazı 

üretmeyi hedefliyoruz. Yüksek kapasite-

li ürünlerimiz için ilk siparişleri Avusturya, 

Belçika, Çin, Almanya, İspanya, Fransa, 

İtalya, Rusya’dan aldık. DemirDöküm üre-

timi olan cihazları Türkiye’den 29 ülkeye 

ihraç edeceğiz. Makina, üretim hattı, alt 

yapı ve yeni iş gücünün yanı sıra toplam 

gelirlerimiz içerisinde yüzde 50'lik paya 

ulaşmasını hedeflediğimiz ihracat hedefi-

mize destek verecek bu girişim ile ülkemize 

daha fazla katma değer yaratacağız.”
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Danfoss'un satışları, geçen yılın aynı dö-
nemine göre % 10 düşüşle ilk yarıda 2,9 
milyar Avro olarak gerçekleşti.
Faaliyet karı (EBITA) geçen yılın aynı dö-
nemine göre % 19 düşüşle 309 milyon 
Avro’ya ulaştı ve EBITA marjı geçen yılın ilk 
yarısındaki % 12,1'e karşı 2020 ilk yarıyı-
lında % 10,8 oldu.
2020’nin ilk yarısı, hâlâ küresel sarsıntı ve 
belirsizlik yaratmaya devam eden COVID-19 
salgınının etkisi altında geçti. Danfoss'un fa-
aliyet gösterdiği bölgelerin tümü ve endüst-
rilerin birçoğu etkilendi. Danfoss, satışlarda 
en büyük olumsuz etkiyi Nisan ve Mayıs 
aylarında yaşarken, ikinci çeyreğin sonuna 
doğru dönemsel bir toparlanma kaydetti. 
Bunun yanında, Danfoss'un Asya'daki sa-
tışlarının dengelendiğine dair işaretler ön 
plana çıktı ve Çin, ikinci çeyrekte rekor sa-
tışlar ile gücünü geri kazandı. Avrupa gene-
linde de Danfoss, ikinci çeyreğin başındaki 
en düşük seviyeye kıyasla iyileşme işaretleri 
görüyor. Buna karşılık Kuzey Amerika, Latin 
Amerika ve Hindistan satışları, COVID-19’un 
etkileri altında zorlanmaya devam ediyor.
Danfoss Başkanı ve CEO’su Kim Fausing 
"Dünya genelinde ekiplerimizin bu zorlu 
durumla başa çıkma şekilleriyle gurur du-
yuyorum. Çalışan sağlığına ve güvenliğine 
odaklanarak hızlı bir şekilde aksiyon aldık. 
Çalışanlarımız ve iş ortaklarımızla iletişim-
de kaldık, müşterilerimize hizmet verdik ve 
masraflarımızı operasyonlarımıza göre ayar-
ladık. Küresel olarak fabrikalarımızı çalışır 
durumda tuttuk ve müşterilerimiz ile teda-
rikçilerimize yönelik dijital varlığımızı güçlen-
dirdik. Aynı zamanda stratejik hedeflerimize 
odaklanmayı da sürdürdük” dedi.
Gerek küresel, gerek ulusal seviyede çev-
reci dönüşüm ve altyapı yatırım çalışmaları 
tüm hızıyla devam ediyor. COVID-19 kri-

zinin sona ermesiyle birlikte, ekonomilere 
hız kazandırması beklenen planlarda çok 
önemli araçlar olarak bunlar öne çıkıyor. 
Bu bağlamda Danfoss’un çözümleri elekt-
rifikasyonu arttırma, şehirleşme ve iklim 
değişikliği gibi küresel mega trend’lere her-
zamankinden daha fazla hitab ediyor.
Kim Fausing konuşmasını “Her ne kadar 
2020’nin geri kalanının pandeminin etkisi 
altında geçeceğini, ve faaliyet gösterdiği-
miz pazarlardan birçoğunda belirsizliklerin 
olmaya devam etmesini bekliyor olsak da, 
yavaş bir toparlanma bekliyoruz. Ayrıca, 
Danfoss özellikle elektrifikasyon alanında 
dünyanın önde gelen şirketleri tarafından 
tercih edilen teknoloji ortağı olarak seçildi 
ve bu da bize geleceğe dair güven veriyor.” 
cümleleriyle tamamladı.

2020’nin 1. Yarısı için Kilit Sayılar

geriledi (H1 2019: 3,166 milyon) ve bu da 
yerel para biriminde  eksi %10 büyümeye 
denk geliyor.

-
cesi faaliyet kârı) %19 azalarak 309 milyon 
Avroya geriledi  (H1 2019: 383 milyon). EBI-
TA marjı %10,8 (H1 2019: %12,1) oldu.

indi (H1 2019: 242 milyon).

akışı %44 artarak 166 milyon Avroya çıktı 
(H1 2019: 115 milyon Avro).

ulaştı (H1 2019: 140 milyon) ve bu da satışla-
rın %4,6’sına denk geliyor (H1 2019: %4,4).

Danfoss Türkiye Genel Müdürü Emre Gören 
yarıyıl sonu itibariyle Danfoss Türkiye’nin 
yarıl değerlendirmesini yaptı. Danfoss Tür-
kiye bir önceki yılın aynı dönemine göre 
%18,05 oranında büyüme gösterdi. Bu 
güçlü sonuçla birlikte Türkiye organizasyo-
nu, pandemi döneminde büyüme gösteren 
birkaç ülke organizasyonundan biri oldu.
Pandeminin ekonomik etkilerinin, faaliyet 
gösterdiğimiz hemen her sektörde görül-

düğü zorlu bir yarıyılda tüm segment ve 
fonksiyonlarıyla Danfoss Türkiye ekibimiz 
ve iş ortaklarımız, bu yeni normalde çalış-
maya hızlıca adapte olarak, yüksek perfor-
mans ve özveri ile müşterilerimize kesintisiz 
hizmet sağlamaya devam etti. Danfoss araç 
ve sistemlerinin dijital altyapısı, evden çalış-
ma düzenine ilk günden itibaren sorunsuz 
geçilmesinde ekibimize yardımcı oldu. 
Danfoss ürünleri ve teknik servis ekipleri-
miz de, yeni kurulan pandemi hastaneleri 
ve şehir hastaneleri başta olmak üzere bir 
çok noktada pandemiyle mücadelede et-
kin rol oynamaya devam ediyorlar

2020 öngörüsü yenilendi

COVID-19 ‘un nihai pazarlar üzerindeki 
potansiyel etkisi, ve bu konudaki artan be-
lirsizlik nedeniyle 27 Mayıs itibariyle, 2020 
yılı için finansal öngörüler askıya alındı. 
Belirsizlik normalden yüksek olmaya de-
vam etse de, 2020'nin ilk yarısındaki per-
formansa dayalı olarak, Danfoss 2020'nin 
tamamı için öngörülerini COVID-19’dan 
önceki seviyede tekrar devreye sokuyor.
Mevcut dalgalanmaya rağmen beklenti-
miz, yılın sonu itibariyle 2019 seviyesindeki 
karlılığı korurken, pazar payımızı arttırmak 
veya korumak. Bununla birlikte satışların 
üzerindeki olumsuz etkiyle birlikte Danfoss, 
sonuçlarda da bu etkiyi görmeyi bekliyor.
Genel öngörü, Eaton'ın hidrolik işinin satın 
alınması kaynaklı bir etkiyi hariç tutuyor. Bu 
satınalmanın 2021 yılının ilk çeyreğinde ta-
mamlanması bekleniyor.
COVID-19 nedeniyle, öngörünün dayan-
dığı temel varsayımların normalden daha 
belirsiz olduğu vurgulanmalıdır.

Bünyesinde bulunan 12 bin çalışan, 12 şirket 

ve 40 yıllık tecrübesiyle sektörünün lider kuru-

luşları arasında yer alan Aydem Enerji önemli 

bir atama gerçekleştirdi. Aydem Holding’in 

İnsan Kaynakları Grup Direktörlüğü görevi-

ni Fatih İslamoğlu üstlendi. Eylül ayı itibarıyla 

çalışmalarına başlayan deneyimli isim, holding 

çapında organizasyonel gelişim, kültürel dönü-

şüm, kurumsal insan kaynakları süreç tasarımı 

ve uygulamalarndan sorumlu olacak. 

-

düstriyel İlişkiler Bölümü mezunu olan İslamoğ-

lu, kariyerine Service Group AŞ’de İnsan Kay-

nakları Sorumlusu olarak başladı. Daha sonra 

Yıldız Holding bünyesinde 14 yıl boyunca farklı 

bölümlerin insan kaynakları alanında çalış-

malarını sürdüren Fatih İslamoğlu, son olarak 

yine aynı holding bünyesindeki pladis Türkiye 

organizasyonunda Satış Şirketleri ve Merkezi 
Fonksiyonlardan sorumlu İnsan Kaynakları Di-
rektörü olarak görev yapıyordu. Meslekte 18 
yılı aşan birikimi bulunan İslamoğlu evli ve iki 
çocuk babasıdır. 



EWH Serisi (4-43 kW)
Su Kaynaklı Isı Pompası

120  8,000 ‘den 
fazla ısı pompası referansı

Genel Özellikler

Stoktan teslim

Türkiye çapında servis imkânı

Soğutmada 50 °C, ısıtmada 40 °C maks. su giriş sıcaklığında çalışabilme

Ofisler için düşük ses seviyesi 41-49 dB(A)

Termostat üzerinden 19 farklı arıza tespiti

Termostat üzerinden 3 kademeli fan hız kontrolü  ve su sıcaklığının görülebilmesi

Önden veya yandan üfleme & sol-sağ su bağlantısı

BTL onaylı BACNET kartı veya MODBUS kartı ile BMS sistemiyle haberleşme

“verimli sistemlerin adresi”

Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cad. Brandium AVM, R5 Blok, No: 54 Kat: 8
Ataşehir / İstanbul / Turkey
T: (0216) 553 95 70 (Pbx) F: (0216) 553 95 71

info@atlantikgrup.com   www.atlantikgrup.com
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Doğal kaynakları sınırlı olan dün-
yada, bu kaynaklara sorumluluk 
bilinciyle yaklaşan ve sürdürülebi-
lirlik konusunda çalışmalar yürüten 

Liderliğindeki 50 Şirket”ten biri 
seçildi. TBD Medya Grup ve Bir-
leşmiş Milletler projesi olan “Sür-
dürülebilirlik ve İklim Liderleri” 
kampanyasının amacı; sürdürüle-
bilirliğe dikkat çekmek ve şirketlere 
bu konuda verdikleri taahhütleri 
uluslararası bir izleyici kitlesi önün-
de sunmalarını sağlayacak bir plat-
form sunmak. Bir aile şirketi olarak 

sorumluluğunu yerine getirek için 
uzun vadeli bir yaklaşımı benimse-

CEO’su William Christensen, “Sür-
dürülebilirlik ve İklim Liderliği’nde-
ki 50 şirketten biri olmak, 20 bin  
çalışanımızın sür-dürülebilirlik ve 

iklimi koruma konularında daha iyi 
olma çabalarına devam edebilme-
leri için gerçek bir teşviktir. Özetle, 
döngüsel ekonomiler söz konusu 
olduğunda öncülük etmek istiyo-
ruz” diye konuştu.

genelinde geri dönüşüm oranını 
yüzde 15'in oldukça üzerine çıkar-
mayı ve aynı zamanda CO2 emis-
yonlarını en az yüzde 30 azaltmayı 
planlıyor. “Sürdürülebilirliğin gü-
ven, güvenilirlik ve yenilik gibi üç 
ana değeri temel alan bir felsefe 
olduğuna inanıyoruz. Yaşam kali-

tesini iyileştirmek için ileriye dönük 
teknolojiler geliştirmek istiyoruz” 

-

üretimde yeni malzemeler yerine 
geri dönüştürülmüş malzemeler 
kullanmanın CO2 emisyonlarını 
yüzde 88'e varan oranlarda azal-

kaynak dostu dayanıklı polimer 
sistemlerinin üretimine ek olarak, 
tüketici sonrası ve endüstri sonrası 
atık malzemelerin yüksek kaliteli 
işlenmesine ve yeniden kullanı-

mobilya, inşaat ve otomotiv en-

düstrilerindeki tüm faaliyetlerinde 
halihazırda geri dönüştürülmüş 
malzemeleri kullanarak yüksek ka-
liteli ürünler geliştirmekte ve üret-
mektedir. 

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni 
imzalayarak sorumlu kurumsal 
yönetişime ve sürdürülebilirliğe 
olan bağlılığını açıkça ortaya koy-
muştur. Christensen, "Sürdürüle-
bilirlik stratejimizi değerlendirmek 
için tüm birimlerimiz sürekli olarak 
ortaklaşa çalışıyoruz ve bu strate-
jiyi geliştirmeye devam ediyoruz." 
diye ekledi.

İleri teknolojisi ve uzman kimli-
ğiyle dünyada 148 ve Türkiye’de 
28 yıldır faaliyet gösteren pompa 
sistemleri sektörünün öncü mar-
kası Wilo, kullanıcı dostu ürün-
lerine bir yenisini daha ekledi. 
Dalgıç motorlu pompa Wilo-Ac-
tun ZETOS; su tedariki ve basınç 
yükseltme, ham su temini, temiz 
su arıtımı ve profesyonel sulama-
nın yanı sıra tarım, endüstri ve 
offshore uygulama alanlarında 
kullanılıyor. Yüzde 85,5'e varan 
pompa verimliliği ile sınıfının en 
verimli pompası olan Actun ZE-
TOS, Ceram CT kaplama opsiyo-
nu ile bu verimliliğini yüzde 2 ila 3 
oranında artırıyor. Sağladığı mak-
simum enerji tasarrufu sayesinde 
amortisman sürelerini de kısaltı-
yor. Basınç kayıplarını minimize 
eden dubleks paslanmaz çelik 
hassas döküm teknolojisi ve sağ-
lam tasarımı, zor koşullarda uzun 
ömürlü kullanım sağlıyor. Aynı 
zamanda kalıcı yüksek verimlilik 

FDA onaylı CP kaplama opsiyonu 
ise uzun ömürlü, düşük bakım 
masraflı bir kullanım sunuyor.
Aşınmaya karşı yüksek dayanık-
lılık sunan Wilo-Actun ZETOS, 
içme suyu kullanımı için ACS* 
onayına sahip olması ile de öne 
çıkıyor.  Basit bakım, kolay montaj 
ve sökme imkanı sunan Wilo-Ac-
tun ZETOS pompaları tarımdan 
endüstriye kadar geniş kullanım 
alanları sayesinde pek çok farklı 
sektörde hayatı kolaylaştırıyor. 
Okullar, hastaneler, stadyumlar 
ve oteller gibi farklı türde bina-
ların değişken su tüketimi gerek-
sinimlerini karşılamak için esnek 
sistemler gerekiyor. Pompa sis-
temleri sektörünün teknoloji ön-
cüsü Wilo, Actun ZETOS ile yük-
sek hacimler için bile güvenilir su 
tedariği imkanı sunuyor. Her türlü 
montaj konumu için de esnek sis-
temler sunan Wilo-Actun ZETOS, 
basınç yükseltme uygulamaları 
için bir basınç muhafazası için-
de üretilerek pompanın taşma 

korumalı, yer tasarruflu ve sessiz 
olmasını sağlıyor. Aynı zamanda 
güvenilir ve uygun maliyetli su 
teminini mümkün kılıyor. 
Yeraltı suyu seviyesinin düşük ol-
duğu birçok bölgede profesyonel 
tarım gereksinimlerini karşılamak 
için suyun çok derinden pompa-
lanması gerekiyor. Wilo-Actun 
ZETOS derinkuyu pompası bu 
alanda istenen tedariğin karşılan-
masını sağlayarak yüksek kum 
içeriği olan uygulamalarda bile 
uzun servis ömürlü ve dayanıklı 

-
simum 385 m3/sa hacimsel debi 
ve 640 m basma yüksekliğine 
sahip olması ile de dikkat çekiyor. 
Wilo-Actun ZETOS yüksek verimli 
pompalar ve motorların kulla-
nılması, belediyelerin su yöneti-
mi sırasında CO2 emisyonlarını 
azaltmalarına imkan tanıyor. Ay-
rıca sürekli artan enerji maliyetleri 
nedeniyle enerji tasarruflu içme 
suyu tedariği sağlanması ihtiya-
cı karşılanıyor. Tüm bileşenlerde 

kullanılan yüksek kaliteli mal-
zemeleri ile Wilo-Actun ZETOS, 
asidik ve alkali su veya yüksek 
tuz içeriği olan suyu pompalaya-
biliyor. 
Madenlerdeki endüstriyel su tah-
liyesinde yüksek tuz içerikli su, 
pompalar için büyük sorun oluş-
turuyor. Sondaj platformlarının 
aşındırıcı tuzlu suyu pompala-
ması gerekiyor. Aşınmaya dirençli 
1.4517 AISI 329 dubleks paslan-
maz çelikten yapılan Wilo-Actun 
ZETOS, sondaj platformlarında 
oluşan zorluklar gibi offshore 
sektörünün zorlukları için de uy-
gun çözümler sağlıyor.



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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Yangın alanında on yılı aşkın süredir 
faaliyet gösteren Ayvaz sektöre yeni 
ürün ve hizmetler sunabilmek için 
kolları sıvadı. İnsan kaynağını, ücre-
tim tecrübesini ve Ar-Ge olanaklarını 
yangın grubuna odaklayan şirket; 
çevre dostu gazlı söndürme sistem-
lerini de ürün gamına kattı.

gazlı yangın söndürme dolum istas-
yonuna sahip olan Ayvaz, sektöre 
sunduğu söndürücü gaz çeşidini ge-
nişletiyor. Şirket, ürün gamında mev-
cut olan HFC-125 ve HFC-227 gaz-
larına alternatif ve çevreci özelliklere 
sahip FK-5-1-12 gazının da dolum ve 
satışına başlıyor.
Küresel ısınmaya etkisi çok düşük, 
ozon delme potansiyeli sıfır olan, 
renksiz ve kokusuz bir yapıya sahip 
FK-5-1-12 gazı çevre dostu olması 
nedeniyle özellikle gelişmiş ülkeler 

tarafından tercih ediliyor. Ayvaz, 
Hadımköy merkez fabrikasında bu-
lunan gazlı söndürme dolum istas-
yonunda bu gazın dolum ve satışını 
“Ayvaz” ve “FIKE” markaları altında 
gerçekleştiriyor. 

Konuyla ilgili bilgi veren Ayvaz Yan-
-

demi sürecinde ürün ve çözümlerini 
geliştirme fırsatı bulduklarını söyledi. 
“Ekibe yeni katılan Proje ve Satış 
Mühendisi arkadaşlarımızla artık 
daha güçlüyüz” diyen Koç, çözüm 
ortaklarına daha iyi hizmet sunabil-
mek için Ayvaz Yangın kadrosunu 
güçlendirdiklerinin altını çizdi. Koç, 
“Pandemi süreci bizim için açıkçası 
fırsat oldu. Rakiplerimiz piyasanın, 
sektörün nereye gideceğini düşünür-
ken biz hiç durmadan atılımlarınıza 
devam ettik. Hadımköy merkez fabri-
kamızın yakınında yeni bir binaya ta-
şındık. Sosyal mesafenin korunduğu, 
güvenli bir ofis ve çalışma sistemine 
geçiş yaptık. Mevcut ürün gamımızı 
ve hizmetlerimizi de geliştirme fırsatı 

yakaladık” dedi. Sulu veya köpüklü 
söndürme yapmanın mümkün ol-
madığı müze, sanat galerileri gibi 
yerlerde gazlı söndürme sistemleri-

-
dürü, “Gazlı söndürmenin stratejik 
olarak tercih edildiği yerlerden biri de 
elektrik/elektronik panoları. Ayvaz 

panoları, elektrik ve trafo panoları 
veya kumanda panoları için Pano İçi 
Söndürme Sistemi adını verdiğimiz 
bir sistemin satışını gerçekleştiriyo-
ruz. Bu sistemde kullandığımız gaz 
silindiri için TPED, sistemin tamamı 
içinse CE onayımızı aldık. Bir sonraki 
hedefimiz olan LPCB onayını almak 
için Ar-Ge çalışmalarımıza devam 
ediyoruz” dedi.
Sistemin işletmelere büyük bir avan-
taj sunduğunu dile getiren Koç 
“Pano içinde oluşan yangını kısa 
sürede algılıyor ve yangın henüz 
minimum hasar verdiği anda hızlıca 
söndürme işlemi yapıyor. Sistemin 
avantajları konusunda farkındalık 
yaratmaya başladığımız anda sektör-

den talepler gelmeye başladı. Şu an 
önemli projeler için ciddi bir satış ger-
çekleştirdiğimizi söyleyebilirim” dedi.
Ayvaz gazlı söndürme sistemlerinin 
“kaliteli ürün, sistem ve mühen-
dislik hizmetleri” sayesinde prestijli 
projelerde yer alabildiğini söyleyen 
Koç, “Kısa denilebilecek bir sürede; 
Tekirdağ Şehir Hastanesi, Havelsan 

-
sitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliye-
si, Küçük Çamlıca Radyo Kulesi ve 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
gibi önemli referanslara sahip olduk. 
Bu projelerin satış ve devreye alma 
süreçlerini başarıyla yönettik” dedi. 

onaylı ve Ayvaz markalı akış anahta-
rı, basınç anahtarı ve izleme anahtar 
gruplarını piyasaya sürmeye hazırlan-
dıklarını dile getiren müdür, gelecek 
yıl ise Ayvaz markalı köpüklü söndür-
me sistemlerinin üretim ve satışını 
planladıkları bilgisini vererek sözlerini 
noktaladı.

1996’dan beri faaliyetlerine devam 
eden ve ülkemizde pompa, vana ve 
batarya sektörlerini Avrupa’da temsil 
eden tek dernek olan Türk Pompa 
ve Vana Sanayicileri Derneği armatür 
sektörünü ilgilendiren önemli bir geliş-
meye imza attı. 
Avrupa  Batarya (musluk) ve Vana Sa-
nayicileri Derneği CEIR’e 2003 yılında 
üye olan POMSAD 2005 yılından bu 
yana CEIR Yönetim Kurulu’nda yer 
almakta. 2011-2013 yılları arasında 
CEIR Başkanlığını POMSAD Geçmiş 
Dönem Başkanlarından Bülent Ha-
cıraifoğlu yürüttü. Dernek Başkanı 
Nurdan Yücel ise şu anda CEIR Baş-
kan Yardımcılığı görevini yürütüyor ve 
2021 yılında yapılacak CEIR Genel Ku-
rul’unda CEIR Başkanlığı görevini Roca 
Group’ta görevine devam eden İspan-
yol Carlos Velazquez’den devralacak. 
CEIR’i kısaca özetlemek gerekirse, 
CEIR 1959 yılında kurulmuş, 7’si 
AB ülkesi olmak üzere 11 ülkeden 
13 derneği bünyesinde barındıran, 
evsel ve endüstriyel vana sektörle-
rini Avrupa’da temsil eden bir nevi 

-
nin yanı sıra Avrupa’nın önde gelen 
13 üreticisi de CEIR üyesidir. CEIR’e 
sadece ülke derneğinin üye olmaması 
durumunda firmalar üye olabilmek-
tedir. CEIR üç ana komite ve bunlara 
bağlı çalışma grupları vasıtasıyla çalış-

malarını yürütmektedir. Bu komiteler; 
Sıhhı Tesisat Vanaları ve Armatürler 
Teknik Komitesi, Endüstriyel ve Bina 
İçi Vanalar Komitesi ve Pazarlama Ko-
mitesidir. 
POMSAD CEIR bünyesinde 2005 yı-
lında yönetime girdiğinden beri aktif 
olarak görev yapmaktadır ve CEIR 
Senelik Toplantı ve Genel Kurullarına 

-
pa Pompa İmalatçıları Birliği) ortak 
olarak ve 2011 yıllarında iki kez ev 
sahipliği yapmıştır. CEIR bünyesinde 
faaliyet gösteren bütün komite ve ça-
lışma grubu toplantılarına ve senelik 
toplantılara POMSAD üyelerinin de 
katılım hakkı vardır. CEIR tarafından 
hazırlanan direktif, kılavuz ve teknik 
yayınlar derneğimiz tarafından tercü-
me edilerek üyelerimizin istifadesine 
ücretsiz olarak sunulmaktadır. Sek-
törle ilgili gelişmeleri, güncel bilgileri 
ve mevzuatsal değişiklikleri içeren 
ORGALIME bültenleri de üyelerimizle 
düzenli olarak paylaşılmaktadır. Kısaca 
Avrupa’da armatür ve vana sektörle-
rinin tek temsilcisi olan CEIR’in bütün 
faaliyetleri POMSAD üyelerine açıktır 
ve üyelerimiz standardların oluşturul-
duğu toplantılardan genel kurullara 
kadar bütün toplantılara katılım hak-
kına sahiptir. 
Armatür sektöründe faaliyet gösteren 
firmalar için büyün önem taşıyan Av-

rupa Birleşik Su Etiketi çalışmaları Bir-
leşik Krallık BMA Derneği tarafından 
başlatılmıştır. Avrupa Birleşik Su Eti-

banyo ürünü için geçerlidir. Bu ürün-
lerden bazıları; bataryalar, duşlar, duş 
başlıkları, küvetler, klozetler, sifonlar 
ve pisuvarlardır. Etiket bir bakışta kul-
lanıcının mevcut ürünün su ve enerji 
tüketimini görmesini sağlayan ve seçi-
mini kolaylaştırmak amacıyla üreticiler 
tarafından ürünlerin üzerinde yer alan 
bir etikettir.  
Söz konusu etiket 13 ürün kategorisi-
ni, 34 ülkeyi, 12.500’den fazla ürünü 
ve 148 markayı kapsamaktadır. Birle-
şik Su Etiketi şu anda gönüllü bir eti-
kettir. Ancak, Avrupa Komisyonu’nun 
sektörün tek bir etiket altında toplan-
ması için sektör çalışmalarına destek 
vermesinin ardından Avrupa’da üre-
ticilerin tek bir etiket üzerinde anlaş-
maları için iki yıllık bir süre vermiştir. 
Şu anda Avrupa’da etiket kriterlerine 
uyum %60 seviyesindedir ve bu etike-
tin zorunlu bir etiket olarak kabul edil-
mesi için hedef %80’dir. 2021 yılında 
halen bir uzlaşma olmazsa Avrupa 
Komisyonu ya da bireysel olarak dev-
letler üreticiler için zorunlu bir etiket 
belirleyecektir bu da üreticiler, satıcılar 
ve müşteriler için ilave masraflara yol 
açacaktır. Zorunlu etiket için şu anda 
%60’lık bir kapsamda kullanılan Avru-

pa Birleşik Su Etiketi en büyük adaydır. 
-

nusu etiketi ürünlerinde kullanmakta-
dır. Etiket kullanımı ürünün su ve enerji 
tüketimini kolayca anlaşılacak şekilde 
gösterdiği için etiket kullanan mar-
kalar kullanıcılar tarafından çok daha 
fazla tercih edilmektedir. 
POMSAD yaptığı görüşmeler sonu-
cunda söz konusu etiketin ülkemizde-
ki temsilciliğini almıştır. Henüz etiketi 
kullanmayan ancak etiket kapsamına 
girmek isteyen bütün armatür üretici-
leri derneğimiz ile irtibata geçerek de-
taylı bilgiye sahip olabilirler. POMSAD 
üyeleri etiket kullanımı konusunda 
avantajlara sahip olacaktır. 
25 yıllık geçmişi ve ülkemizde pompa, 
vana ve batarya sektörlerinin temsil 
edildiği her mecrada etkin rollerde 
yer alan derneğimiz üyeleri arasında 
yer alarak Avrupa’da da markalarını 
temsil etmek, Avrupalı üreticilerle bi-
rebir ilişkilerde bulunmak ve ilgili bü-
tün mevzuat değişikliklerinin hazırlık 
aşamalarında yer almak isteyen bütün 
pompa, vana ve armatür üyelerini 
POMSAD’a davet ediyoruz.
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Postmodern Teknik Toptancılık an-
layışı ile bin 400 bayisine ürün te-
darikinin yanı sıra mühendislik, pa-
zarlama ve eğitim desteği de sunan 
ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi, 
Avrupa’da bile örneğine az rastla-
nan bu model ile Türkiye’nin dört 
bir yanındaki bayilerini dijital sisteme 
entegre ederek onların geleceğini 
garanti altına alıyor.
“Bizim yolumuz başka” anlayışın-
dan hareket ettiklerini ve olaya sa-
dece ticari olarak yaklaşmadıklarını 
dile getiren ISOMER Isıtma Soğutma 
Merkezi Genel Koordinatörü İlgin 
Eray, “ISOMER Isıtma Soğutma Mer-
kezi olarak klasik toptancılık anlayı-
şını değiştiriyoruz. Türkiye geneline 
yayılmış bin 400’e yakın bayimize 
kombi, radyatör, yoğuşmalı kazan, 
VRF/klima, yerden ısıtma, güneş 
enerjisi sistemleri ve ısı pompası gibi 
teknik alt yapı gerektiren ürün grup-
larını sunuyoruz. Bununla birlikte 

tüm bayilerimize ürünler ve uygula-
malar hakkında eğitimler veriyoruz. 
En önemlisi de onlara tam teşekkül-
lü mühendislik desteği sunuyoruz. 
Ayrıca hepsine pazarlama desteği 
de sağlıyoruz. Bu bahsettiğim des-
tekleri sağlamak adına firmamız 
bünyesinde, Pazarlama ve Halkla 
İlişkiler Departmanı, Teknik Hizmet-
ler Departmanı, Verimli Enerji Çö-
zümleri Departmanı ve Isı Pompası 
Global’i oluşturduk. Salt satış odaklı 
çalışmıyoruz. Böylece bayilerimiz de 
müşterilerine daha kapsamlı hizmet 
sunarak büyük hacimli işlere imza 
atabiliyor ve cirolarını yükseltebiliyor-
lar.” ifadelerini kullandı. Postmodern 
Teknik Toptancılık sistemiyle bayile-
rin ürünler ve sektör hakkında eği-
tilerek geleceğin teknolojilerine ve 
sürdürülebilir iş modeline hazırlan-
dığını söyleyen İlgin Eray, KOBİ’lerin 
ayakta kalması için bu dönüşümün 
şart olduğunun altını çizdi. Eray, 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Bayile-
rimizi sadece ürün satan bir firma 
olmaktan çıkarıp onları mühendis-
lik hizmetleri sunan şirketlere eviri-
yoruz.  Mühendislik ve pazarlama 
desteği eksikliği sebebiyle sadece 
belirli konular üzerinde faaliyetlerini 
sürdürmek zorunda kalan KOBİ’leri 
güçlendiriyoruz. Ayrıca hepsini ortak 
bir yazılımda topluyoruz. Bu yazılım 
ile anlık olarak istedikleri ürün hak-
kında teknik bilgiye ulaşabiliyorlar. 
Dijitalleşme süreçlerini de başarılı bir 
şekilde tamamlıyorlar. Böylece kendi 
geleceklerini de garanti altına almış 
oluyorlar.” Dünya’nın geleceğinde 
artık geleneksel iklimlendirme sis-
temlerinin olmadığını belirten İlgin 
ERAY, sözlerini şu şekilde noktaladı: 
“Artık dünyanın ve Türkiye’nin gele-
ceğinde Isı Pompası ve Güneş Enerji 
Sistemleri var. Senede 1 milyon adet 
kombinin satıldığı bir bölgede bu 
geçiş çok hızlı olmayacak. Bir anda 

kombi satış adetleri düşüp alternatif 
sistemlere geçilmeyecek. Bir devrim 
değil süreç içerisinde evrim şeklinde 
olacak. Bugünden itibaren yüzümü-
zü güneş enerjisine, ısı pompasına 
ve teknik alt yapı gerektiren tabiri 
caizse uygulamayı yapanın da para 
kazandığı ve herkesin de yapama-
dığı işlere çevirmek zorundayız. İşte 
tam bu noktada ISOMER’in en bü-
yük farkı olan ve Türkiye’de başka 
hiçbir toptancıda olmayan teknik alt 
yapısı ve Know-How’ı devreye giri-
yor. Biz bayilerimize 20 yıllık tecrübe 
ve birikimimizi açarak fark yaratmayı 
hedefliyoruz. Yani aslında malzeme 
değil hizmet satıyoruz. Bayimiz olan 
herkese bu imkanlardan yararlanma 
fırsatı sunuyoruz.”

Bosch Termoteknik, en-
düstriyel kazan sistemle-
ri için geliştirdiği “MEC 
Optimize Dijital Verimlilik 
Asistanı”nın sağladığı fay-
daları yeni videosunda 
anlattı. Bosch Termotek-
noloji akıllı sistem izleme 
ve optimizasyon aracı olan 
Dijital Verimlilik Asistanı’nın 
öne çıkan tüm özelliklerini 
Bosch Termoteknoloji Yo-

uTube kanalındaki video-
sunda paylaştı. Endüstriyel 
kazanlar için tam sistem 
hakimiyeti, kontrol ve bağ-
lanabilirlik sağlayan MEC 
Optimize’nin yeni video-
sunda, enerji verimliliği, 
optimum işletim, ve kesin-
tisiz üretimin nasıl gerçek-
leştirildiği anlatılıyor. Bosch 
Termoteknoloji, MEC 
Optimize Dijital Verimlilik 

Asistanı ile endüstriyel sis-
temler için kişiselleştirilmiş 
ve verimli sistem işletimi 
sunarak ihtiyaç duydukları 
her an kullanıcılara destek 
oluyor. Kazan sisteminden 
ve bağlantılı sistem bileşen-
lerinden tüm verileri top-
layarak en doğru şekilde 
analiz gerçekleştiren Dijital 
Verimlilik Asistanı, ilgili ana-
lizleri sistem ömrü boyunca 

saklayabiliyor. Aynı zaman-
da enerji tüketiminde mey-
dana gelen artışları belirle-
yerek buna göre kazanların 
işletim modunu da değer-
lendiriyor. Böylece sistem 
verimi sürekli takip edilmiş 
oluyor. Bununla birlikte 
MEC Optimize ile işletim 
karakteristikleri temel alı-
narak kazan komponent-
leri bazında yıpranma süre-

leri tahmin ediliyor; bakım, 
onarım süreleri kullanıcılara 
bildiriliyor. Verimliliği arttı-
racak önlemler sunan Diji-
tal Verimlilik Asistanı, kul-
lanıcılarını bu bilgileri nasıl 
uygulayabileceği konusun-
da yönlendiriyor.

Endüstriyel ortamlarda hava 
temizleme sistemleri gelişti-
ren Bomaksan’ın BOA AIR 
markasıyla tasarladığı ve 
ürettiği Temiz Hava Dolapla-
rı, İngiltere ve Almanya gibi 
Avrupa ülkelerinin yanı sıra 
Libya’dan da yoğun talep 
almaya başladı. COVID-19 
salgınıyla birlikte virüs ve 
bakterilerin hava yoluyla 
bulaşmasını minimize etmek 

ve sağlıklı kapalı mekanlar 
oluşturulmasına yardımcı ol-
mak için tasarlanan ve geç-
tiğimiz ay piyasaya sunulan 
BOA AIR Temiz Hava Dolabı, 
iki farklı boyutuyla, kalabalık 
ve geniş mekanların iç or-
tam havasını temizleyerek, 
sağlığa zararlı partikülleri 
yüzde 100’e varan oranda 
filtreleyen özelliklere sahip.
Libya’da pandemi hastane-
leri için ilk etapta 400 sipariş 
aldıklarını söyleyen Bomak-
san Genel Müdürü R. Bora 
Boysan başka ülkelerden 
de yoğun talep aldıklarını 

belirterek, “BOA AIR Temiz 
Hava Dolapları, içerisinde 
bulunan sınıfının en yo-
ğun aktif karbon filtresi ile 
VOC’leri ve kötü kokuları 
filtrelerken, 3 kademeli filt-
rasyon sistemi ile virüs, bak-
teri gibi mikroorganizmalar 
ile 1 mikron altı partikülleri 
bile %99,995 verimlilikte 
yakalıyor.  Piyasaya da yeni 
sunduğumuz  Temiz Hava 
Dolaplarımız şu anda pek 
çok ülkeden talep alıyor. 
Libya’ya göndereceğimiz, 
75 m² alana kadar iç orta-
mın havasını efektif temiz-

leyen BOAmidi ürünümüz 
hastanelerin pandemi ser-
visinde, COVID-19 tedavisi 
gören hastaların izole edil-
diği odalarda kullanılacak. 
Bulaşı anlamında en büyük 
risk hastaneler olduğu için 
Libya’daki çeşitli hastane-
lerde Temiz Hava Dolabımız 
ile hem çok daha efektif 
bir havalandırma hem de 
iç ortamın havası daha sık 
temizlenerek daha steril bir 
ortam oluşması sağlanacak-
tır.” dedi.
BOA AIR Temiz Hava Dolabı, 
kalabalık ve geniş mekan-

ların havasını temizleyerek, 
sağlığa zararlı partikülleri 
filtreleyen tasarımıyla dikkat 
çekiyor. İç ortamda bulunan 
virüs, bakteri, mantar gibi 
mikroorganizmaları, PM 
2.5, PM 10 partikülleri ve 
VOC ve Formaldehit gibi 
zararlı gazları filtreleyen 
yüksek verimli H14 filtresi 
sayesinde sağlıklı ve temiz iç 
ortam havaları oluşturan Te-
miz Hava Dolabı, bu sayede 
hava kirliliğinin sebep oldu-
ğu ve hava yoluyla bulaşısı 
artan hastalıkların da önüne 
geçilmesine imkan veriyor.
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Viessmann Manisa fabrikaları, 
almış olduğu önlemlerle, TSE ta-
rafından Covid-19 Hijyen, Enfek-
siyon Önleme ve Kontrol Belge-
lendirme şartlarını yerine getiren 
kuruluşlara verilen TSE Covid-19 

hak kazanmıştır. Henüz Covid-19 
virüsünün Türkiye'de rastlanma-
dığı günlerde, Viessmann Manisa 
üretim lokasyonunda önlemler 
alınmaya başlanmış olup, bu ön-
lemler süreç ile ilgili çalışanlarla 
yapılan anketlerdeki geri bildirim-
ler de değerlendirilerek çeşitlen-
dirilmiştir.  Maske kullanımı, sosyal 
mesafe kuralları ve genel hijyen 
koşullarının pandemi sürecine uy-

gunluğuna, personel servis araçla-
rı da dahil olmak üzere, fabrikanın 
tüm alanlarında dikkat edilmiştir. 
Alınan önlemler arasında, giriş 
çıkış alanlarının düzenlenmesi, gi-
rişlerde ateş ölçülmesi, tüm otur-
ma alanlarının sosyal mesafeyi 
sağlayacak şekilde düzenlenerek, 
oturulacak yerlerin bantlar yapıştı-
rılarak belirlenmesi, fabrika içinde 
çeşitli yerlere hatırlatıcı ve uyarıcı 
afişlerin asılması, yemekhanedeki 
sarf malzemeleri ve gereçlerin tek 
kullanımlık olarak değiştirilmesi ve 
menülerin bağışıklık artırıcı çeşit-
lerle zenginleştirilmesi ve vardiya 
düzenlemeleri gibi çok kapsamlı 
uygulamalar bulunmaktadır.

