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PAZARLAMA VE 
METAVERSE

on dönemde belki de en çok 

duyduğumuz kelimelerden biri 

metaverse oldu. 

Türkçesi ile öte evren. Meta-

verse, geleneksel kişisel bilgisayarların 

yanı sıra sanal ve artırılmış gerçeklik 

cihazları aracılığıyla kalıcı çevrimiçi 3 

boyutlu sanal ortamları destekleyen, 

internetin varsayımsal bir yinelemesi 

olarak tanımlanabilir. Daha da geniş bir 

tanım ile metaverse kullanıcıların sanal 

profillerle temsil edildiği bir sanal alanı 

içerir. Bu sanal dünyalar, kullanıcı ka-

rarlarına ve alan içindeki etkileşimlere 

dayalı olarak gelişmeye ve büyümeye 

sürekli olarak devam eder. Bu evren, 

yeni alanların ve katılımcıların katılı-

mıyla sürekli büyüyebilir. Meta(Eski adı 

Facebook)’nın kurucusu Marc Zucker-

berg metaverse’i “sadece bakmakla 

kalmayıp deneyimin içinde olduğunuz 

somutlaştırılmış bir internet” olarak ta-

nımlıyor.

Her ne kadar bu kelime hayatımıza yeni 

girmiş olsa da, aslında çok yeni değil, 

kavramı ilk kez Neal Stephenson 1992 

yılında yayımladığı bilimkurgu romanı 

Snow Crash'de ortaya atmış, bu ro-

manda metaverse kavramı kurgusal bir 

dünyayı nitelemiştir. Romanda gerçek 

insanların avatarlarının bulunduğu üç 

boyutlu sanal bir dünyaya Metaverse 

ismi veriliyordu. Nitekim metaverse 

kavramı, ortaya atıldığı ilk dönemlerde 

aşırı abartılı ve spekülatif bir gelecek 

perspektifi olmakla eleştirilmiştir.

Metaverse kavramının bu kadar popü-

ler olması ve aslında hayatımızda bu 

kadar hızlı kabul görmesinin temelinde 

yatan olgu eş zamanlılık; yani sanal ve 

gerçek evrenler arasında bir ayrım ol-

maması, kullanıcıların gerçek evrende 

yer alırken aynı anda avatarı sayesinde 

sanal evren içerisinde yer alma şansına 

sahip olmaları… Bir kullanıcı istediği 

anda dünyanın herhangi bir yerindeki 

konsere gidebilir, istediği kişilerle sos-

yalleşebilir. 

Sanal evren sanal varlıkların da istenil-

diği gibi kullanılmasına olanak veriyor 

ve tabi bu da birçok farklı pazarlama 

fırsatını hem bireyler hem de şirketler 

için olanaklı hale getiriyor; örneğin 

Dünyanın en büyük online oyunların-

dan birisi olan Roblox içersinde birçok 

dünya markası (örneğin Gucci, Balenci-

aga) farklı genç kuşaklara ulaşabilmek 

için sanal mağazalar açmaya başladı. 

Her ne kadar metaverse yatırımları hız-

la devam ediyor olsa da, unutulmaması 

gereken konulardan biri ise teknoloji; 

henüz metaverse'ün gerçek potansi-

yeline ulaşmak için gereken teknoloji 

ve hesaplama gücüne sahip değiliz ve 

bu güce sahip olmamız yaklaşık 20 yıl 

sürecek. Ayrıca, metavers’ün temelini 

oluşturan sanal gerçeklik ve arttırılmış 

gerçeklik teknolojilerinin, daha fazla 

insanın ilgisini çekecek ücrette olması 

için de daha çok yol almamız gerekiyor. 

Yani henüz metaverse için çok erken 

demek yanlış olmaz.

Peki gelelim asıl soruya, “biz pazarla-

macılar olarak metaverse içeresinde 

nasıl yer almalıyız?”. İlk olarak bah-

settiğim gibi henüz metaverse emekle-

me aşamasında ama hem VR (Virtual 

Reality / Sanal Gerçeklik) hem de AR 

(Augmented Reality / Artırılmış Ger-

çeklik) uzun zamandır hayatımızda. Bu 

teknolojiler konusunda derinleşmek, 

bu teknolojileri içeren içerikler ve pa-

zarlama stratejileri üretmeye başlamak 

için en doğru zaman kesinlikle şimdi. 

Ayrıca, metaverse çok yeni olsa da, şu 

anda devam eden ilgi sebebiyle hedef 

kitlelere ulaşmak için digital pazarla-

ma ve dolayısıyla da dijital reklam için 

daha istekli olmak ve konvansiyonel 

pazarlama yatırımlarını en kısa sürede 

bu alanlara kaydırmak veya her iki ta-

rafı beraber yürütecek stratejiler geliş-

tirmek gerekiyor.

Unutmayalım; metaverse internetin ge-

lecekteki hali, bu yeni hal tüm pazarla-

ma dünyasını yeniden şekillendirecek.

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Yüksekbilgili

Pazarlama Danıșmanı ve Eğitmen

Nișantașı Üniversitesi

zeki@yuksekbilgili.com

yuksekbilgili@gmail.com 

http://www.zeki.yuksekbilgili.com

yeni pazarlama
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İklimlendirme sektörünün lider firmalarından Bosch 
Termoteknik, stratejik hedefleri doğrultusunda, 
sektör dinamiklerine göre çevikliğini, rekabetçili-
ğini artıracak, büyüme ve karlılığını sürdürülebilir 
hale getirecek daha odaklı bir organizasyon yapısı 

oluşturmak amacıyla Bireysel Isıtma Sistemleri ka-
nalında görev değişiklikleri gerçekleştirdi. 

İklimlendirme alanında lider ve uzman Bosch ve 
Buderus markalarını bünyesinde barındıran Bosch 
Termoteknik, her iki marka için farklı satış kanalla-
rıyla ilerleyerek marka pozisyonlandırmasını ayrış-
tırmayı hedefliyor. Bununla birlikte şirket, geçtiği-
miz yıllarda hayata geçirdiği özel mağaza konsepti 
olan Elit ve Premium bayilerine yönelik olarak, satış 
müdürü ve ekibiyle özel hizmet vermeye devam 
ediyor. Bosch Termoteknik satış organizasyonu, iş 
ortaklarının konsept çalışmaları ve yıllardır sektörün 
öncü sadakat kulübü olan Partner Program için de 
ayrı ekiplerle hizmet vererek, müşterilerine sundu-
ğu hizmeti mükemmelleştirmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda şirket içinde gerçekleşen yeniden 
yapılanmayla 1 Şubat 2022 tarihi itibarıyla; Gör-
kem Haki, Pazarlama departmanı altında ‘Konsept 
Yönetimi Müdürlüğü ve Partner Program Sorumlu-
luğu’ görevine atandı. 

Konsept Kanalları Müdürü görevine Buderus Bi-
reysel Satış Kanalı Ülke Satış Müdürü olarak görev 
yapan Salim Kolcuoğlu getirildi. 

Bosch Bireysel Satış Kanalı Ülke Satış Müdürü olan 
Hüseyin Ümit Çilingir de ‘Buderus Bireysel Satış Ka-
nalı Ülke Satış Müdürü’ görevini devraldı. 

Bölge Satış Yöneticisi Volkan Güldaval ise ‘Bosch 
Bireysel Satış Kanalı Ülke Satış Müdürlüğü’ sorum-
luluğunu üstlendi.

klimlendirme sektöründe 30 
yıldır faaliyet gösteren; kom-
bi, klima, şofben ve panel 
radyatör ürün kategorileri 
ile hem yerel hem de ulus-
lararası pazarlardaki öncü 

şirketlerden biri olan COPA Isı 
Sistemleri’nin yeni genel mü-
dürü Oktay Erdinç oldu. Ara-
lık 2018 tarihinden bu yana 
COPA Isı Sistemleri genel 
müdürü olan Ersin Kantar ise 
COPA Endüstriyel Grubu’nun 
yeni CEO’su olarak görevine 
devam edecek.  Oktay Er-

dinç, yeni göreviyle birlikte 
COPA Isı Sistemleri’nin stra-
tejik hedeflerini gerçekleştir-
mek için şirketimize liderlik 
edecek.
Uludağ Üniversitesi Makine 
Mühendisliği bölümünden 
mezun olan Oktay Erdinç, 
yine aynı üniversitede yüksek 

lisans eğitimini tamamladı. 
Otomotiv, iklimlendirme ve 
yenilenebilir enerji sektör-
lerindeki önemli firmalarda 
üst düzey yöneticilik ve genel 
müdürlük tecrübesi olan Ok-
tay Erdinç, görev aldığı firma-
ların hedeflerini gerçekleştir-
mesi ve pek çok yeni yatırım 

projelerinin başlamasında ve 
devreye alınmasında katkı 
sağladı. Son olarak otomo-
tiv sektöründe genel müdür 
olarak görev yapan Oktay 
Erdinç, 21 Şubat 2022 tarihi 
itibariyle COPA Isı Sistemleri 
Genel Müdürü olarak görev 
yapmaya başladı.

Ulusal ve uluslararası birçok 
organizasyonun satış ve ope-
rasyon bölümlerinde bölge ve 
ekip yöneticiliği görevlerinde 
bulunan Yiğit Kanböre, yurt içi 
ve yurt dışındaki rüzgar enerji-
si santrallerine servis ve bakım 
hizmetleri sağlayan Ülke Enerji 
ekibine katıldı. Ülke Enerji’de 
Yurt Dışı Operasyon Müdürü 
görevini yürütecek olan Kan-
böre, konuya ilişkin açıklama-
sında “Dinamik ve tecrübeli 
kadrosu ile Türkiye’deki rüzgar 
enerjisi sektörünün en büyük 
servis sağlayıcısı Ülke Enerji’de 
olmaktan ve uzman bir ekiple 
birlikte yeni bir başarı hikayesi 
için yola çıkmaktan mutluluk 

duyuyorum. Özellikle yurt için-
deki başarısını yurt dışında da 
birçok sahada başarılı projele-
re imza atarak sürdüren Ülke 
Enerji’nin global vizyonuyla 
hareket edecek olmak beni 
fazlasıyla heyecanlandırıyor.” 
ifadelerinde bulundu. Ülke 
Enerji ile el sıkışan Yiğit Kan-
böre, özellikle Avrupa’daki 
başarılı referans projelerinden 
hareket ile firmanın yurt dışın-
daki operasyonlarının gelişi-
minden sorumlu olacak.
Yiğit Kanböre’nin ekibe ka-
tılmasından mutluluk duy-
duğunu belirten Ülke Enerji 
Genel Müdürü Ali Aydın, 
“Rüzgar enerjisi sektörün-

de ilklerin uygulayıcısı Ülke 
Enerji olarak her zaman daha 
büyük hedeflere ulaşacak 
şekilde hareket ediyoruz. Bu-
güne dek yurt içi ve yurt dışı 
yaklaşık 120 farklı santralde, 
1.500’den fazla farklı türbin-
de operasyon gerçekleştiren 
Ülke Enerji’yi daha da ileriye 
taşımak temel amacımız. Bu 
amaçla türbin üreticileri ve 
yatırımcıların servis ve proje 
beklentilerinin üzerinde bir 
hizmet seviyesinde hareket 
etmek istiyoruz. Bu hedeflere 
ulaşmak için de yurt dışında 
güçlü bir operasyon ağına 
sahip olarak başarılı pro-
jeler teslim edecek şekilde 

organizasyon yapılanmasını 
tamamlıyoruz. Yurt dışı rota-
mız için de Avrupa’da başarılı 
referans projelere imza atan 
Yiğit Kanböre’yi, Yurt Dışı 
Operasyon Müdürü olarak 
mevcut güçlü ekibimize dahil 
ettik. Rüzgar enerjisinde ba-
şarıdan başarıya koşan, genç 
ve tecrübeli bir ekip olarak 
Ülke Enerji’nin yükselişini 
izlemeye devam edeceğiz.” 
açıklamalarında bulundu.

Yiğit Kanböre Kimdir?
Yiğit Kanböre DYO, 
ThyssenKrupp gibi önem-
li kuruluşlardaki bölge ve 
operasyon yöneticiliği so-

rumluluklarının ardından son 
olarak WTS Türkiye Ülke Mü-
dürü pozisyonunda bulundu. 
Yiğit Kanböre, son yıllarda 
rüzgar enerjisi sektöründe 
özellikle Avrupa’daki başa-
rılı referans projelere imza 
atmasıyla biliniyor. Dokuz 
Eylül Üniversitesi İnşaat Mü-
hendisliği mezunu olan Yiğit 
Kanböre’nin uzmanlık alan-
ları arasında özellikle rüzgar 
enerjisi servis hizmetinde 
stratejik projelerin geliştiril-
mesi ve organizasyonların 
yeni pazarlarda konumlan-
dırması bulunuyor.