Şeffat bir şekilde yönetilen ve 
Temmuz ayında çalışmalarına 
başlanan sertifika süreci sonrası 
21 Ağustos tarihinde gerçekle-
şen tam günlük denetim, majör 
ya da minör uygunsuzluk alın-
madan başarıyla atlatılarak, ser-
tifikaya hak kazanılmıştır. 

İklimlendirme sektörünün öncü marka-
larından DemirDöküm, Bozüyük’te yer 
alan DemirDöküm Fabrikaları ve Panel 
Fabrikası’nda pandemi sürecinin en başın-
dan itibaren hayata geçirdiği güvenli üre-
tim uygulamaları ve düzenlemeleriyle, Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ve-

almaya hak kazandı.
Türkiye iklimlendirme sektörüne 66 yıldır 
birçok ilki kazandıran DemirDöküm, Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından ve-

için tüm denetimleri başarıyla tamamladı. 

Covid-19 pandemisinin dünyada görül-

düğü ilk günden itibaren gerekli tüm ted-

birleri kurumun süreçlerine uygun olarak 

hayata geçiren DemirDöküm, tüketicilerin 

bu süreçte en çok ihtiyaç duyduğu hijyen 

şartlarını sağlayan ürünlerin üretim mer-

kezi olan DemirDöküm Fabrikaları ve Pa-

nel Fabrikası’nda bir sürdürülebilir başarıyı 

daha hayata geçirdi.

Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık 

Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda 

alınan üst düzey hijyen önlemleriyle pan-

demi sürecinde Bozüyük’teki üretim üssün-

deki faaliyetlerine kesintisiz olarak devam 

eden DemirDöküm, çalışanları, iş ortakları 

ve tüketicilerinin sağlığını önceliklendirerek 
hareket etmeyi misyon edindi. Çalışanların 
üretim alanına adım attığı andan itibaren 
tüm temas noktalarında uygulanan düzen-
lemelerle TSE denetiminden geçer not alan 
DemirDöküm Fabrikaları ve Panel Fabrikası, 
iklimlendirme sektöründe "TSE Covid-19 

-
nan ilk fabrikalar arasında yer aldı.

Vaillant, doğayı koruma anlayışı ile 
enerji verimliliğini en üst seviyeye 
çıkaran ürünler sunmaya devam 
ediyor. Vaillant’ın, daha fonksiyo-
nel ve şık tasarımlı oda termos-
tatlarının en uygun maliyetli üyesi 
olan vSmart Pro, gelişmiş kontrol 
özellikleri ile evlere ekstra tasarruf 
getiriyor.
Yenilediği oda termostatları ile 
verimliliği en üst seviyeye çıkaran 
Vaillant, Modülasyonlu Oda Ter-
mostatları ürün ailesinin en yeni 
üyesi vSmart Pro ile tasarrufu ve 

konforu uygun fiyatlarla müşte-
rileriyle buluşturuyor. Vaillant’ın, 
daha fonksiyonel ve şık tasarımlı 
oda termostatlarının en uygun 
maliyetli üyesi olan vSmart Pro, 
gelişmiş kontrol özellikleri ile evle-
re ekstra tasarruf getiriyor. Günü 
5 zaman dilimine bölerek ısıtma 
sistemi kontrolü ve boylerli sis-
temlerde sıcak su kontrolü sağ-
layan vSmart Pro, şık LCD ekranı 
ile rahat kullanım imkanı sunuyor. 
Vaillant’ın yeni modülasyonlu oda 
termostatları uzaktan kontrol edi-

lebilme özelliği sayesinde, hem 
cep telefonundan hem de tablet-
ten kontrol edilebiliyor. 
İklimlendirme sektöründe IoT (In-
ternet of Things) kullanımının yay-
gınlaştırılması için öncülük ettikle-
rini belirten Vaillant Türkiye Satış 
ve Pazarlama Direktörü Erol Ka-
yaoğlu, “Dünyadaki dijitalleşmeye 
paralel olarak ısıtma sektöründe 
de dijital ürünlerin payı giderek 
artıyor. Vaillant olarak dijitalleşen 
dünyayla aynı doğrultuda ilerle-
yerek enerji verimliliğini en üst 

seviyeye çıkaran ürünlere yatırım 
yapıyor, bu cihazları uzun yıllardır 
tüketicilerimiz ile buluşturuyoruz. 
Bu konfora daha geniş kitlelerin 
de ulaşabilmesi için vSmart Pro’yu 

vSmart Pro ile daha fazla evi ta-
sarruf ve konfor ile buluşturmayı 
hedefliyoruz” dedi.



Türkiye’de yenilenebilir enerji üretiminin önemli oyun-
cularından biri olan Aydem Yenilenebilir Enerji, sürdü-
rülebilirlik politikası doğrultusunda çevre alanındaki ça-
lışmalarını ve yatırımlarını hızlandırdı. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın Sıfır Atık Yönetmeliği’nde yer alan, santral-
lerde israfın önlenmesi, atık toplama alanlarının oluştu-
rulması, çalışanlara çevre ile ilgili eğitimler verilmesi gibi 
önemli sorumlulukları yerine getiren Aydem Yenilebilir 
Enerji’nin Adana’daki 4 santrali, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü tarafından “Sıfır Atık Belgesi”ne layık görül-
dü.  Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hizmete 
alan ve sektörde birçok ilke imza atan Aydem Yenilene-
bilir Enerji, Sıfır Atık Projesi’nde de öncülük eden kurum-
lar arasında yer aldı.  

-
mada, “Sıfır Atık Projesi’’yle israfın önlenmesi, kaynakla-
rın daha verimli kullanılması, atıkların yerinde toplanarak 
kaynağında geri kazanımının sağlanması ve böylece çev-
renin korunmasının amaçlandığı vurgulanarak, “’Top-
lumsal ve çevresel sorumluluğumuzun bilinciyle ve du-
yarlılığıyla hareket ediyoruz’’ denildi.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca; çevreyi ve toplumu gö-
zeterek atık yönetim felsefesini benimseyen kurumlara 
bu belgenin verildiğinin belirtildiği açıklamada, 2021 yılı 
sonuna kadar, diğer 21 yenilenebilir enerji santrali için 
de Sıfır Atık Belgesi’ni almayı planladıklarını duyuruldu. 
Açıklamada daha sonra şu görüşlere yer verildi: ‘’Şirket 
olarak geçtiğimiz şubat ayında dünyanın en büyük sür-
dürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler Küresel İl-
keler Sözleşmesi’ni imzalayarak gelecek için önemli bir 
adım atmıştık. Çevresel hassasiyetlere karşı duyarlı bir 
şirket olarak, santrallerimiz için Sıfır Atık Belgesi’ni almak 
bu sürecin değerli bir aşamasıdır. Amacımız toplumun ve 
gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini göze-
ten uygulamaları kararlılıkla gerçekleştirmektir.” 
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Şık tasarımı, üstün kalitesi, dekora-
tif renkleri, kısıtlı mekanlara uygun 
ölçüleri, sağlamlığı ve verimi ile öne 
çıkan Termo Teknik Silüet Serisi, pa-
nel radyatör kullanma alışkanlıklarını 
değiştirecek özellikler taşıyor.  Panel 
radyatörlerde alışılmış beyaz rengin 
yanında zevkli ve modern görünüm-
lü bir alternatif  olarak antrasit rengi 
de sunan Silüet Serisi,  farklı öğeler-
den esinlenen dekorasyonlara uyum 

sağlıyor.  Termo Teknik’in Çorlu’da 
bulunan fabrikasında ileri teknoloji 
ve çelik sac kullanılarak üretilen, ta-
sarımı ile kullanıcıların ince zevkine; 
sağlamlığı, verimliliği ve 15 yıl garan-
tisi ile de bütçesine hitap eden Silüet 
Serisi’nin Minima, Style, Vertica ve 
Latida modelleri bulunuyor.
Minima, düz ve çizgisiz görünü-
müyle sadelik ve uyumun seçkin 
örneğini sunuyor. Kullanıldıkları 
mekân ile bütünleşen radyatörler, 
dekorasyonda minimalizmi tercih 
edenlerin seçeneği oluyor.
Style ve Latida ise yatay çizgili pürüz-
süz yüzeyleri ile iç mekanların görü-

nümünü zenginleştirmek isteyenlere 
farklı ebat ve boyutlarda binlerce 
seçenek sunuyor.
Mekânın yapısı dikey ve çizgili rad-
yatör gerektirdiğinde Vertica, bu-
lunduğu ortama dinamizm katan 
yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Silüet serisi radyatörler taşıdıkları 
özellikler sayesinde, marka ve ta-
sarım sahibi butik konut projelerin 
ve kalite tutkunu bireysel kullanıcı-
ların beğenisini kazanıyor.
Silüet Serisi yepyeni, dikkat çe-
ken tasarımın yanında sıkı bir test 
aşamasından geçiyor. Normalde 8 
bar ve altında çalışması beklenen 

dekoratif panel radyatörlerin her 
biri, Termo Teknik üretim tesisle-
rinde uluslararası EN 442 & BS EN 
ISO 9001 standardında üretilerek 
13 Bar’a kadar basınç testine tabi 
tutuluyor. Avrupa’nın tercihi olan 
benzersiz üst ızgara sadece Silüet 
Serisi’nde standart olarak bulunu-
yor. Termo Teknik’in profesyonel 
teknik tasarımları son kullanıcıya 
uzun yıllara yayılan kullanım ömrü 
sağlıyor. Termo Teknik tesislerinde 
üretilen Silüet Serisi kalitesinin bir 
göstergesi olarak 15 yıllık garanti 
belgesi ile birlikte standart olarak 
sunuluyor.

-
ğı başarılı sağlık politikaları, sınır-
ların kademeli olarak açılması ve 
özellikle nakliye ile ilgili  sıkıntıların 
ortadan kaldırılması ile ülkemizde 
fuarların yeniden aktif hale gelme-
sine imkan vermiştir.
Koronavirüs salgını nedeniyle tüm 
dünyada ertelenen fuarlar, yeni 
normal dönemin başlangıcı netice-
sinde T.C.  Sanayi ve Ticaret Bakan-

lığı izniyle 1 Eylül itibariyle yeniden 
düzenlenmeye başlandı. Yaşanan 
uzun ve durağan pandemi süreci 
sonrasında 2021 yılı için dünya ça-
pında tüm sektörlerde önemli bir 
ticari ivme beklentisi geliştirmiştir. 
Bu beklentiye hizmet etmek ve 
13 yıldır solar sektöründeki tüm 
işbirlikçilerine en verimli hizmeti 

ekibi tüm enerjisini kullanıyor. 

Solar sektörünün yatırımcı, üreti-
ci, komponent ve son kullanıcıya 
kadar ilgili tüm profesyonellerinin 
heyecanla beklediği Türkiye’nin ilk 
ve tek uluslararası güneş enerjisi ve 
teknolojileri fuarı Solarex İSTAN-

tüm hızıyla devam ediyor.  Foto-
voltaikler, inverterler, konnektör-
ler, EPC firmaları, jel aküler, solar 
kabloları, güneşle çalışan tüketici 

ürünler, malzeme ve üretim ekip-
manları, kısacası güneşe dair her 

13. kez sektör paydaşlarını bir ara-
ya getirecek.

Türkiye iklimlendirme pazarının 

öncü markası Baymak, yoğuşmalı 

kombi ailesiyle tüketicilere konfor ve 

tasarrufu bir arada sunuyor. 

A sınıfı enerji verimliliği özelliğine 

sahip bol tasarruflu Baymak Du-

otec ve küçük boyutu ile her eve 

kolayca uyum sağlayan Baymak 

Duotec Compact kombiler, düşük 

yakıt sarfiyatı ile cep yakmıyor, 

konfor ve yüksek performansı bir 

araya getiriyor.  

Baymak Duotec Compact tam yo-

ğuşmalı kombi; Premix teknolojisine 

sahip yanma odası ile yüksek verim, 

paslanmaz sarmal ana eşanjör ve 
paslanmaz çelik plakalı kullanım 
suyu eşanjörü ile uzun ömür, birbi-
riyle modülasyonlu bir şekilde ha-
berleşen gaz valfi, değişken devirli 
fan ve frekans konvertörlü sirkü-
lasyon pompası ile yüksek konfor, 
ısıtma ve kullanım suyu devresinde 
donmaya karşı tam koruma, arıza 
tespit sistemi ile güvenli kullanım ve 
sessiz çalışma gibi önemli özellikleri 
bir araya getiriyor. Duotec serisinin 
24, 30, 33, 42, 45 kW olmak üzere 
5 farklı kapasite seçeneği bulunuyor. 
Baymak tam yoğuşmalı kombi ai-
lesinin yeni üyesi Baymak ECO CT 
20, 20 kW ısıtma kapasitesiyle daha 
düşük ısıtma ihtiyaçlarına uygun 
olarak tasarlandı. Yeni tasarımı ve 
yenilenen teknolojisiyle ECO CT 20 
modeli ev ve iş yerleri için yüksek 
tasarruf sunuyor. ECO CT, Premix 
yanma teknolojisi ve A sınıfı enerji 
verimliliğine sahip. ECO CT 20 mo-
delinde kullanılan dijital ekran ve tuş 
takımı tüketicilere kolay kullanım 

imkanı sunuyor. Ekonomik ECO CT 
kombi, Premix yanma teknolojisi ile 
ideal gaz/hava karışımını sağlayarak 
tasarruf oranını arttırıyor. Ayrıca, 
ECO CT’de kullanılan paslanmaz 
çelik eşanjörler, kombinin ömrünü 
uzatırken, düşük emisyon değerle-
riyle de çevre dostu olduğunu gös-
teriyor. 
Baymak kombilerin Baymak 
akıllı oda termostatlarıyla kulla-
nımında tasarruf oranı %30’lara 
kadar çıkabiliyor. 

kombi, özel tasarım susturucusu 
sayesinde sadece 46 dB* ses sevi-
yesinde çalışarak konforunuzu artı-
rıyor. Yüksek sıcak su debisi özelliği 
ile konforlu kullanım sağlayan idee, 
küçük boyutu ile evin her yerine 
monte edilebiliyor. idee’nin çevre 
dostu teknolojisi de enerji verimlili-
ğini maksimuma taşıyor.    
On/off çalışma prensibi ile tüm 
kombi modelleri ile kullanılabilen, 
evi sadece gerektiği kadar ısıtarak 

enerji tasarrufu sağlayan Baymak 
Logi Pro hayatı kolaylaştırıyor. Logi 
Pro kablosuz programlanabilir oda 
termostatı ile evin sıcaklığı evin için-
de istenilen yerden ayarlanabiliyor. 
Kullanıcı dostu Logi Pro akıllı oda 
termostatı; büyük LCD ışıklı ekra-
nı ve dokunmatik tuşları ile şık bir 
görünüm sunarken, günlük / haf-
talık programlarında konfor, eko-
nomi ve tatil modu seçeneklerini 
kullanıcıları ile buluşturuyor. Ge-
niş dijital ekranı sayesinde açıkça 
görülen pil durumu, tuş kilidi, 
sıcaklık değerleri ile her yaştan 
tüketicinin ürünü zorlanmadan 
kullanmasına olanak tanıyor.



Ekonominin temel taşı olarak kabul edilen KOBİ’lere ürün ve 
malzemenin yanı sıra mühendislik, satış, pazarlama ve teknik 
eğitim desteği sunduklarını belirten ISOMER Isıtma Soğutma 
Merkezi Genel Koordinatörü İlgin Eray, Postmodern Teknik 
Toptancılık olarak tanımladıkları bu sistem ile 1.400’e yakın 
firmaya bu zorlu dönemde büyük ölçekli işleri yapabilme fırsatı 
yarattıklarını belirtti.

“Bizim yolumuz başka” anlayışından hareket ettiklerini ve ola-
ya sadece ticari olarak yaklaşmadıklarını dile getiren İlgin Eray, 
“ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi olarak klasik toptancılık an-
layışını değiştiriyoruz. Türkiye geneline yayılmış bin 400’e ya-
kın bayimize doğalgaz ekipmanları, güneş enerjisi sistemleri ve 
ısı pompası gibi teknik alt yapı gerektiren ürün gruplarını sunu-
yoruz. Bununla birlikte tüm bayilerimize ürünler ve uygulama-
lar hakkında eğitimler veriyoruz. Hepsine pazarlama desteği 
sağlıyoruz. En önemlisi de onlara tam teşekküllü mühendislik 
desteği sunuyoruz. Böylece bayilerimiz de müşterilerine daha 
kapsamlı hizmet sunarak büyük hacimli işlere imza atabiliyor 
ve cirolarını yükseltebiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

KOBİ’LERİ GÜÇLENDİRİYORUZ ONLAR DA 
İŞ HACMİNİ ARTIRIYOR
Postmodern Teknik Toptancılık sistemiyle bayilerin ürünler ve 
sektör hakkında eğitilerek geleceğin teknolojilerine ve sür-
dürülebilir iş modeline hazırlandığını söyleyen İlgin Eray, KO-
Bİ’lerin ayakta kalması için bu dönüşümün şart olduğunun 
altını çizdi. Eray, “Bayilerimizi sadece ürün satan bir firma ol-
maktan çıkarıp onları mühendislik hizmetleri sunan şirketlere 
eviriyoruz.  Mühendislik ve 
pazarlama desteği eksikliği 
sebebiyle sadece belirli ko-
nular üzerinde faaliyetlerini 
sürdürmek zorunda kalan 
KOBİ’leri güçlendiriyoruz. 
Ayrıca hepsini ortak bir ya-
zılımda topluyoruz. Bu yazı-
lım ile anlık olarak istedikleri 
ürün hakkında teknik bilgiye 
ulaşabiliyorlar. Dijitalleşme 
süreçlerini de başarılı bir şe-
kilde tamamlıyorlar. Böylece 
kendi geleceklerini de ga-
ranti altına almış oluyorlar.” 
ifadelerini kullandı.
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DAHA ÇOK LOKAL VE
GLOBAL PROJEDE

GoodWe
KULLANILMASINI
SAĞLAMAYA
DEVAM EDECEĞİZ

|

Dünyanın önde gelen depolama invertör tedarikçisi olan 
GoodWe’nin Türkiye CEO’su Engel Taştan ile şirket faaliyetleri-
ni, sektörün son durumunu ve ileriye dönük hedeflerini konuş-
ma fırsatı yakaladık.
Hızlı teslimat, geniş ürün portfoyü, satış sonrası hizmet, garan-
ti ve servis konularında iddialı olduklarının altını çizen Taştan, 
2020 yılı hedeflerine çoktan ulaşmış olduklarını ve aynı hızla 
devam edeceklerini belirtti.

∂ Öncelikle bizlere GoodWe’nin hem dünya pazarındaki 
 hem de Türkiye pazarındaki yeri ve yol haritası hakkında 
 detaylı bilgi verir misiniz?

GoodWe, PV inverterlerinin ve enerji depolama çözümlerinin 
araştırılmasına ve üretimine odaklanan lider ve stratejik bir ku-
ruluştur. 80'den fazla ülkede 16GW'lık bir kurulum ile 0.7kW 
ila 250kW arasında değişen GoodWe inverterleri, büyük oran-
da; konut ve ticari çatılarda, endüstriyel ve zemine monte & 
şebeke bağlantılı büyük ölçekli sistemlerde kullanılmaktadır. 
GoodWe, global pazarda 14%’lük bir pazar payına sahip ve 
sıralama olarak 4. durumdadır; aynı zamanda 2020 yılında 
evsel depolama konusunda da dünyada 1. olarak seçilmiştir. 
GoodWe, dünya pazarında yaklaşık 70 ülkeye aktif satış yapı-

yor, bu ülkeler içerisinde; Avrupa, Güney Amerika, Orta Doğu, 
Orta Asya ve Rus ülkeleri bulunuyor. Türkiye pazarında şu anda 
yaklaşık 1GW çalışan inverter mevcut ve bu yaklaşık 14% pa-
zar payı demek. Türkiye pazarında 2013 yılından beri sıkı bir 
çalışma içerisindeyiz ve her zaman özellikle çatı pazarı için çaba 
gösteren bir marka olduk. 2016 yılından itibaren resmi olarak 
Türkiye şirketini kurduktan sonra başta 2 personel, bugün ise 
10 kişilik dinamik ve tecrübeli bir ekip ile sektörümüzde rol 
almaya devam ediyoruz. Hem İstanbul hem İzmir satış ofisleri-
miz ve aynı zamanda Kayseri’deki mevcut Bakım & Onarım ve 
Servis merkezimiz ile değerli müşterilerimize ihtiyaç duydukları 
her an hizmet veriyoruz.

‘’MÜŞTERİLERİMİZİN DİREK ÜRETİCİ FİRMA İLE 
MUHATAP OLMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE 
DEĞERLİ BİR ARGÜMAN’’

∂ Diğer rekabetçi markalarla karşılaştırıldığında 
 GoodWe’in öne çıkan birincil özelliği nedir?

Şu anda Türkiye’de aktif olan ve pazarda ciddi referansları 
olan tecrübeli diğer markalara kıyas ile GoodWe, özellikle ser-
vis yani after sales konusunda ön plana çıkıyor. GoodWe’nin 
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Türkiye’de resmi bir şirketi mevcut, distribütörlük mantığı ile 
ilerlemiyoruz; dolayısı ile müşterilerimizin direk üretici firma 
ile muhattap olması bizim için çok önemli ve değerli bir ar-
güman. GoodWe; satış öncesi, satış zamanı ve satış sonrası 
için dünya çapında entegre hizmet merkezleri kurarak; proje 
danışmanlığı, teknik eğitim, yerinde destek ve satış sonra-
sı hizmetler de dahil olmak üzere tüm müşterilere küresel 
destek sunan bir kuruluş. Ayrıca; lokal ve global depoları-
mızda bulunan stoklarımız sayesinde ürün teslimatlarımızı 
hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor ve Kayseri’de bulunan 
bakım&onarım merkezimiz ile satış sonrası destek ve teknik 
destek konularında müşterilerimize 7/24 yardımcı olabiliyo-
ruz. Ek olarak, iki farklı Ar-Ge merkezimiz ve geniş Ar-Ge 
ekibimiz ile konut, ticari, endüstriyel ve zemine monte & şe-
beke bağlantılı büyük ölçekli PV sistemleri için kapsamlı bir 
ürün ve çözüm portföyü sunarak, performans ve kalitenin 
tüm ürün yelpazesinde bir arada olmasını sağlayabiliyoruz. 
Kısacası; hızlı teslimat, geniş ürün portfoyü, satış sonrası hiz-
met, garanti ve servis konularında iddialıyız. 

‘’GOODWE TÜRKİYE OLARAK, SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE 
ÜRÜN SATIŞ VE TESLİMATLARIMIZA TÜM HIZIMIZ İLE 
SORUN YAŞAMADAN DEVAM EDİYORUZ’’

∂ Pandemi süreci GoodWe’yi nasıl etkiledi?

Pandemi; üretim fabrikamız Çin’de olduğu için bizi, ilk aylar 
içerisindeki yoğun siparişler nedeni ile teslimatların uzaması 
açısından olumsuz etkiledi. Çünkü, özellikle Çin’deki tehlike-
li süreç sebebi ile neredeyse 1 ay boyunca üretim durdu ve 
bu, büyük bir açıklık yarattı. Lokal ve global olarak yaklaşık 
229 farklı sipariş aynı anda üretime girdi ve pandemi nede-
ni ile teslimat süreleri elimizde olmayan sebeplerden dolayı 
uzadı. Fakat, mayıs ayından itibaren normal seyrimizde de-
vam ettik. GoodWe Türkiye olarak, sorunsuz bir şekilde ürün 
satış ve teslimatlarımıza tüm hızımız ile sorun yaşamadan 
devam ediyoruz.

‘’KORONAVİRÜS SALGININDAN SONRA ÇOĞU ŞEYİN
 DEĞİŞECEĞİNE İNANIYORUM’’

∂ İçinde bulunduğumuz süreçte ve pandemi sonrası sektörü 
 neler bekliyor?

Tam pandemi bitecek derken maalesef belki de ikinci dal-
ga ile karşı karşıyayız; 1-2 ay sürer ve biter zannettik ama 
belki bir süre daha bu şekilde gidecek. Bu nedenle, maale-
sef güneş enerjisi sektörü dahil birçok farklı sektör patlama 
yaşayacak. Burada önemli olan; şirket olarak, fix masrafları 
minimumda tutmak ve bu olumsuz süreci en az zarar ile at-
latmak. Ama maalesef birçok şirket veya esnaf belki daya-
namayacak ve birkaç aydır devam eden süreç gibi iflasları 
duymaya devam edeceğiz. Burada tedarikçi olarak pazarı iyi 
takip etmek zorundayız. Koronavirüs salgınından sonra çoğu 
şeyin değişeceğine inanıyorum. Başta insan sağlığına daha 
çok önem verilecek. Bilim insanlarımız ve sağlıkçılarımız gü-
zel çalışmalar yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Koro-
navirüs salgını sonrası güzel bir dünya bizi bekliyor olacak.

‘’KORONAVİRÜS, ŞÜPHESİZ Kİ HER SEKTÖRÜ 
OLUMSUZ ETKİLEDİĞİ GİBİ GÜNEŞ ENERJİSİNİ 
SEKTÖRÜNÜ DE MAALESEF OLUMSUZ ETKİLEDİ’’

∂ Bu süreçte sektörün başlıca değişenleri neler oldu?

Koronavirüs, şüphesiz ki her sektörü olumsuz etkilediği gibi 
güneş enerjisini sektörünü de maalesef olumsuz etkiledi. 

Yapılması planlanan GES yatırımları ve EPC firmaları tarafın-
dan kurulacak projeler sekteye uğradı. Birçok proje, olumsuz 
şartlar nedeni ile ya rafa kaldırıldı ya da ertelendi. Tüm bu 
sebeplerden dolayı yatırımcıların ya da potansiyel müşterile-
rin ilgili projeler kapsamında ürün tedarik süreçleri olumsuz 
yönde etkilendi. Zaten bir projenin olumsuz etkilenmesinin 
ardından zincirin ilk halkası olanlar genelde üreticiler ve ürün 
tedarikçileridir. Fiyat teklifi alımları devam ederken, satışların 
çoğu ya zaman aşımına uğradı ya da bazen gerçekleşemedi. 
Biz GoodWe Türkiye olarak, aktif ve dinamik ekibimiz ile; 
pazarlama, satış, satış sonrası, servis ve proje yatırımları için 
müşterilerimize tüm hızımız ile destek vermeye devam ede-
ceğiz ve Türkiye dahil 18 farklı ülkeye ürünlerimizin satışını 
yapmayı sürdüreceğiz.

∂ Peki GoodWe’deki son teknolojik gelişmeler nelerdir?

GoodWe olarak, 2020 yılı sonu itibari ile yeni HT Serimiz olan 
100kW, 120kW, 136kW (1100V & 10MPPT) inverter satışla-
rına başladık. 2021 yılı başı itibari ile de 250kW (1500V & 
12MPPT) inverterlarımızı satışa sunacağız. Aynı zamanda, bu 
yıl GoodWe Lityum Battery üretime giriyor ve çok yakında 
endüstriyel battery ve evsel battery çözümleri sunmaya baş-
layacağız. Burada GoodWe, global pazarda çok ünlü olan bir 
lityum battery üreticisini satın alarak kendi bünyesine kattı ve 
bu pazarda ismini duyurmak için kollarını sıvadı. Son olarak 
GoodWe, Eylül ayı başında Çin Shanghai Borsası’nda halka 
açıldı ve bu şekilde daha fazla büyüyebilmek için kendisine 
bir avantaj sağladı. 

‘’SEMS PORTAL İLE EVİNİZDEKİ VEYA İŞYERİNİZDEKİ 

TÜKETİMİ YÖNETEBİLECEKSİNİZ’’

∂ Bize biraz da akıllı enerji yönetim sisteminiz SEMS’den 
 bahseder misiniz?

SEMS (Smart Energy Management System) Portal; 
GoodWe’nin, Ar-Ge’sini kendi yaptığı ve geliştirdiği ücretsiz 
uzaktan izleme sistemi olup, aynı zamanda inverterleri yö-
netebilen bir arayüzdür. Önümüzdeki yıllarda SEMS Portal 
üzerinden enerji ticareti de yapılabiliyor olacak ve evsel de-
polama sistemine sahip olan yatırımcılar, eğer enerji ihtiyacı 
yoksa SEMS Portal üzerinden GoodWe Battery kullanarak 
enerji satışı yapabilecek. SEMS Portal ile evinizdeki veya işye-
rinizdeki tüketimi yönetebileceksiniz.

∂ GoodWe olarak ileriye dönük hedefleriniz ve 
 2021 yılından beklentileriniz nelerdir?

GoodWe Türkiye ekibi olarak, hem Türkiye pazarında Pazar 
payımızı korumak ve yükseltmek için gece gündüz çalışmaya 
devam edeceğiz hem de ülke ekonomisine katkı sağlayabil-
mek için ihracatımızı daha çok artıracağız. Türkiye’den; Orta 
Doğu ve Balkan ülkelerine yaptığımız satışlar ile ihracatımızı, 
2019 yılına göre 5 kat arttırarak, 2020 yılı hedefimize çok-
tan ulaşmış durumdayız. Aynı hızla devam ederek, daha çok 
lokal ve global projede GoodWe kullanılmasını sağlamaya 
devam edeceğiz.

∂ Son olarak ilave etmek istediğiniz bir konu var mı?

olduğu gibi bu sektöre daha çok inanacaklar ve daha fazla 
önümüzü açacaklar. Böylece, göğsümüz kabara kabara Tür-
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Türkiye’den 22 firmanın, Kazakistan tara-
fından ise 74 firmanın katıldığı sanal heyet 
organizasyonunda toplam 392 yetkili, top-
lantılarda ticari süreçlerin geliştirilmesi ve yü-
rütülmesi yönünde bilgi alışverişinde bulundu.

Türk İklimlendirme Sanayi firmala-
rının ısıtma, soğutma, havalan-
dırma, klima, tesisat ve yalıtım 
malzemeleri ürün grupları ba-
zında iştirak ettiği toplantılara 
Kazakistan’ın toplam 7 farklı 
şehrinden iklimlendirme, inşa-
at, taahhüt ve tasarım, tarım, 
madencilik sektörlerinde faali-
yet gösteren firmalar katıldı.   

14 Eylül 2020 tarihinde Kaza-

Nur-Sultan Ticaret Müşavirle-
ri Selçuk Oktay ve Erk OYAL, 
Almatı Ticaret Ataşesi Osman Boztepe, İSİB Yönetim Kurulu 

-
tan Sanal Heyet Başkanı Levent Aydın ile katılımcı firmaların 
temsilcilerinin yer aldığı bir bilgilendirme toplantısı ile başlayan 
Kazakistan Sanal Heyet Organizasyonu, 15 ve 16 Eylül 2020 
tarihlerinde yapılan 40'ar dakikalık 226 ikili iş görüşmesi ile ta-
mamlandı.  Toplam 150 saat süren görüşmeler zoom programı 
üzerinden yapıldı.  

Türk İklimlendirme Sanayisi açısından bir ilki gerçekleştirdikle-

Heyet Başkanı Levent Aydın, organizasyon ile ilgili şunları ifade 
etti: “İSİB olarak düzenlediğimiz Kazakistan sanal heyet top-
lantımız oldukça verimli geçti ve beklentileri karşıladı. İki günde 
biteceğini öngördüğümüz toplantılar ve görüşmeler uzayarak 
4 güne yayıldı. Her firmamız yaklaşık 10 adet görüşme yaptı. 
Kazakistan tarafındaki muhataplarımızdan da çok olumlu geri 
dönüşler aldık. 10-15 günlük periyotta katılımcı firmalarla ya-
pılacak anket çalışması ve birebir görüşmelerle toplantımızın 
somut verimliliğini ölçeceğiz. İklimlendirme sanayi ürünleri ge-
nelde yatırım mallarından oluştuğu için bu etkinliğin ticarete 
dönüşmesinin 6 ay ile 1 yıl arasında süreceğini öngörüyoruz. 1 
yıl sonra Kazakistan sanal heyet organizasyonumuzun gerçek 
değerini ve oluşturduğu hacmi göreceğiz. İSİB olarak bu tip 
sanal heyet organizasyonlarındaki  nihai hedefimiz pandemi ile 
beraber zayıflayan ticari ilişkilerimizi geliştirirken satış hacmimi-
zi de büyütmektir.”



Aksiyal Fanlı
V Tipi Kuru Soğutucu

Yatık Tip
Hava Soğutmalı Kondenser

Paslanmaz Borulu
NH3 ve Glikol Soğutucular

 Islak-Kuru
Soğutucular

Oda Soğutucular

Atnalı Isı Borulu
Nem Alma Ünitesi

 Sıcak-Soğuk
Su Bataryaları

40YEARS from local
to global

vwww.friterm.com
info@friterm.com



Konumu 
2.724.900 km2 yüzölçümüne sahip olan 
Kazakistan, yüzölçümü açısından dünyanın 
dokuzuncu, eski Sovyetler Birliği ülkelerinin 
ikinci en büyük ülkesidir. Türkiye’nin yaklaşık 
3,5 katı büyüklüğündeki ülke, Orta Asya’da 

-
-

rı Çin, Kırgızistan, Rusya, Türkmenistan ve 
Özbekistan’dır. Kazakistan’ın Aral Gölü’ne 
1.070 km’lik ve Hazar Denizi’ne 1.894 km’lik 
sınırı da bulunmaktadır.

Nüfus 
CIA Factbook verilerine göre Temmuz 
2020’de Kazakistan nüfusunun 19 milyonu 
aşacağı belirtilmiştir. Nüfusun çoğunluğu, ül-
kenin kuzey ve güney doğusunda yaşamak-

GENEL BİLGİLER

Resmi Adı : Kazakistan Cumhuriyeti

Yönetim Şekli: : Parlamenter Cumhuriyet 

Başkent : Nur- Sultan (Astana adı 2019’da değiştirildi.)

Nüfus : 19.091.949 (CIA Factbook, 2020 Temmuz tahmini)

Yüzölçümü : 2.724.900 km²

Konuşulan Diller : Kazakça, Rusça

Para Birimi : Tenge (KZT) (1 ABD Doları= 423.23 Tenge 

Başlıca Şehirleri : Almat, Nur Sultan, Çimkent, Aktobe

Satın Alma Gücü Paritesi : 

GSYİH :

Kişi Başı GSYİH :

İklimlendirme Sektörü İthalatı : 
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derecede düşük olmasının başlıca nedeni ülkeden dışarıya olan 
göçlerdir. Doğal nüfus artış hızı dışarıya olan göçe yetişeme-
mektedir. 1989-1999 yılları arasında 1,5 milyon kişi Kazakis-
tan dışına göç etmiştir. Bunların çoğu, Rusya’ya göç eden etnik 
Ruslardır; etnik Alman nüfusunun da yarısı Almanya’ya gitmiş-
tir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen güçlü ekonomik büyüme 
ülkeden göç eğilimini tersine çevirmiş ve 2004 yılında net göç 
ilk kez pozitife dönmüştür.  Nispeten yüksek doğum oranları 
ve azınlıkların göçü neticesinde 1920’lerden bu yana ilk defa 

Asya’daki fakir komşuları ve Çin’den göç almaktadır. Buna ila-
ve olarak ülkeden Rusya’ya göçte yavaşlama gözlenmektedir.

Elektrik Altyapısı 
Kazakistan’da standart voltaj 220 volt’tur. Standart frekans ise 
50 hz’dir. C ve F  tipi priz soketi kullanılmaktadır.  Kazakistan’da 
alt yapının gelişmesi ile birlikte elektrik arzı ve elektriğe erişim 
gelişmektedir. 2009 yılında yıllık 111 saat olan elektrik kesintisi 
2014 yılında 1,25 saate düşmüştür. 

(Kaynak: www.worldbank.org) 
İklim Özellikleri 

soğuk kışlar ve çok sıcak yazlar yaşanmaktadır. Kuraklık süresi 
ve sıcaklık farkları büyüktür. Yazın ortalama hava sıcaklığı ku-
zey bölgelerinde 20 0C, güney bölgelerinde ise 30 0C’dir. Kışın 
ortalama hava sıcaklığı ise kuzey bölgelerinde –20 ila -22 0C, 
güney bölgelerinde -4 ila -8 0C’dir. Nur Sultan’daki ortalama 
sıcaklıklar kışın -18 0C, yazın 20 0C’dir. Almatı’daki ortalama 
sıcaklıklar ise kışın -8 0C, yazın 22 0C olmaktadır. Yıllık metreka-
reye düşen yağış miktarı ortalama 250-350 mm3'tür.
 
EKONOMİ- DIŞ TİCARET 

Kazakistan’ın Ekonomisi 
Kazakistan, Orta Asya’nın en büyük ekonomisi konumundadır. 
Kazakistan’ı bölgenin en güçlü ekonomisi konumuna getiren ise 
ülkenin sahip olduğu doğal kaynaklarıdır. Ayrıca coğrafi konumu 
kapsamında sahip olduğu geniş bozkır ve verimli toprakları tarım 
ve hayvancılık faaliyetleri göstermesini de sağlamıştır. 
Kazakistan 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
(SSCB)’nin dağılması ile bağımsızlığını kazanmıştır. Bunun aka-
binde ülkede bir kalkınma hareketi gerçekleştirilmiştir. Kalkınma-
yı sağlamak için ise serbest pazar ekonomisine geçilmiş, özelleş-
tirmeler yapılmış, doğal kaynaklar etkin bir şekilde kullanılmaya 
ve değerlendirilmeye, sanayi sektörleri desteklenmiş ve güçlen-
dirilmiştir.  Bu hususlar Kazakistan ekonomisinin liberalleşme sü-
recinde önemli rol oynamıştır. Bağımsızlık öncesi tarım ve hay-
vancılığa bağlı ekonomi 90’lı ve 2000’li yıllar içerisinde doğal 
kaynakları ihraç eden ve işleten bir ekonomi haline evrilmiştir. 

Rusya ve Çin Kazakistan’ın en önemli stratejik ortaklarıdır. Bu 
ülkeler ile ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesine yönelik 
faaliyetler gelecekte de devam edeceği düşünülmektedir. Çin 
son yıllarda özellikle enerji alanında ülkenin en önemli ortağı 
konumuna gelmiştir. Bunun ardında Çin’in Orta Asya’daki hid-
rokarbon kaynaklarına ulaşma amacı ve Kazakistan’ın ihraç pa-
zarlarını çeşitlendirerek Rusya ile transit fiyatlar üzerinde pazar-
lık gücünü güçlendirme hedefi bulunmaktadır. Kazakistan’ın 
son yıllarda Çin’le geliştirdiği ilişkiler, ülkenin yürüttüğü çok 

-
mişten gelen ekonomik bağları ve bölgesel güvenliğe yönelik 
ilişkileri güçlü bir şekilde devam edecektir. 
(Kaynak: https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/orta-asya/kaza-
kistan/ulke-profili/genel-ekonomik-durum)

yılına 137 milyar dolardan 179 milyar dolara yaklaşık %30 artış 
göstermiştir. Kişi başına düşen GSYİH ise 2016’dan 2018 yılına 
7.714 dolardan 9.812 dolara (%27 oranında) yükselmiştir. 