BSH Grup şirketinin Operas-
yondan Sorumlu Yönetim Ku-
rulu Üyesi (COO) görevine Lars 
Schubert atandı. Schubert, 1 
Nisan 2022 itibarıyla üretim, 
geliştirme, inovasyon alanlarıy-
la birlikte Kurumsal Teknoloji 
ile Global Tedarik alanlarının 

sorumluluğunu üstlenecek. 
1995 yılından bu yana BSH’de 
çeşitli görevlerde bulunan 
Schubert, şirketi de çok ya-
kından tanıyor. Chemnitz-
Zwickau Üniversitesi Makine 
Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra BSH’nin 

Traunreut, Almanya’daki lo-
kasyonunda Yüzey Teknolojisi 
ve Analitik Departmanı’nda 
mühendis olarak çalışmaya 
başladı. BSH adına ilk yurtdışı 
görevinde ABD'ye gitti, New 
Bern, North Carolina'da ki ırın 
fabrikasının sorumluluğunu 

üstlendi. Onları; Almanya ve 
diğer ülkelerdeki üretim, ürün 
geliştirme ve üretim yönetimi 
alanlarında çeşitli idari görevler 
takip etti. Schubert 2016 yılın-
da BSH adına Nanjing, Çin’e 
gitti. 2019’dan beri Çin bün-
yesinde Teknolojiden Sorumlu 

Yönetim Kurulu Üyeliği göre-
vini yürütüyordu. 52 yaşındaki 
Schubert, mart ayı sonunda 
görevinden ayrılacak olan Dr. 
Silke Maurer'in yerini alacak. 
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Ayvaz proje firmalarıyla paylaşmak üzere hazır-

ladığı ve iki yıl önce web sitesinde yayımlamaya 

başladığı Bim/Revit® kütüphanesini güncelledi. 

Yurt içinde ve yurt dışında 700’den fazla proje 

firmasının kullandığı kütüphaneye 15 yeni family 

dosyası eklendi. 

Ayvaz proje firmalarıyla daha güçlü bir iş birliği 

yapabilmek adına hayata geçirdiği Bim/Revit® 

kütüphanesini geliştirmeye devam ediyor. Şirke-

tin kurumsal web sitesinde ücretsiz olarak yayım-

lanan ürün çizimleri sayesinde mekanik, elektrik, 
havalandırma ve yangın gibi tesisatların uygula-
maları çok daha verimli yapılabiliyor. 
Yaklaşık iki yıl kadar önce hizmete açılan kü-
tüphane, yerli ve yabancı yüzlerce proje firması 
tarafından kullanılıyor. Sistemde yer alan family 
dosyaları kullanıcıların mekanik tesisat projelerini 
hızlıca tamamlamalarını sağlıyor. Ücretsiz olarak 
sunulan bu çizimler, projelerin yanı sıra eğitimler-
de ve tasarım çalışmalarında da rahatlıkla kulla-
nılabiliyor. Kütüphanede yapılan son güncelleme 
ile birlikte; Ayvaz Akış Anahtarı, İtfaiye Su Alma 
Ağzı, Basınç Düşürücü Vana, Basınç Rahatlatma 
Vanası, Emniyet Ventilleri, Marin Tip Kelebek 
Vana, farklı bağlantı ve genleşme miktarlarına sa-
hip Limit Rotlu Dilatasyon Kompansatörü çeşitleri 

gibi ürünlerin çizimleri de artık sektöre sunuluyor.
Bim/Revit® güncellemesiyle ilgili bilgi veren Ay-
vaz İcra Kurulu Başkanı Serhan Alpagut, “Proje ve 
tasarım üzerine odaklanan, sektörün önde gelen 
yazılımlarını kullanan dinamik bir ekibimiz var. 
Uzun süren eğitimlerinin ardından uygulamaya 
geçerek proje firmalarıyla ve diğer sektör paydaş-
larıyla iş birliklerimizi güçlendirmek adına çalışma 
yapıyorlar. Sistem tasarımının yanı sıra web siteleri 
için görsel doküman ve 3D sanal gerçeklik video-
ları oluşturan bu ekibimiz, ürünlerin çalışma pren-
siplerini içeren animasyonlar da hazırlıyor” dedi. 
“Bu genç ekibin son çalışması, web sitemizdeki 
Bim/Revit kütüphanesinin güncellenmesi oldu. 
Kendilerine emeklerinden ötürü teşekkür ediyo-
rum” diyerek sözlerini noktaladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sürdürü-

lebilirlik hedeflerinin merkezine alan 

Baymak, her geçen yıl kadın çalışan 

sayısını artırıyor. Baymak’ın Türkiye 

çapındaki yetkili servislerinde çalışan 

kadın sayısı 132’ye çıkarken, söz ko-

nusu servislerin yönetimi de yine bir 

kadın yöneticiye emanet.

İklimlendirme sektöründe kadın is-

tihdamını artırma hedefini sürdüren 

Baymak, şirket merkezinin yanı sıra 

Baymak Yetkili Servisleri’nde de aynı 

yaklaşımı sürdürüyor. 

Baymak’ın Türkiye çapındaki yetkili 

servislerinde istihdam edilen kadın 

çalışan sayısı 132’ye ulaşırken, tek-

nik servis ekiplerinin yönetiminden 

de Baymak Satış Sonrası Hizmetler 

Müdürü olarak görev yapan Betül 

Başkır sorumlu. Başkır, kadınlarla 

güçlendirilmiş ekibiyle Türkiye’nin 

dört bir yanında başarılı çalışmalar 

yürütüyor. Baymak’ın tüm birimlerin-

de yönetimde kadın oranı ise yüzde 

40 ile iklimlendirme sektöründe fark 

yaratmaya devam ediyor.

Türkiye’de kendini tamamen 

hava temizlemeye ve daha 

yaşanabilir bir dünya oluştur-

maya adayan Bomaksan’ın 

yeni ürünü DUFILmini,  özel 

tasarım davlumbazı ve yük-

sek emiş gücü ile kaynak 

dumanını kaynağından ya-
kalayarak kaynak dumanı 
kaynaklı meslek hastalıkları-
nı sorun olmaktan çıkarıyor. 
Yeni tasarımı ile geliştirdiği 
özel çözümler sayesinde 
endüstriyel kaynaklı hava 
kirliliğini azaltırken, çalışan-
ların zararlı ve tozlu havayı 
solumasına engel oluyor.