Kazakistan Doing Business 2020 Raporuna göre üst orta gelir 
seviyesine sahip bir ülke olarak değerlendirilmiş ve tüm ülke-
ler içerisinde 79,6 puanla 25. sırada yer almaktadır. Bununla 
birlikte iş kurma alt kırılımında 22. sırada, inşaat izinlerinin ic-
rasında 37.sırada ve sözleşmelerin uygulanmasında 4. sırada 
yer alırken dış ticaret hususunda 105. sırada yer almaktadır. 
Kazakistan’da ticaretin gelişmesini sınırlayan en önemli prob-
lem ise Kazakistan’ın tamamen kara ile çevrili, denize kıyısı 
olmayan bir ülke olmasıdır. Bu durum ihracat ve ithalat ma-
liyetlerini çok fazla yükselmektedir. Ayrıca bir diğer sorun da 
önemli petrol ve gaz ihracatı yollarının ülkenin dünya enerji 
piyasasındaki en önemli iki rakibi olan Rusya ve İran üzerin-
den geçmesidir. Bunların dışında, yüksek miktardaki kayıt dışı 
ticaret hacmi ithalatın izlediği seyrin takibine yönelik girişimleri 
güçleştirmektedir. Kazakistan’ın Rusya, Kırgızistan ve Özbekis-
tan ile sahip olduğu geniş ve geçişi kolay sınırlar kayıt dışı sınır 
ticaretine olanak tanımakta ancak sınır ticaretinin hacmi dış 
ticaret verilerine yansıtılamamaktadır. Kayıt altına alınamayan 
ithalatın büyük çoğunluğu gıda dışı tüketim malları ve ikinci el 
arabalardan oluşmaktadır.

Kazakistan’ın Dış Ticareti

ülke olduğu için dış ticareti petrol fiyatlarından doğrudan etkilen-

rağmen ülkenin ithalatı, ihracatı ve dış ticaret hacmi düzenli ola-
rak artmamış ya da azalmamıştır. Aşağıdaki tabloda Kazakistan’ın 
2015’ten 2019’a temel dış ticaret verilerine yer verilmiştir. 

Kazak ekonomisi yüksek düzeyde ithalata dayalı bir ekonomi-

doğal gaz sektörlerinde yoğunlaşmış olup, sermaye ve tüketim 
mallarında üretim iç tüketimi karşılayacak seviyede değildir. 
Sermaye ve tüketim malları üreticilerinin çoğunluğu ise fiyat 
ve kalite bakımından ithal malları ile rekabet edebilir düzeyde 
değildir. 
Geniş ve açık sınırlarından ülkeye çok sayıda ucuz, kaçak mal 
girişi gerçekleşmektedir. Yüksek miktardaki kayıt dışı ticaret 
hacmi ithalatın izlediği seyrin takibine yönelik girişimleri güç-
leştirmektedir. Kazakistan’ın Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan 
ile sahip olduğu geniş ve geçişi kolay sınırlar kayıt dışı sınır tica-
retine olanak tanımakta ancak sınır ticaretinin hacmi dış ticaret 
verilerine yansıtılamamaktadır. Bu sebeple bu rapordaki veriler 
eğilimler ve genel büyüklükler hakkında önemli fikir vermekle 
birlikte istatistiksel değerlerin %100 oranında doğru olduğu 
sonucuna varılmamalıdır.
Kazakistan en çok 84, 85, 73, 87. fasıllar kapsamında maki-
ne, demir- çelik, elektrik ürünü ve araç ithalatı yapmaktadır. 
Bu fasıllardan yapılan ithalat Kazakistan’ın toplam ithalatının 
%45’ini oluşturmaktadır. Kazakistan’ın 2019 yılındaki ilk 5 it-
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Çin, Güney Kore, İtalya ve ABD’dir. Türkiye bu sıralamada 817 

Kazakistan sahip olduğu üretim yapısı itibarı ile daha ziyade 
ham madde ve yarı mamul ihracatçısı bir ülkedir. Petrol ve 
petrol ürünleri, demirli metaller, kimyasallar, makineler, hubu-
bat, yün, et, kömür ülkenin başlıca ihraç ürünleridir. İhracatın 
yarısından fazlasını petrol ve petrol ürünleri oluşturmaktadır. 

ihraç ürünleri olan petrol, gaz ve maden ihracatın önemli bir 
kısmını oluşturması, Kazakistan’ın dış ticaret dengesini ulus-
lararası mal fiyatlarındaki değişmelere karşı korunmasız hale 
getirmektedir. Kazakistan, 2019 yılında ihracatının %67’sini 
27.fasıl ürün grupları olan petrol ve türevlerinden yapmış bunu 
%6’lık oran ile 72. fasıldan demir çelik ürünleri takip etmek-
tedir. Kazakistan’ın ihracatında İtalya, Rusya ve Çin en önemli 
aktörlerdir. 2019 yılında Türkiye, Kazakistan’ın en çok ihracat 
yaptığı 8. ülke olmuştur. 

Kazakistan’ın Türkiye ile Dış Ticareti 
Raporumuzun bir önceki bölümünde 2019 yılı verilerine göre 
Türkiye’nin Kazakistan’ın ihracatında 8., ithalatında ise 7.sı-
rada olduğu belirtilmiş idi. Kazakistan ihracatının %3,99’unu 
Türkiye’ye, ithalatının da %2,1’ini Türkiye’den yapmaktadır. 
Aşağıdaki tabloda Kazakistan ve Türkiye arasındaki ithalat, ih-
racat, dış ticaret hacmi ve dış ticaret denge miktarları yer al-
maktadır. 

Kazakistan ve Türkiye arasındaki ticaret incelendiğinde 
Kazakistan’ın Türkiye’ye petrol ve doğal gaz ithal etmesi sebebi 
ile tabloda verilen yıllarda Kazakistan’ın bu ticari ilişki içerisin-
de dış ticaret fazlası verdiği gözlemlenmektedir. Kazakistan’ın 
Türkiye’den ithalatı 2017 yılından 2018 yılına %10,2 azalış 
göstermiş, 2018’den 2019 yılına ise %24 artış göstermiştir. 
Kazakistan’ın Türkiye’ye ihracatı ise 2017’den 2019’a kesinti-
siz şekilde yükselmiştir. 

Kazakistan’ın Türkiye’ye ihracatında en önemli ürün grubu 
270900 GTİP Numaralı “Ham petrol (petrol yağları ve bi-
tümenli minerallerden elde edilen yağlar)”dür. Ham petrol 

aşan bir değer ile %67’lik paya sahiptir. Bunu 208 Milyon 
-

mekte olup %9’luk paya sahiptir. 
Kazakistan’ın Türkiye’den ithalatında 2019 yılı verilerine göre en 
önemli ürün grubu ise 854449 GTİP kodlu “Diğer elektrik iletken-

GTİP kodlu “Demir/çelikten sıkıştırılmış/sıvılaştırılmış gaz için kap-
lar” takip etmektedir ve tüm ithalat içerisinde %2,8 paya sahiptir. 

Kazakistan Ticaret Müşavirliğimiz internet sayfalarında Kaza-
kistan- Türkiye ticaretinde Türkiye’nin ihracat potansiyeline sa-
hip ürünleri sıralamıştır. Sıralanan bu ürünler arasında ilk sırada 
yer alan İnşaat Malzemeleri iklimlendirme sektörü ile doğrudan 
ilişkili bir sektör olup bu bağlamda iklimlendirme sektörünün 
de potansiyel olabileceği yorumu yapılabilmektedir. 

İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İTHALATI 
Kazakistan’ın ham madde ihraç edip makine ve teçhizat ithal 
eden bir ülkedir. Bu bağlamda ithalatında 2’li GTİP bazında en 

iklimlendirme sektörü özelinde incelendiği zaman ise 2019 

senelerde belirli dalgalanmalar yaşansa bile peşinden gelen 4 

artış göstermiştir. 
Diğer bir taraftan da Kazakistan’ın iklimlendirme sektörü ihra-
catı değerlendirildiğinde ise yapılan ihracatın 2015’ten 2019 

-
dir. Bu bağlamda Kazakistan iklimlendirme sektörü ticaretinde 
yüksek miktarda dış ticaret açığı vermekte olup bu sektör kap-
samında ithalata bağımlıdır. 
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Kazakistan’ın iklimlendirme ithalatı ülkeler bazında incelendi-
ğinde ise 2019 yılı ithalatındaki en önemli ülkenin Güney Kore 
olduğu görülmektedir. Kazakistan’ın 2018’den 2019’a Güney 
Kore’den iklimlendirme sektörü ithalatı %1867 oranında art-
mıştır. Güney Kore 2019 yılı içerisinde bu atılımını iklimlendirme 
sektörü kapsamındaki ısıtma ve yalıtım dışındaki alt ürün grup-
larında da göstermiştir. Özellikle 841989 Pastörize, Kondanse 
Etme Vb. İşler İçin Cihaz, Tertibat, 841480 Diğer Amaçlar İçin 
Kullanılan Kompresör, Vantilatör, Aspiratör 848180 Diğer Mus-
lukçu Eşyası ürünlerinde güney Kore’den yaptığı ithalat dikkat 
çekmektedir.

Güney Kore dışında Kazakistan’ın iklimlendirme sektörü içeri-
sindeki diğer önemli ticaret ortakları ise Rusya, Çin ve İtalya’dır. 
Türkiye Kazakistan’ın 2019 yılı iklimlendirme sektörü ithalatın-
da %1,25’lik pay ile 8. sıradadır. 

Kazakistan’ın iklimlendirme sektörü ithalatı alt ürün grupları 
bazında incelendiğinde ise Kazakistan’ın en çok ithalatı tesisat 
sistem ve elemanları kapsamında yaptığı görülmektedir. 2019 
yılında tesisat sistem ve elemanlarını sırası ile havalandırma sis-
tem ve elemanları, soğutma sistem ve elemanları, klima sistem 
ve elemanları, ısıtma sistem ve elemanları ve yalıtım malzeme-
leri takip etmektedir. 2019 yılında Kazakistan’ın soğutma sis-
tem ve elemanları ve havalandırma sistem elemanları ithalatı 2 
katı aşkın değerde artmıştır. Kazakistan’ın Türkiye’den alt ürün 
grupları bazında iklimlendirme sektörü ithalatı incelendiğinde 
ise 2019 yılında en çok ithalatın havalandırma sistem ve ele-
manları üzerinden yapıldığı görülmektedir. Bu alt grubu sırası 
ile tesisat sistem ve elemanları, soğutma sistem ve elemanları, 
ısıtma sistem ve elemanları ve son olarak yalıtım malzemeleri 
takip etmektedir. Kazakistan’ın alt ürün grupları kapsamında 
Dünya’dan ve Türkiye’den ithalat değerleri aşağıdaki tabloda, 
alt ürün grupları kapsamında 2019 yılına göre yüzdelik dağılım 
ise aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Kazakistan’ın iklimlendirme sektörü ihracatına bakıldığında 
ise 2019 yılında bir önceki yıla göre %30 artışla 123 milyon 
dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. İklimlendirme sektö-
ründe ülkenin 3,7 milyar dolar ithalat yaptığı göz önünde bu-
lundurulduğunda 123 milyon dolarlık ihracat rakamının çok 
düşük olduğu, ülkenin kalite ve fiyatta uluslararası düzeyde 
rekabet edebilecek bir yerli üretiminin bulunmadığı sonucunu 
çıkarmak mümkündür.
Raporumuzun bundan sonraki bölümlerinde iklimlendirme 
sektörü ithalatı alt ürün grupları kapsamında incelenecektir. 

Kazakistan’ın Isıtma Sistem ve Elemanları İthalatı
Kazakistan’ın ısıtma sistem ve elemanları ithalatı 2019 yılın-
da iklimlendirme sektörü ithalatı içersinde %4’lük bir paya 
sahiptir. Kazakistan 2019 yılında ısıtma sistem ve elemanları 
kapsamında en çok ithalatı 840310 GTİP numaralı “Mer-
kezi ısıtma kazanları” üzerinden yapmıştır. Ayrıca 2019 yı-
lında Türkiye’den de en çok bu ürün grubunu ithal etmiştir. 
Bu GTİP bazında yapılan ithalat kapsamında Türkiye’nin payı 
%8,9’dur. Kazakistan’ın ısıtma sistem ve elemanları kapsamın-
da Türkiye’nin ithalat payının en tüksek olduğu ürün grubu ise 
841690 GTİP numaralı “Brülörlerin-mekanik kömür taşıyıcıları-
nın aksam-parçaları”dır ve bu ürün grubunun ithalatında 2019 
yılında Türkiye’nin payı %40,9 olmuştur. Bu oran bir önceki yıl 
%11 olup bir sene içerisinde yaklaşık 4 kat artış göstermiştir.
 
Kazakistan’ın ısıtma sistem ve elemanları ithalatı ülke bazında 
incelendiğinde ise 2015-2019 yılları arasında en çok ithalatın 
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Rusya’dan yapıldığı görülmektedir. Kazakistan ve Rusya’nın benzer 

iklimlere sahip olması ve kış sıcaklıklarının oldukça düşük olması 

ısıtma sektörü açısından bu ticaret ortaklığını güçlü tutmuş olabilir. 

Türkiye ise Kazakistan’ın ısıtma sistem ve elemanları ithalatında 

2019 yılında bir önceki yıla göre %66’lık bir değer artışı yaşamış, 

ithalat yapılan tüm ülkeler içinde de %4,5’luk pay ile Rusya, Çin, 

Güney Kore ve İtalya’nın ardında 5. sırada yer almaktadır.
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Kazakistan’ın Soğutma Sistem ve Elemanları İthalatı 
Soğutma sistem ve elemanları Kazakistan’ın iklimlendirme 
sektörü ithalatı içerisinde 2019 yılında %19’luk paya sahiptir. 
Kazakistan bu alt ürün grubu içerisinde 2019 yılında en çok 
841989 GTİP numaralı “Pastörize, kondanse etme vb. işler 
için cihaz, tertibat” ürün grubunu ithal etmiştir. Bu ürünün it-
halatında 2018 yılından 2019 yılına %960’lık bir oranda ar-
tış yaşanmıştır ve 2019 yılında soğutma sistem ve elemanla-
rı ithalatının %66,2’si bu ürün grubundan yapılmıştır. Bu alt 
ürün grubu içerisinde en çok ithalatı yapılan ürünlerden biri de 
841950 GTİP Numaralı “Isı değiştiriciler (eşanjörler)”dir.

Kazakistan’ın Türkiye’den soğutma sistem ve elemanları kap-
samında en çok ithal ettiği ürün grubu ise 841850 GTİP numa-
ralı “Vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-dondurucular”dır. Bu ürün 
grubundan yapılan ithalatın %24,7si yani yaklaşık dörtte biri 
Türkiye’den yapılmaktadır.

Kazakistan’ın soğutma sistem ve elemanları ithalatı ülke ba-
zında incelendiğinde ise 2019 yılında Güney Kore’den yapılan 

bir proje ya da yatırım için bir defaya mahsus bir ithalat olarak 
değerlendirilmesi mümkün olabilir. Bu yıl içerisinde tüm so-
ğutma sistem ve elemanları ithalatının %78’i Güney Kore’den 

yapılmıştır. 2019 yılındaki bu ekstrem yükseliş dışında geride 

kalan yıllarda Kazakistan’ın soğutma sistem ve elemanları kap-

samında en güçlü ithalat ortakları ise Rusya ve Çin’dir. Türkiye 

2019 yılında Kazakistan’ın soğutma sistem ve elemanları itha-

latında %1,59’luk pay ile 5. sırada yer almaktadır.
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Kazakistan’ın Klima Sistem ve Elemanları İthalatı 
Klima sistem ve elemanları ithalatı Kazakistan’ın iklimlendir-
me sektörü ithalatında yüzde %6’lık paya sahiptir. Kazakis-
tan 2019 yılında klima sistem ve elemanları kapsamında en 
çok 841430 GTİP Numaralı “Soğutma cihazlarında kullanılan 
kompresörler” ithal edilmiştir. Söz konusu ürün grubunun it-

halatı 2018 yılından 2019’a yaklaşık 12 kat yükselmiştir. Bu-
nun dışında 2017 ve 2018 yılları verileri göz önüne alındığında 
ise klima sistem ve elemanları kapsamında ithalatı fazla olan 
ürün grubu ise 841510 GTİP numaralı “Pencere/duvar tipi kli-
malar (tek bir gövde halinde)”dır. Sözü geçen bu ürün grubu 
aynı zamanda Kazakistan’ın klima sistem ve elemanları kap-
samında Türkiye’den ithalatın en çok olduğu ürün grubudur 
fakat bu ürün grubunun sadece binde ikisi Türkiye’den temin 
edilmelidir. Kazakistan’ın Türkiye’den klima sistem ve eleman-
ları kapsamında en dikkat çekilmesi gereken nokta ise son 3 
yıl içerisinde ithalat değerinin keskin düşüşüdür. 2017 yılında 
Kazakistan’ın klima sistem ve elemanları ithalatı kapsamında 
payı %3,49 iken 2019 yılında bu pay binde 3’e düşmüştür. 
Kazakistan’ın klima sistem ve elemanları ithalatı ülke bazında in-
celendiğinde tıpkı soğutma alt ürün grubunda olduğu gibi Güney 
Kore atılımını görebilmekteyiz. Güney Kore Kazakistan’ın klima 
sistem ve elemanları ithalatında 2018’den 2019 yılına %97’lik 
bir artış göstermiştir. Bunun dışında Çin ve Rusya Kazakistan’ın 
klima sistem ve elemanları ithalatında güçlü ithalat ortaklarıdır. 
Türkiye Kazakistan’ın klima sistem ve elemanları ithalatında bin-
de üçlük pay ile 14. sırada yer almaktadır.

Kazakistan’ın Tesisat Sistem ve Elemanları İthalatı
Tesisat sistem ve elemanları Kazakistan’ın iklimlendirme sektö-
rü ithalatı içerisinde 2019 yılında %46’lık paya sahiptir. Ayrıca 
tesisat sistem ve elemanları Kazakistan’ın iklimlendirme sektö-
rü içinde en çok ithalat yaptığı alt ürün grubudur. Tesisat sistem 
ve elemanları ithalatı miktarı ise 2018 yılından 2019 yılına %60 
artış göstermiştir. Bu alt ürün grubu kapsamında 2017 yılın-
dan 2019 yılına Kazakistan’ın en çok ithal ettiği ürün grubu 
848180 “Diğer muslukçu eşyası”dır. Bu ürün grubunun 2019 
yılında toplam tesisat sistem ve elemanları ihracatı içindeki payı 
%41’dir. Kazakistan’ın Türkiye’den en çok ithal ettiği ürün gru-
bu da yukarıda sözü geçen ürün olup ürün grubunun ithalatı 
içinde Türkiye’nin payı sadece binde 3’tür. 

Kazakistan’ın tesisat sistem ve elemanları ithalatı ülke bazında 
incelendiğinde 2019 yılında soğutma ve klima alt ürün grup-
larında olduğu gibi Güney Kore’den yapılan ithalatın yükselişi 
göze çarpmaktadır. Güney Kore’nin tesisat sistem ve eleman-
ları ithalatı 2018’den 2019’a %716 artış göstermiştir. Fakat 
2015 ve 2018 yılları arasındaki ithalat değerleri incelendiğinde 
Kazakistan’ın tesisat sistem ve elemanları ithalatında Çin, Rus-
ya ve İtalya’nın önemli noktada oldukları görülmektedir. Türki-
ye Kazakistan’ın tesisat sistem ve elemanları ithalatında binde 
7’lik pay ile 12. sırada yer almaktadır.
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Kazakistan’ın Havalandırma Sistem ve Elemanları İthalatı 
Havalandırma sistem ve elemanları Kazakistan’ın iklimlen-
dirme sektörü ithalatı içerisinde 2019 yılında %23’lük paya 
sahiptir. Kazakistan’ın havalandırma sistem ve elemanları it-
halatı 2018 yılından 2019 yılına %275 artış göstermiştir. 2019 
yılında en çok ithal edilen ürün grubu ise 841480 GTİP Numaralı 
“Diğer amaçlar için kullanılan komresör, vantilatör, aspiratör” ol-
muştur. Bu ürün grubunu 842139 GTİP kodlu “Diğer motorlar 
için hava filtreleri” takip etmiştir. 2019 yılı içerisinde bu iki ürün 
grubunun toplam ithalatı Kazakistan’ın havalandırma sistem ve 
elemanları ithalatının %77’sini oluşturmaktadır. Kazakistan’ın 
Türkiye’den en çok ithal ettiği havalandırma sistem ve elemanları 
ürün grubu ise ülkenin alt sektör kapsamında en çok ikinci ithal 
ettiği “Diğer motorlar için hava filtreleri”dir. Bu ürün grubu itha-
latının %3,3’ü Türkiye’den yapılmıştır. 
Kazakistan’ın havalandırma sistem ve ekipmanları ithalatı ülke 
bazında incelendiğinde ise soğutma, klima ve havalandırma alt 
ütün gruplarında olduğu gibi Güney Kore’nin aşırı yükselişi göze 
çarpmaktadır. İklimlendirme sektörü ithalatında 2019 yılında 
yaşanan artış da bu sene içerisinde yapılmış alımlara bağlana-
bilir. Kazakistan’ın bu alt ürün grubu bazında diğer senelerdeki 
güçlü ticaret ortakları Rusya, Çin ve İtalya olmuştur. Türkiye ise 
Kazakistan’ın havalandırma sistem ve ekipmanları ithalatında 
%1,79’luk pay ile 8. sırada yer almaktadır.
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Kazakistan’ın Yalıtım Malzemeleri İthalatı 
Yalıtım malzemeleri Kazakistan’ın iklimlendirme sektörü itha-
latı içerisinde 2019 yılında %2’lik paya sahiptir. Kazakistan’ın 
2019 yalıtım malzemeleri ithalatında en çok ithal edilen ürün 
grubu 680610 “Cüruf, kaya yünü vb. mineral yünler, karışımları 
(kütük, levha vb. halinde)”dır. Bu ürün grubu tüm yalıtım mal-
zemeleri ithalatının %63’ünü oluşturmaktadır. Kazakistan’ın 
2019 yılında yalıtım malzemeleri ithalatında Türkiye’den en 
çok ithal ettiği ürün grubu ise 400811 GTİP Numaralı “Göze-
nekli kauçuktan; levha, tabaka ve şeritler” olmuştur. Bu ürün 
grubunun %3,12’si Türkiye’den ithal edilmiştir. 

Kazakistan’ın yalıtım malzemeleri ithalatı ülke bazında incelen-
diğinde 2015 yılında 2019 yılına en çok ithalatın Rusya’dan ya-
pıldığı görülmektedir. 2019 yılında bu ithalat içinde Rusya’nın 
payı %80 olmuştur. Türkiye ise bu sıralamada yaklaşık binde 
2’lik pay ile 17. sırada yer almaktadır.
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VERGİ ORANLARI VE İTHALAT UYGULAMALARI 
Kazakistan’da kısmen gelişmiş bir muhasebe ve vergi sistemi bu-

Kurumlar vergisi oranı %20 ve KDV %12 olarak uygulanmakta-
dır. Ancak mal ihracatında ve bazı taşımacılık hizmetlerinde KDV 
%0’dır. Türkiye ve Kazakistan arasındaki Çifte Vergilendirmenin 
Önlenmesi Anlaşması kapsamında Türkiye için belirlenen stopaj 
vergisi oranı %10’dur. Gümrük vergileri %0 ila %30 arasında 
değişmektedir. Ortalama gümrük vergisi oranı yaklaşık %7,9’dur. 
Gümrük vergileri ortalamasının düşük olmasının esas nedeni ülke-
nin başlıca ticari partneri olan Rusya’ya (Avrasya Ekonomik Toplu-
luğu Gümrük Birliği Anlaşması nedeni ile) muafiyet uygulanması 
ve diğer taraftan Rusya, Beyaz Rusya, Kırgızistan ve Tacikistan 
gibi BDT ülkelerine tercihli oranlar uygulanmasıdır. Gümrük ver-
gilerine ilave olarak, gümrük işlemleri sırasında 50 Euro tutarında 
bir gümrükten mal çekme harcı talep edilmektedir. Söz konusu 
harç, gümrük beyannamesinin esas sayfası ile ilgili işlemlerinin 
tamamlanması için tahsil edilmekte olup, her bir ilave sayfa için 
20 Euro talep edilmektedir. Kazakistan’da dört büyük denetim 
ve danışmanlık şirketlerinin (big four) her birinin ofisleri ülkede 
faaliyet göstermektedir. Kazakistan’da yakın zamanda, yabancı 
yatırımcıları desteklemek adına, ticari, hukuki ve mevzuat(lar)la 
ilgili uyuşmazlık konularına ilişkin olarak bir ombudsman’lık (uz-
laşma, uzlaştırma) müessesesi kurulmuştur ve birim aktif olarak 
çalışmaktadır.  Kazakistan’daki vergilendirmelere ilişkin ayrıntılı 
bilgilere aşağıda verilen siteden ulaşılabilir: https://taxsummaries.
pwc.com/kazakhstan 
Aşağıdaki tabloda Kazakistan’ın Türkiye’den iklimlendirme 
sektöründe en çok ithal ettiği ilk 20 ürünün vergi oranları yer 
almaktadır. 

Tarife Dışı Engeller: Resmi mevzuata uyulduğu takdirde gümrüklerde her-
hangi bir sorun yaşanmamaktadır. Gümrüklerde her ülkeye eşit koşullar 
ve aynı kurallar uygulanmaktadır. Kazakistan çifte fatura uygulamasının 
önüne geçebilmek amacıyla tüm ithalatçıları gümrüklerde ICS Inspection 
and Control Services isimli bir kuruluşun kontrolünden geçmeye mecbur 
tutmaktadır. Bu uygulamaya göre gümrük vergi ve resimlerine tabii ola-
cak matrahın tespiti için ithal edilen malın gümrük değeri ICS kontrolüne 
tabii olmakta ve ICS tarafından hesaplanmaktadır. Söz konusu prosedür 
ülkedeki tüm ithalatçılar için zorunlu bir uygulamadır.

Standardizasyon: Kazakistan uluslararası standartlardan farklı olan 
Gosstandart (GOST) Standart sistemini benimsemiştir. İthal edilen pek 
çok üründe, GOST standartlarına uygunluk aranmaktadır. Kazak GOST 
sistemi ile ilgili standardizasyon, belgelendirme ve tüketici haklarının ko-
runması hususlarından “Teknik Düzenleme ve Metroloji Komitesi-KAZ-
MEMST” sorumludur. Kazakistan’da uygulanan standartlarla ilgili bilgi 
KAZMEMST’in aşağıdaki adresinden temin edilebilir. 

-
mekte olup, standartlar hakkında buradan bilgi temin edilmesi de müm-
kündür. TSE temsilciliği aynı zamanda ülkedeki yatırımcı firmaların ISO 
sertifikası temininde de danışmanlık hizmeti vermektedir.
KAZMEMST
Astana, 473000, 76 Druzhba str.
Tel: + 7 3172 326887 Fax: + 7 3172 395066
E-mail:standart@memst.kz / http://www.memst.kz/index_en.html           

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ 
Kazakistan Temsilciliği – Rasim YILMAZ
Adres: Pr. Abaya 68/74 Ofis No: 339
050008 Almatı /KAZAKİSTAN
Tel: + 7 727 3468 368 / E-posta: kazakistan@tse.org.tr   
  
Kaynak: -
zakistan_2017.pdf (Söz konusu raporda Kazakistan ile ikili ticaretimizde 
yaşanan sorunlara da yer verilmiştir.)

KAZAKİSTAN MÜTEAHHİTLİK VE TAAHHÜT SEKTÖRÜ
Kazakistan'ın inşaat sektörü 2018 yılında reel olarak% 4,9 oranında bü-
yümüş; bunu, önceki dört yıl boyunca yıllık ortalama% 4.3 büyüme izle-
di. İnceleme döneminde (2014-2018) büyüme, bölgesel ekonomik koşul-
lardaki olumlu gelişmelerin yanı sıra ulaştırma ve enerji altyapı projelerine 
devlet ve özel sektör yatırımlarından kaynaklanmıştır.
Sektörün 2019 yılında büyümeye devam etmesi ve sektörün üretiminin 
o yıl reel olarak% 9,5 büyüme kaydetmesi beklenmektedir. Yapı sektörü, 
2019'da iyi bir başlangıç yaptı; yılın ilk çeyreğinde (yazım sırasında mev-
cut olan en son veriler), inşaat sektörünün katma değeri reel olarak yıllık 
bazda% 8,4 artmıştır.
Tahmin dönemi (2019-2023) boyunca, endüstrinin üretiminin, hükü-
metin ülkenin ulaşım altyapısını ve konut sektörünü geliştirme çabalarıy-

uyarınca, hükümet ülkenin genel altyapısını geliştirmeyi ve sürdürülebi-
lir ekonomik büyüme sağlamayı planlamaktadır. Plan, 2018-2025 dö-
neminde% 4,5-5'lik bir GSYİH büyümesi elde etmeyi amaçlamaktadır. 
Tahmin dönemindeki büyüme, hükümetin yenilenebilir enerji kaynakları 
geliştirmeye odaklanmasıyla da desteklenecektir.
Konut inşaat piyasasının üretiminin, hükümetin düşük ve orta gelirli va-
tandaşlar için uygun fiyatlı evler inşa etme planının etkisiyle tahmin süresi 
boyunca toparlanması beklenmektedir. Mart 2019'da hükümet, ülkede-
ki yoksul vatandaşlara uygun fiyatlarla konut kredisi sağlamak amacıyla 
Bakytty Otbasy konut programını başlatmış bulunmaktadır. 

Kaynak:https://www.giiresearch.com/report/gd780690-
construction-kazakhstan-key-trends-opportunities.html
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Kazakistan’ın bağımsızlığı sonrası ihracat ve yatırım faaliyetleri ile üstle-
nilen müteahhitlik projelerinde ilk yıllarda (1993 Eximbank kredilerinin 
sağlandığı dönemde) ciddi bir artış görülmüştür. Ancak, kredi desteğinin 
azalması ile birlikte bu olumlu süreç hızla tersine dönmüş, finansman te-

küçük ve orta ölçekli firmalarımız yavaş yavaş pazardan çekilmeye baş-
lamışlardır. Türk firmalarının Kazakistan pazarından çekilmeye başlaması, 
iki ülke arasında gerçekleştirilen ihracat ve ithalatı da olumsuz yönde et-
kilemiştir. Bu pazardan çekilme hareketi 1999 yılında başlamış akabinde 
2000-2002 yılların arasında ise herhangi bir proje üstlenilmemiştir. Bu 
düşüş öncesinde Türkiye ile Kazakistan arasında en hızlı gelişme gösteren 
ekonomik işbirliği alanı müteahhitlik sektörü olmuştur. 1992-2000 dö-
neminde müteahhitlerimiz tarafından bu ülkede toplam 2.5 milyar dolar 
düzeyinde proje üstlenilmiştir. Bu dönemdeki en büyük Türk yatırımcı ise 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) olmuştur TPAO, Kazakoil ile 
ortaklaşa kurulan Kazakturmunay (KTM) isimli şirketin çoğunluk hissesine 
sahiptir. Şirket 1994 – 1997 yılları arasında 272,9 milyon dolar tutarında 
yatırım yapmış olup, günde 5.000 varil ham petrol üretmiştir. 

İlerleyen yılarda Türklerin projelere katılımları ile birlikte ülkedeki Türk 
yatırımları artış göstermiştir. Türk müteahhitlerinin imza attığı projeler 

-
ğı Konutu, Regent Ankara Otel, Okan Intercontinental Astana, Çocuk 

Novorossiysk boru hattının Kazakistan bölümü gibi projelerdir. 
Türkiye’nin Kazakistan’daki müteahhitlik ve taahhüt üzerine doğrudan 
yatırımları devam etmekte olup 2019 yılı içerisinde Kazakistan’da inşa 
edilecek 15 şehir hastanesinin 13’ünün Türk müteahhitler tarafından 

-
rafından düzenlenen Kazakistan Küresel Yatırım Yuvarlak Masa" etkinliği 
çerçevesinde Türk firmalarıyla Kazak devlet kurumları arasında 8,9 milyar 
dolarlık 45 proje anlaşması imzalanmıştır. 
Türk firmaları ayrıca Kazakistan’daki ilk Yap- İşlet- Devret Projesi kapsa-
mında inşa edilecek olan Büyük Almatı Çevre Yolu projesinde yer alacak-
lardır. Bu projeyi Alsim-Alarko ile Makyol firmaları, Koreli SK firmasıyla 
oluşturduğu konsorsiyum ile gerçekleştireceklerdir. 

PRATİK BİLGİLER

Sektörel Dernekler 
İklimlendirme Sektörü ile ilgili doğrudan ilişkili bir dernek bulunma-
maktadır. 

ATAMEKEN-
Kazakistan’da küçük, orta, büyük tüm işletmeleri temsil eden iç, dış tica-
ret ve işletme hususlarında diğer ülkelerle ilişki kuran kar amacı gütme-
yen bir kuruluştur. Heyetin TOBB, DEİK, TİM ile ilişkileri bulunmaktadır. 
Web: https://atameken.kz/en/

AKMI- Association of Kazakhstan Machinery Industry 
600’e yakın makine üreticisi üyesi bulunmaktadır. Temel amacı Kazakis-
tan makine sekötürü güçlendirmek, desteklemek ve konsolide etmektir. 
Ayrıca, Kazakistan’daki makine üretimini dış Pazar ile rekabet edebilecek 
konuma getirmeyi hedeflemektedirler. 
Web: https://smkz.kz/en/7641-2/ 

Sektörel Fuarlar

Atyrau Build Kazakhstan
Yer: Atyrau- Kazakhstan

Tarih: Normal koşullarda her yıl Nisan ayında
Web: https://atyraubuild.kz/en/

AstanaBuild Kazakhstan
Yapı ve İç Dizayn Fuarı
Yer: Nur Sultan-  Kazakistan 
Tarih: Normal koşullarda her yıl Mayıs ayında
Web: http://www.astanabuild.kz/en

AQUATHERM Almaty

Int’l Heating, Ventilation, Air-Conditioning, Water Supply, 
Sanitary and Environmental Technology
Yer: Almatı- Kazakistan 
Tarih: Normal koşullarda her yıl Eylül ayında
Web: http://www.aquatherm-almaty.com/

KazBuild Almaty (ehem. WorldBuild)

Yer: Almatı- Kazakistan 
Tarih: Normal koşullarda her yıl Eylül ayında
Web: https://kazbuild.kz/en/

KAZCOMAK

Yer: Almatı- Kazakistan 
Tarih: Normal koşullarda her yıl Eylül ayında
Web: https://www.kazcomak.kz/en/

Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler
Doğal kaynakları ve iş olanakları açısından zengin olan Kaza-
kistan, hızlı değişen bir piyasa görünümünü sergilemektedir. 
Bu açıdan ülkeye yönelik girişimlerde esnek ve sabırlı olunmalı 
ve ülkedeki risk faktörü gözardı edilmemelidir.
Kazakistan, Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olan Türk Cumhuriyet-
lerinin başında gelmektedir. Ancak, Kazak nüfusunun %55’i 
çeşitli ırk ve dinlerden oluşan bir topluluktur; dolayısıyla bu 
özel durum dikkate alınmalıdır.

Kazakistan’da yaz ayları çok sıcak olduğu için, bürokratların 
büyük çoğunluğu ceket ve kravat kullanmaz. El sıkışma ve 
insanlara ilk isimleri ile hitap etme adeti vardır. Görüşmelerin 
sonunda küçük armağanların (kalem, ajanda vb) verilmesi yay-
gındır. Toplantılarda kartvizit değişimi yapıldığından, bir tarafı 
İngilizce, diğer tarafı Türkçe yazılı kart bulundurmak faydalıdır.

Pasaport ve Vize İşlemleri 
Türkiye ile Kazakistan arasında vize konusunda yapılan anlaş-
malar gereği, Türk vatandaşlarına, ziyaretleri 30 günü aşma-

-
te, Rusça bir bilgi formu olan “deklarasyon kağıdı” verilmekte 
ve bu formda döviz miktarı ve bazı değerli eşyaların beyan edil-

Seyahat beş günden uzun sürecekse kalınan yere en yakın ka-
rakolda pasaportun onaylanması gerekmektedir. Aksi takdirde 
çıkışta pasaport alıkonmakta,  dönüşte sınırdan geçişlerde so-
runlar yaşanmaktadır. Söz konusu formaliteyi konaklanan otel-
ler müşteriler adına yerine getirmektedir. (Kaynak: T.C. Ticaret 
Bakanlığı Kazakistan Ticaret Müşavirliği)
 
Para Kullanımı 

yabancı ülke para birimlerine konvertibilitesi vardır. ABD Do-
ları, Avro, Rus Rublesi gibi belli başlı yabancı para birimlerinin 

dövizle alıveriş yapılamamaktadır. (Kaynak: T.C. Dışişleri Bakan-
lığı Aktau Başkonsolosluğu)
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Türkiye radyant ısıtma pazarında %65 pazar payı ile sektör lideri 
olan Çukurova Isı, yaklaşan ısıtma sezonu öncesi doğru keşif ve 
projelendirmenin önemine dikkat çekti. 81 ili kapsayan geniş bayi 
ağı ile endüstriyel tesisler, cafe, restaurant, spor salonu, stadyum, 
cami ve fabrikaların ısıtması konusunda, keşiften projelendirmeye, 
satıştan, devreye alma süreçlerine kadar komple sistem çözümü 
sunan Çukurova Isı, doğru sistem seçimi ile daha az enerji harca-
yarak tasarruf sağlamanın mümkün olduğunu açıkladı.

Doğru sistem seçimi

Yapılarda tüketilen enerjinin %26’sının ısıtmada kullanıldığını 
-

melerdeki enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olan ısıtma 
teknolojilerinin tasarımı ve projelendirmesi aşamasında alınacak 
kararların, enerji kullanımındaki etkilerini göz önünde bulundur-

-
meler, enerji tasarrufu açısından önemli bir ekonomik potansiyele 
sahiptir. Bu nedenle enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olan 
ısıtma teknolojilerinde doğru sistem seçimi yapılması hem ilk yatı-
rımda hem de işletme giderlerinde avantaj sağlıyor. 

Keşiften, projelendirmeye kadar kapsamlı hizmet

Özellikle endüstriyel tesislerde projelendirme büyük önem taşıyor; 
ancak teklif verdiğimiz birçok projede sadece iletimsel ısı kaybı 
hesapları ile yapılan projelerle karşılaşıyoruz. Bu şekilde hazırlanan 
projelerin, işletme sırasında beklenen sonucu vermediğini görüyo-
ruz. Halbuki endüstriyel tesislerde hava değişimi (açılıp kapanan 
kapılar, cebri havalandırma vb.) hesaplamalarının da ısı kayıplarına 

dahil edilmesi gerekiyor. Biz Çukurova Isı olarak bu tür sorunla-
rın önüne geçmek amacıyla yurt genelindeki geniş bayi ağımız 
ve alanında uzman mühendislerimiz ile işletmelere, keşiften, pro-
jelendirmeye kadar oldukça kapsamlı bir hizmeti ücretsiz olarak 
sunuyoruz. Ayrıca mühendislik firmaları tarafından gönderilen 
projeler üzerinde de titizlikle çalışıyor ve herhangi bir ücret talep 
etmeksizin ürün yelpazemizde bulunan tüm ürünlere yönelik pro-
jelendirme hizmeti sunuyoruz.” dedi. 

1 – 3 yıl amortisman süresi
Doğru sistem seçimi ile işletmelerin hem ilk yatırımda hem de işlet-

-
cihi yaparken dikkat etmeleri gereken önemli hususlara da dikkat 
çekti: “Endüstriyel tesislerin ısıtmasında kullanılan radyant ısıtma 
sistemleri, boru, kanal gibi transfer elemanlarına ihtiyaç duymadı-
ğı için ilk yatırım maliyeti, klasik ısıtma sistemlerine göre ortalama 
%25 – %30 daha düşüktür. Radyant ısıtma sistemlerinin işletme 
giderleri de klasik sistemlerden %30 – %65 daha tasarrufludur 
ve sistem, düşük işletme giderleri sayesinde 1 – 3 yıl kadar kısa 
bir sürede kendini amorti eder. Böylece endüstriyel tesisler hem ilk 
yatırımda hem de işletme de kazanıyor. 

%40’a varan enerji tasarrufu
Cafe ve restaurant ısıtmalarında da doğru projelendirme ile 
%40’a varan enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Burada cihazla-
rın adetlerini ve kapasitelerini belirlerken ısıtma yapacağınız alanın 
mimarisi önem arz ediyor. Bu noktada da uzman mühendislerimiz 
tarafından yapılacak mühendislik hesaplamaları devreye giriyor.

81 ili kapsayan geniş servis ağı
İşletmelerin ve yatırımcıların marka tercihi yaparken dikkat et-
meleri gereken bir diğer husus ise firmanın satış sonrası hiz-
metler konusundaki yapılanması ve hizmet kalitesidir. Biz Çu-
kurova Isı olarak 81 ili kapsayan geniş servis ağımız ve müşteri 
memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımız ile daima müşterilerimi-
zin yanındayız.” dedi. 
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İklimlendirme sektöründe 52 yıllık tecrübesiyle Türkiye’nin önde ge-
-

kezli NİBE grup ile yaptığı ortaklık neticesinde NİBE ısı pompalarını da 
geniş ürün gamına kazandırdı.

NİBE ve ÜNTES geçmişten gelen güçlerini birleştirerek Türkiye 
pazarına Isı pompaları ile hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor
İsveç merkezli NIBE Grup, 70 yılı aşkın geçmişiyle dünya çapında 
15.000’den fazla çalışanı ve yaklaşık 2,3 Milyar Euro grup cirosu 
olan global şirkettir. Başlıca iklimlendirme, ısıtma ve kontrol ile çeşit-
li ısıtma ihtiyaçları için geliştirilmiş soba ve baca sistemleri alanında 
üretim yapmaktadır. Dünya çapında ilgili sektörlerde faaliyet göste-
ren, içerisinde RHOSS, Bentone, Climatemaster, WaterFurnace gibi 
iklimlendirme sektörünün yakından tanıdığı şirketleri de barındıran 
NIBE grup, 120’ den fazla firmanın sahibidir. İklimlendirme sektörün-
de önemli stratejik hedefleri olan NIBE Industrier AB günümüzde ısı 
pompaları alanında dünyanın “En Büyük Firması” ünvanını almıştır. 
NIBE inovatif ürün geliştirme kabiliyetleriyle enerji verimli, düşük ses 
seviyeli, yüksek teknolojiye sahip ürünler üretmekte ve müşterilerine 

gelen güçlerini birleştirerek Türkiye pazarına ısı pompaları ile hızlı bir 
giriş yapmaya hazırlanıyor.

NİBE Isı Pompaları ÜNTES Güvencesiyle Türkiye’de
52 yıllık tecrübesi ve tecrübeli organizasyonu ile ısı pompalarında 

Pompası Departmanı ve Türkiye’nin birçok bölgesinde bulunan ba-
yileriyle, başarılarına bir yenisini de ısı pompaları ürün grubu ile ekle-
mek istiyor. 

-
-

deflerinden kısaca şu şekilde bahsediyor;

M.Onur Şeker 
(Üntes Isı Pompası Ürün Direktörü)

gibi büyük bir ailenin üyesi olmaktan mut-
luluk duymaktayım. Gerek insan ilişkilerine 
gerekse de başarıya verdiğim önemle enerji 
sistemleri üzerinde tamamlamış olduğum 
eğitimimi ve deneyimlerimi harmanlayarak 

-
rimdendir. Bunun yanı sıra satışını yaptığımız ürünlerin çevre dostu 
olmaları benim için büyük önem taşımaktadır. Günümüzde ısıtma 
ve soğutma sektöründe enerji verimliliği ve çevre dostu ürünler çok 
önemli bir yere sahiptir. Toprak, su ve havadaki enerjiyi kullanarak 
çalışan ısı pompaları enerji verimliliği ve çevre dostu olması sayesin-

bulunan toprak, su ve hava kaynaklı ısı pompaları ile yüksek verimli 
çözümler ve düşük CO2 emisyonu değerleri sunmaktayız. Isı pom-
pası alanında dünya liderlerinden biri olan NIBE markasının, yarım 
asırdan fazla bir süredir ülkemizin iklimlendirme sektörüne yön veren 

-
ğu Isı Pompası Departmanı ile Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapması, 

-
ten günümüze süregelen tecrübesi ve gücü, bu yeni oluşumumuzu 
kurarken bizlere de güç vermektedir. Bu sayede önceliğimizi kendimi-
ze doğru yol arkadaşları seçmek olarak belirledik. Bu doğrultuda da 

önümüzdeki bu uzun serüvende bünyemize katacağımız bayilerimizi 
ve servislerimizi yol arkadaşı olarak görüyor ve bu yolda onlarla birlik-
te emin adımlarla yürüyeceğimizi düşünüyoruz. Dünyanın ısı pompa-
ları alanında “En Büyük Firması” unvanını alan NIBE markası ile yarım 

ile beraber başlatmış olduğumuz bu yeni oluşumda pazardan önemli 
bir pay alacağımıza ve büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.

Sinan Çamlı 
(Isı Pompası Bölge Temsilcisi)
Geniş ürün gamı ve yüksek standartlardaki 
kalitesiyle iklimlendirme sektörüne yön ve-

-
lerinden olan NIBE ile güçlerini birleştirdi. Bu 

kaliteli, yüksek performans sunan,  üst seg-
ment NIBE ısı pompası ürünlerini de müşte-

rileri ile buluşturmaya başladı. Bu sayede fosil kaynaklı ve rezervleri 
sınırlı olan daha maliyetli sistemler yerine daha konforlu, daha eko-
nomik, daha çevreci, yüksek performans sunan NIBE ısı pompaları 
ile bayilerimize ve müşterilerimize benzersiz deneyimler yaşatmayı 
hedefliyoruz.  Yapı olarak hızlı hareket edebilen, pazar dinamikleri-
ni iyi gözlemleyen ve pazarda inovatif yaklaşımları ön planda tutan, 
bu sayede rekabet gücünü elinde bulunduran, sektörde 50 yılı aşkın 
süredir faaliyet gösteren  bir şirketiz.  Alanında uzman personelimiz 
ve ısı pompası bayilerimiz ile bilgi kaynağımızı müşterilerimize özel, 
profesyonel, katma değeri yüksek çözümler sunmakta kullanıyoruz. 
Satış sonrası hizmetler noktasında sürdürülebilir müşteri memnuni-
yetini sağlamak en büyük önceliklerimizdendir.   Geleceğin ısıtma 
teknolojilerinin öncüsü olan ve Türkiye de her geçen gün büyüyen 

-
formanslı, yüksek verimli NIBE ısı pompası ürünleri ile Türkiye de Isı 
pompası pazarının yapı taşları yeniden kuruluyor.

Ferhan Demirci 
(Isı Pompası Bölge Temsilcisi)

Isı Pompası (Yenilebilir Enerji) Departma-
nında Bölge Satış Temsilcisi olarak görev 
almaktan son derece mutluluk duyuyorum. 
Sektöre ilişkin birçok alanda deneyimledi-



ğim tecrübelerimi bu büyük aileye katkı sağlamak için kullanabilecek 
olmaktan heyecan ve gurur duyuyorum. Yeni oluşturduğumuz Bayi 

-
müz bu yolda NİBE gibi güçlü bir marka ile hep birlikte büyük başarı-
lara imza atacağımıza inanıyorum.

Ahmet Sinan Körüm 
(Satış Sonrası Hizmetler Mühendisi)
Müşterilerin bir üründen memnun olmaları-
nı sağlayacak en önemli faktörlerin başında 
ürün kalitesi ile birlikte satış sonrasında ve-
rilecek her türlü hizmetin kalitesi gelmekte-
dir. Verilen bu hizmetlerin kalitesi firmaların 
müşteri memnuniyetlerini belirler. Bu bilinç-

-
paları Satış Sonrası Hizmetlerinin ve müşteri memnuniyetinin en üst 
düzeyde sağlanmasıdır. 

Türkiye’de ilk tercih edilen marka olması yolunda; tüm Türkiye’de 
uygun lokasyonlarda, NIBE ısı pompalarına hizmet verebilecek uygun 
yetkili servis firmaları ile görüşmelerimiz, servis ağının ve organizas-

-
TES tecrübesi ile birlikte müşterilerimize en doğru hizmeti vermeye 
kararlıyız.

Düşük CO2 Emisyon Değerleri ile Çevre Dostu Teknoloji
Nibe ısı pompaları, düşük ses seviyeleri, yüksek enerji verimlilikleri, 
geniş çalışma sıcaklığı aralığı, yüksek ürün kalitesi, uzaktan kontrol 
sistemleri ile öne çıkıyor. sDüşük CO2 emisyon değerleri ile çevre dos-
tu olan NİBE ısı pompaları, kullanıcılarına tek bir sistemde kullanım 
sıcak suyu, ısıtma ve soğutma imkanı sunuyor.

NIBE UPLINK ile Evinizin Konforunu Her Yerden Kontrol 
Edebilirsiniz
Kullanıcı dostu son teknolojileri yakından takip eden NİBE geliştirmiş 

-
cut durumunu hızlıca görüntüleyebilmesine, ısıtma ve sıcak su konfo-
runu etkili bir şekilde izlemesine ve kontrol etmesine olanak tanıyor. 

pompasının kontrolü her ortamdan kolayca kontrol edilip, uzaktan 
erişim ile ev konfor istenilen şekilde rahatlıkla sağlanabiliyor.
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GF bünyesine katılım ile birlikte tüm dünyada geçerli olan glo-
bal GF ürün ve süreç standartlarını uygulanmaya başlayan GF 
Hakan Plastik, plastik boru sektöründe yalın üretim faaliyetleri-
ne öncelik vererek gelişimini sürdürüyor.

-
rek, sunulan değeri mükemmelleştirmek ve bu yolla firma karlı-
lığını artırmak amacını taşıyan sistem ve teknikler bütünü olarak 

Yalın kültürü tabana yaymak ve tüm organizasyonu yalın anla-
mında aktive etmeyi amaçlayan GF Hakan Plastik, maliyetleri 
kontrol altına alarak pazarda ayrışabilmeyi hedefliyor. 

Yalın düşüncede israf, bilinen anlamının ötesinde müşteri açı-
sından bir değer oluşturmayan, müşterinin fazladan bedel 
ödemeyi kabul etmeyeceği her şeydir. Tasarımdan sevkiyata 
tüm ürün/hizmet yaratma aşamalarındaki her türlü israfın (Faz-
la Çalışma, Fazla İşlem, Stok, Gereksiz Hareket, Gereksiz Taşı-

ile maliyetlerin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin artırıl-
ması, piyasa koşullarına uyum esnekliğinin kazanılması, nakit 
akışının hızlandırılması hedeflenir. GF dünyasında yalınlaşmak 
ise, müşteri memnuniyeti için her bir kişinin gücünü aktif hale 
getirmeyi ifade ediyor. 

Plastik boru sektöründe Yalın Üretim       
Plastik boru ve ek parça sektöründe birçok farklı yalın aracı 
kullanılıyor. Bunlardan bazıları: Kaizen, akış yaratmak (tek par-
ça akış), çekme sistemi kurmak, dengelemek, stabilize etmek, 
5S, Smed, görsel yönetim, israfları tespit etmek ve yok etmek, 
değer yaratmak, poka yoke (hata engelleme), VSM (Değer Akış 

Haritalama, hammaddenin tedarik edilmesinden müşteriye 

ürün ulaşana kadar sürdürülen süreçlerdeki değer yaratmayan 

israfların belirlenmesi ve değer yaratma sürecinin kısaltılması, 

değer döngüsünün hızlandırılması).

Temelde tüm yalın faaliyetler iyileştirme prensibine dayanıyor. 

Yalın iyileştirmeler de kaizen çalışmaları ile yürütülüyor. Kaizen 

kelimesi, Japonca değişim anlamına gelen “kai” ve iyileştirme 

anlamına gelen “zen” sözcüklerinden oluşuyor, bütünsel olarak 

düşünüldüğünde “iyileştirerek değiştirme” anlamını taşıyor. 

Süreç, zaman ve teknolojide yavaş yavaş; fakat çok sayıda hızlı 

gelişme sağlamayı ve maliyetlerde azalmayı ifade eden bir kav-

ram olan Kazien, plastik sektöründe

- proses iyileştirme (hızlandırma, israftan arındırma, 

 verim/kapasite artışı), 

- lojistik/sevkiyat süreç iyileştirme (ör: lojistikte birden fazla tur 

 sayısı ile yapılan taşımanın toplu hale getirilmesi, 

 israf azaltma ve yok etme), 

- kalite hata önleme ve

- ofis kaizenleri ile yine her türlü israf azaltma/süreç hızlandırma 

şeklinde yapılabiliyor.

Plastik sektöründe uygulanabilecek diğer yalın prensipler şun-

lardır: “Akış”, “Çekme”, “Dengeleme” ve “Stabilize etme”.

Kaynakların verimli kullanımı

Yalın faaliyetlerin sağladığı en önemli çıktılardan biri olan kay-

nakların verimli kullanılabilmesi için “değer”in ortaya çıkarıl-

ması, katma değeri olmayan tüm faaliyetlerin farkına varılması 

ve bunlardan arındırılması gerekiyor. Yalın kültürü tabana yay-

mak ve tüm organizasyonu yalın anlamında aktive etmek ama-

cıyla GF Hakan Plastik, 2019 yılı sonunda başlayan ve 2020 yılı 

içerisinde de devam eden çalışmalarıyla şirket içinde tüm orga-

nizasyonların dahil edildiği 13 ayrı eğitim gerçekleştirdi. Özel-

likle 2020 yılında lojistik faaliyetler, tedarik süreçleri ve prosese 

yönelik çalışmalar ile yıllık 1 milyon CHF tasarruf yapılmasına 

yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.



69

termoklima
www.termoklimadergisi.com

Ekim 2020

S
E

K
TÖ

R
 G

Ü
N

D
E

M
İ

Pandemiyle birlikte değişen hayat şartları tüketicileri yeni arayış-
lara zorluyor. Sokağa çıkma yasakları, 65 yaş üstü vatandaşlara 
getirilen kısıtlamalar, birey izolasyonunun önem kazanması gibi 
konular müstakil konutlara yönelimi artırırken, bu tür meskenle-
rin iklimlendirmesi de ‘ısı pompaları’ sayesinde sorun olmaktan 
çıkıyor. Dünyada yaygın olarak kullanılan ısı pompaları, ısıtma-
soğutma ve kullanım sıcak suyu eldesine yeni bir boyut getirerek 
kullanıcıya büyük bir avantaj sağlıyor. Geleceğin teknolojisi ola-
rak gösterilen ısı pompaları hem çevreci özellikleri hem de sağ-
ladığı yüksek tasarruf ve mükemmel konfor ile tüketicinin yeni 
gözdesi haline gelirken özellikle doğalgazın olmadığı mahallerde 
mükemmel bir çözüm olarak öne çıkıyor. 
Isı pompası pazarında Daikin Altherma isimli ürünüyle yer alan 
Daikin Türkiye’nin CEO’su Hasan Önder, küresel ısınmaya karşı 
son derece etkili bir sistem olduğunu belirttiği ısı pompalarının 
önümüzdeki dönemde daha da etkili olacağını söylüyor. Önder 
şunları söylüyor: “Isı pompaları yenilenebilir enerji kaynakla-
rı kullanarak çalışan ve diğer yakıtlara göre çok daha iyi verim 
sağlayan sistemlere deniliyor. Çevreci olmasının yanı sıra kısa 
sürede kendini amorti eden ısı pompalarına tüketicinin ilgisi her 
geçen gün artıyor. AB’nin net karbon salımını 2050 yılına kadar 
sıfırlamayı hedefleyen yaklaşımına en uygun çözümlerden biri 
olarak gösterilen ısı pompaları, fosil yakıtların yarattığı çevre kir-
liliği, depolama ve yüksek faturalara son verecek nitelikte. Hatta 
birçok Avrupa ülkesi mazot, elektrik, LPG gibi enerji kaynakları 
ile çalışan ısıtma sistemlerini ısı pompasına dönüştürmek isteyen 
kullanıcılara ciddi oranlarda teşvikler vererek tüketicileri bu alana 
yönlendiriyor. Veriler, 2017-2018 yılları arasındaki ‘havadan suya 
ısı pompası’ satışlarının Avrupa’da yüzde 27 oranında artış gös-
terdiğine işaret ediyor. Bunun yanı sıra pandemiyle birlikte tüke-
ticinin müstakil konut tercihinin arttığını da gözlemliyoruz. Hatta 
daha tenha veya uzak yerlerde ikamet etmeyi uygun buluyorlar. 
Doğal gazın henüz ulaşmadığı bölgeler için mükemmel bir iklim-

lendirme çözümü oluşturan ısı pompaları, yenilenebilir 
enerji kaynaklarını kullanarak ısıtma-soğutma ve kulla-
nım sıcak suyu eldesini tek bir sistemle gerçekleştiriyor.”

ISI POMPASI NEDİR?
Doğada bulunan ancak düşük sıcaklığı nedeniyle kul-
lanılamayan enerjiyi kullanılabilir sıcaklığa yükselterek 
kullanılabilir hale getiren cihazlara ‘ısı pompası’ adı veri-
liyor. Bu işlem, klimalarda olduğu gibi soğutma çevrimi 
sayesinde gerçekleşiyor. Yani bu sistemde bir kompresör 
ve soğutucu akışkan devresi bulunuyor. Hava, su, toprak 
gibi doğada bulunan ve kullanırken hiçbir ücret öden-
mesi gerekmeyen bu enerji kaynakları ısı pompalarının 
çalışmasını sağlayarak ısıtma, soğutma ve sıcak su eldesi 
sağlıyor. Soğutucu akışkan içeren kapalı bir devreden 
meydana gelen sistem; buharlaşma, sıkıştırma, yoğuş-
ma ve genleşme adımlarından oluşan termodinamik 
bir döngü oluşturuyor. Bu şekilde de ısıtma ve soğutma 
sağlıyor. Hava, doğal enerji kaynakları içinde en kolay ve 
en fazla bulunanı olduğu için günümüzde çoğunlukla 
hava kaynaklı ısı pompaları tercih ediliyor. 

Daikin tarafından üretilen Altherma hava kaynaklı ısı pompaları; 
segmentinin en verimli ürünü olarak öne çıkıyor. Daikin Alther-
ma, elektrikli ısıtıcılara göre 4,7 kata, LPG ve mazota göre ise 
4,3 kata kadar, ithal kömüre göre ise 2 kata kadar daha ekono-
mik bir işletim sunuyor. Sağladığı tasarrufla kısa sürede kendini 
amorti eden cihaz, online kontrol özelliği sayesinde cep telefon-
larından takip ve kontrol edilebiliyor. 

ISI POMPASI TİPLERİ
Isı pompaları ‘toprak/su kaynaklı’ ve ‘hava kaynaklı’ olarak 2 ana 
grupta üretiliyor. Hava, en kolay bulunan kaynak olduğu için gü-
nümüzde hava kaynaklı ısı pompaları çok daha yaygın olarak 
kullanılıyor. Son yıllardaki teknolojik gelişmelerle COP değerlerini 
5’in üzerine, sezonsal verimliliklerini ise A+++’a kadar taşıyan 
hava kaynaklı ısı pompaları, düşük veya yüksek sıcaklık sağlama 
becerisi bakımından da farklı tiplerde üretiliyor. 
Yerden ısıtma ve düşük sıcaklık radyatör uygulamalarında mak-
simum 45-55oC arasında sıcak su üreten düşük sıcaklık ısı pom-
paları en ideal sonucu verirken, 70-80 oC arasında sıcak su üre-
ten yüksek sıcaklık ısı pompaları da fosil yakıtlı kazan kullanan 
mevcut binaların dönüşümünde efektif bir çözüm oluşturuyor. 
Yüksek sıcaklık ısı pompaları otel, spor salonları, şantiye gibi me-
kanların sıcak su ihtiyaçları için de rahatlıkla kullanılabiliyor.
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Masdaf, pompa sektöründeki mühen-
dislik gücünü, Mas Academy kap-
samında iş ortaklarıyla paylaşmaya 
devam ediyor. Müşterilerinin ihti-
yaçları doğrultusunda düzenlediği 
seminerlere bir yenisini daha ekle-
yen Masdaf, ülkemizde risk yöne-
timi bilincinin oluşmasında büyük 
katkısı olan sigorta şirketlerinden 
Allianz Sigorta A.Ş. bünyesinde 
hizmet veren Allianz Teknik ile bir-
likte toplumdaki risk farkındalığını 
arttırmak amacıyla “Sigortacılıkta 

Yangın Sistemleri” konulu bir seminer düzenledi.  

Risk farkındalığını artırmayı hedefledi
Mas Academy’de düzenlediği müşteri odaklı eğitim ve seminer-
leriyle hem müşterilerinin hem de iş ortaklarının memnuniyetini 
en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Masdaf, 19 Ağustos’da ger-
çekleştirdiği online seminer kapsamında; yangın söndürme siste-
minde yangın pompasının önemini anlatarak, risk farkındalığını 
artırmayı hedefledi. Allianz Teknik ise yangın sigortalarının evleri 
ve işyerlerini nasıl koruduğu konusunda aydınlatıcı bilgiler aktardı. 

“Satış odaklı değil; müşteri odakli bir firmayız”
Masdaf Satış Yöneticisi ve Makine Yük. Mühendisi Ezgi BABA, se-
minerde yaptığı konuşmada müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin öne-
mine dikkat çekti. BABA: “Masdaf olarak satış odaklı değil ;müşteri 
odaklı bir firmayız. Doğru ürün ve hizmetlerle müşteri sadakati 
yaratmayı, satıştan montaja, devreye almadan satış sonrası hizmet-
lere kadar her aşamaya hassasiyetle yaklaşıp, müşterilerimize eşsiz 
bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Yangın pompaları da bizim 
hassasiyetle yaklaştığımız ürün gruplarımız arasında yer alıyor. 
Sürekli kullanılmayan ;ancak ihtiyaç halinde %100 performansla 
çalışması gereken bir ürün olduğu için projeleri ve şartnameleri 
doğru bir şekilde inceleyip, müşterilerimizin doğru ürün seçimi 
yapmalarını sağlarken, satış sonrası bakım süreçlerinde de işbirliği 
yaparak ürünün güvenli bir şekilde çalışması konusunda gerekli 
kontrolleri yapıyoruz. 

“Marka tercihinde ilk yatırım maliyetinden çok doğru 
ürün ve uygulama önemli”
Bu tür yüksek güvenlik ve teknoloji gerektiren ürünlerde ilk yatı-
rım maliyetinden çok doğru ürün ve doğru uygulama ile işletme-
nin yangın anında en az zararla kurtulmasını sağlayacak yüksek 
mühendislik gücüne sahip markaların tercihi hayati önem taşıyor. 
Marka tercihi noktasında ise standartlar devreye giriyor. Dünyanın 
en yüksek kalite standardı olan FM (Factory Mutual) ve ulusla-
rarası bağımsız bir mühendislik ve güvenlik şirketi olan UL (Un-
derwriters Laboratories) tarafından sertifikalandırılan ürünler ile 
binalarda ve endüstriyel tesislerde oluşabilecek yangın felaketine 
karşı zamanında müdahale imkanı sunarak binanın güvenliğini 
sağlamak mümkün. 

“Güncellenen standartları yakından takip ediyoruz”
Ancak standartların tamamı değerlendirilmeden, standartta ge-
çen birkaç maddeyi karşılayan ürüne “onaylı ürün” demek doğ-

ru olmaz. Biz Masdaf olarak bina ve işletmelerde hayati önem 
taşıyan yangın pompalarımızı, devamlı olarak güncellenen stan-
dartları yakından takip ederek ve tüm süreçlerimizde standartların 
tamamına uyarak geliştiriyoruz ve böylece müşterilerimize, doğru 
ve onaylı ürünlerin yanı sıra mühendislik gücümüzle sunduğumuz 
hizmetlerimiz ile komple bir deneyim sunuyoruz.”

“FM sertifikası, sigorta firmaları tarafından 
otorite kabul ediliyor”
FM onaylı pompa teknolojilerinin sigorta firmaları tarafından 
önemine de dikkat çeken BABA, “FM sertifikası, sigorta firmaları 
tarafından da otorite olarak kabul ediliyor. Bu nedenle binalarda 
ve endüstriyel tesislerde kullanılacak yangın pompalarının seçimi 
yapılırken FM sertifikasına sahip pompa teknolojilerinin tercih 
edilmesi, binanın güvenliği ve güvence altına alınması açısından 
da büyük önem taşıyor” dedi. Konuşmasında “yangın pompaları-
nın karekteristiğinin önemi”ni de vurgulayan BABA, ayrıca doğru 
ürün seçimi, doğru koruma şartlarının oluşturulması, gerçek gü-
venliğin sağlanması ve sistemin uygun şartlarda çalışması konula-
rında da önemli bilgiler aktardı. 

Yangın pompaları yangınla mücadelede hayati önem taşıyor
Masdaf Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Hüseyin TAKMAZ ise se-
minerde gerçekleştirdiği sunumda “yangın  pompalarında bakım 
ve bakım sözleşmesinin önemi”ne dikkat çekti.  TAKMAZ: “Bi-
nalarda ve endüstri tesislerindeki sulu yangın söndürme sistem-
lerinin basınçlandırılmasında kullanılan ve yangınla mücadelede 
hayati önem taşıyan yangın pompalarının, yangın felaketine karşı 
zamanında müdahale imkanı sunabilmesi ve binalarda güvenliği 
sağlayabilmesi için kurulum sonrasında periyodik olarak muaye-
ne, test ve bakımdan geçirilmesi oldukça önemlidir. Yangın anında 
çalışmayan bir sistem için yapılan  yatırımın hiçbir önemi yoktur. 

“Bakım sözleşmesi ile amacımız müşterimizi korumak”
Yangın pompa sisteminin her an yangın olacakmış gibi çalışmaya 
hazır bir şekilde tutulması ve bunun sağlanabilmesi için de günlük, 
haftalık, aylık ve yıllık bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekir. 
Biz Masdaf olarak satışını gerçekleştirdiğimiz yangın pompaları için 
müşterilerimize yıllık bakım sözleşmesi öneriyoruz. Çünkü ürün ka-
litesi ve devreye alma sürecinde sunulan hizmet kalitesi kadar satış 
sonrası süreçte alınacak hizmet kalitesi de büyük önem taşıyor. Ba-
kım sözleşmesi ile amacımız tamamen müşterimizi korumak. 

Periyodik bakım ile sistemin ve pompaların kullanım 
ömrü uzuyor
Bu kapsamda müşterilerimizden yedek parça gerektirmeyen ona-
rımlar için işçilik ücreti almıyoruz. Periyodik bakımlar sayesinde sis-
temin ve pompaların kullanım ömrü uzuyor, verimliliği artıyor ve 
arıza yapma olasılığı azalıyor. Sözleşme süresince meydana gelen 
arızaların onarımı için gerekli yedek parça kullanımında indirimli 
fiyatlar uyguluyoruz. Bakım sözleşmeli cihazlara verilecek teknik 
danışmanlık ve hizmetleri ücretsiz olarak sunuyoruz. Cihaz kul-
lanıcılarına yönelik oryantasyon ve kullanıcı eğitimlerini ücretsiz 
olarak veriyoruz. Sistem ve cihazlara ilişkin teknik bilgileri sürekli 
kayıt altında tutarak, ürünün geçmişe dönük teknik sicilini çıka-
rabiliyoruz. Böylece sistemin tamamen Masdaf güvencesinde ve 
güvenlikli bir şekilde çalışmasını sağlıyoruz.” dedi.
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Dünya Mimarlık, Konut ve Şehircilik Günleri dolayısıyla iklim-
lendirme sistemlerinin ve enerji verimliliğinin önemine değinen 
Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, Systemair HSK olarak 
Türkiye’de iç mekân sağlığını korurken ileri düzeyde çevre hassa-
siyetiyle çalıştıklarını ve sürdürülebilirlik konusunda yüksek katma 
değer sağladıklarını söyledi. Türkiye’nin LEED Gold Sertifikası’na 
sahip ilk klima santrali fabrikası olarak faaliyet gösterdiklerine 
dikkat çeken Ayça Eroğlu, havalandırma cihazları için 2016 yılın-
da devreye giren Ecodesign Yönetmeliği ile AB ülkelerinde yük-
sek verimli havalandırma cihazlarının kullanımının yasal olarak 
zorunlu hale geldiğini ve Systemair‘ın tüm ürünlerinin haliha-
zırda Ecodesign’a uyumlu üretilebildiğini belirtti. Eroğlu ayrıca 
önümüzdeki dönemde yürürlüğe girmesi planlanan Ecodesign 
2020’ye de hazır olduklarını aktardı.  

enerji tüketimi sunması ile dikkat çeken Systemair, çevre bazlı 
uluslararası yönetmeliklere uyum konusunda da pazara öncü-
lük ediyor. 2016 yılında havalandırma cihazları için Ecodesign 
Yönetmeliği’nin devreye girmesiyle birlikte yüksek verimli hava-
landırma cihazlarının kullanımı AB ülkelerinde yasal olarak da 
zorunlu hale geldi. En küçük kanal fanlarından dev klima sant-
rallerine kadar tüm ürünlerini Ecodesign 2018’e uyumlu olarak 
üretebilen ve “Yeşil Havalandırma” (Green Ventilation) konsep-
tiyle yüksek verimli havalandırma cihazları sunan Systemair, önü-
müzdeki yıllarda yürürlüğe girecek Ecodesign 2020 için de hazır 
şekilde faaliyetlerine devam ediyor.

Pandemi sürecinde en çok konuşulan konuların başında havalan-
dırma sistemleri ve iç hava sağlığının geldiğini söyleyen Systemair 
HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu; yeni nesil şehircilik anlayışında 
soluduğumuz havayı ısıtan, soğutan, nemlendiren ve temizleyen 
sistemlere karşı büyük bir farkındalık olacağını vurguladı. Ekim 
ayındaki Dünya Mimarlık Günü ve Dünya Konut Günü ile Kasım 
ayındaki Dünya Şehircilik Günü kapsamında açıklamalarda bulu-
nan Ayça Eroğlu şunları söyledi: “İçinde bulunduğumuz ‘yeni nor-
mal’ dönemde artık herkes evinde ve ofisinde temas ettiği eşya-
ları, mobilyaları, araçları dezenfekte edip hijyen kurallarına dikkat 
ederken solunan havanın içinden geçtiği sistemin doğru çalışması-
nın kritik öneme sahip olduğu bilinci de yerleşmeye başlıyor. Taze 
havanın ve sağlığın yanı sıra havalandırma sistemlerini en verimli 
ve en az enerji harcayan modlarda çalıştırmak da hem çevre hem 
de tasarruf açısından çok önemli. İlerleyen dönemde yenilenebilir 
enerjiler, hibrit sistemler ve düşük enerji tüketimli sistemlere doğru 
genel bir yönelim artacak. Bunun sonucunda tüketiciye, çevreye 
ve topluma duyarlı, yenilikçi ürünlere ilginin artmasını bekliyoruz. 
Systemair olarak biz de sektörün öncü şirketlerinden biri olarak 
inovatif ürün ve sistemlerimizle hem enerji verimliliğine hem de 
çevreye olumlu katkı sağlamaya devam ediyoruz.”

Systemair HSK olarak yeni projelerin yanı sıra yaşı ve modeli ne 
olursa olsun geçmişte satışı gerçekleştirilmiş tüm mekanik iklim-
lendirme cihazlarının daha verimli hale gelmesini sağladıklarını 
söyleyen Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Sunduğumuz ücret-

siz keşif ve projelendirme 
sonrasında yeni bir sistem 
kurulumu ile işletme gi-
derlerini düşürerek yüksek 
tasarrufa imkân tanıyoruz. 
Enerji verimliliğine yönelik 
diğer çalışmalarımız ara-
sında; soğutma grupları-
na yönelik kış aylarında 
soğutma ihtiyacı halinde 
düşük dış hava sıcaklığın-
dan yararlanarak enerji 
tüketimlerinin düşürülme-
si, endüstriyel veya kon-
for alanlarında kullanılan 
fanların elektrik tüketim-
leri düşük olan motorlarla 
değiştirilmesi, endüstriyel 
tesislerde açığa çıkan atık 
ısıların geri kazanılması, 
tesislerde sürekli açık ka-
lan kapılara yerleştirilen hava perdeleriyle ısı kayıp ve kazançlarının 
önüne geçilmesi, özel bir soğutma teknolojisi sayesinde elektrik 
tüketmeden soğutma yapılması yer alıyor.”

İklimlendirme sistemlerinin evler, ofisler ve kamusal alanlar gibi ya-
şam alanlarında taze hava şartlarının sağlanması ve kontrolü için 
çok önemli olduğunu söyleyen Eroğlu; “Bu binalarda kullanılan 
iklimlendirme cihazlarının tükettiği enerji, toplam enerji tüketimi-
nin yüzde 40’ını oluşturuyor. Systemair ürün ve çözümlerimiz de 
sıklıkla yüksek kalite, uzun ömür ve düşük enerji tüketimi sun-
maları nedeniyle tercih ediliyor. Güneş enerjisiyle çalışan ürünler 
de geliştirerek karbondioksit emisyonlarını azaltmak konusunda 
çalışıyoruz” dedi. 

2018 yılında açılan Dilovası’ndaki yeni nesil fabrikalarının “Ener-
ji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik” anlamına gelen LEED Gold 
Sertifikası’na sahip ilk klima santrali fabrikası olma özelliğini taşı-
dığını söyleyen Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Yüksek verimli 
ürünlerimizle iş ortaklarımıza katkıda bulunurken kendi tesisimiz-
de yağmur suyunun toplanması, su ve enerji tasarruflu ekipman 
kullanımı, verimli ısıtma ve soğutma sistemleri, ısı yalıtımı, atıktan 
ısı geri kazanım sistemleri gibi verimli kaynak uygulamalarımız 
mevcut. Fabrikamız aynı zamanda üretim giderlerini en aza indir-
geyecek teknolojik yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Ortam ışığına göre 
kendini ayarlayabilen otomasyonlu LED aydınlatmalar, binanın 
enerji sarfiyatını düşürmek için fabrikanın kapılarında ısınmış ve 
soğumuş havanın çıkışını engelleyen çift kapı sistemi ve Systemair 
markalı hava perdeleri fabrikadaki ekolojik uygulamaların başın-
da geliyor. Bina yönetim sistemiyle tüm bu mekanik uygulamaları 
kontrol edebilecek altyapının da bulunduğu üretim tesisimiz, bu 
sayede Türkiye’de ‘Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik’ an-
lamına gelen LEED Gold sertifikasyonunu almayı başaran ilk klima 
santrali fabrikası oldu.”
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Dünya’nın dörtte üçü su olmasına rağmen, içme ve kullanıma uy-
gun tatlı su kaynakları oldukça kısıtlıdır. Dünya’nın toplam tatlı su ka-
pasitesi yaklaşık 35 milyon km3 (Dünya’nın toplam su kapasitesinin 
%2,5’i) olup bunun sadece 105 bin km3 ‘ü (%0,3’ü) doğal çevre ve 
insan kullanım ihtiyaçlarına elverişli tatlı su kaynaklarıdır. Diğer tatlı 
su kaynaklarının ise kutuplarda ve yer altında kullanımı çok kısıtlıdır. 
Mevcut kullanılabilir tatlı su kaynakları (%0,3); Kuraklık, iklim değişik-
liği, sanayileşme, artan nüfus yoğunluğu, plansız şehirleşme gibi ne-
denlerle gün geçtikçe azalmaktadır. Su kaynaklarındaki yetersizlikler, 
sürekli artan su ihtiyacı, içme ve kullanma suyu temini için alternatif 
su üretme yöntemlerinin uygulanmasına neden olmuştur

Okyanuslarda ve denizlerde bulunan suyun geri kalanı, tuzluluk se-
viyesinden dolayı içilebilir değildir. Tuzdan arındırma çok fazla enerji 
gerektirir. Tuzdan arındırma maliyeti enerji maliyetine bağlı kalmaya 

devam ettiği sürece, bu teknolojiler kendilerine en çok ihtiyaç duyan, 
enerji açlığı olan, gelişmekte olan dünyanın çoğuna yardımcı olmaz. 
Tuzdan arındırmada, enerji yoğunluğu haricinde ayrıca geride bıraktı-
ğı toksik çamur sorunu da var. 
 
İçme ve ev kullanımı için olduğu kadar, ayrıca ticari ve endüstriyel 
işlemlerde de yeterli miktarda suya erişim, sağlık ve refah için kritik 
öneme sahiptir. Dünya nüfusunun büyümesiyle sınırlı miktarda tatlı 
suyun mevcudiyeti azalmaktadır. %71 yeryüzü yüzeyinden; %97,5'ü 
deniz suyu ve %2,5'i temiz sudur.