Türkiye’de endüstriyel toz 
toplama ve filtrasyonu ala-
nında toz, duman, yağ 
buharı sorununu etkili ve 
verimli sistemlerle çözen Bo-
maksan, her geçen gün yeni 
ürünleriyle çıtayı daha da 

yükseltiyor.  Bomaksan mo-
bil filtreler, hafif seviyeli toz 
ve duman uygulamaları için 
tasarlanan yeni serisi DUFIL-
mini ile çalışanların zararlı 
ve tozlu havayı solumasına 
fırsat bırakmadan yakalaya-
rak, filtreleyip,  ortama geri 
veriyor. Bu sayede iş hasta-
lıklarına neden olan tozlar 
için kesin çözüm sağlayıp iş 
kazası riskini minimuma indi-
rerek hem daha verimli hem 
de daha güvenli çalışma or-
tamı sunuyor. 

TÜBİTAK’tan toz toplama 
sistemleri alanında hibe alan 

ilk ve tek yerli firma Bomak-
san, endüstriden kaynakla-
nan hava kirliliğinin kontrolü 
için filtrasyon çözümlerini 
ekolojik hassasiyetle üretme-
yi ve pazara sunmayı temel 
görevi olarak kabul ediyor. 
Her türlü toz, duman ve yağ 
buharı problemine çözüm 
olan ürün gamını geliştirme-
ye devam eden firma yeni 
DUFILmini tasarımıyla kulla-
nıcılarına önemli avantajlar 
sağlıyor. Kaynak operatör-
lerinin ergonomik çalışması 
dikkate alınarak tasarlanan 
DUFILmini, kullanıcıları kalite 
beklentilerini karşılamak ve 

hatta onları aşmak konusun-
da da bir adım öne taşıyor. 

DUFILmini serisi mobil filtre 
üniteleri, yüksek verimli 3 
aşamalı kaset filtreleri, 360 
derece dönebilen akrobat 
emiş kolu, yüksek verime ve 
emiş gücüne sahip radyal 
fanı,  filtre doluluk sensörü 
ve filtre çalışma saat sayacı 
ile hem insan sağlığını koru-
yor, hem de üretim verimli-
liğini arttırıyor. Güvenilir ve 
uzun ömürlü sistemiyle kul-
lanıcıların imalat kapasite-
lerini arttırmalarına katkıda 
bulunuyor.

Kaliteli ve uzun ömürlü ürün-
leriyle öne çıkan Bosch Ter-
moteknoloji, müşterilerinin 
ha-yatını kolaylaştırmak üzere 
gerçekleştirdiği geniş kapsamlı 
garanti kampanyasını yıl so-
nuna kadar uzatma kararı aldı. 

‘Görülmemiş Geniş Kap-
samlı Garanti’ sloganıyla 
geçen yıl başlatılan kam-
panyayla Bosch Condens 
2200i W 20kW ve 24 kW, 
Condens 2300i W 24kW, 
Condens 7000i W 24kW 

ve 30 kW, Condens 2500 
W 24kW, Comfort Conden-
se 30kW ve 35 kW ısıtma 
kapasiteli modelleri tercih 
eden kullanıcılara önemli 
bakım ve işçilik avantajları 
sağlanıyor.

2022 sonuna kadar devam 
edecek kampanyayla meka-
nik tesisat ve su kalitesi kay-
naklı işlemler de artık garanti 
kapsamına alınırken, kombi-
lerin kampanya tarihlerinde 
ve Bosch Termoteknik yetkili 

servisi tarafından devreye 
alınmış olması şartı aranıyor
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Elektrik anahtarı ve priz sektörünün 
lideri Panasonic Life Solutions Türki-
ye, elektrik devreleri ve motor koruma 
uygulamalarında kullanılan Yeni ‘VİKO 
Motor Koruma Şalterleri’yle tüketiciye 
kompakt tasarımla birlikte yüksek gü-

venlik sunuyor. Panasonic Life Solutions 
Türkiye, ürünleriyle emniyet ve güvenliği 
en üst seviyede tutmak için hayatı kolay-
laştıran çözümler sunmaya devam edi-
yor.  Yeni VİKO Motor Koruma Şalterleri 
ile motor kontrolü ve koruması tek bir 
ürün ile sağlanırken, sigorta kullanılma-
dan yapılan motor koruma ve şalterle 
koruma sayesinde alandan tasarruf da 

ettiriliyor. Ayrıca kısa devre yaşanması 
durumunda, milisaniyeler içinde motor 
durdurulabiliyor. 
Motor koruması ve kontrol edilmesi, 
pek çok sektörde ihtiyaç duyulan bir 
ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Bu kap-
samda Yeni Viko Motor Koruma Şalter-
leri de ticari binaların ısıtma, havalandır-
ma, iklimlendirme uygulamalarının yanı 

sıra endüstriyel binalardaki pompalarda, 

kompresörlerde ve konveyör sistemler-

de çözüm sağlıyor. VİKO Motor Koruma 

Şalterleri, yüksek performans, kompakt 

yapı, montaj kolaylığı, geniş aksesuar 

ailesi ve tamamlayıcı özellikleri ile her 

türlü dağıtım panosu ve kontrol kabini 

montajlarına uyum sağlıyor. 

Yaşam alanları için kaliteli, güveni-
lir, ulaşılabilir ve fark yaratan ino-
vatif ürünler geliştiren Warmhaus, 
Ewa kombi serisine yeni bir ürün 
ekledi. Ewa 20 kW kapasiteli kom-
bi tasarruflu ısınmada yeni nesil ev-
ler için ideal bir alternatif sunuyor. 
Warmhaus enerjiden maksimum 
faydalanılırken aynı zamanda gaz 
ve elektrikten tasarruf sağlayacak 
ürünler geliştirmek için çalışıyor. 
Bu kapsamda Ewa kombi serisi-
ne yeni eklediği 20 kW kapasiteli 
Ewa kombiyi Mart ayı itibari ile pi-
yasaya sundu.