Türkiye, toplam yüz ölçümü 783.562 km² ‘dir ve üç tarafı denizler ile 
çevrili bir ülkedir. Türkiye, su kaynakları açısından zengin bir ülke değil-
dir. Türkiye ılıman, yarı-kurak ve sıcaklıklarda aşırılıkların olduğu bir iklim 
kuşağındadır. Türkiye, yapılan çalışmalara göre tatlı su kaynakları sınırlı 
ve gelecek için yapılan tahminlere göre, su kıtlığı tehlikesi ile karşılaşması 
beklenmektedir. Türkiye’de yıllık ortalama yağış miktarı 643 mm olarak 
hesaplanmakta olup, bu miktar dünya ortalamasının (800 mm) aşağısın-
da olduğu görülmektedir. Türkiye’de toplam tüketilen su miktarı her yıl 
artmaktadır ve önümüzdeki yıllarda artışın devam edeceği tahmin edil-
mektedir. 2023 yılı Türkiye tatlı su tüketimi tahminlerine göre, mevcut tatlı 
su kapasitesinin tamamını kullanması beklenmektedir. Ayrıca Türkiye’nin 
25 havzasında birçok nedenlerden dolayı su kıtlığı sınırına yaklaşılmıştır. 
Türkiye’nin mevcut su durumu ve tahminlere göre, su temininde ciddi 
sorunlar oluştuğu ve alternatif su temin yöntemlerini uygulama çalış-
malarına başlamıştır. Türkiye’de yıllık ortalama yağış miktarı 643 mm’dir. 
Türkiye için bu yağış miktarı, yılda ortalama 501 milyar m3  suya karşılık 
gelmektedir. Yağışlarla gelen suyun 158 milyar m3 ’ü yüzey suyu olarak 
akarsulara ve göllere katılmaktadır. Ekonomik ve teknik şartlar dikkate 
alındığında ise kullanılabilir su miktarı yıllık 112 milyar m3 ‘tür.

Özellikle su kıtlığı yaşanan, denize kıyısı olan bölgelerde deniz suyundan 
içme ve kullanma suyu temin edilebilir durumdadır. 

Dünyada, sadece ortalama gelişmeler baz alınarak 2030 yılı için yapılan 
tahmine göre günümüzde 4.500 km3  olan su ihtiyacının 6.900 km3  ol-
ması beklenmektedir. Tahmin edilen miktar mevcut kullanılabilir su po-
tansiyelinin %40 fazla olduğu görülmektedir. Su kaynaklarını etkileyen 
diğer faktörler de dikkate alındığında 2030 yılına kadar gerekli önlemler 
alınmazsa içme ve kullanma suyu kaynakları yeterli olmayacaktır. 
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Dünya 2019 yılı nüfusu 7,6 milyar olarak açıklanmıştır. 2030 yılı Dün-
ya nüfusu 8,3 milyar kişi olacağı tahmin edilmektedir. Artan nüfu-
sun yaklaşık %60’ının kentlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Bu 
durum mevcut tatlı su kaynaklarının miktarını ve kalitesini ve sağlıklı 
temin edilmesini zorlaştıracaktı. Gıda, su ve enerji ihtiyaçları nüfus ve 
tüketimin artışlarının etkisiyle 2030 yılına kadar %50 artması bek-
lenmektedir. İklim değişikliği sonucu oluşacak olumsuz durumlar bu 
kaynakların mevcut potansiyellerini daha da azaltacaktır. İklim deği-
şikliği tahminlerinde genel olarak, hava değişimlerinin keskin olacağı, 
yağışların ve kuraklıkların artacağı beklenilmektedir. Kuraklıkların bek-
lendiği yerlerde, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Avrupa başta gel-
mektedir. Bu durumlar su kıtlığının daha da artacağının habercisidir. 
Özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Avrupa çevrelerinde alter-
natif su kaynakları üzerinde ciddi ve pahalı çalışmalar yapılmaktadır.

Deniz Suyu Özellikleri ve İçme Suyu Kalitesi Bakımından Tuzlu Su; 
İçme suyu temini dünyanın giderek büyüyen bir sorunu olup, su sı-
kıntısının giderilmesinde kullanılan çeşitli yollar mevcuttur. Bunlar, tu-
tumlu ve ölçülü bir su sarfiyatı, yağmur sularının biriktirilip kullanıma 
sunulması, su fazlası olan bölgelerden su kıtlığı çekilen bölgelere su 
naklinin sağlanması, deniz suyu veya az tuzlu yer altı sularının tuzla-
rının çeşitli metotlarla giderilmesi olarak sayılabilir. Gerek yaşamın ve 
gerekse kalkınmanın vazgeçilmez bir girdisi olan suyun kirletilmesinin 
ve gereksiz sarfiyatının önüne geçilmesi şarttır. 

Eski çağ denizlerinden ve yağmurlarından oluştuğu belirtilen fosil su 
rezervlerinin çıkarılarak dünya üzerinde yaşanan su sıkıntısına çözüm 
getirme fikri ise henüz bir tartışma ve araştırma konusudur. Magmaya 
çok yakın bölgelerdeki bu rezervlerin yüksek mineral içeriğinden do-
layı, bu suların içilebilir hale getirilmesi için yüksek maliyetli tekniklere 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum ise fosil su rezervlerinin cazibesini 
azaltmaktadır. Buz dağlarının yük gemileri ile kutup bölgelerinden 
kurak bölgelere taşınması yoluyla su temini ise taşıma maliyetleri ne-
deniyle günümüzde olabilir görünmemektedir. Deniz suyundan tatlı 
su elde edilmesi yüksek maliyetlere ihtiyaç duyduğu için, kullanılacak 
tekniğin fizibilite etüdünün ayrıntılı olarak yapılması gereklidir. Deniz-
den denize tuz içeriği büyük ölçüde farklılıklar gösterir. Denizlere olan 
tatlı su akışına bağlı olarak tuz içeriği yüksek ya da az olabilmektedir. 
Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’e göre daha az tuzlu bir deniz-
dir. Bu, düşük tuzluluk oranlarında, Karadeniz’e dökülen Tuna, Bug, 
Dinyester, Dinyeper, Don, Kızılırmak gibi büyük akarsuların önemli payı 
vardır. İstanbul ve Çanakkale boğazları aracılığıyla Karadeniz ile Ege 
Denizi arasında su alışverişi sağlayan Marmara Denizi’nin yüzey suları 
Ege ve Akdeniz’e göre daha az Karadeniz’e göre ise daha tuzludur. 
15-20 m derinlikte yüzey katmanında %2,2 olan tuzluluk oranı, 30 
m’de %3,7’ye, 150 m’de ise %3,85’e ulaşmaktadır.  Ege Denizi’nin 
Karadeniz ve Marmara’dan daha tuzlu olmasının nedeni, Karadeniz 
ve Marmara’dan gelen yüzey sularının Ege Denizi’nde saatte 2 km’yi 
aşan bir üst akıntı oluşturmasıdır. Bu üst akıntı Yunanistan kıyılarını 
izleyerek güneyde Akdeniz’e ulaşır.

Deniz suyunda 100’den fazla elementin varlığı belirlenmişse de bunların 

en önemlileri Çizelge3.1.’de verilmiştir.

1- Damıtma Prosesleri:

Suyun (gaz ya da katı) hal değişimi özelliğini kullanarak değişen fazını 

ayırmak için termal araç kullanılan proseslerdir. Amaç, fiziksel olarak tuz 

çözeltisinden suyu buharlaştırarak ayırmak ve daha sonra tekrar sıvı for-

ma dönüştürerek toplamaktır. Bu sistemler için termal enerji ya da güneş 

enerjisi kullanılmaktadır. 80’lerden önce damıtma tuzsuzlaştırması (DT) 

deniz suyu arıtımı için en popüler yöntem olmuştur. Ticari olarak kulla-

nılan ilk deniz suyu arıtma prosesleri olmasının yanında dünyada deniz 

suyu arıtım proseslerinin %65’lik kısmını halen bu prosesler kullanılarak 

yapılmaktadır. Termal kısmına ek olarak damıtma prosesleri sık sık daha 

düşük sıcaklıklarda da buharlaştırmayı arttırmak için vakum uygulama-

sıyla birleştirilmiştir.

2- Membran Prosesler:

Membran prosesler, fiziksel olarak bileşenlerin ayrılmasında membran 

sisteminin kullanıldığı proseslerdir. Deniz suyu arıtımında en çok kullanı-

lan iki membran prosesi ters ozmos ve elektrodiyalizdir. Ayrıca membran 

distilasyon (MD) prosesi de kullanılmaktadır.  Ters ozmos yönteminde, 

suyun basınç altında tutulmasıyla açığa çıkan kimyasal potansiyel eğili-

miyle çözünen madde membran boyunca geçer ve sudan fiziksel ayrımı 

gerçekleşir. Elektrodiyalizde, çözeltide iyonlar bir elektriksel alana karşılık 

anyon ve katyon seçici membranlar boyunca hareket ederler. Akış boyun-

ca sudan çözünmüş iyonları ayırmak ve toplamak için bir elektriksel alan 

kullanılmaktadır. Her iki proses de büyük ölçekte ticarileştirilmiştir
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3- Kimyasal Prosesler:

Bu kategori damıtma ve membran proseslerinden daha değişkendir ve 
iyon değiştirme, sıvı-sıvı ekstraksiyonu veya diğer arıtım tasarımlarını kap-
samaktadır. Tuzsuzlaştırma için damıtmanın ve membran proseslerinin 
verilen süresi kimyasal prosesler veya kimyasal ve diğer proseslerle birlikle 
bir hibrit sistem tanımıyla hemen hemen alışılmışın dışındadır. Genel ola-
rak, kimyasal prosesleri tatlı suyun üretimi için uygulamak oldukça pahalı 
bulunmuştur. Ancak kimyasal proseslerden biri olan iyon değiştirme özel 
uygulamalar için yüksek saflıkta de-iyonize su üretmek için kullanan özel 
bir prosestir. Bunun yanı sıra, iyon değiştirme çözünmüş katı madde mik-
tarı yüksek olan sular için de pratik olmayan bir prosestir. Ancak deniz 
suyundan bor uzaklaştırmak için kullanılan en uygun teknoloji olduğu 
yapılan çalışmalarla desteklenmiştir. Aynı zamanda içme suyu kalitesinde 
deniz suyunun tuzluluğunu azaltmak için gerekli olan ters ozmos proses 
ile de birleştirilebilmektedir.

Desalinasyon Tesisleri:

Böbrekler, idrarı deniz suyundaki tuzu vücuttan etkisiz hale getiremiyor 
ve içtiğiniz bir bardak sudaki tuzu atmak için bir bardaktan daha fazla 
idrar üretmeniz gerekiyor. Bu durumun çözümü desalinasyon, yani tuz-
dan arındırma. Bu işlem deniz suyunu tuzdan arındırarak içilebilir hale 
getiriyor ve bunun için de ya çok kademeli şok denen kaynatma tekniği 
ya da ters ozmos adlı filtreleme yöntemini kullanıyor.

Çok kademeli şok damıtma, güneş enerjili damıtıcılarla aynı ilkeyi kullanı-
yor. Su kaynayınca saf su buharı yükseliyor ve tuz kristalleri geride kalıyor. 
Bu su buharını toplamak, yoğunlaştırmak ve içmek mümkün.

Ters ozmos ise suyu yalnızca su moleküllerinin geçmesine izin veren bir 
filtreye yüksek basınçla püskürterek tuzdan arındırıyor. Su, filtreyi geçiyor 
ve membranın bir tarafında tuzlu, diğer tarafında içilebilir su kalıyor.

desalinasyon tesisi var ve bunlar her gün 150’den fazla ülkede 300 mil-
yon insana 860 milyar litreden fazla su sağlıyor.

Ters ozmos membranları uzun zamandır acı su ve deniz suyu arıtımında 
geniş ölçekte kullanılan ve gelişen bir teknolojidir. Deniz suyu RO sistem-
leri için işletim parametreleri esas itibariyle sıcaklık ve besleme suyu tuz-
luluğunun bir fonksiyonudur. 

RO basınçlandırılmış tuzlu çözeltiden suyu çözünenlerden ayıran bir 

basınçlandırılan kapalı bir kanal içine pompalanır. Suyun bir kısmı 
membran boyunca geçerken kalan besleme suyunun tuz içeriğinde 
artış gözlenir. Aynı zamanda besleme suyunun bir kısmı membran bo-

yunca geçmeksizin deşarj edilir. Bu deşarjın kontrolü olmadan aşırı 
doymuş tuzların çökelmesi gibi problemler yaratan tuz konsantrasyo-
nundaki artış devam eder ve membranların geçiş sırasında osmotik 
basınç artar. Bu tuzlu suda atık olarak deşarj edilen besleme suyunun 
miktarı besleme suyunun tuz konsantrasyonuna bağlı olarak besleme 
akışı %20-%70 arasında değişir. Şekil 3.9 ’da ters ozmos tesisi planı-
nın basit bileşenlerini göstermektedir. 

Ters osmozun nasıl çalıştığını anlamak için doğada osmoz sürecini an-
lamaya yardımcı olur. Farklı çözünmüş mineral konsantrasyonlarına sa-
hip iki çözelti, yarı geçirgen bir zar ile ayrıldığında, su daha az konsantre 
çözeltiden daha yoğun çözeltiye akar. Yarı geçirgen zar örnekleri, canlı 
bir organizmanın hücre duvarları, tavuk yumurtasının içindeki zar, me-
melilerin bağırsak astarları veya bu karakteristiği gösteren insan yapımı 
malzemelerdir (plastik türü).

Ozmotik basınç, suyun "temiz" taraftan "kirli tarafa" (düşük mineralden 
yüksek mineral içeriğine kadar olan yan membran) ne kadar kötüye git-
meyi istediğinin bir ölçüsüdür ve mineral yoğunluk diferansiyeline göre 
yönetilir. Bu basınç şaşırtıcı derecede yüksek olabilir ve ağaçları suyun en 
derin kökten en uzun bacağa, çoğunlukla 100 veya daha fazla ayağa 
dikey bir mesafeye taşımak için kullandığı bir mekanizmayı açıklar. Su 
membrandan geçerken içerdiği minerallerin çoğu geride kalır. Çözünmüş 
minerallerin (iyonların) çoğunu geride bırakarak su moleküllerini memb-
randan geçmesini sağlayan mekanizmalar tam olarak anlaşılamamıştır 
ancak basit filtrasyondan kesinlikle çok daha karmaşıktır. Difüzyon ve ak-
tif taşıma, rol oynayan modellerdir. Bir tanım, osmozu "su moleküllerinin 
dipole momentinin bir membranın diğer tarafındaki iyonlara ve kutup 
moleküllerine çekilmesinden kaynaklanan su moleküllerinin bir memb-
randan geçişi" olarak adlandırır.

Ters osmoz sistemleri, diğer yönden akmaya çalışan doğal ozmotik ba-
sıncın üstesinden gelmek için "kirli taraf" (yüksek mineral içerikli taraf) 
üzerindeki insanın indüklediği basıncın yanı sıra, suyun yarı- geçirgen zar 
"temiz tarafa" geçirir. RO sürecinde, çözünmüş minerallerin% 98'i veya 
daha fazlası "kirli taraf" ın gerisinde kalıyor.

Ters osmoz, büyük miktardaki zar yüzey alanını küçük bir hacme sığdır-
mak için bir çekirdeğin çevresinde sarılmış membranları kullanır. Bu zarlar 
"spiral yara" olarak adlandırılır ve erken "içi boş fiber" sistemleri büyük 
ölçüde yer değiştirmiştir. Membran, çözünmüş iyonların %98'inin temiz 
su akışına geçmesini önlediğinden, membranın "kirli" tarafında bir sürü 
mineral bırakılır. Bunları süpürüp ölçeklendirmeyi en aza indirgemek için 
(mineraller daha konsantre hale geldiği için çoğu çözünürlük konsantras-
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yonunu aşabilir ve çökelmeye veya membrana yapışmaya başlar ve böyle-
ce filtrasyon verimliliğini azaltır ve potansiyel olarak gereksiz hale getirir) 
tipik olarak toplamın yaklaşık %25'i Besleme suyu membranın kirli tarafı 
boyunca boşaltmak için yıkanır. Konsantre minerallere ilaveten, besleme 
suyundaki asılı kirteki küçük parçacıkların büyük kısmı da boşaltma için 
yıkılır. Bu, çok temiz bir ürün suyu üretir çünkü en çok toplam organik 
karbon veya TOC dahil olmak üzere çok küçük parçacıklar (0,0001 mik-
rona kadar) da çıkarılır.

Ek mineral azaltma arzu edildiğinde, iyon değişimli demineralizasyon, 
ürün suyunu parlatmak için kullanılabilir. Çözülmüş iyonların %98'inde 
RO işlemi sırasında uzaklaştırıldığından, iyon değiştirici reçineler borsa-
larda önemli kapasiteye sahiptir. Besleme suyu ters osmoz sisteminin akış 
yukarısında doğru şekilde işlenirse, sadece önemli bir hareketli kısmı olan 
bir pompaya sahip oldukları için bakım genellikle azdır. Günümüzde kul-
lanılan en yaygın RO zarları klorla tahrip olmaktadır, bu nedenle ön işlem 
genellikle sodyum bisülfit gibi indirgeyici bir ajan ya da de klorinasyon 
(yani serbest klorin eliminasyonu) için aktif karbon filtreleri kullanmayı 
içerir. Kalsiyum ve magnezyum karbonatları kireç oluşumunu önlemek 
için azaltmak için iyon değişimi yumuşatma işlemi gerekebilir, ancak an-
tiscalal kimyasalların hızlı gelişimi onları genellikle seçme yöntemi yapar 
(tuz tüketimini ortadan kaldırır). Su, önemli silt içeriyorsa, çoklu ortam 
filtrelemesi gerekebilir. Beslenme suyu, erken tedavi yöntemi belirtmeden 
önce bir silt yoğunluğu testi (SDI) ile değerlendirilmelidir çünkü prema-
türe membran yetmezliği ve/veya sık yıkama, yetersiz ön hazırlık tasarı-
mından kaynaklanabilir. SDI, 30 psi'lik bir basıncı muhafaza ederken 0,45 
mikron mutlak filtreden akan birkaç zamanlanmış tahliye koleksiyonun-
dan hesaplanan bir birim-az sayıdır.

Ters Osmoz Nedir? 
Osmoz suyun az yoğun ortam-
dan çok yoğun ortama emilme 
sürecidir. Ters osmoz ise bu 
sürecin basınçla tersine döndü-
rülerek çok yoğun ortamdan 
temiz su ayrıştırmak için kulla-
nılır. Tamamıyla doğal, fiziksel 
bir yöntemdir. Isı, ışın veya kim-
yasal kullanılmaz.

İdeal içme suyu nasıl olmalıdır? 

İdeal içme suyu 0- 50ppm'dir. 170ppm'e kadar olan sular kabul edilebilir 
düzey sayılırken, 170ppm'den daha fazla değeri olan su sert su diye tabir 
edilir.
Dünya içme suyu standartlarına göre içme suyu TDS değeri en fazla 
500ppm olabilir.
500ppm üzerindeki su içilebilme özelliğini yitirmiştir.
Yine dünya standartlarına bakıldığında ortalama çeşme suyu değerleri 
150ppm ila
400ppm arasında değişiklik göstermektedir.
Ters Osmoz cihazları ile arıtılan su ise; Giriş suyu değerlerine bağlı olarak 
10ppm ila 18ppm gibi ideal değerlere sahiptir.

Bir ters ozmos sistemi aşağıdaki ana bileşenlere sahiptir: 

Ön arıtma ters ozmos sisteminde önemlidir çünkü besleme suyu işlem 
süresince çok dar kanallardan geçmektedir. Membran proseslerinde 
membran performansının bozulmasına, temizleme ve geri kazanma ma-
liyetleri gibi sonraki adımları sınırlayan en büyük problem olarak kirlen-
me sık sık beklenen bir sorun olarak görülmektedir. Bu nedenle askıda 
katı maddeleri uzaklaştırılmak ve tuz çökelimi ya da membran üzerinde 
mikroorganizma büyümesinin meydana gelmesini engellemek için su ön 
arıtımdan geçirilmektedir. Sıcaklık, toplam çözünmüş katı maddeler ve 
biyolojik kalite gibi deniz suyunun su kalite parametreleri çok sayıda deniz 
suyu arıtma tesisinin ön arıtım sistemlerini etkilemektedir.  Genellikle ön 

arıtım adsorpsiyon, elektrokoagülasyon, mikrofiltrasyon ve koagülasyon/
flokülasyon sistemlerinden meydana gelmektedir. Membran teknolojile-
rindeki ilerlemeler, deniz suyu ön arıtımı için mikrofiltrasyon ve nanofilt-
rasyon proseslerinin araştırılması ve uygulanması yönünde olmaktadır. Ön 
arıtım yöntemleri besleme suyunun koşullarına ve membran materyaline 
göre değişiklik göstermektedir.  Yüksek basınç pompaları suyun memb-
ran boyunca geçişini sağlamak için gerekli olan basıncı oluştururlar. Bu 
basınç tuzlu su için 250-400 psig arasında ve deniz suyu için 800-1180 
psig arasında değişmektedir. Ters ozmos tarafından tüketilen enerjinin 
çoğu tuzlu suyun basınçlandırılmasından oluşmaktadır. Membran top-
luluğu, bir basınç kanalı ve membrana karşı basınçlandırılmış besleme 
suyuna izin veren membranlardan meydana gelmektedir. Yarı geçirgen 
membranlar hassastır ve tuzların akışını engellenirken tatlı suyu geçire-
bilme özellikleri değişir. Ters ozmos ile deniz suyu arıtımında genellikle 
polivinil klorür (PVC), polivinilidin florür (PVDF), polieter sulfon (PES) ve 
diğer organik polimerlerden üretilen organik membranlar kullanılmakta-
dır. Ancak, alümina ve silika gibi seramik membranlar mekanik özellikleri, 
kimyasal ataleti, termal denge ve uzun ömürlülüğü ile polimerik memb-
ranlardan daha üstün olmaktadır. 

Membran materyallerinin gelişimi genellikle araştırma 

aktivitesine göre ikiye ayrılmıştır: 

(i) uygun materyal (kimyasal bileşim) ve membran oluşum mekanizması 
için araştırma, 
(ii) fonksiyonellik ve dayanıklılığı arttırmak amacıyla membran formülas-
yonu için daha kontrollü koşulların gelişimi. 
Ters ozmos membranları değişik konfigürasyonlarda üretilmiştir. Tica-
ri olarak en çok başarılı olanlardan ikisi spiral-sarmal levha ve boşluklu 
ince liflerdir. İmalatçılara bağlı olarak değişmesine rağmen membranın 
ve basınç kanalının tasarımı besleme suyunun tuz içeriği ve bu konfigü-
rasyonların her ikisi hem tuzlu suyu hem de deniz suyunu arıtmak için 
kullanılmaktadır. Ters ozmos membranları pH’a, oksidantlara, organikle-
rin geniş aralıklarına, bakterilere, partiküllere ve diğer kirliliklere duyarlıdır.  
Son arıtma, suyun dengelenmesi ve dağıtılmasını içermektedir. Bu son 
arıtma hidrojen sülfür gibi gazları uzaklaştırma ve pH’ın ayarlanmasından 
oluşabilir. Ters ozmos ile yapılan arıtımda membran maliyeti ana mali-
yetinin %20-30’nu, membran yenilenmesi ise işletim maliyetinin %25-
30’unu oluşturmaktadır. Bu nedenle ters ozmosun membranlarının eko-
nomik değeri güçlü bir şekilde membran ömrüne bağlıdır ve bu yüzden 
bozulma kontrol edilmelidir. Ayrıca üretilen tatlı suyun her metreküpü için 
yaklaşık olarak 3-10 kilowat-saat elektrik enerjisine ihtiyaç duymaktadır. 
Deniz suyu ters ozmos tesislerinin işletme maliyetinin hemen hemen yarı-
sını elektrik maliyeti oluşturmaktadır. Bazı araştırmacılara göre bu maliyet 
RO sistemleri için en önemli dezavantaj olarak ifade edilmektedir. Bu ne-
denle enerji geri kazanımını sağlamak amacıyla birtakım çalışmalar yapıl-
maktadır. Son zamanlarda RO’nun güvenilirliği ön arıtım adımlarında RO 

-
yon (NF) gibi diğer çeşitli membran proseslerinin gelişimi ile geniş ölçüde 
artmıştır. Deniz suyu arıtımında çeşitli membran ünitelerinin optimizasyo-
nu ve entegrasyonu sayesinde sıfır tuz üretimi ve artan geri kazanım oranı 
ile daha iyi kalitede su temini etmek mümkündür. 

Devamı bir sonraki sayımızda
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20 yılı aşkın tecrü-
besiyle Türkiye’de 
500 bin evi doğal-
gaz ile tanıştıran 
mekanik ve endüst-
riyel mühendislik 
sektörünün önde 
gelen şirketlerini 
bünyesinde barın-

şehirdeki 51 şubesi 
ve yüzlerce perso-
neli ile sektörde bü-
yümeyi sürdürüyor. 
Türkiye’nin birçok 
şehrinde doğalga-
zın yayılmasına ön-

Grup’un faaliyet 
alanlarını genişlet-
tiğini belirten Grup 
CEO’su Turan Şaka-

cı, “Doğalgaz dönüşümü başta olmak üzere, elektromekanik, 
inşaat, yenilenebilir enerji, ısıtma ve soğutma sistemlerinde 

-
lik şirketimiz, doğalgaz dönüşümünde Türkiye’nin açık ara en 
çok projeye imza atan şirketidir. Bugüne kadar 500 bin evi do-
ğalgaz ile tanıştırdık. Gelecek beş yılda da en az 150 bin haneyi 
doğalgaz ile buluşturmayı planlıyoruz. Bu; 500 bin evden so-
banın kalkması ve Türkiye’nin hava kalitesinin artması anlamı-
na geliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) açıkladığı verilere 
göre dünya nüfusunun yüzde 91’i hava kalitesi sınırının aşıldığı 
yerlerde yaşıyor. Bu da beraberinde sağlık sorunlarını getiriyor. 

kalitesinin yükselmesine katkı sağlamıştır” ifadelerini kullandı.

“BU YIL HEDEFİMİZ 30 BİN EV” 

Pandemi süresince insanların zoraki olarak evlere kapandığını 
belirten Turan Şakacı, “Özellikle pandemi etkisiyle insanlarda 
ev konforu çok önemli hale geldi. Bu konforun en önemli kısmı 
da doğalgaz ısıtma sistemleri. Dolayısıyla sahada talepler artı-
yor ve biz de bu yıl hedeflerimizi daha da yükselttik. 2020 yılı 
sonuna kadar toplamda 30 bin haneyi doğalgazla buluşturma-
yı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. 

“İSTANBUL DEPREMİNE GÜVENİLİR YAPILAR 

İNŞA EDEREK HAZIRLANIYORUZ”

mühendislik alanında oluşan tecrübe ile faaliyetlerini sürdür-

düğünü belirten Turan Şakacı, Türkiye’nin önde gelen inşaat 

firmalarına elektro-mekanik taahhüt hizmetleri verdiklerini 

dile getirdi. Sinpaş ve Tahincioğlu gibi firmaların çözüm ortağı 

sürecine katkı sağlamak istediklerinin altını çizen Turan Şakacı 

sözlerini şöyle sürdürdü; “Bilim insanlarımız olası bir İstanbul 

depremine karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyor. Bu ha-

zırlıkların en önemlisi mevcut yapı stokunun yenilenmesidir. 

ve konforlu yapılar inşa ediyor. Elektromekanik ve inşaat sek-

törlerinde örnek projelere imza atıyoruz. Yakın dönemde bun-

lara yenisini ekleyeceğiz.”

POSTMODERN TEKNİK TOPTANCILIK KAVRAMINI YARATTIK

Grubun son yatırımı ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi’nin sun-

duğu hizmetler ve bayilik sistemi ile birçok ilke imza attığını 

altında Verimli Enerji Çözümleri (VEÇ) ve Isı Pompası Global 

girişimleri ile sürekli Ar-Ge çalışmaları içinde olduklarını be-

lirterek, bin 400’e yakın bayi ağına sektörde örneği olmayan 

kapsayıcılıkta hizmet verdiklerini söyledi ve sistemi şu sözler-

le anlattı: “ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi, çalıştığı bayilere 

ürün tedarik etmekle kalmayıp Teknik Hizmetler Departmanı 

aracılığı ile mühendislik desteği de sunmaktadır. Bununla bir-

likte bayilerimiz ihtiyaç duydukları eğitim, satış ve pazarlama 

desteği hizmetleri de ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi’mizin 

profesyonel ekipleri tarafından verilmektedir. Sektörde henüz 

böyle bir yapı olmadığından ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi, 

‘Postmodern Teknik Toptancılık” sistemini ülkemize kazandı-

ran ilk ve tek kuruluştur.”

“NİHAİ HEDEFİMİZ: YENİLENEBİLİR ENERJİ”

Doğalgaz ile başlayan enerji dönüşüm hikâyelerinin, yenilene-

Grup CEO’su Turan Şakacı Verimli Enerji Çözümleri (VEÇ) biri-

mindeki çalışmaların sürdürdüğünü belirterek; “Önümüzdeki 

5 yıl içerisinde ‘fotovoltaik güneş enerjisi sistemlerinde’ ve ye-

nilenebilir enerji kaynakları taahhüdünde Türkiye’nin en büyük 

firmalarından birisi olmak istiyoruz. Yenilenebilir enerji kaynak-

ları alanında ciddi bir oyuncu olarak ülkemizin istihdamına ve 

genç mühendislerimizin yetiştirilmesine de önemli katkılarda 

bulunacağız. Öte yandan yine gelecekte tüm evlerin ihtiyacı 

haline gelecek elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu konu-

sunda da çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm bu yenilikçi 

hamlelerimizle sadece bugünün değil geleceğin en iyi şirketi 

olarak her zaman rakiplerimizin birkaç adım önünde yer almayı 

hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
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Avrupa yenilenebilir enerji hedeflerini artırırken, dünyanın 
birçok ülkesinde de temiz enerjiye geçişin sesleri yükseliyor. 
BNEF tarafından küresel çapta yenilenebilir enerjiye yönelik 
yayınlanan yeni veriler de bunu destekliyor. Öyle ki, 2019’da 
tüm dünyadaki elektrik üretimi için kurulan yeni kapasitelerin 
%67’sini rüzgâr ve güneş enerjileri oluşturdu. Yurtiçi ve yurtdı-

Enerji’nin Genel Müdürü Ali Aydın, fosil yakıtlardan elde edi-
len elektrik üretimindeki maliyetlerin, oluşan küresel iklim teh-
ditlerinin ve ekonomik istihdamın, yenilenebilir enerjiye geçişi 
hızlandırdığını ve Türkiye’nin de yerli enerji kaynağı rüzgârına 
sahip çıkarak bu gerçeklerin etrafında yol haritasını çizmesi ge-
rektiğini ifade ediyor.

Elektrik Üretiminde Roller Değişiyor

Rüzgâr ve güneş enerjilerinin sağladığı faydaların gün geçtikçe 
değerlenmesi ve yenilenebilir enerjiye olan ihtiyacın küresel iklim 
tehditleri ile artış göstermesi, elektrik üretiminde rollerin değişme-

sine neden oluyor. 10 yıl öncesine kadar sadece gelişmiş ülkele-
rin radarında olan ve yatırımların bu bölgede gerçekleştiği rüzgâr 
enerjisinin artık tüm dünya bölgelerinde yükselişe geçtiğine dikkat 
çeken Ali Aydın, kazan kazan durumunun yaşandığına tanık olan 
ülke yönetimlerinin sonsuz yerel kaynak olan bu enerjiye kayıtsız 
kalamadıklarını dile getiriyor. Özellikle teknolojik gelişmelerin ve 
endüstri 4.0’ın da beraberinde getirdiklerinin rüzgâr başta olmak 
üzere birçok yenilenebilir enerjiyi ana elektrik üretimi kaynağı ha-
line getirebildiğini ifade eden Aydın, bu gelişmelerin beraberinde 
bir temiz enerji devriminin gerçekleşmesinin gelecek 10-15 yıl içe-
risinde mümkün olacağının altını çiziyor.

Türkiye, Temiz Enerjide Yerini Almalı 

Türkiye, son 10 yılda gerçekleştirilen atılımlarla birlikte başta 
rüzgâr enerjisi olmak üzere birçok yenilenebilir enerjide önemli 

-
minin %8’lerin üzerinde rüzgâr enerjisinden de gerçekleşiyor 

Enerji Genel Müdürü Ali Aydın’a göre, Türkiye’nin büyük ge-
lişmeler kaydettiği rüzgâr enerjisinde geriye doğru değil, daha 
da ileriye doğru adımlar atması gerekiyor. Dünya’nın bu denli 
emin adımlarla temiz enerjiye yöneldiği çağda, rüzgâr enerjisi 
sektöründeki hem bürokratik hem de yatırımcılar konusunda 
yaşanan problemlere yönelik ülkemizin hızlı ve sürdürülebilir 
çözümler yaratıyor olması gerektiğini ifade eden Aydın, eko-
nomik istihdam için, gelecek nesillere temiz bir doğa bıraka-
bilmek için, enerjideki dışa bağımlılığı azaltabilmek için rüzgâr 
enerjisine verilecek her desteğin Türkiye’nin geleceğini şekil-
lendireceğini dile getiriyor.
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4 Eylül 2020 sabah saat 8'de, Şangay Borsası'nın Büyük Salo-
nundaki ünlü gong, GoodWe'nin Halka Arzının İlk Arzı onuruna 
çaldı. Törene, güneş enerjisi sektörünün önde gelen isimleri ka-
tıldı ve GoodWe’nin 10. Yıldönümü - 10 yıl aralıksız sıkı çalışma, 
sürekli yenilik ve uluslararası başarısı kutlandı. Şirket yöneticileri, 
10 yıllık başarı öyküsüne geri dönüp, şirketin Kurumsal Büyüme 
Stratejisinde yer alan gelecek hedeflerinden bahsettiler.

GoodWe CEO'su Daniel Huang: "GoodWe, son birkaç yıldır 
tutarlı, sürekli ve sürdürülebilir bir büyüme elde etti ve her yıl 
finansal başarısının, adım adım stratejik büyüme ve konsolidas-
yon yaklaşımının bir sonucu olduğunu kanıtladı. On yılı aşkın 
süredir durmaksızın çalışıyoruz ve yeni sınırlara ulaştık. Halka 
arz, yeni bir bölümün başlangıcını işaret ediyor” dedi.

Shen: “GoodWe, sağlam bir finansal yönetim stratejisine sahip; istik-
rarlı, güvenilir ve sürdürülebilir bir şirkettir. Nispeten kısa bir sürede iyi 
sonuçlar elde ettik ve şirketin gelecekteki büyüme gidişatından emi-
niz. GoodWe'de geleceğin neler getireceğini merak etmiyoruz, ey-
lemlerimiz ve yeniliklerimiz ile geleceği şekillendiriyoruz” diye ekledi.

2019/2020 Dönemindeki Kilometre Taşları ve Büyüme

2020
- Hisse Senedi Listesi - Şangay Menkul Kıymetler Borsası ("SHA688390")
- Wood Mackenzie'den Küresel 1 Numaralı Hibrit İnverter Tedarikçisi

 olmayan inverter üreticisi
- EuPD Research tarafından “En İyi Marka PV Hollanda ve 
 Avustralya 2020” ödülüne layık görüldü

2019
- Suzhou Hi-Tech Yeni Bölgesinde Yeni Küresel Merkez
- GoodWe, Wood Mackenzie ve BloombergNEF tarafından 
 Global En İyi 7 PV İnverter Markası ve IHS Markit tarafından 
 Global En İyi 4 PV String İnverter Markası seçildi
- EuPD Research tarafından "En İyi PV Avustralya 2019" Ödülü verildi

Geleceğin İş Stratejisi
IPO'nun ardından, GoodWe’nin Yönetim Kurulu Direktörleri, Kurum-
sal Büyüme Stratejisinin temellerini özetledi.

Depolamada Lider: GoodWe, %15 küresel pazar payı ile depolama 
segmentinde tartışmasız lider konumundadır ve şu anda Wood Mac-
kenzie tarafından Dünyanın 1 numaralı konut tipi hibrit inverter teda-

rikçisi olarak derecelendirilmiştir. GoodWe, en son yenilikleri içerecek 
şekilde depolama portföyünü genişletmeye ve depolama devrimine 
liderlik etmeye devam edecek. GoodWe, 2020 yılında kullanıcıla-
ra maksimum seçenek ve esneklik sağlamak için tasarlanan SMART 
HOME çözümünü piyasaya sürdü. 2021 ve 2022'de inverter tekno-
lojisi ve akü uyumluluğunda daha fazla iyileştirme beklenmektedir. 
GoodWe, proje sahiplerinin gerçek zamanlı çalışma koşullarına dayalı 
zamanında otomatikleştirilmiş enerji seçeneklerinden yararlanmasını 
ve temiz enerji kullanımını en üst düzeye çıkarmasını sağlamak için 
SEMS enerji uygulamalarında araştırma çalışmalarına liderlik etmeye 
devam edecektir. GoodWe, aynı şekilde, paylaşılan enerji toplulukları 
ve sıfır karbon geleceği sağlayan enerji ticareti teknolojilerini uygula-
mayı amaçlayan araştırma çabalarına liderlik edecektir.

Küresel-Yerel Stratejilerin Öncüsü: GoodWe, 80'den fazla ülkede sürek-
li olarak faaliyet göstermekte ve şu anda 16 ülkede ofisleri ve şubeleri 
bulunmaktadır ve ayrıca Almanya, Avustralya, Kore ve İngiltere dahil 
olmak üzere güneş PV endüstrisindeki en büyük pazarlarda kayıtlı yan 
kuruluşları işletmekte ve bu listeyi kapsamlı bir şekilde genişletmeyi 
planlamaktadır. ABD ve Japonya, diğer birçok ülke arasında. GoodWe, 
yerel olarak istihdam edilen güçlü bir satış, satış sonrası, teknik ve idari 
personel ağı ile her pazarda güçlü bir yerel varlığını sürdürmektedir. Bu; 
şirketin, yalnızca küresel pazar eğilimlerinde değil; aynı zamanda yerel 
gelişmeler, politikalar ve gereksinimler konusunda da ayrıntılara büyük 
önem vermesini sağlamaktadır. Halka arzın ardından şirket, dünya 
çapında verimlilik ve hizmet kalitesini garanti altına almak için yerel 
varlığını artırırken, aynı zamanda her büyük pazardaki ofis binaları ile 
küresel erişimini genişletme planlarını uygulamaya koymuştur. Good-
We, uluslararası pazarlardan gelen artan talebi karşılamak ve şirketin 
faaliyet gösterdiği her bir pazarın ihtiyaçlarını karşılamak için Guangde 
tesisindeki yeni bir üretim hattına 160 milyon RMB yatırım yapmıştır.

İnovasyon ve Geliştirmede Güç: GoodWe’nin yeniliği, 200'den fazla 
Ar-Ge ekibinin sürekli ve ısrarlı çabalarının sonucudur. Önümüzdeki 
birkaç yıl boyunca GoodWe, Ar-Ge operasyonlarına yönelik fonları 
artıracak ve ekibini genişleterek pazara enerji verimliliğini ve bileşen 
esnekliğini artırmayı amaçlayan çığır açıcı teknolojiler sağlamaya de-
vam edecektir; ayrıca, endüstriyel otomasyon ve yapay alanlardaki 
araştırmalara da katkıda bulunacaktır. En son teknolojiyi geliştirme-
ye odaklanacak yepyeni bir Akıllı Enerji Ar-Ge binasına 200 milyonun 
üzerinde RMB yatırılacaktır.