Warmhaus’un yeni ürünü Ewa 20, 
standart kombilerden daha düşük 
ısıtma ihtiyacı duyan mekanlar için 
seride bir alternatif olarak üretildi. 
Warmhaus’un “Yeni Nesil Evler 
Artık Ewa ile Isınıyor” teması ile 
lansmanını gerçekleştirdiği Ewa 20 
full premix yoğuşmalı kombi; full 
premix sistemi sayesinde enerjiden 
maksimum faydalanılmasını sağ-
larken aynı zamanda daha yüksek 
gaz ve elektrik tasarrufu sağlıyor. 
Elektronik Gaz Adaptif Kontrol Sis-
temi sayesinde yanma kalitesi sü-
rekli sabit tutuluyor ve gazın tüm 

enerjisi kullanılarak yüzde 96,4’e 
kadar verim alınabiliyor. Ayarlana-
bilen ön ısıtma seçimi ile kullanım 
suyu sürekli sıcak tutulabiliyor, bu 
sayede sıcak su bekleme süresi 
minimuma iniyor. Yüzde 100’den 
yüzde 15’e kadar geniş modülas-
yon aralığı ile sıcak kullanım suyu 
kapasitesini kullanıcının ihtiyacına 
göre ayarlayarak hem gaz hem de 
elektrik enerjisinden tasarruf sağ-
lıyor. A sınıfı sıcak su verimliliğine 
sahip Ewa kombi, sıcak kullanım 
suyu gücünü 24 kW’a kadar yük-
selterek dakikada 11 litreye kadar 

sıcak kullanım suyu sağlayabiliyor. 
ErP Yönetmeliğine göre atık gaz-
da en düşük NOx sınıfında  olması 
özelliği ile de doğa dostu bir ürün 
olarak ön plana çıkıyor.
Ewa 20, mart ayı itibari ile 
Warmhaus’un Türkiye çapındaki 
2000 yetkili satış noktasında satı-
şa sunuldu.

İklimlendirme sektörünün 

öncü firmalarından Form’un 

yarım asrı aşan mühendislik 

tecrübesi ve AR-GE’ye verdiği 

önemle yerli olarak ürettiği 

NEFFES Antiviral Hava Temiz-

leme Cihazı, yurtdışından bü-
yük ilgi görüyor. Form Endüstri 
Tesisleri’nin pandeminin etkile-
rini azaltmak ve temiz hava ta-
lebini karşılamak adına yüzde 
100 yerli olarak geliştirip, üre-
timini gerçekleştirdiği NEFFES, 
İngiltere’de yer alan iki farklı 
kurum tarafından tercih edildi.
Epping Ormanı ile çevrili 50 
dönümlük bir arazide eğitim 
veren Forest School London, 

1834 yılından bu yana yüksek 
kaliteli eğitim veriyor. Forest 
School London, pandemiyle 
beraber artan temiz hava ih-
tiyacına çözüm olarak Form 
kalitesini tercih etti. Okulun 
kapalı alanlarının iç havası 
NEFFES-1000-U modeliyle ste-
rilize ediliyor.
İç hava sahasının temizliği için 
Form çözümüne güvenen bir 
diğer kurum da Ionix oldu. 

Havacılık, Askeri ve Medikal 
sektörleri için özel kablo ve 
donanım grupları üreten Io-
nix, İngiltere ve Estonya’da 
konumlanmış fabrikalarında 
üretim gerçekleştiriyor. Ionix’in 
İngiltere fabrikasının iç hava 
sterilizasyonu NEFFES-1000-U 
ile sağlanıyor. Kapalı alan hava 
temizliğini sağlamak adına 
HEPA filtre ve UV-C dezen-
feksiyon teknolojisi içeren 4’lü 

filtre yapısıyla zararlı mikroor-
ganizmalara karşı çoklu ko-
ruma sağlayan NEFFES, sahip 
olduğu teknolojiyle mantar, 
bakteri, küf, partikül ve mik-
roorganizmaları etkisiz hale 
getiriyor. NEFFES’in çok yönlü 
koruma sağlayan dörtlü filtre 
yapısı polen, sigara dumanı 
gibi maddeleri de havadan 
temizleyerek sağlıklı bir ortam 
oluşturuyor.

Yılda 50 bin adetlik pompa üretimi, Türkiye gene-
line yayılmış bayi ve servis ağı, 100’ü aşkın ülkeye 
ihracatıyla sektörünün öncü isimlerinden Standart 
Pompa, yeni teknolojilerle satış sonrası hizmet ka-
litesini daha da yukarıya çıkaracak adımlar atıyor. 
Türkiye genelinde 100’ü aşkın servis ile müşteri is-
teklerini cevaplayan kuruluş, hizmet prosedürlerini 
bulut tabanlı teknolojilerle online’a çeviriyor.  

Hayata geçirilen bulut tabanlı Online Teknik Ser-
vis Programı sayesinde Standart Pompa, servis 
sırasında gerçekleştirilen tüm hizmetleri eksiksiz 
değerlendirebilecek. Servis formları hızlı bir şekilde 

iletilebilecek, servis öncesi ziyaret bilgilendirmele-
ri SMS ile yapılacak, servis hizmeti sonrası online 
anketler ile verilen hizmetin kalitesi izlenebilecek. 
Tüm süreçler daha hızlı ve daha kolayca gerçek-
leştirilecek. 
Online Teknik Servis Programı, Standart Pompa ve 
servisleri arasındaki iletişimi kusursuz bir hale dö-
nüştürürken, nihai kullanıcıların da aldığı hizmetin 
çok daha iyi olmasını sağlayacak. Hizmet veren 
servislerin verimliliği anında tespit edilebilecek, su-
nulan her hizmetin gerektiğinde hızlı müdahaleler-
le müşteri memnuniyetine dönüşmesi sağlanacak. 
Üstelik kağıt formların ortadan kalkması sayesinde 

çevrenin korunmasına da katkı sağlanmış olacak.

İlk olarak Türkiye genelinde en fazla hizmet veren 

50 servis ile başlatılan pilot uygulama, ardından 

tüm Standart Pompa servislerinde kullanılmaya 

başlanacak.

Bu hizmet ile Standart Pompa, servis kalitesini ve 

müşteri memnuniyetini bulutların üstüne çıkaracak.
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ESSİAD organizasyonunda 26 Ocak 2021 tarihinde 

düzenlenen Fan Duvarları Webinarı çevrimiçi ola-

rak gerçekleştirildi.

ESSİAD Eğitim Komisyonu Başkanı Burak 

SATOĞLU’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen 

etkinlikte EBM Papst Satış Müdürü Ozan KARADU-

MAN fan duvarı uygulaması, avantajları, montaj 

detayları gibi konu başlıklarında bilgilendirme ya-

parken, Ziehl Abegg Satış Müdürü Tezcan ALTUĞ 

çoklu fan kullanımları, uygulama örnekleri, fayda-

ları ve örnek fan seçimi hakkında sunum gerçekleş-

tirdi. Katılımcıların yoğun ilgisi ile gerçekleştirilen 

etkinlik soru cevap sonrasında sona erdi. 

Fan Duvarları Webinarının tekrarını https://youtu.

be/Hbi2DeCFJTA adresinden izleyebilirsiniz.

İklimlendirme sektöründe çözüm 
odaklı ve kaliteli üretim anlayışıy-
la hizmet vermeye devam eden 
AFS, dünyanın en önemli ısıtma, 
soğutma ve havalandırma organi-
zasyonlarından biri olan AHR Expo 
2022’de yerini aldı. 
Isıtma, soğutma ve havalandırma 
sektörünün 92 yıldır buluşma nokta-
sı olan AHR fuarı, bu yıl 30 Ocak-2 
Şubat 2022 tarihleri arasında Ame-
rika Las Vegas’da gerçekleştirildi. 
Pandemi dolayısıyla geçen yıl iptal 
edildikten sonra ilk kez düzenlenen 

AHR fuarı yoğun ilgi gördü. ASHRAE 

tarafından gerçekleştirilen Kış Kon-

feransı ise 2.800'den fazla HVAC-R 

profesyoneli, mühendis, mimar, mü-

teahhit ve öğrenciyi bir araya getirdi. 

Konferans kapsamında 50'den fazla 

teknik oturum, tur, sosyal etkinlik ve 

sanal katılımcılar için canlı yayınlanan 

oturumlar yer aldı. 

Las Vegas Kongre Merkezi'nde 

41.228 m2 büyüklüğündeki sergi 

alanında gerçekleşen fuara, 281’i 

uluslararası olmak üzere toplam 

1.573 katılımcı ve 130 medya temsil-

cisi de dahil olmak üzere 43.000'den 

fazla kişi ön kayıt yaptırdı.

Fuarda yerini alan, uluslararası stan-

dartlarda ve çağdaş teknolojileri ken-

dine adapte ederek iklimlendirme 

sektöründe üretim yapan AFS stan-

dına da ilgi yoğun oldu. Ankara ve 

İspanya’da üretim merkezleri ile 81 

ülkeye havalandırma ürünleri ihracatı 

gerçekleştiren AFS Genel Müdür Yar-

dımcısı Ahmet POYRAZ “AHR Expo, 

lider üreticilerin ve yenilikçi tedarik-

çilerin en son teknoloji ürünlerini 

sergilediği bir organizasyon olmak-

la beraber ziyaretçi katılımıyla da 

dünyanın sayılı fuarları arasındadır. 

Hem ziyaretçiler hem de katılımcılar 

AHR Expo ile yeni iş bağlantıları ve 

deneyim paylaşımı konusunda çeşitli 

fırsatlar yakaladı. AFS olarak biz de 

her yıl düzenlenen AHR Expo da ye-

rimizi alıyoruz. Yerli ve yabancı olmak 

üzere birçok sektör temsilcisiyle gö-

rüşme ve ürünlerimizi tanıtma fırsatı 

bulduk. Esnek ve yarı esnek hava ka-

nallarımızı ziyaretçilerin beğenisine 

sunduğumuz standımızda özellikle il-

gili ülke için en önemli sertifikaya sa-

hip UL listed ISOAFSALU UL, ALUAFS 

UL, ALUAFS Dryer Duct ürünlerimiz 

ile birlikte esnek hava kanallarımıza 

olan ilgi fazlaydı. Alanında uzman 

ar-ge ekibimizin çalışmalarının so-

nucunda yenilikçi ürünlerimiz ile yurt 

dışında sayısız önemli projede yer 

alarak ülke ihracatına katkıda bulun-

maya devam edeceğiz” dedi.

DemirDöküm, şirket içinde iş sağlığı 
ve güvenliği kültürünü geliştirmeye 
yönelik çalışmalarına devam ediyor. 
Euroline OSGB (Ortak Sağlık Güven-
lik Birimi) iş birliği ile Bozüyük Üretim 

Tesisleri’nde “5 Duyu Etkinliği” düzen-
leyen DemirDöküm, çalışanlarının beş 
duyu organının önemine dikkat çekti.
İklimlendirme sektörünün öncü mar-
kalarından DemirDöküm, iş sağlığı ve 
güvenliği hedefleri doğrultusunda ça-
lışanlarını bilinçlendirerek, farkındalık-
larını artıracak aktiviteler düzenlemeyi 
sürdürüyor. 

DemirDöküm bu kapsamda Bozüyük 
Üretim Tesisleri’nde Euroline OSGB iş 
birliğinde “5 Duyu Etkinliği” gerçek-
leştirdi. 5 Duyu Etkinliği’nde Demir-
Döküm çalışanlarına sahip oldukları 
dokunma, görme, duyma, işitme ve 
koklama duyularının önemine dikkat 
çeken deneyimler yaşatılırken, çalı-
şanların iş sağlığı ve güvenliğine gös-

termiş olduğu ilgiyi artırmak ve kişisel 
koruyucu donanım kullanımının yay-
gınlaştırılması amaçlandı.
Bine yakın sayıda DemirDöküm çalışa-
nının katıldığı aktivite sonunda iş sağlı-
ğı ve güvenliği konusunda bir yarışma 
da gerçekleştirildi. Yarışma sonunda 
en başarılı sonuca ulaşan çalışanlar, 
çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi. 