Utility Segmentinde Güç: Halka arz, GoodWe’nin; istikrarlı, güvenilir 
bir şirketten uluslararası yatırımcılar tarafından desteklenen küresel bir 
geçişe işaret etmekte ve hem şirket hem de paydaşlar için sınırsız fır-
satların yeni bir dönemini müjdelemektedir. Bu; GoodWe'yi, finansal 
hazırlığın önemli bir bileşen olduğu utility ölçeğindeki projeler için gü-
venilir bir ortak yapar. Bunun da ötesinde, 100-136 kW'lık mevcut ka-
pasiteye sahip yeni HT Serisi, 2021'den itibaren 250 kW'a kadar piya-
saya sürülen yeni versiyonları görecek. HT inverteri, kurulumda daha 
yüksek tasarruf elde etmek, geliştirmeyi amaçlayan farklı teknik güç 
setlerini sorunsuz bir şekilde birleştirmekte, ulusal standartlara uygun 
olarak en zorlu güvenliği mümkün olan maksimum düzeye çıkararak 
verimlilik ve izleme seçeneklerini çeşitlendirmektedir.

GoodWe, PV teknolojisinin gelişimine katkıda bulunmaya kararlıdır ve 
son halka arz, bu süreci hızlandıracak önemli bir olaydır.
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Atıktan enerji alanında yerli teknolojinin lider markası Mim-
san tarafından BGB Enerji firmasına kurulan santralde, gün-
lük 72 ton etlik tavuk gübresinin pelet haline getirilmesi ve 
gazlaştırılıp, yakılmasıyla YEKDEM kapsamında elektrik üreti-
lecek. Ekim 2020 YEKDEM’inde kabulünün yapılması planla-
nan santral, YEKDEM biyokütle satış tarifesinin yanı sıra yerli 

yerli katkı payı alacak.

Yılda 24.000 ton etlik tavuk gübresi bertaraf edilecek

Yılda yaklaşık 24.000 ton etlik tavuk gübresinin bertaraf edi-
leceği tesis ile “sıfır atık” hamlesine katkı sağlamayı hedef-
lediklerini belirten Mimsan Satış & Pazarlama Müdürü Hacer 
İlhan Yiğit sözlerine şöyle devam etti: “BGB Biyokütle Enerji 

-
nıyor. Bu proje, etlik tavuk gübresinin gazlaştırılarak yakıl-
ması ve elektriğin ORC çeviriminden elde edilmesi nedeniyle 
Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Hayvansal atıklardan 
enerji üreten küçük ve orta kapasiteli enerji santralleri için de 
fizıbıl bir model oluşturuyor.”

Atıkların bertarafında çevreci çözümler

%100 yerli teknolojiyle kurdukları çevreci biyokütle enerji sant-
ralleri ile ülkemizin yenilenebilir kaynaklardan enerji ihtiyacına 
katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten İlhan, aynı zaman-
da dünyada ve Türkiye’de ciddi bir problem haline gelen atıkla-
rın bertarafında çevreci ve yüksek teknoloji çözümler sundukla-
rını ifade etti.  İlhan: “Değerlendirilmeyen bitkisel ve hayvansal 
atıklar ile şehir çöpleri, çevresel açıdan büyük bir kirliliğe sebep 
oluyor. Bu nedenle kurduğumuz atıktan enerji santralleri, enerji 
talebini karşılamanın yanı sıra bertarafla birlikte doğanın den-
gesinin korunmasında da etkin bir rol oynuyor. Biz MİMSAN 
olarak farklı atıkların bertarafı üzerine önemli AR-GE projeleri 
yapıyor ve güçlü mühendislik altyapımızla önemli projelere 
yüksek teknoloji çözümler sunuyoruz.”

Geleceğin enerjisi ola-
rak görülen rüzgâr, 
yeni enerji üretimle-
ri arasında en ucuz 
kaynağı oluşturuyor. 
Özellikle karadan esen 
yerel kaynağın ekono-
mik buhranlarda bile 
sağladığı faydalar ülke-
lere her açıdan ciddi avantajlar sağlıyor. Öyle ki, kara rüzgârında 
önemli paya sahip olan Avrupa, 2050’ye kadar 750 GW kurulu 
kara rüzgârı enerjisi kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Avrupa’da 
rüzgâr enerjisinin yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağladığını ve 
rüzgâr santralleri yakınında yaşayanların yaklaşık %80’inin de 

Müdürü Ali Aydın’a göre, sahip olduğu 8,3 GW kurulu rüzgâr 
enerjisi kapasitesinin tamamını karadan alan Türkiye’nin, yerel 
enerji kaynağı rüzgârın sağladığı faydalara inanarak destek çık-
ması gerekiyor.

Sağladığı istihdam ile gelecekteki meslekler arasında kendine 
yer edinen rüzgâr enerjisi hem Türkiye’de hem de Avrupa’da 
önemli bir ekonomiye kaynak oluşturuyor. Rüzgârın enerjiye 
dönüşmesini sağlayan türbinlerin üretiminde, santrallerin işle-
tilmesinde ve türbinlerin bakımlarında birçok kişi yer alırken, 
Avrupa’da 300 bin, Türkiye’de ise yaklaşık 17 bin kişi rüzgâr 
enerjisi alanında istihdam ediliyor. Avrupa’da rüzgârın ekono-
miye 37 milyar euro destek sağlayabildiğine dikkat çeken Ali 
Aydın, üretiminin ucuz ve yerel olduğu, yarattığı ekonomik alan 
ile fark yaratan ve en çevreci enerji kaynağı olabilen rüzgâra ül-
kemizde de desteğin giderek artmasının gerektiğini belirtiyor.

Rüzgâr enerjisi üzerindeki tanımlamaları sonuna kadar verebi-
len bir enerji olarak yoluna devam ediyor. Sera gazı yaymaması, 
çevresindeki habitat ve türler üzerindeki minimum etkisi, suyu 
kirletmemesi, kara rüzgârı enerjisinin çevreciliğini ortaya çıkar-
dığını belirten Ali Aydın, bir rüzgâr türbinin %85-90’ının geri 
dönüştürülebilir olduğunu aktarıyor. Rüzgâr türbinlerinin stan-
dart ömürlerinin 25 yıl olduğunu ve teknolojinin etkisiyle de 
daha az türbin ile daha fazla enerji çıktısının alınabildiğini ifade 
eden Aydın, rüzgâr enerjisi sektörünün gelirinin bir kısmını Ar-
Ge’ye yatırdığını ve enerji kaynakları arasında en teknolojiye 
açık kaynak olduğunu dile getiriyor.

mali destek ve yeni projelere de kredi finansmanı sağlayan 
YEKDEM’e başvuruların Aralık ayında son bulacağına dikkat 
çeken Ali Aydın, türbin temininde yaşanan sıkıntıların yeni pro-
jelerin bitiş tarihini etkileyeceğini ve finansman için YEKDEM’e 
yetişememe durumlarının olduğunu belirtiyor. Rüzgâr yatırım-
larındaki bu olumsuzluğun giderilmesi adına Türkiye Rüzgâr 

kurumlardan talep ettiği “mücbir sebep” kararına destek ver-
diklerini de belirten Aydın, ülkemizin temiz enerjisinin gerile-
memesi ve kara rüzgârında söz sahibi olabilmesi için buna 
ihtiyaç olduğunu ifade ediyor.
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Türkiye’nin lider elektrik üretim 

bankayla 650 milyon Avro’luk 
“Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kre-
di Sözleşmesi” imzaladı. Sözleş-

tüm dünyada pandemiye rağmen 
hız kesmeyerek Ağustos ayında 
toplam hacmi 1,5 trilyon ABD 
Doları’nı geçen sürdürülebilir 
borçlanma araçlarından biri olan 
Sürdürülebilirlikle bağlantılı Kredi 
Mekanizması’ndan faydalanacak. 

önemli alanda sürdürülebilirlik 
çalışmalarına hız vereceğini de 
açıkladı. Şirket bir taraftan enerji 
yatırımları portföyünde yenilene-
bilir enerji payını önemli oranda 

artıracağını taahhüt ederken, cinsiyet eşitliğinde de uluslararası 
ölçekte en iyi standartlara da çıkmak için çalışacak. Şirketin ge-
lecek dönem hedeflerini gerçekleştirmesine de katkı sağlaya-

uzun vadeli kredileri bu yeni finansman ile değiştirerek sağlam 
bilanço yapısını daha da güçlendirmesini sağladı.

Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, HSBC, ING, TEB ve İşbank 
AG’nin içinde bulunduğu yedi banka Sürdürülebilir Kredi Me-
kanizması kurallarına göre finansman sağlayacak. Sözleşme, 
nakit ve döviz dengesini göz önünde bulundurarak kredi mik-
tarını azaltmakla birlikte şirketin stratejik hedeflerinin sağlan-
ması adına yeni bir finansal paket sunmakta. Finansal yapılan-
masını, operasyonel yapısı ve stratejik hedefleriyle ile uyumlu 

sözleşmeyle yakın dönem içinde devreye alacağı yenilenebilir 
enerji yatırımlarına da güçlü bir destek oluşturdu.

Enerji piyasalarına güvenin somut göstergesi

Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, HSBC, ING, TEB ve İşbank 
AG’nin imzaladığı finansman paketi, ekonomi çevrelerinde ge-
nel olarak Türkiye yenilenebilir enerji piyasalarına ve özellikle 

Krediye katılan bankaların yaptığı ortak açıklamada; “Bu söz-
leşme, Türkiye’ye ve Türkiye’nin enerji piyasalarına olan güve-
nimizin önemli bir işaretidir. Sektörün lider oyuncusu Enerjisa 

-
tırken, özellikle yenilenebilir büyüme yatırımlarını da hayata 
geçirecek olması bizim için de bir gurur kaynağıdır” dendi. 
Türkiye’nin özellikle rüzgâr ve güneş alanlarındaki potansiye-
linin de altını çizen bankalar, yenilenebilir enerji alanındaki bü-
yüme projelerine her zaman ilgi duyduklarını ve desteklemeye 
devam edeceklerini belirtti.

Yenilenebilir enerjide büyümeye devam

yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Çevresel ve sosyal perfor-
mansı odağına alan operasyonel mükemmellik çalışmalarımızla 
ve sürekli gelişim kültürümüz ile sektörümüze yön veren bir 
şirketiz. Yüksek bir üretim performansına sahip olan Enerjisa 

ve yenilenebilir kaynaklardan oluşan 21 santral yatırımımız ile 
enerjinin kesintisiz arzı için üretmeye devam ediyoruz. Geç-
tiğimiz yıl ikincisi yapılan Rüzgâr Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanları (YEKA) ihalesinde, projelerimizle 500 MW’lık kapasite 
kazandık. Aydın ve Çanakkale bölgelerine yapacağımız rüzgâr 
santralleri yatırımlarıyla, toplam üretim kapasitemizi 4.107 
MW’a yükseltme ve portföyümüzdeki yeşil yatırımların payı-
nı çok daha yukarılara çekme potansiyelini yakaladık. Enerjisa 

de bizim için stratejik önceliklerimizden biri olan yenilebilir 
alanda yeni yatırımlar gerçekleştirmek en önemli öncelikleri-
miz arasında. 7 banka ile imzaladığımız Türkiye’nin en büyük 
Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi Sözleşmesi, bu potansiyeli 
hayata geçirmemize destek olacak. Yatırımlarımıza ve çalış-
malarımıza, tüm paydaşlarımıza güven vererek ‘sürdürülebilir 
değer yaratma amacımızla’ devam edeceğiz. Bu büyüme yol-
culuğumuzda kıymetli bir iş birliği yaptığımız bankalara da bize 
duydukları güven için çok teşekkür ederim.”

Sağlıklı bilanço ile stratejik büyüme

Enerji üretimindeki portföy çeşitliliği sayesinde stratejik bir 

ve ülke geleceğine duyduğu güvenle Türkiye ekonomisine ve 
enerjide arz güvenliğine katkı sağlamaya devam edecek.
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İstanbul Tuzla’daki fabrikasında yılda 800 MW güneş 
paneli ve 400 MW güneş hücresi üretim kapasitesine 
sahip olan HT Solar, pazara yön veren çalışmalarıyla 
Türkiye’de son yıllarda artış gösteren projelere panel 
tedariki sağlamaya ve önemli projelerin çözüm orta-
ğı devam ediyor. 2016 yılından bu yana Türkiye’den 
dünyaya güneş paneli sevkiyatını 1GW’a ulaştırarak; 
güçlü finansal yapısı, kaliteli üretimi ve yüksek ka-
pasitesi ile hem Türkiye’de hem de dünyada daha 
fazla projenin çözüm ortağı olmayı hedefleyen HT 
Solar, bu kapsamda güçlü iş birliklerini de artırmaya 
odaklandı. HT Solar bu kapsamda Göktekin Enerji ile 
mecvut iş birliğini güçlendirerek yeni bir anlaşmaya 
imza attı.

Dünyada ve Türkiye’de önemli projelerin 
çözüm ortağı
HT Solar Enerji Genel Müdürü Bao Yue ve Göktekin 
Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Abdullah 
Göktekin’in İstanbul'da gerçekleştirdiği imza töre-
ninde, iki şirket arasında sene başında imzalanan 
100 MW’lık iş birliği anlaşmasına ek olarak 100 
MW’lık bir anlaşma daha imzalandı ve 2020 yılı için 
200 MW'lık hacme ulaşıldı.

Türkiye’de EVD Sertifikasına sahip tek 
EPC firması 
2015 yılında kurulan, 2017 yılında ise EPC faaliyetle-
rine başlayan Göktekin Enerji, ülkemizde sadece 28 
şirketin sahip olduğu EVD (Enerji Verimliliği danışma-
nı) sertifikasına sahip, Türkiye’deki tek EPC firması 
olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin birçok farklı bölgesin-
de arazi tipi ve çatı tipi GES inşaatlarına devam eden 
Göktekin Enerji, HT Solar iş birliği ile yenilebilir enerji 
kaynaklarının kullanımının ülke genelinde 
yaygınlaştırılmasına da katkı sunacak. 

GoodWe, PV inverterlerinin 
ve enerji depolama çözüm-
lerinin araştırılmasına ve 
üretimine odaklanan lider 
ve stratejik bir kuruluştur.

GoodWe, yeni string inver-
teri olan 100kW-136kW’lık 
HT Serisi ürününün Kasım 

ayı sonunda satışa sunulacak olmasından mutluluk duyuyor. Dünya 
çapında çokça satışı yapılan son derece başarılı SMT & MT serisi in-
verterleri ile ticari & endüstriyel PV inverter çözümlerinde dünyanın 
lider oyuncularından biri olan GoodWe, on yıllık deneyimi ile yeni HT 
Serisi string inverterlerini müşterilerine sunuyor. Bu kapsamda; Ekim 
ayı içerisinde yeni HT Serisi ile ilgili ön siparişler alınabiliyor olacak.
Halihazırda 1100Vdc'nin altında 80kW’a kadar güç aralığı ile olduk-
ça başarılı olan MT Serisi, şimdi yerini GoodWe ürün sepetindeki en 
büyük kapasiteli PV inverteri olan ve 250kW'a kadar çıkabilen HT 
Serisi’ne bırakıyor. Yeni HT Serisi (100-250kW), ticari & endüstriyel 
kategorideki çatı ve saha projelerinde kullanılmaya teknik ve fiziki 
açılardan uygun olarak üretilmiştir.

1100V DC girişli HT Serisi’nin 100kW-136kW modelleri mevcuttur. 
100kW’lık seçeneği; 1100V DC giriş voltajı ile 10 MPPT; 120kW 
ve 136kW’lık seçenekleri ise, yine 1100V DC giriş voltajı ile 12 
MPPT’dir. 100kW ve 120kW’da 400Vac düşük voltajlı şebeke çalış-
ma kapasitesi; 136kW'da ise, 500/540Vac yüksek voltaj mevcuttur. 
HT Serisi’nin 2021 yılında satışa sunulması planlanan modeli ise, 
250kW ve 12 MPPT ile 1500V DC girişe sahiptir.

Güçlü performans, yüksek verim, daha düşük sistem maliyeti, daha 
düşük bakım maliyetleri için yenilikçi ve çok yönlü izleme seçenekle-
ri ile ön plana çıkan yeni HT Serisi; kurulumda daha yüksek tasarruf 
sağlamayı, enerji üretimini artırmayı ve mevcut izleme seçeneklerini 
çeşitlendirmeyi amaçlayan; güvenliği, en zorlu ulusal standartlara 
göre mümkün olan en üst seviyeye çıkaracak şekilde tasarlanmıştır. 
HT Serisi, aynı zamanda oldukça cazip hale getirdiği teknolojik ye-
nilikleri kullanıcılara sunmaktadır. Tüm bu kapsamlı avantajlar göz 
önünde bulundurulduğunda; HT Serisi, teknolojik olarak gelişmiş ve 
büyük çaplı projelerde rahatlıkla kullanabilecek bir inverterdir.

GoodWe’nin geçen yıl IHS tarafından küresel çapta üç-fazlı string in-
verterlerinin en büyük 4. tedarikçisi olarak tanımlanması sayesinde 
Türkiye, Brezilya ve Macaristan gibi pazarlarda genişleyen kurulum-
larla GoodWe MT Serisi, dünyaya çok güçlü bir şekilde tanıtılmıştır. 
GoodWe’nin üretim verimliliğini ve kalitesini artırmak için Suzhou 
& Guangde bölgesinde %50 otomasyon ile çalışan 12GW kapasi-
teli 2 tesisinde toplamda 12 adet modern üretim hatları mevcuttur. 
Krannich, Voltalia, Hevel, Energy 3000 ve diğer önde gelen küre-
sel distribütörler ile stratejik işbirliğini başarılı bir şekilde imzalayan 
GoodWe; pazarın dinamiklerine ilişkin gereksinimleri karşılamak için 
hizmetlerini sürekli iyileştirmeye, kaliteyi artırmaya ve ürünlerinin 
özelliklerini özel olarak tanıtmaya devam etmektedir.
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yeni pazarlama

ezegenimizde 
belki de son 
dönemlerde 
en çok karşı-
laştığımız şey-
ler belirsizlik, 

kaynakların azalması, kü-
resel felaketler, salgınlar ve 
krizler olmaya başladı.
Gittikçe karmaşıklaşan 
uluslararası ilişkiler, kay-
nakların azalması (örneğin 
tatlı su kaynakları), üretim 
paradoksu gibi konular 
hayatımızın her anında 

karşımıza çıkarken, tüm 
insanlık daha fazla iyiliğe ve 
güzel haberlere ihtiyaç duy-

maya başladı. Üstelik bu iyilik odağı kesinlikle sadece günlük 
hayatımızda değil, iş hayatımızda da önemli hale geldi. Tüm bu 
değişimler, yeni bir kavramın son yıllarda ciddi anlamda daha 
fazla konuşulan bir kavramı hayatımıza soktu; İyilik Ekonomisi 
(Kindness Economy).

Yenidünya düzeni hem çalışan hem de müşteri davranışlarını 
dönüştürerek iyilik ekonomisini ortaya çıkardı. İyilik ekonomi-
sinin ardında insanın içinden gelen bir iyilik yapma güdüsü var 
ve dolayısıyla insanlar çalıştıkları ya da hizmet aldıkları şirketler-
le daha güçlü bağlar kurabilmek için bu şirketlerde iyilik odağı-
nı görmek istiyorlar.1

Bilinçlenen tüketici, gittikçe daha fazla satın almak istediği 
ürün ve hizmetlerin çevre ve toplum üzerindeki etkisini anla-
mak için nasıl, nerede ve niye üretildiği ile ilgilenmeye başladı. 

Bu talepler doğal olarak işletmeleri daha fazla şeffaf ve dü-
rüst olmaya zorlamaya devam ediyor. Y kuşağının dünyadaki 
en güçlü ve büyük satın alma gücü olmasıyla, işletmeler daha 
fazla bu konuyla ilgilenmek zorundalar, zira en büyük tüketici 
grubu kendisinin daha fazla mutlu hissetmesine sebep olacak 
olan ürün ve hizmetleri aramakta, bulmakta ve tüketmekte 
çok ısrarlı ve başarılı. 

Küçük büyük tüm işletmeler, özellikle sosyal medya sayesinde 
sürekli müşterileri tarafından izlenmekteler. Bu sebeple, yeni-
dünyada tüm işletmeler iyilik ekonomisinin bir parçası olmak 
zorundalar. 

Başlangıç olarak;
- Çalışanlarınıza hızla gerçekleştirebileceğiniz sosyal 
 sorumluluk faaliyetlerine odaklanabilirsiniz,
- Enerji verimliliğinizi ve enerji satın alma kaynaklarınızı 
 gözden geçirebilirsiniz, 
- Tedarikçilerinizi yeniden değerlendirebilirsiniz,
- Ürün ve hizmetlerinizin nerede ve nasıl üretildiği ile ilgili 
 bilgileri paylaşabilirsiniz,
- Daha az kağıt harcayacak uygulamalara geçiş yapabilirsiniz,
- Daha fazla lokal tedarikçi kullanabilirsiniz,
- Daha fazla lokal tedarikçi destekleyebilirsiniz,
- Çalışanlarınızın daha az seyahat etmesini sağlayacak 
 uygulamaları kullanmaya başlayabilirsiniz,
- Özellikle ürünlerinizin ambalaj ve paketleme standartlarını 
 yenileyip, daha fazla geri dönüşümlü malzeme kullanımına 
 geçebilirsiniz, 
- İşletme içerisinde geri dönüşümü teşvik edebilirsiniz,
- ve en önemlisi bunların hepsini müşterilerinizle paylaşabilirsiniz.

İşletmeniz “İyilik Ekonomisi” için hazır mı?

1
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55 yıllık tecrübesi ve AR-GE’ye verdiği 
önemle endüstriyel firmaların evapora-
tif soğutma ihtiyaçlarına etkili çözümleri 
sunan Form Endüstri Tesisleri, otomotiv 
sektörünün öncü firmalarından Standard 
Profil’in Manisa’daki tesislerine yerli üretim 
FesKlima ile doğal serinlik sunuyor. 

Otomotiv yan sanayi sızdırmazlık profili 
üretiminde Türkiye'nin öncü firmalarından 
olan Standard Profil’in Manisa’daki üretim 
tesisine, 40.000 m3/h kapasitede, 4kW ve 
Invertör Kontrollü 43 adet FesKlima Evapo-

-
tim tesisine kurulumu yapılan FesKlima’lar, 
kullanılmış havayı tekrar ortama vermeyip 
mekanın temiz hava kalitesini yükseltirken, 
virüs ve mikropların yayılmasına da en-
gel oluyor. Ayrıca mekanları filtre edilmiş 
%100 taze hava ile buluşturarak aynı za-
manda çalışan verimliliğini arttırıyor. 
Tek bir kumanda ile tablet veya telefon 
üzerinden 16 adet cihaza kadar kablosuz 
erişim sağlanabilen sistem sayesinde, her 

cihaz tek tek veya grup bazında kontrol 
edilebiliyor. Ayrıca üniteler Google Play 
FESKLİMA uygulaması sayesinde Blueto-
oth Android ile kontrol edilebiliyor. 
FesKlima üniteleri, kompresör ve soğutma 
gazı olmadan sağladığı serinlik sayesinde 
endüstriyel tesisler, tekstil atölyeleri, plas-
tik enjeksiyon fabrikaları, dökümhaneler, 
sanayi mutfakları, yemekhaneler, tersane-
ler, çadırlar, düğün salonları, depolar gibi 
yoğun çalışılan büyük hacimli mekanlar-
daki iş verimliliğinde de artış sağlıyor. Dü-
şük yatırım maliyeti ve minimum enerjiyle 
maksimum serinleme sağlayan FesKlima, 
hava ve suyu kullanarak mekanları doğal 
serinlikle buluşturuyor.

Yalova’nın modern yüzü olacak yeni 400 yataklı Devlet 

Hastanesi’nde, insan sağlığı ve termal konforunu en üst düzey-

de sağlayacak havalandırma sistemi için Aldağ cihazları hizmet 

verecek.

Yeni hastane toplam 105 bin metrekare kapalı alana sahip ola-

cak. Hastanede 215 tek yataklı oda, 37 adet iki yataklı oda, top-

lamda 252 oda yer alacak. Her branştan 140 poliklinikte çok 

daha modern konforlu ünitelerde hastalar muayene olacak. 
Yüksek hijyen seviyesinde şartlandırılmış 17 ameliyathane ile 
hizmet verilecek. Diyaliz ünitesinde 35 yatak, palyatif ünitesinde 
ise 30 yatak bulunacak. Yanık ünitesi içinse yatak sayısı 6 olarak 
belirlendi. 
200.165 m2 arsa alanı, 15.866 m2 oturum alanı ve 105.568 m2 
kapalı alana sahip olan, Yalova’nın mega projeleri arasında yer 
alan hastanede, 1000 araçlık otopark, 130 poliklinik, 15 ameli-
yathane, 105 yoğun bakım ve sosyal donatılar bulunacak. 
Yeni nesil deprem izolatörleri ile donatılan ve titizlikle inşa edilen 
hastanede Aldağ'ın; 1,44–7 kW kapasite aralığında 1470 adet 
fancoilinin yanısıra 2.660-25.745 m3/h kapasite aralığında bu-
lunan 30 adedi konfor, 38 adedi hijyenik klima santrali olmak 
üzere 68 cihazı işletmeye alınacak.

Enerjisa Enerji, Enerji Performans Sözleşmeleri-
ne bir yenisini daha ekledi. Kamu-Özel Sektör 

-
raniye Belediyesi ile LED Aydınlatma dönüşüm 
projesi gerçekleştirildi ve toplam elektrik ener-
jisi tüketiminden yıllık %13 tasarruf sağlandı. 
Enerji verimliliğine büyük bir önem veren ve 
bu yönde müşterilerinin ihtiyaçlarına özel pro-
jeler geliştiren Enerjisa Enerji,  yeni projesinde 

-

otoparklarındaki 2.981 adet armatürün yeni  
led armatürler ile değişimi konusunda Enerjisa 

toplam aydınlatma grubu içerisinde sağlanacak 
tasarruf oranının %67 olması ve yıllık toplam 
elektrik enerjisi tüketiminden %13 tasarruf 
sağlaması hedefleniyor. 4 yıl boyunca geçerli 
olacak Enerji Performans Sözleşmesi Modeli 
Sözleşmesi, bu anlamda enerji sektörü ile kamu 
iş birliğinde bir ilk ve tek olma özelliğine sahip 

bulunuyor. Tüm yatırımın Enerjisa Enerji’ye ait 

ek maliyet getirmiyor. Enerji Performans Mode-
li projesi, çevre dostu olmasıyla dikkat çekiyor. 
Proje ile elde edilen düşük elektrik tüketimi 
sayesinde daha az karbon salınımı sağlanıyor. 
Ayrıca yüksek enerji verimli yeni armatürlerle 
yüksek performans ve konfor elde ediliyor. Bu 
şekilde 55.000 saate kadar uzun ömürlü ve 
dayanıklı aydınlatma, düşük bakım maliyetleri 
ve yatırım maliyetine ilişkin yükün hafifletilmesi 
avantajlarına sahip olunuyor. 
Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri Genel 
Müdürü Ersin Esentürk konuyla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada, ”Sınırlı kaynaklar ile yaşa-
dığımız dünyamızın en önemli kaynaklarından 
biri olan elektrik enerjisini de diğer kaynak-
larımız gibi verimli kullanmak zorundayız. Bu 
proje ile elektrik enerjisine ve aydınlatmaya 
anlam katıyoruz. LED aydınlatma teknolojileri 
ile konfor şartlarını daha iyi seviyeye taşıyarak, 
tesislerin aydınlatma kaynaklı enerji tüketiminin 

azaltılmasını hedeflediğimiz projemiz,  yazılım 
destekli tasarım,  en verimli armatür seçimi ve 
aydınlatma otomasyonları ile verimliliğin arttı-

-
ladığımız anlaşma çerçevesinde, belediye binası 
ve otoparklardaki 2.981 adet eski tip armatür, 
yeni LED armatürler ile değiştirildi. Bu sayede, 
893.000 kWh tasarruf sağlandı ve bu rakam 

grubu içerisinde %67’sine, toplam elektrik 
enerjisi tüketiminin %13’üne denk geliyor. Pro-
je ile ayrıca 485.256 kg CO2 salınımı da engel-
lenmiş oldu. Gerçekleştirdiğimiz proje kamu-
özel sektör işbirliği açısından ilk ve tek olması 
sebebiyle bizim için büyük önem taşıyor. Enerji 
verimliliği alanındaki çalışmalarımıza hız kesme-
den devam ederek, projeyi farklı kurumlarla da 
gerçekleştirmeyi  hedefliyoruz” dedi.
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en 
kapsamlı emsalsiz Engelsiz Yaşam Merkezi’ni 
hizmete sunuyor. 20 dönümlük alanda, top-
lam 10 bin 500 metrekare inşaat alanına sa-
hip Engelsiz Yaşam Merkezi, 9 bloktan oluşu-
yor. Yarı olimpik havuz, hidroterapi havuzu, 
sera alanı, özel eğitim odaları, grup eğitim 

odaları, yaşam evleri, atölyeler ve fizyotera-
pi alanı, açık ve kapalı spor alanları bulunan 
projenin yaklaşık maliyeti 22 milyon 108 bin 
TL. Türkiye’de “tek” olacak tesis, tüm ülke 
genelinde engelli vatandaşlara hizmet vere-
cek. Bu benzersiz merkez için tüm detaylar, 
titizlikle tasarlandı, seçildi. Bu titizlik, soğut-
ma grubu seçiminde belirleyici oldu.  Tamamı 
alüminyum mikro kanallı ısı değişim serpan-
tini ve optimize edilmiş aerodinamik profile 
sahip kompozit kanatlı eksenel fanları ile en 
yüksek düzeye çıkarılan enerji verimliliği ile 

CIAT soğutma grupları, Kayseri Engelsiz Ya-
şam Merkezi’nin de tercihi oldu. Türkiye’deki 
faaliyetlerini Aldağ çatısı altında devam etti-
ren CIAT, 80 yılı aşkın süredir küresel ölçekte; 
enerji tüketim seviyelerinin optimize edil-
mesi, binalarda hava kalitesi ve konforunun 
iyileştirilmesi üzerine faaliyet gösteriyor. Isı 
pompası, soğutma ve iklilendirme sektörü-
nün önemli bir küresel oyuncusu olan CIAT, 
sürdürülebilir gelecek için daha temiz, çevre 
dostu, ekonomik ve daha güvenli çözümler 
geliştiriyor. 

İstanbul Küçükçekmece Halkalı Sosyal Kültü-
rel Tesis Alanı, Spor Tesis Alanı ve Millet Bah-
çesi ile çevre düzenlemesini kapsayan proje, 
450 milyon TL yatırım bedeline sahip. Spor 
Kompleksinde, 2000 m2' okçuluk sahası, 
8500 m2' cirit sahası, yaklaşık 900 araç kapa-
siteli otopark, 1 adet tek sahada basketbol, 
futbol ve voleybol sahası, 1 adet basketbol 
sahası, tenis kortu ve 26 adet ofis ve iş yeri 
bulunuyor. Sosyal ve Kültürel Tesis Alanında 

ise, kubbe yüksekliği 35 m., minare yüksek-
liği 58 m. ve 35,5 m. kubbe açıklığına sahip 
2000 kişilik cami, müze binası, kütüphane, 
el sanatları merkezi, hanımlar lokali ve genç-
lik evi, çay evi, aşevi, saat kulesi ile yaklaşık 
500 araç kapasiteli otopark, 30 ofis ve işyeri 
bulunuyor. Millet Bahçesi, 98.000 m2 alanda; 
18.649 m2'si  çim alan, 36.000 m2'si koru 
alanı, 25.000 m2'si  sert zemin olmak üzere, 
içinde kıraathane, panayır alanı, güvenlik bi-
nası, kiosk, bilet bankosu ve WC’ler barındı-
rıyor. Halkalı’nın sosyal ve kültürel yaşamına 
yepyeni bir boyut kazandıracak bu büyük 

kompleksin yaşam alanlarından otoparkları-
na kadar, havalandırmanın ihtiyaç duyulduğu 
yerlerin tamamında, Aironn’un Fan Mühen-

alacak. %100 Yerli ve Milli bir yatırım olan 
Aironn A.Ş., ulusal ve uluslararası işbirlikle-
ri ile güçlendirdiği Ar-Ge çalışmaları ile fan 
mühendisliğinde mükemmele giden yolu ay-
dınlatıyor. Geliştirdiği proje çıktıları ile Halkalı 
Sosyal Kültürel ve Sportif Tesis Kompleksi gibi 
yüksek prestije sahip projelerde Türk mühen-
disliğinin gücünü gururla sergiliyor

Türkiye iklimlendirme sektöründe 30 yıldır 
“Yıllarca Beraberlik” ilkesiyle faaliyet göste-
ren E.C.A., İzmir Alsancak’ın tarihi stadyu-
munun yapılandırılma projesine çözüm ortağı 
oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı talimatıyla 
çevre dostu bir anlayışla yeniden inşa edi-
len ve tarihi önemi çok yüksek olan 29.900 
m2’lik alan üzerine kurulu stadyumda  E.C.A. 
Felis Kazanları tercih edildi. E.C.A., Gençlik 
ve Spor Bakanlığı talimatıyla çevre dostu bir 
anlayışla yeniden inşa edilen ve tarihi önemi 
çok yüksek olan stadyumunun iklimlendirme 
çözüm ortağı oldu. İzmir Alsancak’ta bulu-
nan ve açılışı 1910'a dayanan, 1971 Akdeniz 
Oyunları için renove edilen stadyum, 2015 
yılında yıkılmıştı. Stadyum, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı talimatıyla güncel yönetmeliklere 
uygun yapısı, korunan kapasitesi, çevreye 

duyarlı, güncel teknolojinin kullanıldığı yü-
züyle yeniden yapılandırılıyor. 15 bin kişilik 
seyirci kapasitesi bulunan stadyumun doğu 
ve batısında seyirci tribünleri oluşturulurken 
kuzey kale arkasında bulunan eski idari bina 

olarak yapılan stadyumda 4 adet soyunma 
odası, 2 adet hakem odası, 4 adet antrenör 

-
lantı ve çalışma alanları, protokol alanları, gü-
venlik için ayrılan birimler, yeme-içme alanları 
ve 100 kişilik de çok amaçlı salon bulunuyor. 
Stadyumun 2020-2021 futbol sezonunun 
ikinci yarısında faaliyete geçmesi hedefleni-
yor. E.C.A., çevre dostu ve düşük emisyon de-
ğerleriyle Avrupa ErP normlarını sağlayan Felis 
duvar tipi yoğuşmalı kazanlarını 2019 yılında 
piyasaya sürdü. Entegre baca klapesi sayesin-

de baca maliyeti uygunluğuyla göze çarpan 
Felis,  16 kazana kadar kaskad yapabilme im-
kanı ile yüksek kapasitelere cevap verebiliyor. 
E.C.A. AR-GE mühendisleri tarafından gelişti-
rilen Felis kazanlar, yüzde 19’a varan modü-
lasyon oranı sayesinde, ihtiyaç yoğunluğuna 
göre gaz tüketim oranını ayarlayarak mevsim 
geçişlerinde de büyük tasarruf sağlamasıyla 
öne çıkıyor. Türkçe menülü geniş LCD ekranlı 
kontrol paneli üzerinden saatlik, günlük, aylık 
programlama yapabilme, hata parametreleri-
ni görebilme, farklı sıcaklık devrelerini kontrol 
imkanı sunuyor. Öte yandan Felis kazanlar ile 
uyumlu Modbus iletişim modülü sayesinde 
cihazlar merkezi otomasyon sistemi üzerin-
den de kontrol edilebiliyor.

-
ta olmak üzere tüm denizlerde 
arama ve araştırmaların etkin bir 
şekilde yapılması amacıyla ilgili 
kurum ve kuruluşlar koordinasyo-

nunda MTA ve Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı işbirliğiyle tamamen 
yerli imkanlarla inşa edilen ve ileri 
teknoloji ürünü birçok bilimsel ve 

REİS Milli Araştırma Gemisi faaliye-
te başlamıştır. Boyu 87 m., Geniş-
liği 23 m., Derinliği 8 m. ve ağırlığı 

-
ma gemisinde, deniz suyu ile gemi 

motor suyu ve motor yağ soğut-
ma sistemi için; farklı kapasite ve 
büyüklüğe sahip Tanpera markalı 
plakalı eşanjörler kullanıldı.
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Global bir firma olma yolunda emin 
adımlarla ilerleyen VENCO, dünya stan-
dartlarına uygun ürünleriyle ve imalat 
altyapısıyla, dünya devlerine Havalandır-

Innotek 1970’de kurulmuş olup, Güney 
Kore’nin elektronik bileşenler üreten ilk 
firmasıdır. Dünya üzerinde 5 farklı ülke-
de, 6 adet fabrikası bulunmaktadır. LG 

Innotek’in Polonya’da farklı yerleşkeler-
deki fabrikalarında VENCO Çatı Tipi Ak-
siyal Fanlar, Çatı Tipi Radyal Fanlar, Kanal 
Tipi Radyal Fanlar ve Kanal Tipi Aksiyal 
Duman Egzoz Fanları kullanılmıştır. Pro-
jelerde kullanılan VENCO marka VAX-S 
Kanal Tipi Aksiyal Duman Egzoz Fanları 
EN 12101-3 standardına uygun F300 
sertifikasına haizdir.

İnşası devam eden Konya Karatay Entegre Sağlık Kampüsü, su 
ve mekanik yalıtımında ODE ürünlerini tercih etti. 1250 yatak 
kapasitesi olacak hastanede su yalıtımı için yaklaşık 300 bin 
metrekare Rubin 3mm, mekanik yalıtım için ise Starflex boru, 
Starflex klima levhası ve R-Flex boru ve levhalar kullanıldı.

Zaferi’nin yıldönümü çerçevesinde 

açılan Bitlis Ahlat Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi ile Gençlik Merkezi’nin iklim-

lendirme ihtiyacına çözüm ortağı oldu. 
Gücünü sektördeki 55 yıllık tecrübesi 
ve başarılı iş ortaklıklarından alan Form 

AVM’den, otele, fabrikadan iş merke-
zine farklı boyut ve özellikteki bina-
ların tüm iklimlendirme ihtiyaçlarını 
verimliliği ve teknolojisi yüksek ürün-

Bitlis Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
ile Gençlik Merkezi‘nin iklimlendirme 
ve havalandırma ihtiyacını hem ısıtma 
hem de soğutma yapabilen yüksek ve-
rimli 2 adet 6 borulu Clivet marka Mul-
tifunction Su Soğutma Grubu’nun yanı 
sıra, 4 adet Dry Cooler, Otomasyonlu 
Klima Santralleri, Fanları ve Ekoloji üni-
teleri ile sağlıyor.