Mitsubishi Electric Corporation 
uluslararası kâr amacı gütme-
yen CDP Kuruluşunun, bir kez 
daha Mitsubishi Electric'e iklim 
değişikliği faaliyetleri için en 
yüksek “A Listesi” derecesini 
verdiğini açıkladı. Alınan bu 

yüksek dereceyle Mitsubishi 
Electric'in ticari faaliyetleri ve 
hedefleriyle çevreye verdiği 
önemin yanı sıra kamuoyuyla 
doğru ve zamanında bilgi pay-
laşımı da onaylandı. Mitsubishi 
Electric, iklim değişikliği kate-

gorisinde daha önce de beş 
farklı yılda A Listesinde yer aldı.
Mitsubishi Electric'in çevre gi-
rişimleri, “herkes için daha iyi 
bir gelecek sunmak amacıyla 
hava, kara ve su kaynaklarını 
kalbimiz ve teknolojilerimizle 

korumak" olarak belirlenen 
Çevresel Sürdürülebilirlik Viz-
yonu 2050* politikalarını yan-
sıtıyor. Bu politika; enerji tasar-
ruflu ürün ve sistemler ile son 
teknoloji altyapılar geliştirmeyi, 
global değer zincirinin çevresel 

etkilerini azaltmayı ve nihai 
olarak karbondan arındırılmış 
daha sürdürülebilir global bir 
çevreye ulaşmayı hedefliyor.

Erbay, 35 yıllık tecrübe ve bi-
rikimini 15.750 m² kapalı ala-
na sahip yeni tesisine taşıdı.

Erbay, büyüyen makine 
parkuru, yeni teknolojilerle 
artan üretim kapasitesi ve 

genişleyen kadromuyla hiz-
met vermeye devam edeceği 
yeni adresi;

Deliklikaya Mah. TESKOOP Özel 
Endüstri Bölgesi Alpdağ Cad. 
No:37 Arnavutköy / İSTANBUL
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E.C.A., Arceus elektrikli kombi 

ile doğalgazın bulunmadığı 

bölgelere ideal ısıtma çözümü 

sunuyor. Çevre dostu Arceus 

kombi, minimal boyutları ve 5 

farklı kapasite seçeneğiyle kul-

lanıcısına hem ısınma konforu 
hem de sıcak su kullanımında 
kolaylık sağlıyor. 
İklimlendirme sektörünün 
öncülüğünü 35 yılı aşkın tec-
rübesiyle sürdüren E.C.A., çev-
reye duyarlı ısıtma çözümlerini 
kullanıcısıyla buluşturmaya 
devam ediyor. Doğalgazın bu-
lunmadığı bölgelere özel tasar-
lanan Arceus elektrikli kombi, 
özel alaşımlı rezistansı sayesin-
de yüksek verim sunuyor. The 

Chicago Athenaeum tarafın-
dan düzenlenen tasarım ya-
rışmasında İyi Dizayn Tasarım 
Ödülü’ne layık görülen Arceus, 
678 x 410 x 288 mm minimal 
boyutları ve dekoratif endüst-
riyel tasarımıyla kullanıcısının 
zevklerine hitap ediyor. 12 kW, 
15 kW, 18 kW, 24 kW ve 27 
kW olmak üzere 5 farklı kapa-
site seçeneğine sahip Arceus, 
38 dB sessiz çalışma özelliğiyle 
de dikkat çekiyor.

Comfort modu ile sıcak su 
kullanım konforu
Elektrik enerjisi kullanımıyla 
çevre dostu bir çözüm sunan 
Arceus elektrikli kombi, sa-
hip olduğu kontrol sistemiyle 
de güvenli ısınmayı evlere ta-
şıyor. Arceus, sistemdeki ısıl 
ihtiyaca göre 2 kW ya da 3 
kW dirençleri on/off şeklinde 
devreye alarak geniş bir ara-
lıkta modülasyon yapılma-
sını sağlıyor. Donmaya karşı 

özel koruması ile zorlu iklim 
şartlarında tesisatı korumaya 
alan Arceus, ısıtma ve sıcak 
su kullanımı ihtiyaçlarını 
yüksek verimle sağlamasıyla 
da tüketici ve çevre dostu 
bir ürün olarak ön plana çı-
kıyor. Enerji verimli pompası 
sayesinde ErP sistemine uy-
gun bir yapıya sahip Arceus, 
comfort modu ile sıcak suya 
en hızlı şekilde erişim imkanı 
veriyor.

Yüksek verimli iklimlendirme çözümleri 
sunan COPA Isı Sistemleri, sektörün 
güçlü oyuncularından Baran Isı ile dist-
ribütör bayilik için anlaşmaya imza attı. 
Bu iş birliği ile COPA, ürünlerinin Mar-
mara Bölgesi’ndeki satış ve dağıtım ağı-
nı güçlendirerek 2022 yılındaki büyüme 
hedeflerini gerçekleştirmeyi planlıyor.
İklimlendirme sektörünün yenilikçi ve 
öncü markası COPA, çevreye saygılı, 
üstün tasarruf sağlayan ve yenilikçi ürün 
gruplarını en kaliteli ve en hızlı şekilde 
kullanıcılarıyla buluşturmaya devam 
ediyor. Yurt içinde 30’un üzerinde dist-

ribütör bayiliği ile tüketicilerine ürün 
ve hizmet veren COPA, bu doğrultuda 
Türkiye’nin en büyük distribütör bayi-
lerinden Baran Isı ile anlaşma sağladı. 
COPA, Marmara Bölgesi’nde güçlü 
satış kanallarına sahip olan Baran Isı ile 
gerçekleştirdiği bu çözüm ortaklığıyla 
birlikte sektördeki büyüme ivmesini art-
tırmayı hedefliyor.
Bayilik anlaşması hakkında bilgi veren 
COPA Türkiye Satış Müdürü Can M. 
Zengin, “Sektörümüzün tecrübeli ve 
başarılı bayilerinden biri olan Baran Isı 
ile çalışmaya başlamaktan dolayı mut-

luluk duyuyoruz. İşimize katma değer 
sağlayacağına inandığımız Baran Isı, 
satış kanalında da COPA’ya önemli bir 
güç kazandıracak. Bu anlaşmayla birlik-
te Marmara Bölgesi’nde daha çok satış 
noktasına ulaşmayı ve iş ortaklarımıza 
yeni fırsatlar sunmayı hedefliyoruz. Satış 
ve dağıtım alanındaki ağımızı genişlet-
tiğimiz bu anlaşmayla birlikte müşte-
rilerimizin taleplerine daha hızlı yanıt 
vereceğiz.” dedi.  
Baran Isı Genel Müdürü Yücel Baran 
ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: 
“Baran Isı olarak COPA gibi sektörün 

önemli markalarından biriyle anlaştığı-
mız için çok mutluyuz. Ekip olarak tüm 
şubelerimizde COPA’nın ürünlerini daha 
çok kullanıcı ve iş ortağımıza ulaştırmak 
için var gücümüzle çalışacağız. Bu an-
laşma sonucunda müşterilerimize daha 
hızlı ve katma değerli çözümler sunmayı 
hedefliyoruz.”