Özbekistan Taşkent Şehir 
Merkezinde, 15.700 m2 alan 
üzerinde kurulu parkta tüm 
hidrofor ve pompa sistemle-
rinde Ebitt ürünleri kullanıldı. 

Özellikle Biyolojik Gölet Sis-
teminde 700 m3/h kapasiteli, 
frekans kontrollü, altı pom-
palı iki set hidrofor sistemiyle 
tüm gölet sirkülasyonu sağla-

nırken, yüksek verimli pom-
palar ve özel yazılıma sahip 
otomasyon sistemi ile sistem 
genelinde Ebitt ürünleri başa-
rıyla hizmet vermektedir.

-
şık 110.000 m2 açık alan üzerinde yer 
alıyor. İstanbul’un en yeni bu eğitim yer-
leşkesinde 19 modern eğitim araştırma 
laboratuvarı, 2.500 m²’lik kütüphane, 2 
adet simultane çeviri odası mevcut olan 
600 kişilik konferans salonu, 2500 m² 
kafeterya alanı ve 1000 m²’den fazla 
alana sahip spor salonu bulunuyor. Ge-
leceğin üniversiteleri arasında gösterilen 

ve eğitim ortamı için uygun havalan-
dırma gereksinimlerini karşılamak üze-
re verilen karar, Aldağ oldu. Genellikle 
fazla hava debisi ihtiyacı olan alanlarda 
özellikle tercih edilen, COP ve EER ve-
rimlilik değerleri yüksek, sessiz çalışan 
Aldağ DX bataryalı klima santralleri, 
sessiz çalışması ve güvenilir filtrasyonu 
ile özenli yapıların tercihi olmaya de-
vam ediyor. Bu yapılardan biri olan Atlas 

24.500 m³/h hava debileri aralığında 

bulunan 36 adet DX Bataryalı santrali ve 

13.000-26.000 m³/h hava debileri aralı-

ğında kullanım, montaj ve bakım kolay-

lığı yüksek, uzun ömürlü havalandırma 

santralleri hizmet verecek.



86

P
R
O
JE termoklima

www.termoklimadergisi.com

Ekim 2020

Türkiye’nin enerji devi ve Kazancı Holding 
iştiraklerinden biri olan Aksa Elektrik, Fener-
bahçe Spor Kulübü’yle yaptığı anlaşma kap-
samında kulübün Topuk Yaylası’nda bulunan 
2.500 m2’lik tesisine, güneş enerji sistemi 
kurarak yeni bir iş modeline daha imza attı.
Türkiye’nin önde gelen iki markası olan Fe-
nerbahçe ve Aksa Elektrik arasında imza-
lanan anlaşma kapsamında kulüp, Serkan 
Acar Resort&Sports Topuk Yaylası’na kuru-
lacak olan güneş enerji sistemini, herhangi 
bir finansman ihtiyacı duymadan ve mev-
cut enerji maliyetlerinin üstüne çıkmadan 
anahtar teslim proje ile sahip olacak ve Aksa 
Elektrik’ten elektrik tedarik edecek.
Aksa Elektrik Genel Müdürü Murat Kirazlı, 
Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Hakan 
Uzun, Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sek-
reteri Burak Çağlan Kızılhan ve Fenerbahçe 
Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç 
Komsuoğlu’nun katıldığı imza töreniyle 
duyurulan anlaşma kapsamında kulüp, Fe-

nerbahçe Serkan Acar Resort&Sports To-
puk Yaylası Tesisleri’nde sürdürülebilir enerji 
kaynağı olan güneş enerjisi sistemleri kulla-
nacak. Aksa Elektrik tarafından Fenerbahçe 
Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası’na 
kurulacak olan güneş enerji sistemleri saye-
sinde kulüp, hiçbir ek bedel ödemeden hem 
enerji tasarrufu sağlayacak hem de Aksa 
Elektrik’ten enerji tedarikini karşılayacak. 
İmza töreninde güneş enerjisi sistemleriy-
le sunulan iş modeli hakkında bilgi veren 
Aksa Elektrik Genel Müdürü Murat Kirazlı, 
“Enerji sektöründe her zaman ilklere imza 
atan bir şirket olarak, Türkiye’nin en büyük 
spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe’yle 
gerçekleştirdiğimiz anlaşmayla yeni bir iş mo-
delini daha hayata geçirdik. Türkiye’nin bu 
iki büyük markasının anlaşma kapsamında 
birbirine değer katacağı aşikâr. Bu iş mode-
li sayesinde ticarethaneler, işletmeler, sanayi 
sektörü, kısacası elektrik tüketimi yüksek 
olan kuruluşlar mevcut enerji maliyetlerinin 

üzerine çıkmadan, anahtar teslim olarak 
güneş enerji sistemine sahip oluyor ve ener-
ji maliyetlerini düşürüyor. Fenerbahçe ile ilk 
adımını attığımız bu iş modelinin ülkemize 
yeşil enerjiye yapılan yatırımlarla birlikte de-
ğer katacağını düşünüyoruz.  Geliştirdiğimiz 
bu iş modelini yaygınlaştırmayı, daha fazla 
kuruluşun yeşil ve temiz enerji kaynağına 
hiçbir ek maliyete girmeden sahip olmasını 
istiyoruz” dedi.  Bakım, onarım gibi hizmet-
lerin de sözleşme süresince tamamen Aksa 
Elektrik’e ait olduğunu belirten Kirazlı, bu iş 
modeliyle enerji maliyetleri yüksek olan işlet-
melerin ciddi oranda tasarruf sağlayabilece-
ğini sözlerine ekledi. 

FENERBAHÇE SERKAN ACAR RESORT & SPORTS TOPUK YAYLASI 

Aselsan’ın Konyalı 24 girişimci ile birlikte 
kurduğu Aselsan Konya Silah Sistemleri 
(AKSS) A.Ş. fabrika tesisi, Konya Havalimanı 
yakınında 300 bin metrekarelik alanda inşa 
ediliyor. ASELSAN Konya Silah Sistemleri A.Ş. 
adı altına kurulan ve hisselerinin yüzde 49’u 
Konya Savunma Sanayi A.Ş.’ye, yüzde 51’i 
ASELSAN’a ait olan fabrikada uzaktan komu-
talı silah sistemleri ve hali hazırda yurt içinde 

üretilemeyen silahların üretiminin yapılması 
hedefleniyor. 65 milyon dolarlık yatırımla ha-
yata geçirilen tesiste gerçekleşecek üretim-
le yıllık 1,4 milyar dolar gelir elde edilmesi 
bekleniyor. Türkiye dışında 18 farklı ülkenin 
güvenlik güçlerinde hizmet eden teknolojiyi 
geliştiren ASELSAN, Uzaktan Komutalı Silah 
Sistemleri alanında dünyadaki lider firmalar 
arasında yerini alıyor. Türkiye için kritik öne-
me sahip bu tesiste, ultra enerji verimli güve-
nilir havayı, Aldağ’ ın, performans değerleri 
Eurovent tarafından onaylanarak belgelen-

dirilen yeni nesil klima santralleri sağlayacak. 
EN 1886 Standardına göre TB1 (Isı Köprü-
süzlük) ve T2 (Isı Geçirgenlik) sınıfında olan 
klima santralleri, işletmelerdeki enerji tüke-
timlerini minimize etmek, verimliliği mak-
simum seviyeye getirmek üzere tasarlandı. 
Türk mühendisliğinin gücünü küresel öl-
çekte kanıtlayan ASELSAN’ın yeni tesisinde 
hizmet verecek klima santralleri, yine Türk 
mühendisliğinin haklı gururu olarak, sağlık 
koşullarına uygun iç hava kalitesini en uygun 
bedelle sağlayacak.

Sırbistan’ın ve Avrupa’nın önemli enerji te-
sislerinden biri olan CCPP Pancevo fabrika-
sının iklimlendirmesi için İmbat İklimlendir-
me ve Soğutma Sistemleri’ni seçti. Güney 
Avrupa’nın en büyük enerji sağlayıcısı olan 
NIS Group’un Sırbistan’a enerji sağlayan 
CCPP Pancevo rafinerisinin güç ve proses 
buhar ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilen 
tesisin iklimlendirmesinde İmbat’ın çatı tipi 
klima cihazları tercih edildi.
29 yıldır sektörün iklimlendire ihtiyaçlarına 
yönelik yenilikçi ürün tasarımlarına imza 
atan İmbat, Ar-Ge çalışmalarına yaptığı yatı-
rımla güvenilir ve verimli ürünlerle projelere 

fayda sunmaktadır. İlk kez 21 yıl önce çatı 
tipi klima üretimine başlayan, 2015 yılında 
da Türkiye’de ilk dünyada ise 7. Eurovent 
sertifikasına sahip olan İmbat, Avrupa ülke-
leri başta olmak üzere 50’den fazla ülkeye, 
diğer ürünleri ile çatı tipi klima ihracatı ger-
çekleştirmektedir.
CCPP Pancevo enerji tesisi yatırımında kul-
lanılan çatı tipi klima cihazları, tasarımlarına 
özel geliştirilmiş yazılımla kontrol edilebilir, 
özel kontrol sistemi ile bina yönetim sis-
temlerine bağlanabilir, uzaktan set değerleri 
izlenebilir ve ayarlanabilir özelliktedir. Değiş-
ken soğutma yüklerine göre kompresörler 
eşit yaşlanır, maksimum enerji tasarrufu 
sağlanır. Standart olarak çift cidarlı üretilen 
cihazlarımız, % 100 taze hava ile çalışabil-
mekte ve EC plug fan, asimetrik kompresör, 

mikroişlemci kontrol ile maksimum enerji 
tasarrufu ile en verimli çalışma koşullarında 
çalışmaktadır. Proje ve mahal ihtiyacına göre 
özel tasarlanabilen üfleme yönleri, alttan, 
alından, üstten veya alttan seçilebilmektedir. 
Sırbistan’daki CCPP Pancevo projesinde, 90 
kW soğutma kapasitesine sahip, heat-pump 
olarak çalışan ve projeye uygun olarak tasar-
lanmış çatı tipi klima cihazları kullanılmakta-
dır. İmbat çatı tipi klima cihazları, asimetrik 
kompresör kullanımı ile enerji sarfiyatında 
avantaj sağlamaktadır.
%100 yerli sermayeyle, %100 yerli tasarım-
larla mühendislik gücünü Türkiye ile birlikte 
dünyaya sunan İmbat, yüksek verimli ürün-
leriyle hem projelere hem de dünyaya ka-
zanç sunmaya devam ediyor.



87

P
R
O
JEtermoklima

www.termoklimadergisi.com

Ekim 2020

Bahçeşehir Eğitim Kurumları’nın 18 dönüm 
üzerinde yükselecek 1.200 öğrenci kapasiteli 
Serik Kampüsü; eğitim alanlarının yanı sıra, 
500 kişilik konferans salonu, olimpik yüzme 
havuzu, kapalı spor salonu, tenis kortu, mini 
golf sahası, basketbol sahası, voleybol sahası, 
futbol sahası, spor alanları, yeşil alanlar, la-
boratuvarlar vb. gibi her türlü sosyal, sportif, 

bilimsel ve sanatsal alanlarda hizmet verecek 
bölümleri içerecek. Türkiyenin saygın eğitim 
kurumları arasında yer alan Bahçeşehir Eğitim 
Kurumlarının modern Serik Kampüsü, gele-
cek yıl hizmete girecek. İç ortam hava kalite-
si, güncel kavramı ile iç ortam çevre kalitesi 
özellikle eğitim alanında daha da fazla önem 
taşıyor. İnsana ve geleceğe duyarlı yeni eğitim 
yapılarının projelerinde, iç ortam çevre kalitesi 
ön planda tutuluyor. Pek çok prestijli eğitim 

yapısında imzası bulunan Aldağ, bu pro-
je için; 1.000-20.000 m3/h debi aralığında, 
sağlık koşulları ve enerji verimliliğini optimize 
eden Klima Santrallerinin yanı sıra, 11.400 
m3/h kapasiteli, nem alma ve soğutma çev-
rimi kademeli olarak sağlayan hermetik scroll 
kompresörlü Havuz Nem Alma Klima Santra-
li, 1.500-3.000 m3/h debi aralığında Isı Geri 
Kazanım Cihazları ile 1.000-10.000 m3/h 
debi aralığında Aspiratör ve Fanları üretiyor.

Enerjisa Üretim iklimlendirme için İmbat İk-
limlendirme ve Soğutma Sistemleri’ni tercih 
etti. Enerjisa Üretim’in Genel Müdürlük Bi-
nasında, İmbat hassas kontrollü klimalar ile 
ideal sıcaklık ve nem değerlerini sağlanacak. 
29 yıldır sektörün ihtiyaçlarına yönelik yeni-
likçi ürün tasarımlarına imza atan İmbat, 
Ar-Ge çalışmalarına yaptığı yatırımla güve-
nilir ve verimli ürünlerle projelere fayda sun-
maktadır. İlk kez 22 yıl önce hassas kontrollü 
klima üretimini gerçekleştiren İmbat, bugün 
Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 50’den 
fazla ülkeye, diğer ürünleri ile birlikte hassas 
kontrollü klima ihracatı gerçekleştirmekte-
dir. Proje kapsamında Enerjisa Üretim Ge-

nel Müdürlük Binasında, ihtiyaç duyulan 
sıcaklık ve nem değerlerinin ideal düzeyde 
korunması için; 16 kW - 25 kW soğutma 
kapasitesi aralığında, buharlı nemlendiricili, 
asimetrik devreli, yüksek verimli, İmbat has-
sas sıcaklık ve nem kontrollü klima cihazları 
kullanılmıştır. Hassas kontrollü klimalar; in-
san konforundan daha farklı tasarım ve has-
sas iklimlendirme kriterlerine ihtiyaç duyu-
lan sanayi tesisleri, müzeler, laboratuvarlar, 
arşivler, bilgi işlem odaları, pano odaları ve 
veri merkezlerinde kullanılmaktadır. Günü-
müzde özellikle küresel salgın ile birlikte ya-
şanan hızlı dijital dönüşüm ile özellikle dijital 
veri depolama ihtiyacı da hızla artmaktadır.
İmbat hassas kontrollü klimalar, sıcaklık 
ve nem kontrolünü yaz-kış, gece-gündüz 
sürekli, sabit ve hassas olarak sağlamak 
üzere soğutma, ısıtma, nemlendirme ve 

nem alma fonksiyonları ile kullanılacakla-
rı ortamın nem ve sıcaklık değerlerini, dar 
toleranslar içerisinde sağlamak üzere geliş-
tirilmiştir. Standart olarak EC fanlı ve scroll 
kompresörlü olup hava veya su soğutmalı 
konderserli, üstten, önden veya alttan üf-
leme seçenekleriyle üretilebilmektedir. Asi-
metrik kompresör uygulamasıyla tam yükte 
ve kısmi yüklerde yüksek verime sahip olan 
cihazlarda DC inverter kompresör opsiyonu 
da bulunmaktadır.  Soğutma kapasitesi 6 ila 
220 kW aralığında, °C +/-1 ve % BN +/-2 
toleranslarında, -30 °C ve +45 °C dış hava 
sıcaklık aralığında, 0,9-1 duyulur ısı oranları 
ile çalışan, internet üzerinden izlenebilme ve 
bina otomasyon sistemlerine bağlanabilme 
özelliklerine sahip İmbat hassas kontrollü 
klimalar, yüzde yüz yerli tasarım olması ile 
de değer taşımaktadır. 

Vestel Proje Ortağım uzun yıllar güvenli ve 
sağlam kullanım vadeden ve enerji verimli-
liği sağlayan LED aydınlatma ürünleriyle fark 
yaratıyor. Son olarak Kazancı Holding bünye-
sindeki AKSA Doğalgaz dağıtım istasyonları-
na LED armatürleri temin eden Vestel, istas-
yonların tasarruflu bir şekilde aydınlanmasını 

sağlayacak. Aksa Doğalgaz dağıtım istas-
yonlarında, çevre aydınlatması için konum-
landırılan Vestel 147W Sirius ürünü ihtiyaç 
duyulan her anda sağlıklı bir çalışma ortamı 
yaratacak. Önemli bir maliyet kalemi olan ay-
dınlatmada, planlanabilir çalışma senaryoları 
ve yüksek verimlilik değerleriyle Vestel Sirius 

ürünleri, harcamaların en düşük seviyede tu-

tulmasını sağlayacak. IP66 sertifikası ve 200 

bin saate varan uzun ömrü ile yıllarca sorun-

suz bir şekilde kullanım sunacak.

Nevşehir Devlet Hastanesine ek olarak 
yapılan 100 Yataklı Ek Hastane Binası ve 
25 Ünitlik Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi bina yapım çalışmalarının % 72 
si tamamlanarak yıl sonunda teslim edi-
leceği bildirildi. Yüklenici firma tarafından 
Ek bina Hastane Acil Servisi yanındaki heli-
kopter pistinin olduğu yere yapılmakta ve 
ana binaya tünel geçişi ile sağlanmaktadır. 
Arsa alanı: 35.907 m2, Bina oturum alanı: 
6.900 m2, Kapalı inşaat alanı: 25.000 m2, 
tek blok şeklinde, bodrum+zemin+6 kat ol-

mak üzere toplam 8 katlı olarak planlanan 
hastanenin ısıtma-soğutma hattında Pa-
flex marka kauçuk boru yalıtımı tercih edil-
miştir.  2023 yılında tamamlanması planla-
nan ve dünyanın en prestijli finans merkezi 
projelerinden olan İstanbul Finans Merkezi 
projesinde yer aldık.SPK binaları havalan-
dırma tesisatı kanal izolasyonlarında yır-
tılma ve darbelere dayanımlı,uluslararası 
yangın sınıfına uyumlu ve yoğuşma önle-
yici ,çevre dostu Pa-Flex elastomerik ka-
uçuk levhaları uygulanmıştır. İstanbul’un 

bölgesel ve küresel bir finans merkezi ol-
masını hedefleyen, yaklaşık 3.200.000 m2 
alan üzerine kurulması planlanan, İstanbul 
Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) Projesi; 
bankacılık sektörünün öncüsü kurumlara 
evsahipliği yapacaktır.
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Form MHI Klima Sistemleri, güçlü refe-
ranslarına her geçen gün bir yenisini ekli-

yor. Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara 
Merkez Ofisi ve federasyon bünyesindeki 
Volley Hotel’in iklimlendirmesi, üstün Ja-
pon teknolojili Mitsubishi Heavy klimalar 
ile sağlanıyor. Proje kapsamında otel ve 
ofise yüksek enerji verimliliğine sahip ka-
set, kanal ve duvar tipi klimaların kurulu-
mu gerçekleştirildi. 55 yıllık Form Şirketler 
Grubu güvencesi ve Japon Mitsubishi He-
avy ortaklığında kurulan Form MHI Klima 
Sistemleri, Türkiye Voleybol Federasyonu 
Ankara Merkez Ofisi ve federasyon bün-
yesindeki Volley Hotel’in iklimlendirme ih-
tiyacına Mitsubishi Heavy markalı klimalar 
ile verimli çözümler sunuyor.

Federasyonun merkez yönetim binası ve 
aynı binadaki otel kısmına 10 adet top-
lamda 445 kW kapasiteli, üstün Japon 
teknolojisine sahip dış ünite kurulumu ger-
çekleştirildi. Bununla birlikte 101 adet 460 
kW enerji kapasitesine sahip, farklı tiplerde 
iç ünite ile aynı bina içerisindeki birbirin-
den farklı fonksiyona sahip mahallerin ik-
limlendirmesi en verimli ve uygun şekilde 
sağlanıyor. Lobiler, restoranlar, otel odaları 
ve ofis gibi alanların hava konforu, Mit-
subishi Heavy’nin dört yöne ve tek yöne 
kaset, kanal, duvar tipi gibi farklı ihtiyaç-
lara yönelik olarak çeşitlenen iç üniteleriyle 
yükseltiliyor.

Çevre dostu üretim anlayışıyla sürdürüle-
bilir bir dünyayı hedefleyen Teksan, enerji 
verimli ürünleriyle sektöründe öncü rol 
oynuyor. Firmanın çevre dostu çözümleri-
ne yeni eklenen Teksan Solar Aydınlatma 
Kulesi, enerjisini Güneş’ten alıyor. Yıllık 
ihtiyaç duyulan toplam elektrik enerjisinin 
ortalama yüzde 84’ünü karşılayan Solar 
Aydınlatma Kulesi, yakıttan tasarruf ettire-
rek enerji tasarrufu sağlıyor.      
Türkiye enerji sektöründeki köklü firmalar-
dan Teksan, yüksek kaliteli ürünlerini çevre 
dostu ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla 
pazara sunuyor. Güneş’ten aldığı enerjiyle 
beslenen Teksan Solar Aydınlatma Kulesi, 
sağladığı yakıt tasarrufuyla hem cebinizi 
hem çevreyi korurken pratik bir kullanım 
olanağı da sağlıyor. Solar Aydınlatma Ku-
leleri; şantiye işleri, beton çalışmaları, ma-
den, tünel, yol - köprü yapım işleri ve dış 
mekân etkinliklerinin de aydınlatılması için 
tercih ediliyor.
Teksan Solar Aydınlatma Kulesi’nde 
1010Wp güneş paneli, 48VDC 150Ah 
akü grubu ve 150W gücünde 4 adet Led 

projektör bulunuyor. Güneş panellerinden 

aldığı ve akülerinde depoladığı enerjiyi Led 

armatürler ile yansıtarak 3 bin 500 met-

rekarelik bir alanı 8 saat boyunca aydın-

latabiliyor. Solar Aydınlatma Kulesi, güneş 

ışığının yoğun geldiği Mart-Eylül ayları ara-

sında başka hiçbir enerji kaynağına ihtiyaç 

duymadan tek başına yeterli oluyor. Son-

bahar ve kış aylarında ise ihtiyaç duyulan 

enerjinin yine büyük çoğunluğunu çevre 

dostu Solar Aydınlatma Kulesi ile sağla-

mak mümkün… Tüm yıl boyunca güneş 

panellerinin enerji ihtiyacına katkısı yüzde 

84 gibi yüksek bir oranda gerçekleşiyor. 

Teksan Solar Aydınlatma Kulesi;

 akü grubuna sahip.

 besleme gerilimi ile çalışan Led 

 armatürler kullanılmıştır. 

 metrekare alanı ortalama 20 lux ışık 

 akısı ile aydınlatabilmektedir. 

Şık olduğu kadar sosyal sorumluluk bilin-
cini yansıtan bir anlayışın ürünü Bume-
rang Kartal yeni yaşam merkezi, 9.635 
m2 arsa alanı üzerinde, 3’ü bodrum ol-
mak üzere 40 kattan oluşuyor. 190 ev-
ofis konsepli bölümün yanı sıra 14 ticari 
bağımsız bölüm de proje kapsamında 
yer alıyor. Bumerang Kartal’ın 452 araç 
kapasiteli kapalı otoparkı ve yüzme ha-
vuzları, tenis kortu gibi spor amaçlı 

sosyal alanları bulunuyor. Referansla-
rı arasında sayısız denecek kadar çok 
karma yaşam kompleksi ve prestijli yapı 
bulunan Aironn A.Ş., Bumerang Kartal 
gibi LEED Yeşil Bina Sertifikasyonuna 
kriterlerine göre tasarlanan özenli yapıla-
rın fan sistemlerinin seçiminde güvenilir 
bir seçim olarak öne çıkıyor. Aironn A.Ş. 
hizmetleri fan üretimi ile sınırlı kalmıyor. 
Proje sürecinde çözüm ortağı olmaya ha-

zır mühendislik ekibi ile başlayan Aironn 

hizmeti, fanların işletmeye alınmasından 

sonrasında da güven içinde sürüyor.
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55 yılı aşkın geçmişe sahip, ilaç endüstrisinin 
küresel oyuncuları arasında yerini alan Nobel 
İlaç, Farmasötik Ar-Ge Merkezi’nin de bulun-
duğu, yaklaşık 40.000 metrekare kapalı ala-

milyon kutu ilaç üretim kapasitesine sahip. 
Yalın üretim araçları ve sürekli iyileştirme tek-
nikleri uygulanan tesis, Endüstri 4.0’a uyum-
landırma çalışmalarını sürdürüyor.
Hassas üretim koşulları gerektiren ilaç en-
düstrisinin önde gelen kurumları arasında 
yerini alan Nobel İlaç’ın Düzce Tesisi’nde, 
iklimlendirme sektörünün küresel uzman 
kuruluşu CIAT’ın fancoil üniteleri kullanılıyor. 

Tesiste 3 hızlı açma/kapama sistemi ile hızı 
kontrol eden ve elektrik tüketimini %80'e 
varan oranda azaltan CIAT Coadisline, dört 
yöne üflemeli, yüksek verimliliğe sahip EC 
motorlu fan coil üniteleri, güvenilir havayı 
sağlıyor. Coadisline serisi, 180° veya 360° 
Coanda etkisi sayesinde istenmeyen termal 
koşulları engelliyor ve Epure filtresi ile iç or-
tam hava kalitesini güvence altına alıyor. 
CIAT’ın Majorline, EC motorlu Gizli Tavan 
Tipi Fan Coil üniteleri de yine bu tesis için hiz-
met veriyor. Konfora yeni bir boyut getiren, 
yenilikçi tasarıma sahip Majorline serisi, yük-
sek performanslı serpantini ile sağlık, konfor 

koşulları ile enerji verimliliğini optimize edi-
yor. İklimlendirme sektörünün en geniş ürün 
yelpazesine sahip CIAT, tüm ürünleri ve satış 
sonrası hizmetleri, Türkiye’de Aldağ güven-
cesi altında müşterileri ile buluşuyor.

Enerji verimliliği kapsamında müşterilerinin 
ihtiyaçlarına özel projeler geliştiren Enerjisa 
Enerji, Enerji Performans Sözleşmesi Modeli 
ile müşteri çözümlerini kamu kurum ve ku-
ruluşları ve özel sektör şirketleri ile buluştu-

araya geldi. Bu çerçevede, 2.700 adet eski 
tip armatürün yeni LED Armatürler ile değiş-

-
tesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi arasında 4 yıllık 
anlaşma imzalandı. Bu proje ile 345 konutun 
yıllık ihtiyacı kadar elektrik enerjisi tasarrufu 
sağlanması hedefleniyor.
İmzalanan ve hayata geçirilen Enerji Perfor-
mans Sözleşmesi Modeli Projesi ile yatırımın 
tamamı Enerjisa Enerji tarafından yapılmıştır. 

Rıdvan Ege Hastanesi hiçbir ek maliyet öde-
meyecek.
Enerji Performans Sözleşmesi Modeli Projesi, 
çevre dostu olmasıyla dikkat çekiyor. Proje 

ile sağlanan elektrik tüketimi tasarrufu sa-
yesinde daha az karbon salınımı sağlanıyor. 
Ayrıca yüksek verimlilikteki yeni armatürlerle 
daha iyi performans ve konfor elde ediliyor. 
Bu şekilde 55.000 saate kadar uzun ömürlü 
ve dayanıklı aydınlatma, düşük bakım ma-
liyetleri ve yatırım maliyetine ilişkin yükün 
hafifletilmesi avantajlarına sahip olunuyor. 
Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri 
Genel Müdürü Ersin Esentürk proje ile ilgi-
li, ”Enerji sektöründeki müşteri ihtiyaçları 
ve beklentileri diğer sektörlerde de olduğu 
gibi hızlı ve kapsamlı bir değişim içerisinde. 
Bu kapsamda, ülkemizin ve sektörümüzün 
öncelikli konularından biri olan enerji ta-
sarrufu alanında değer yaratan projemizi, 

-
versitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi ile bu yıl 
yaptığımız anlaşma çerçevesinde, hastane 
binası ve otoparklardaki 2.700 adet eski tip 
armatür, yeni LED armatürler ile değiştirildi. 
Bu sayede, yıllık 665.000 kWh yani 345 ko-
nutun toplam yıllık elektrik tüketimine denk 
gelecek şekilde, %10.7 daha az elektrik tü-
ketimi sağlanacak ve yaklaşık 361.000 kg 
CO2 salınımını engellenmiş olacak. Enerjisa 
Enerji olarak bu projeyle, yapılan enerji ve-
rimliliği iyileştirmelerinin işletmeye kazan-
dıracağı tasarrufları garanti ediyoruz. Söz 
konusu modelde kullanılan ekipman, yatırım 

sonunda ilgili hastaneye bırakılacak ve ekip-
manın ekonomik ömrü sözleşme süresinden 
daha uzun olduğu için, hastane yeni yatırım 
yapmadan ekipmanı kullanmaya devam 
edecek. Böylelikle, anlaşma süresi dolduktan 
sonra da, verimlilik elde etmeye devam ede-
cek” dedi. 

-
çekleştirilen Led Aydınlatma Projesi İmza 

-
velli Heyet Başkanı Op. Dr. Orhan Girgin, ya-
şamın her alanında enerjinin önemli bir yere 
sahip olduğunu belirterek, söz konusu anlaş-
mayla iyi bir iş birliği sağlandığını kaydetti.

-
caner ise Enerjisa Enerji ile yapılan anlaşma 
çerçevesinde daha önce kullanılan aydınlat-
ma sisteminin oluşturduğu sarfiyata dikkat 
çekerek, sağlanacak olan enerji tasarrufu 
hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Tezcaner, iyi bir 
aydınlatmanın özellikle bir hastanede, gerek 
sağlık sunumu alan hastaların morallerinin 
yükseltilmesinde gerekse çalışanların moti-
vasyonunun artırılmasındaki önemine işaret 
etti. Prof. Dr. Tezcaner, konuyla ilgili olarak 
şunları kaydetti: “Söz konusu çalışmanın 
kısa bir sürede ve iyi bir iş birliğiyle, profes-
yonel olarak gerçekleştirilmiş olması bizim 
için sevinç kaynağıdır. Enerjisa Enerji’nin ça-
lışmakta olan bir hastanede yapılabilecek en 
düzgün çalışmayı yapmıştır.”

Konut projelerinde anahtar, priz, çerçe-
ve gibi elektrik ekipmanları dekorasyonu 
tamamlayan en önemli unsurların başın-
da geliyor. Türkiye’nin dört bir yanındaki 
konut ve inşaat projelerinde ürünleriyle 
yer alan Günsan, yenilikçi ürünleriyle 

İstanbul’da Validebağ Konutlarının iç 
dekorasyonuna inox bronz çerçeveleriy-
le renk ve şıklık kattı. Dap Yapı Valide-
bağ Konutlarında Günsan Eqona Noble 
serisinin 45 bin adet siyah kapaklı Inox 
bronz modeli tercih edildi. 
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Bilal Aydemir

Duyar Vana Makina San. ve TİC. A.Ș. 

Ar-Ge Mühendisi

Endüstriyel devrimleri kademelendiren ilk yaklaşımda su ve buhar gücüne da-
yalı makineleşme birinci endüstri devrimi olarak görülür. Henry Ford’un geliş-
tirdiği üretim bandıyla hızlanan seri üretim ve elektrik ile ikinci, bilgisayarların 
hayatımıza girmesiyle de üçüncü endüstri devriminin gerçekleştiği belirtilir. 
Bilgisayar ağlarının geliştirilerek üretim aşamasına katılmasıyla ortaya çıkan 
dördüncü endüstri devrimi ise en basit ifadeyle üretimin akıllı sistemlere dev-
redilmesi olarak tanımlanır. Bu aşamada nesnelerin interneti, bulut depolama 
sistemleri, bilişsel yazılımlar ve benzerleri ile işleyen akıllı üretim sistemleri in-
sanlar için hayatı kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla geliştirilse de odağı-
na insanları değil üretimin kolaylaşmasını ve hızlanmasını yerleştirir. 
Ancak E2.0 ile E3.0 arasında olan bizler bu iki devrimi başarıyla uygulamış Toyo-
ta Felsefesini bir yazı dizisiyle anlamaya ve anlatmaya çalışalım. Şimdiden kestir-
mesi güç olacak bu serüven birkaç sayılık bir yazı dizisi şeklinde sizlere sunula-
cak. Bu ağır konuya biz en iyisi BABA' dan yani Sakhici Toyoda' dan başlayalım.

SAKİCHİ TOYODA:
Sakichi, o yıllarda henüz Japonya'da kut-
lanmayan bir sevgililer günü 14 şubat 
1867'de Kosai şehrinde bir çiftçi ailesinde 
doğar. Ailesi tarımla uğraşırken kendisi 
tekstil sektöründe çalışır. İyi bir dokuma 
işçisidir, diğer yandan bir mucit tarafı da 
vardır. Ruhundaki iflah olmaz girişimcilik 
ateşinden dolayı yerinde duramaz ve gün 
gelir kendi atölyesini kurar. Atölyesinde 
kumaş dokumaktan ötesini düşünür, 
kendi dokuma makinesini yapmak için 
çalışır, ona da gün gelir muvaffak olur 
ve 1918'de kendi şirketini; Toyoda iplik 
ve dokuma fabrikasını kurar. Artık hem 
piyasaya dokuma makinaları satar hem 

de kendisi kumaş dokur. Sakhici bu makinayı geliştirmek için gelişim alanlarının 
olduğunu fark eder, bu eksikliği ise hikayemizin baş kahramanı olan oğlu Kiichiro 
ile giderir.
 
KİİCHİRO TOYODA:
Kiichiro 11 Haziran 1894 yılında Yamaguçi 'de doğar. Liseden sonra Tokyo 

o hep otomobil hayali kurar. O yıllarda otomobiller çok yenidir ve sokaklarda 
görmek bile şans sayılır ki Japon motorlu araçlar piyasasının tamamını Ford, 
General Motors ve Chrysler ele geçirmiştir. Japonya'nın bu arabalar için çuvalla 
para harcaması milliyetçi Kiichiroyu çok üzer. Birinci dünya savaşından zaferle 
çıkmış olsalar dahi savaş herkesi yorduğu gibi Japonya'yı da yormuştur, enerjisi 
tükenmiştir.

Kiichiro öncelikle babasının geliştirdiği ancak yarım kalan dokuma tezgahını 
aldığı mühendislik eğitiminin yardımıyla babasıyla beraber 1924 yılında ta-
mamlar, patentini alır. İki yıl sonrada Toyoda ailesi otomatik dokuma tezgahları 
fabrikasını kurar. Bu dokuma tezgahının en büyük özelliği; binlerce hattan olu-
şan iplik hatlarından birinde dahi kopma olsa makinenin kendiliğinden durma-
sıdır, böylece kumaş kalitesi şansa bırakılmaz.
Bu dokunaklı başarıyı gören İngilizler gelir Toyoda ailesinden patenti 100.000 
sterlin karşılığında satın alır. Artık baba oğul ellerindeki Kipatal (anapara) ile 
birbirine bakıp bununla ne yapsak diye düşünürler. 
 
PAMUK İMPARATORLUĞU:
İngiltere'yi İngiltere yapan asıl şey Sanayi Devrimi, ancak sanayi devrimini or-
taya çıkaran şey ise dokuma tezgahlarıdır. Yani İngiltere doğuştan çaputçudur. 
Bu işi tercih etmeleri çok mantıklıydı, çünkü bu sektörde hiçbir zaman talep 
sorunu yaşanmadı, problem arzdaydı. Hiçbir insan çıplak ve aç yaşayamaz. 
Piyasaya kesintisiz ürün sunabilmek için 1700'lü yıllardan beri sıçrayarak iler-

lediler…
1725’de Fransız Basile Bouchon tarafından “kaldırılması gereken çözgüleri 
şeçmek için“ bir delikli karton yardımıyla çalışan ilk otomatik ağızlık açma 
cihazı bulunmuş ve daha sonra yine bir Fransız olan Falcon tarafından 1728’de 
delikli karton zinciri geliştirilmiştir. Delikli bilgisayar kartları bile bundan esin-
lenerek yapılmıştır.
Sadece insan gücüyle çalışan dokuma tezgahlarına 1733 yılında İngiliz John 
Kay bir tekerlek ekler, bu basit dokunuş o dönemde üretimi çok hızlandırır.
1779 yılında Samuel Crompton, aynı anda bin kadar ipliği eğiren “çıkrık 
makinesi”ni yapar. Hız biraz daha artmıştır.
Ticari kullanıma sahip olan ilk mekanik dokuma tezgahını İngiliz mucit Dr. Ed-

buluşlar artık patentlerle devlet koruması altına alınır ve o yıllarda İngiltere'de 
-

gahları o yıllarda buhar makineleri ile tahrik edilir. Artık buhar makineleri içinde 
harika bir talep oluşmuştu ve arzı sağlayabilmek için yine onlar çok çalıştı. 
Diğer yandan, tezgahın altına kolayca girip kopan ipleri onarmaları için ise 
çocuk işçiler tercih edildi. O zamanlar bugünkü gibi yasalar ve etik kurallar 
henüz yoktu.
Tezgahın mekanik hale getirilmesinden sonra ortaya yeni bir sorun çıktı. Bu, 
herhangi iplik kopuşu, bitişi veya arıza anında tezgahın durdurulması gere-
ği idi. 1796 ‘da İngiliz Robert Miller tarafından, kısa atkı atıldığında tezgahı 
durduran bir mekanizma yapılır. Ancak bu tezgahı durdurma işi manueldir, 
yani usta kopan ipi fark edip tezgahı durdurana kadar bir sürü kumaş heba 
oluyordu.
Tasarımda önemli bir eşiği atlamak ise bir Lyonlu tekstilciye, Joseph Ma-
rie Jacquard’a nasip oldu. Jacquard 1805’te Falcon’un delikli kart zinciri ile 
Vaucanson’un tek yönlü çark kullanan otomatik mekanizmasını birleştirdi. Kartla-
rın oluşturduğu şerit, bir silindir değil de bir dikdörtgen prizma tarafından itilerek 

üretilmesine imkân sağlıyordu, ve ayrı bir işçiye ihtiyaç duymadan otomatik ola-
rak çalışıyordu. Türkçede “karmaşık desenli kumaş” anlamındaki “jakarlı” terimi 
Jacquard’ın adından gelir.
Yandaki tablo aslında 1839 yılında 
bir Jakar tezgahında 24.000 delikli 
kart kullanılarak Jacquard’ın ipek-
le işlenmiş bir resmi, yani kumaştır. 
Meraklıları için Londra Bilim Müze-
sinde sergilenmekte.
Otomatik iplik bobin değiştirme 
sistemini 1894 yılında İngiltere'den 
Amerika'ya göç eden J.H.Northop 

döndürücüdür… artık o kadar fazla 
üretim vardırki bunları nereye satsak 
diye düşünürler, bu uğurda ülkeleri 
domine edip bir pazar gibi kullanır-
lar. Daha fazla satabilmek için rekla-
mı “mübah” şekilde kullanıp sahte 
algılar yaratırlar. 
Gün geldi ve bu sahte balon çok 
ama çook büyüdü ve günün sonun-
da dayanamayıp patladı, hala da 10-20 yılda bir bu balon patlayıverir. Ge-
lişmişlik hammaddeyi üretmek değil onu nitelikli bir şekilde işleyebilmektir. 
Eğer siz hammaddeyi işleyenseniz hiçbir balon patlamasından etkilenmezsi-
niz çünkü ürettiğinizi satabilmek için o balonu siz şişirirsiniz. Amerika kıtası 
Avrupa'nın hammadde ihtiyacını karşıladıktan sonra doğu adeta çöktü bu 
çöküş hala devam etmekte. 
Bunu daha iyi anlayabilmek için sadece aşağıdaki tabloyu paylaşıp, yakın geç-
mişi anlamak isteyenler içinde değerli ekonomistlerimizden son 200 yılın de-
ğerlerini talep edip konumuza geri dönelim.
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Bunca yıl boyunca çaba 
harcayan hatta bu uğurda 
koca Amerika ve Afrika'yı 
sömüren ülkeler bir Japon 
Baba Oğulun başarısını 
görmezden gelemezlerdi. 
Avrupa'nın ihtiyacı para 
değil bilgiydi ve parayı 
basıp Toyoda ailesinin pa-
tentini aldılar. 

Japonların ise en büyük 
özelliği bilgiyi muazzam 
bir sistematikle kullan-
ma yetenekleridir. Bu 
yetenekleri bir felsefe ve 
kültür olarak önümüzde 
duruyor. Bunu da Ameri-
kalıların pazarlama yete-
neği sayesinde biliyoruz.

NOTLAR
Yıllar evvel bir Ameri-
ka seyahatinde Henry 
Ford'un tesislerine hayran 
kalan otomobil tutkunu 
Kiichiro, artık belli bir mik-
tar Kapitale sahip olan aile 
meclisine araba mı yapsak 
diye sorar. Bunun üze-
rine oğul Toyoda tekrar 
Amerika'ya gider, Ford'un 
Rouge fabrikasını gezer. 
Ağzında şakır şakır çiğne-
diği çikletle saf ayaklarına 

yatıp mühendisleri konuşturur, diğer yandan da çatır çatır resim çeker, hayli malu-
mat toplar. O yıllarda henüz tesislerde resim çektirmek yasak değil, bir ayrıcalıktı, 
kimse çektiği resimlerden dolayı Kiichiro'ya şüpheyle bakmadı.
Baba Oğul Toyoda Ford'dan etkilenseler de sistemini çok mantıklı bulmadılar, sis-
temi kendilerine göre evirdiler ne de olsa krizlerle dolu buhranlı yıllardı, imkanları 
kısıtlıydı. Ayaklarını yorganlarına göre uzatmak zorundalardı. 

Ford firmasını incelemek üzere Amerika’ya yaptıkları gezide, seri üretim sisteminin 
Japonya’da uygulanamayacağına karar veren Kiichiro, Ohno ve Eĳi Toyoda’nın seri 
üretim sistemi ile ilgili notları şöyledir:

 gerekse işçilerin çoğu kez tek bir işe (operasyona) atanmış olmalarıdır.

 hatta yıllarca sürdürebilmektedir.

 depoya benzemektedir.

 yığılmalar arasında kusurlar haftalarca hatta aylarca fark edilmeden 
 gizlenebilmektedir.

 iyileştirmesinde faydalanılmamaktadır. En kötüsü işçiler “değişken maliyet” 
 olarak görülmekte, işlerin kötü gittiği dönemlerde rahatlıkla işten 
 çıkarılabilmektedirler.

 işlerin iyi gitmediği dönemlerde sözleşmeler aniden iptal edilmektedir.

 üründen diğerine geçiş süresi (setup time) uzun olduğu için, büyük miktarlarda 
 (parti halinde) üretim zorunluluğu doğmaktadır.

 stoğunun (work-in-process inventory) çok yüksek düzeylere çıkmasıdır. Önemli bir 
 maliyet kaynağı olan yüksek stok, üretimde kalitenin yüzde yüz sağlanması 
 gereken bir olgu olarak görülmemesine neden olmaktadır.

 bir yandan maliyetleri yükseltmekte, diğer yandan da müşteri 
 memnuniyetsizliğine neden olmaktadır.

Tabi bu notlar doksan dakika sonunda kazanılmış bir maç için düzenlenmiş notlar. 
Kafadarlar o gün birebir bu notları yazmadı, ama benzer şeyler söylediler, ki benzer 
olması bizim için yeterli.
1950’lerde Amerika’da seri üretimin yapılması bir sorun yaratmazken, aynı yıllarda 
Japonya’ da durum çok farklıydı. Pazar küçük, kişi başına düşen milli gelir düşük 
ve sermaye birikimi yetersizdi. Farklı özellikte ürüne talep vardı ve rekabet fazlaydı. 
Toyoda ve Ohno’nun seri üretim sistemini eleştirici gözle inceleme nedenleri de 
tüm bu kısıtlardı.
İşte tüm bu koşullar ve zorunluluklardan dolayı, başta Toyota’nın dehaları Ohno’nun 
öncülüğünde, üretimi günlerce adım adım mikroskop altına yatırıp titizlikle incele-
yerek geliştirdiler. Bugün yalın üretim olarak adlandırılan sistemin ortaya çıkması ve 
kısa sürede tüm Japon ekonomisine yayılması bu sayede oldu.
 
KURULUŞ (TOYODA=TOYOTA)
Ve sonunda 28 Ağustos 1937'de Kiichiro kuzeni Eiji ile birlikte Toyota Motor'u 
Japonya'da çam ağaçlarının arasında ferah bir yere kurarlar. Bu yeni başlangıç için 
yeni bir isim ararlar ancak kendi isimlerinden çok da uzaklaşmazlar. Toyoda'yı 
Toyota'ya çevirirler, bu tercih kendilerince çok mantıklıdır çünkü sadece bir harf de-
ğişikliğiyle kelimeyi Japon hece dizisine göre çok daha kolay üstelik şanslı rakamları 
olan 8 fırça darbesiyle yazabilmekteler.
 İlk aşamada devasa makineler, pahalı ekipmanlar yerine basit ve hafif aletleri tercih 
ettiler, hem masraftan kurtuldular, hem esneklik kazandılar. Kaliteden asla taviz 
vermediler, sıradan işçilere bile aksaklığı hissettikleri anda bandı(üretimi) durdurma 
yetkisi verdiler. İplik ve dokuma fabrikasında edindikleri tüm tecrübelerini yeni fab-
rikalarına aktardılar. Japonya zor günlerden geçiyordu ve Toyoda ailesi tasarrufu ön 
planda tutarak işe başlar.
Kiicihro 6 silindirli Chevrole motorunu kopyalamak ister. Ancak birebir aynısını yap-
malarına rağmen o verimi yakalayamazlar işte o an bilgi tecrübenin önemini daha 
bi iyi anlarlar. Toyodalar işin uzmanlarıyla kafa kafaya verir kopyaladıkları motordan 
daha iyisini çizerler. Elbette kalite zaman alır, gece gündüz döküm yaparlar, içlerine 
sinene kadar parçaları kullanmaz denemelere devam ederler. Sonunda başarırlar. 

-
mayı teşvik edip bu sayede kaliteyi arttırırlar. Temizlikçinin bile fikrine önem verirler 
böylece herkes kendini işine daha içten bağlı hisseder, devasa profesyonel bir aile 
gibi çalışırlar…
Bu yazıyı okuyanlar görüş ve önerilerini bilal.aydemir@duyarvana.com.tr adresin-
den paylaşabilirler, şimdiden bu nezaketiniz için teşekkürler. Gelecek ay görüşmek 
üzere…

Kaynakça: 
1. Baykal N., E4.0’dan T5.0’a Japonya’da Değişimin Mimarı Tateo Arimoto ile 
 Söyleşi, 49, BTK., Ankara, 11-2018

3. Sarı E., Başarı Hikayeleri, 11-12, NoktaEkitap, Antalya, 2017
4. Alparslan B., Kapitalist Sistemde Liberal ve Müd. Dön.: 1980 Son. Dön. Dev. 

5. http://www.tekstildershanesi.com.tr/bilgi-deposu/
 gecmisten-bugune-dokuma-tezgahlari.html
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Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altı-
na alan ve pandemi ilan edilmesine 
neden olan koronavirüs, dikkatle-
ri ticari işletmelere çekti. Klimanın 
mucidi Carrier mühendisleri, gözle 
görülmeyen partiküllerin önlenerek 
işletmelerdeki virüs riskini en aza 
indirmek için HVAC sistemleri ve 
uygulamalarından yararlanmak ge-
rektiğinin altını çiziyor. HVAC sistem-
lerinin etkinliğini artırmak için bina 
kullanımdayken HVAC sistemlerini 
çalıştırmak, havalandırmayı artırmak, 
nemi yüzde 40-60 arasında tutmak, 
hava filtrasyonu verimliliğini artırmak 

öneriliyor.

Filtreleme Teknolojileri
Geçmiş grip salgınlarının verilerinden 
faydalanan son araştırmalar, virüsün 
en çok damlacıklar ve aerosol haline 
getirilmiş partiküller yoluyla bulaş-
tığını gösteriyor. HVAC sistemleri, 
havadaki partikülleri yakalamak için 
çeşitli yoğunluklarda gözenekli mal-
zemelerden yapılmış mekanik filtre-
ler kullanıyor. Herhangi bir filtrasyon 
çözümünün etkinliği, filtrenin verim-
liliğine, seri olarak kullanılan filtrele-
rin sayısına ve konumuna, hava akış 
hızına ve yakalanması amaçlanan 
partiküllerin boyutuna bağlıdır. Bazı 

filtreler, partikülleri, gazları veya ha-
vadan taşınan biyolojik kirleticileri 
kombine olmuş halde yakalayabilir. 
Medya filtreleri (MERV 1-16), MERV 
16 ve üstü PM2.5’e karşı etkiliyken 
SARS-CoV-2 boyutundaki partikül-
lere karşı büyük oranda etkisizdir. 
HEPA filtreleri (MERV 17-20), steril 
odalar, ameliyathaneler ve yüksek 
riskli tesislerde kullanılır, partiküllere 
karşı etkilidir ve HVAC sistem modifi-
kasyonları gerektirebilir. Ticari binalar, 
sağlık tesisleri ve konutlarda kullanı-

-
leri ise diğer filtreler gibi partikülleri 
yakalamanın yanı sıra virüsü filtreler 
ve etkisizleştirir. HEPA filtreleme sis-
temlerini güçlendirmek için ve ide-

aldir HVAC sistem modifikasyonları 
gerektirebilir.

uzun süreli olacağına inanıyor. İş-
letmeler ve HVAC mühendisleri, bi-
nalarını bina sakinleri için hazır hale 
getirmek ve sağlıklı, sürdürülebilir 
bir ortam için platform oluşturmak 
üzere artık adım atmalıdır. Elektronik 
partikül hava temizleyicileri, sorbent 
hava temizleyicileri ve fotokatalitik 
oksidasyon kullanan hava temizleyi-
cileri de dahil olmak üzere bina sa-
hiplerinin araştırmak isteyebilecekleri 

hava filtrasyon teknolojileri ASHRAE 
Filtrasyon ve hava temizleme dokü-
manında açıklanıyor.

80 yılı aşkın deneyimi ile 50’den fazla ülkede uzun ömürlü HVAC ekipmanları ile kul-
lanım süresi boyunca yüksek kaliteli hizmeti birlikte sunan CIAT, farklı gereksinimlere 
akılcı çözümler getirirken enerji performansını optimize ediyor. Çok geniş kullanım alanı 
bulunan “Enerji Tasarruflu Çok Amaçlı Isı Pompası DYNACIAT LG”, CIAT felsefesinin 
başarılı bir örneği olarak Türkiye pazarına ALDAĞ A.Ş. güvencesi ile sunuluyor. 

Yüksek verimli soğutucu akışkan, yüksek performanslı eşanjörler ve kompresörler sa-
yesinde mükemmel EER ve ESEER enerji verimliliğine sahip, çevre dostu, “tak-çalıştır” 
bir seçenek olan CIAT DYNACIAT LG, soğutmada 25 - 190 kW, ısıtmada 35 – 230 
kW kapasite aralığında 17 modele sahiptir. DYNACIAT LG serisinde Danfoss scroll 
kompresörler kullanılır. Her kompresördeki yağ seviyesini izlemek için gözetleme camı 
mevcuttur. Düşük titreşim seviyesi için kompresörlerde titreşim önleyici damperler bu-
lunur. Böylelikle çok düşük ses seviyesi elde edilir. Çok düşük kurulum alanına kolaylıkla 
yerleştirilebilen kompakt DYNACIAT LG serisi, kolay anlaşılır biçimde tanımlanmış etiket 
bilgileri ve tüm bileşenlere kolay erişim imkanı ile büyük ölçüde bakım kolaylığı sağla-

yan üniteler, Eurovent ve CE belgelidir. 304L 
paslanmaz çelik plakalar, 19 mm standart 
izolasyonludur.
DYNACIAT LG Isı Pompası ve chiller kom-
binasyonunun iddialı olduğu bir diğer alan 
da kontrol sistemleridir. Touch Connect mik-
roişlemcili kullanıcı dostu kontrol modülü ile çok 
sayıda otomatik uyarlama fonksiyonu bulunmaktadır

4.3” modern dokunmatik ekranı, birim parametrelere kolay ve güvenli erişim, Kulla-
nıcı-Bakım-Fabrika olmak üzere üç seviye şifre belirleyebilme olanağı, sıcaklık, basınç, 
çalışma süresi, arıza mesajlarının 
görüntülenmesi, e-posta yolu ile alarm bildirimleri, standart ağda WEB bağlantısı (IP), 
standart Modbus, isteğe bağlı olarak Lon ve Bacnet iletişim protokollerine uyum yete-
neği, DYNACIAT LG’yi dijital dünyanın akılcı seçeneği haline getiriyor.

tak çalıştır hava temizleyicileri, kurulum gerektir-
miyor, herhangi bir kapalı alanı bulaşıcı parçacıklar-
dan arındırılmış ve sonucunda daha sağlıklı bir hava 
içeren mekânlara çeviriyor. İki model dört kapasite 
olarak üretilen hava temizleyicileri, sürekli hava 
sirkülasyonu sayesinde, kapalı alanın viral hava yü-

virüsleri ve bakterileri yok etmek için tasarlanmıştır. 
Toz partiküllerinin, kokuların ve bulaşıcı mikroor-
ganizmaların azaltılması, böylece daha sağlıklı bir 
ortam oluşmasını sağlar. Alerji ve astım problemi 
olan insanlar için idealdir. Daha sağlıklı bir çalışma 
ortamının yanında AVenS hava temizleyicileri, gün-
lük ortaya çıkan tozu ortadan kaldırarak temizlik 
ihtiyacını azaltır. Çift filtrasyon (Ön Filtre G4 + Hepa 
H14) aşaması sayesinde, birkaç saat içinde havadaki 
mikroorganizma, bakteri ve viral yükün azaltılmasını 
yok edilmesini  sağlar. Depuro Evo tak çalıştır hava 
temizleyicileri, hareketli tekerlekler sayesinde istenen 
kapalı ortama taşınabilir.

Özellikleri;

 

Kontrol Paneli;
Dahili kontrol panosu cihaz üzerindedir. Filtre kir-
lilik ve bakım göstergesi, Hava hızı ayarı, Aç-Kapa 
ayarı yapılabilir. Programlama, günlük olarak, ürü-
nün çalışması, önceden ayarlanmış saatlerde oto-

lambasının devreye alınması veya Kapatılması.

Tasarım;
Kontrol paneline entegre edilmiş düğmelerle 
%0-100 aralığında ayarlanabilen yüksek verimli 

EC  monofaze motor, IP44 
koruma, Sınıf B yalıtım. 
Korozyon direnci için gal-
vanizli, ses geçirmez çelik 
yapıda inşa edilmiş yüksek 
verimli arıtma ünitesi. Taş 
yünü izoleli (Sınıf A1), 
yoğunluk 90 Kg/m³ ile 
akustik olarak yalıtılmıştır.

Kullanım Alanları

 hasta odaları, ortak alanlar, klinikler ve Eczaneler) 

 (açık ofisler, ortak alanlar, yemek yeme alanları) 
 Oteller 

 (lobi ve restoran ve yemek yeme alanları) 

 (derslikler, okul ve üniversiteler) 
Kısacası kapalı alanların tamamı için uygundur.
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Castel kontrol vanası, azaltılmış adım sayısıyla çalışmak üzere 
tasarlanmıştır.
Bu özellik sayesinde vana, sistem dalgalanmalarına hız-
lı bir şekilde tepki verebilmektedir. Hızlı tepki süresi, vananın 
süperheat’I  0,5 ° C civarında tutmasını sağlar.
Kolay kurulum ve kompozisyon sayesinde, Castel genleşme va-
naları piyasada bulunan tüm sürücülerle uyumludur ve komut 
sisteminin herhangi bir mantığıyla yönetilir.
Castel step motor genleşme vanaları, soğutucu sıvının evapo-
rator içinde akışını düzenler.
Kapağın açılıp kapanmasını kalibre edilmiş orfisi modüle ede-
rek, geniş bir güç aralığına izin verir.
Bunlar, soğutucunun çift yönlü akışına izin veren, her iki yönde 
de yüksek hassasiyet ve güvenilir kontrol sağlayan ve tüm so-
ğutma sisteminin verimliliğini artırmaya katkıda bulunan açılı 
valflerdir.

Valfler, valf gövdesinin boyutuna bağlı olarak üç boyutta mev-
cuttur.

Her  boyut, kademeli olarak artan üç güç aralığını kapsayan 
farklı kalibre edilmiş orfislere sahiptir; R410A soğutucu akışka-
nı referans alınarak toplam güç aralığı 22 ila 90 kW arasındadır.

Step motor genleşme valfleri, aşağıda listelendiği gibi çok 

çeşitli uygulamalarda kullanılabilir:

İşletme

Castel kademeli motor genleşme vanaları, sıvıyı kondanserden 
alıp evaporatore enjekte eder, evaporatörün kendisi  kızdırma-
nın değerini ayarlayarak genleşme orfisinde gerekli basınç dü-
şüşünü sağlar.
Sürekli olarak ayarlanabilen vanalar, konumlandırması "sürü-
cü" adı verilen harici bir elektronik cihaz tarafından kontrol 
edilen doğrusal bir kademeli motorla donatılmıştır.
Bu cihaz, evaporatör çıkışındaki basınç ve sıcaklık transdüserle-
rini okuyarak superheat hesaplanmasını gerçekleştirir ve bunun 
karşılığında step motora gönderilen ve valf gövdesinin hareke-
tine / konumlandırılmasına dönüştürülen bir sinyal üretir.
Bu nedenle, kademeli motor genleşme valfi, soğutucu akışkan 
akışının çok hassas bir şekilde düzenlenmesini sağlayabilir ve 
bu nedenle, güçlü termal yük değişiklikleri altında veya soğut-
ma döngüsünün büyük güç değişimi altında bile aşırı ısının de-
ğerini kontrol edebilir.

Step sürücü

Kademeli motor, elektrik darbelerini ayrı mekanik hareketlere 
dönüştüren elektromekanik bir cihazdır. Bir kademeli motorun 
mili , sırayla elektrik komut darbeleri uygulandığında ayrı ar-
tışlarla döner. Darbelerin sırası, motor şaftının dönme yönüyle 

doğrudan ilişkilidir. Giriş darbelerinin frekansı doğrudan aynı 

dönme hızıyla ilgilidir. Motor şaftının dönüşü, şaftın kendisi ile 

entegre olan somun vidasının dönüşüne neden olur, bu da ka-

pağın dişli vidasını hareket ettirir. Bu vida / somun vida sistemi, 

dönme hareketinden öteleme hareketine dönüşümü sağlar, 

bu hareket konumlandırma hassasiyeti ya vidanın eğim açısına 

ya da hareketi dönüştürmek için sistemin kaplin hassasiyetine 

bağlıdır.

Kontrol sistemi

Genleşme vanası olarak çalışabilmesi için her motorlu vananın 

bir kontrol sistemi ile donatılması gerekir. Bu sistem hem do-

nanım hem de yazılım kontrolünden oluşmalıdır. Verimli veya 

çok verimli olmayan bir genleşme valfi sistemi üreten tam da 

bu kontrol sisteminin verimliliği, dahili algoritmanın tasarımıdır.

Castel motorlu vananın motoru, 150 ila 600/900 mA arasında 

değişen faz akımlarıyla hem 12 volt hem de 24 volt ile çalıştı-

rılabilir.Hem tam adımlı hem de yarım adımlı kontrol mantığını 

destekleyebilir ve çalışabilir. 24 volt sürücü ile 20 mm / sn (500 

adım / sn) hızları sürmek için.

Kademeli bir motor, sürekli çalışma sırasında kademe kaybına 

maruz kalır.

Bir kademeli valfin tahrik sürücüsü, valfin zaman içinde doğru 

çalışmasını sağlamak için, işlem sırasında kaybedilen basamak-

ların geri kazanılmasını tahmin edebilen bir algoritma uygula-

malıdır.

Bu, tüm ayarlama süresi boyunca gerekli hassas ayarı garanti 

eder.

2020 Genel Kataloğunu ve Tüm genleşme vanası serimizi 

görmek için web sitemizden indirin: www.castel.it 
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Isıtma sektörünün inovatif markası 
Mimsan, yerli ve yüksek teknoloji 
misyonuyla uluslararası standart-
larda geliştirdiği ve 2020 yılının ilk 
yarısında piyasaya sunduğu yeni 

Otomatik Yüklemeli  (stokerli) Sıcak 
Su Kazanı” ile %85’e varan oranlar-
da yüksek yanma verimi sağlayarak 
hem yakıt tüketimini azaltmayı hem 
de buna bağlı olarak atmosfere sa-
lınan atık gaz oranını düşürmeyi he-
defliyor. Yükselen enerji maliyetleri 
hem bireylerin hem de işletmelerin 
düşük maliyetli merkezi ısıtma tek-
nolojilerine olan talebini her geçen 
gün artırıyor. 37 yıldır verimli mer-
kezi ısıtma teknolojilerine odaklanan 
Mimsan Grup, ısıtmada atık enerji 

miktarını azaltarak hem çevreyi koru-
yor hem de enerji maliyetlerini düşü-
rerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. 
Türkiye’de her 100 doların yaklaşık 
16 dolarının enerji için harcandığını 
ve enerjinin %75’inin ithal edildiğini 
belirten MİMSAN Grup CEO’su H. 
Ahmet İlhan, MİMSAN Grup olarak 
geliştirdikleri merkezi ısıtma tekno-
lojileri ile daha az enerjiyle yüksek 
konfor sunmayı hedeflediklerini be-
lirtti. İlhan: “Çevreye duyarlı bina-
lar ve işletmeler için enerjiyi verimli 
kullanan teknolojiler geliştirmeliyiz. 
Çünkü binalarda tüketilen enerjinin 
%85’i ısıtma ve soğutma sistemle-
rinde kullanılıyor. Bu nedenle ısıtma 
teknolojileri, enerji verimliliği açısın-
dan büyük önem arz ediyor. Müş-
terilerimizin ihtiyacına uygun olarak 
geliştirdiğimiz kazan teknolojilerinde 
her türlü yakıtın (biyokütle, katı, sıvı, 
gaz vb.) yakılması yöntemiyle enerji 
kaynaklarını değerlendirerek, ülke 

ekonomisine katkı sunuyoruz. Ayrı-
ca Türkiye’nin yıllık sera gazı emis-
yonunun %12’sini oluşturan ısıtma 
teknolojilerini, verimli ve çevreci do-
nanımlara sahip olacak şekilde ge-
liştirerek hem enerjiyi verimli kul-
lanmayı hem de sera gazı salınımını 
azaltmayı hedefliyoruz.” dedi.
İlhan, Mimsan’ın yerli ve yüksek tek-
noloji misyonuyla uluslararası stan-
dartlarda geliştirdiği ve 2020 yılının 
ilk yarısında piyasaya sunduğu yeni 

Otomatik Yüklemeli  (stokerli) Sıcak 
Su Kazanı” ile %85’e varan oranlar-
da yüksek yanma verimi sağladıkla-
rını belirtti. İlhan sözlerine şöyle de-
vam etti: “MSK Sıcak Su Kazanı” ile 
yüksek yanma verimi sağlayarak hem 
yakıt tüketimini azaltmayı hem de 
buna bağlı olarak atmosfere salınan 
atık gaz oranını düşürmeyi hedefle-

yüklemeli (stokerli) olarak geliştirilen 

çevre dostu  “MSK Sıcak Su Kaza-
nı”, düşük işletme giderleri ve uzun 
kullanım ömrü ile merkezi ısıtma sis-
temleri için özel olarak tasarladık. Bu 
yeni nesil teknolojinin sahip olduğu 
otomatik yakıt yükleme sistemi ile 
yakıt yüklemesi alttan, helezon vası-
tası ile gerçekleştirilirken, yanma üst-
te devam ediyor. Helezon yükleme 
sisteminin özel tasarımı ile dumanın 
helezon borusundan bunkere geçişi 
engellenerek, verimli bir yanma sağ-
lanıyor. Modüler olarak dizayn edilen 
döküm pota sistemi, montaj ve de-
montaj işlemlerinde kolaylık sağlıyor. 

-
gun olarak terzi usulü üretebildiğimiz 
MSK kazan teknolojilerinin, ısı kaybı 
hesapları da uzman mühendislerimiz 
tarafından yapılıyor. Bu sayede ka-
zan teknolojilerinde doğru kapasite 
tespiti yaparak, binalarda ve işletme-
lerde ki yüksek enerji sarfiyatlarının 
önüne geçiyoruz.”
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VENCO Kanal tipi sığınak fanları (VDSF), 
özel veya kamuya ait bina ve tesislerde kul-
lanılmak üzere tasarlanmıştır. Kimyasal, bi-
yolojik ve nükleer savaş maddelerine karşı 
korumayı sağlar. Kanal tipi sığınak fanının 
iç yapısı sızdırmazlığı sağlanmış iki ayrı bö-
lümden oluşmaktadır. Günlük kullanımda 
taze hava G4 filtreden geçer, saldırı anın-
da ise mekanik kol kapatılarak taze hava 
G4, aktif karbon filtre ve nükleer hepa 

filtre üzerinden geçirilerek sığınak alanına 
gönderilir. Kompakt yapısı ve havalandır-
ma sistemine tavanda montajlanabilmesi 
ile küçük sığınak alanlarında yer avantajı 
sağlamaktadır.

Özellikler

 toz boyalı olarak imal edilir.

 direkt akuple motorlu ve dıştan 
 rotorludur.

 sayesinde montajı kolaydır.

 bağlantı kutusu koruma sınıfı IP 67 dir.
Fan bakımı için servis kapağı bulunmaktadır.

 girmemesi 
 için saldırı 
 anındaki kullanım 
 ile günlük kullanım arasındaki 
 sızdırmazlığı sağlayan ters konumlu 
 mekanik damper standart olarak 
 bulunmaktadır.

 ve nükleer hepa filtre bulunmaktadır.

mesi
dırı 
ki kullanım

irma güvenirliliğinden ve ürün kalitesinden taviz ver-
meden, güçlü ve dinamik kadrosuyla enerji verimliliği 
yüksek sistemler alanında faaliyet gösteren Atlantik 

AIR modeli hava kaynaklı ısı pompasını ürün gamına 
dahil etti.

Villa, otel, iş yeri ve konut gibi bireysel uygulamalarda 
son yıllarda kullanımı artmaya başlayan hava kaynaklı 
ısı pompaları; ısıtma, soğutma ve kullanım suyu için 
kullanıcı tarafından tercih edilebilir en uygun çözümü 
sunmaktadır. Isıtma ise fan-coil, yerden ısıtma veya 
radyatör vasıtasıyla gerçekleştiriliyor.

-
naklı ısı pompası, yerden ısıtma ve fan-coil cihazla-
rına doğrudan bağlanabiliyor. Geleneksel gaz yakıtlı 
kazan uygulamaları yerine düşük enerji tüketimi 
ile MQHD hava kaynaklı ısı pompaları, işletmelere 
önemli ölçüde tasarruf olanağı sağlıyor. Bireysel kul-
lanım ve konutlar için tasarlanan MQHD serisi; konut 

ve ticari binaların konfor ve yüksek enerji verimliliği 
gereksinimlerini karşılamak amacıyla geliştirildi.

BLUE AIR MQHD Serisi Hava Kaynaklı 
Isı Pompasının Teknik Özellikleri:

 geniş yelpazede ısıtma ve soğutma çözümü,

 performans,

 +55 °C’ye kadar sıcak su üretimi,

“Verimli Sistemlerin Adresi” sloganıyla 15 yıldır 

-

ma kulesi, THERMOCOLD çok 
fonksiyonlu grup gibi yüksek 
enerji verimliliğine sahip ürün-
lerin de satışını yapıyor. Atlan-
tik Grup’un distribütörlüğünü 
yaptığı firmalar ve ürünlere ait 

Sistem seçimi, cihaz talebi ve her türlü teknik konuda 

-
ğiniz e-posta ile ulaşabilirsiniz.
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İklimlendirme sek-
törünün öncülerinden Form 
Şirketler Grubu, 2018 yılından bu 
yana üretimi gerçekleştirdiği Form Fancoil 
ünitelerini, 55 yıllık tecrübesi ve AR-GE ça-
lışmalarından gelen güçle daha verimli ve 
ergonomik hale getirdi. Form Fancoil, kom-

pakt yapısı ve yüksek teknolojisi sayesinde 
ofis, AVM, otel, konut, hastane, okul gibi 
mahallerin ısıtma, soğutma ve havalan-
dırma ihtiyaçlarını karşılıyor.

bulunan Form Fancoil, müşteri ihtiyaçlarına 
yönelik olarak eklenen yeni özellikleri ile ka-
palı alanları daha etkili bir şekilde iklimlendi-
riyor. Form’un AR-GE ve yerli üretime verdiği 
değerle optimize edilen Form Fancoil serisi 
ile mekanlar düşük enerji tüketimli ve yüksek 

konforlu iklimlendirmeyle buluşuyor. Form 
Fancoil üstün performansı, yüksek verimlilik 
değerleri, sessiz çalışma özelliği, dayanıklılığı, 
ince ergonomik boyutları ve düşük bakım 
maliyetleri ile öne çıkıyor. 

Yenilenen kapasite aralıkları ve 
boyutuyla Form Fancoil serisi
Kullanım tercihleri göz önünde bulunduru-
larak optimizasyonu gerçekleştirilen Form 
Fancoil, yeni kapasite aralıkları ve boyutuyla 
kullanım esnekliği ve enerji tasarrufu sağlıyor. 

Form Fancoil, kullanıcılara 2-12 kW aralığın-
da 5 farklı kapasitede seçenekler sunuyor.

İnce tasarımı sayesinde estetik bir görünüme 
sahip olan Form Fancoil, montaj kolaylığı ve 
mimari açıdan kullanım esnekliği sağlıyor. 
İçi boyalı ve dış kısmında 6 mm kalınlığında 

onaylı sessiz çalışma özelliği ile konfor seviye-
sini arttırıyor. Öte yandan standart drenaj ta-
vasının yanı sıra ekstra olarak sunulan ek dre-
naj tavası ile tesisat montaj kolaylığı sağlıyor.

termoklima
www.termoklimadergisi.com

Ekim 2020

Kış mevsimi yaklaşırken tüketicilerin kombi arayışları da 
yavaş yavaş artıyor. Vadesi dolmuş cihazlarını yenileme 
yoluna giden tüketiciler, ideal seçim için doğru kriterleri 
arıyor. Günümüz kombi kullanıcılarının satın alma süre-
cinde ürünün yüksek tasarruflu ve uzun ömürlü olma-
sı, markanın güvenilirliği, kombi alanındaki uzmanlığı 
ve yaygın servis ağının olması ön plana çıkarken boyut, 
sessizlik, kolay kullanım ve garanti süreleri de tercihleri 
belirliyor. Elginkan Topluluğu çatısı altında 30 yılı aşkın sü-
redir iklimlendirme sektörünün en güçlü markalarından 
biri olarak faaliyetlerini sürdüren E.C.A.’nın uzman kad-
rosu, kış aylarında faturaların cep yakmaması için kombi 
seçimindeki kıstaslar hakkında ipuçları veriyor.
Kombi satın alırken dikkat edilmesi gereken unsurların 
başında metrekareye göre kombi seçimi geliyor. Yaşam 

alanlarınız için seçeceğiniz kombinin kapasitesinin ala-
nın tipi, metrekaresi, baktığı cephe/yön gibi özellikler ile 
uyumlu olması gerekiyor. Örneğin alanınızın metrekaresi-
ne yeterli olmayan bir kapasitede satın aldığınız kombi, ısı 
verimi sağlamadığı gibi faturaların da şişmesine yol açıyor. 

-
rektifi ErP, Avrupa Birliğine üye olan ülkelerde yürürlükte 
olan ve Türkiye’de 2018 senesinden bu yana uygulan-
maya başlayan, enerji verimliliğine dayalı bir yönetmelik 
olarak tanımlanıyor. Bu direktif ile 2020 yılı için Avrupa 
Birliği hedefi olan yüzde 2o oranında yenilenebilir enerji 
kullanımının arttırılması, aynı oranda fosil enerji kaynak 
tüketiminin ve sera gazı emisyonlarının azaltılması hedef-
leniyor. Dünya genelinde geniş çaplı enerji ve doğalgaz 
tasarrufunun hedeflendiği ErP verimliliğine sahip yoğuş-
malı kombiler, yüzde 30’a varan enerji ve yakıt tasarrufu 
sağlıyor. E.C.A. tarafından üretilen kombiler ErP yönetme-
liğine uygunken, A enerji verimlilik sınıfıyla kullanıcısına 
yüksek tasarruf sağlayıp, gaz emisyon değerleriyle çevre 
dostu bir profil çiziyor. Her mekanda kullanılabilecek 
ürünleriyle E.C.A. yüksek yanma verimi sağlayarak yanma 
esnasında oluşan zararlı madde emisyonlarını azaltıyor ve 
otomatik purjörlü enerji verimli sirkülasyon pompasıyla 
daha az enerji tüketiyor.
Bir kombi satın alınırken hesaplı olması, tüketici yararına 

bir durum gibi gözükebilir. Fa-
kat, kombi gaz ile çalışan bir 
cihaz olduğundan dikkat etmemiz gereken en önemli 
unsurların başında, ürünün güçlü bir servis ağının var 
olması geliyor. Aradığınız anda hemen ulaşabileceğiniz, 
hızlı bir şekilde hizmet vererek probleminizi kısa sürede 
çözecek uygun fiyatlı bir servis hizmetinin olması ürün 
alımında geleceğe yapılan bir yatırım olarak düşünülmeli.  
E.C.A. bu farkındalıkla 81 ilde 300’den fazla servis nok-
tasıyla 7/24 hizmet veriyor. Öte yandan yeni nesil E.C.A. 
kombilerde kullanılan ve periyodik bakım zamanını ha-
tırlatan akıllı teknolojiler, markanın aktif servis hizmetini 
teknolojiyle bütünleştiriyor.
E.C.A., ürünlerinin küçük boyutları, üstün teknolojisi, 
yüksek tasarruf sağlaması ve sessizliğiyle farklı alım gü-

emniyet sistemleriyle güvenli kullanım sağlayan E.C.A. 
yeni nesil kombiler, sessiz çalışma özelliğiyle de kullanıcı-
sının rahatını ön planda tutuyor. Kullanım suyunda feed 
forward türbin sistemi ile sabit sıcaklıkta su alma imkanı, 
paslanmaz çelik eşanjör ile yüksek yanma verimi, akıllı 
ve ergonomik kontrol paneli gibi avantajlarla da ideal bir 
deneyim sunan E.C.A. kombiler, uzun garanti süreleriyle 
tüketicilerine yıllar boyunca konfor sağlıyor.

Ç o k 
geniş kapasite yelpa-
zesine ve yenilikçi, şık bir 
tasarıma sahip CIAT Majorline Serisi Fan Coil 

seçeneği ile kasetli ve kasetsiz tip olarak üre-
tilmektedir. Majorline Serisi 4 farklı tipte (kasetli 
veya kasetsiz, yatay veya dikey) temin edilebilir. 
Eurovent şartlarında ısıtma kapasitesi aralığı; 
1-11 kW, soğutma kapasitesi aralığı; 1-8 kW ve 
hava debisi 150-1450 m3/saat’tir. 

Farklı montaj seçenekleri ve aksesuar çeşitleri 
sayesinde Majorline Serisi her montaj tipine 
adapte edilebilecek bir çeşitliliğe sahiptir. Mo-
dern ve estetik hatları, düşük ses seviyesi ve op-
timize edilmiş termal performansı ile Majorline 
fancoil serisi hem ekonomik hem de kurulumu 
kolay bir konfor çözümü sunmaktadır.

Ultra enerji verimli, ultra sessiz

Motorun elektrik tüketimini azaltmak için özel 
kanat kanatları tasarımı, elektrik tüketimini 
%85’e kadar azaltmayı sağlayan EC motoru ile 

yeni nesil fanları, %15'e kadar arttırılmış yüzey 
alanına sahip yüksek performanslı bataryaları 
Majorline’ın enerji verimliliğini en üst düzeye 
taşımak için tasarlanmıştır.
Kolayca sökülebilir kasası, filtreye kolay ve hızlı 
erişim olanağı, fan motoru montaj bileşenlerine 
tam erişim için iki parçalı yapısı ile CIAT Majorli-
ne, aynı zamanda kolay bakım için tasarlanmış 
bir cihazdır. G3 rejeneratif polyester elyaf filtre-
leri kullanıcıya sağlıklı bir iç hava kalitesi, kaliteli 
yaşam sunar.
CIAT Majorline, Eko-Design (Eko-Tasarım) kri-
terlerine göre dizayn edilmiştir ve %85-95 ora-
nında geri dönüştürülebilir özelliktedir. Çevresel 
tehdit oluşturmadan imhası çok kolaydır.
Ekolojik temelli dizaynı ile yeni yapılardaki ta-
lepleri en iyi şekilde karşılar. Yeşil Bina sertifikalı 
yapılar için cazip bir seçenekler sunan CIAT Ma-

jorline serisi fancoil üniteleri ile birlikte kullanıl-

dığında, verim ve konforu daha üst seviyelere 

taşıyacak aksesuarlar ve otomasyon birimleri de 

mevcuttur.

Eurovent sertifikalı Majorline serisi fan coil 

üniteleri, 85 yıllık deneyime sahip CIAT’ın ISO 

14001 ve OHSAS 18001 sertifikalı Fransa’daki 

tesisinde üretilmektedir.
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DÜNYANIN
EN AZ YER KAPLAYAN KOMBiSi

• Çok tasarruflu   • Çok sessiz
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FUARCILIK
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SİZİN GÖZÜNÜZDEN DÜNYAYA BAKIYORUZ

SİZİ DÜNYAYA GÖSTERİYORUZ

DÜNYA DİZAYN FUARCILIK HİZMETLERİ A.Ş.

Stand Tasarım ve uygulamalarında 
20 yıllık fuarcılık sektörü tecrübemizle 
her zaman yanınızdayız…
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