Çevreci üretim teknolojileri ve enerji 
verimli ürünleri ile sektöre öncelik eden 
Üntes, 2018 yılı Haziran ayında yatırımı-
nı tamamlayarak devreye aldığı güneş 
enerjisi santralinde yaklaşık 4 yıldır ken-
di enerjisini kendi üretiyor. Ankara Ka-

zan’daki üretim tesisinin çatısı üzerine 
kurulu olan sistem toplam 3.000 adet 
panelden oluşuyor ve 810 kWp kurulu 
güce sahip. Tesis yıllık elektrik üretim 
değerleriyle ortalama 12.000 adet ağacı 
kurtarma ve 597 ton CO2 salımına en-
gel olma kapasitesiyle öne çıkıyor. 
Üntes tükettiği enerjinin %100’ünü 

Güneş enerjisinden elde etti. Günü-
müzde fosil kaynaklardan elde edilen 
enerji arzında yaşanan ciddi sıkıntılar, 
yenilenebilir doğa dostu enerji kay-
naklarının önemini bir kez daha ortaya 
çıkardı. Doğa dostu üretim felsefesi ile 
bu yöndeki çalışmalarına hız kesmeden 
devam ede Üntes güneş enerji panelleri 

ile ürettiği elektrik sayesinde tüketiminin 
tamamını çevreci enerji kaynaklardan 
karşıladı. Üntes 2021 yılında ürettiği 
911,52 MWh elektrik ile bugüne kadar 
güneş enerjisi santrali ile kendi enerjisini 
üreterek yaklaşık 2.191 ton CO2 salını-
mına ve 41.374 ağacın yok olmasına 
engel olmuştur. 

Küresel iklim değişikliğine, sürdürüle-
bilirliğin önemine ve iyi yaşam hakkına 
dikkat çekmek amacıyla denizlere yel-
ken açan İzocam Yelken Takımı, Bod-
rum Açık Deniz Yelken Kulübü (BAYK) 
tarafından düzenlenen Schüco BAYK 
Kış Trofesi ikinci ayağını 2 ayrı ödülle 
tamamladı! Yedi etaptan oluşan ve her 
ayağı iki günü kapsayan Schüco BAYK 
Kış Trofesi’nin ikinci ayağı 5-6 Şubat 
2022 tarihlerinde gerçekleşti. Toplam-
da 27 teknede yaklaşık 250 sporcu-
nun katıldığı yarışlarda; İzocam Yelken 
Takımı IRC-B sınıfında ilk gün 2’ncilik, 
ikinci gün ise 1’incilik ödülünü alarak 
podyuma çıktı.

“Sürdürülebilir yarınların arkasında 
İzocam var” mottosuyla yelken açan 
İzocam Yelken Takımı, profesyonel ya-
rışçıların yanında Sailmaster ekibinden 
temel yelken eğitimi almış İzocam ça-
lışanlarının da dâhil olduğu iddialı bir 
ekibe sahip. 8 üyesi profesyonel spor-
culardan, 2 üyesi ise İzocam çalışanla-
rından oluşan İzocam Yelken Takımı, 
2022 yılı boyunca BAYK Bodrum Kış 
Trofesi, MIYC Marmaris Kış Trofesi ve 
Bosphorous Cup olmak üzere toplam-
da 3 trofe ve 30 yarışta yer alacak.
Yalıtımın lider markası İzocam, hika-
yesinin başladığı 57 yıl önce varoluş 
amacını, doğal kaynaklara zarar ver-

meden, can ve mal güvenliğini dikkate 
alarak, enerji tasarrufu ve konfor sağ-
layan çevreci ve sürdürülebilir yalıtım 
çözümleri geliştirmek olarak tanımladı. 
Bu hedef doğrultusunda, kaynakların 
verimli kullanılması, iklim değişikliği, 
sürdürülebilir yapıların inşası, enerji ta-
sarrufu, çevreyi koruma ve yaşam kali-
tesini iyileştirme motivasyonu ile çalışan 
şirket, kurulduğu ilk günden bu yana 
ürettiği yalıtım ürünleriyle 650 milyon 
tonun üzerinde CO ’in atmosfere salı-
mını önledi. 2030 yılına kadar direkt ve 
indirekt sera gazı emisyonlarını en az 
%33 azaltmayı, 2050 yılına kadar da 
karbon nötr olmayı hedefleyen İzocam, 

sera gazı emisyonlarının azaltılması, su 
tüketimlerinin ve atık su oluşumlarının 
sınırlandırılması, alternatif hammadde 
kaynaklarının üretim süreçlerine adap-
te edilmesi ve döngüsel ekonomiye 
katkı sağlayacak yatırım planlarını 2021 
itibariyle devreye almaya başladı. Attığı 
her adımda sürdürülebilirliği merkeze 
alan İzocam, 2022 yılının başında da 
küresel iklim değişikliğine dikkat çe-
kerek, ‘iyi yaşam’a ve ‘sürdürülebilir 
yarınlar’a öncülük etme misyonuyla da 
İzocam Yelken Takımı’nı kurdu.
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Katma değer sağlayan performans 
çözümleriyle yapı profesyonellerinin 
güvenilir çözüm ortağı Knauf, 2022 
yılında sistem satışlarına daha fazla 
odaklanarak, yapı sektöründeki ayak 
izini daha da artıracak. 2022 büyüme 
hedeflerini sistem satışları odağında 
kurgulayan Knauf, sistem satışlarıyla 
projelerin; yangına dayanım, ses ya-
lıtımı ve depreme karşı mukavemet 
gibi tüm ihtiyaçlarına tek elden çözüm 
sunarken, yüklenici, mimar ve yapı 
şirketlerinin zaman ve maliyetten ta-
sarruf etmesini sağlayacak. 
Knauf’un 100’ün üzerinde sistem 
kombinasyonuna sahip olduğunu kay-
deden Knauf Türkiye Genel Müdürü 

Ali Türker, “Knauf Türkiye olarak, dört 
üretim tesisimiz, 250’yi aşkın bayimiz 
ile çözümlerimizi sektörle buluşturu-
yoruz. 90 yılı aşkın global tecrübemiz 
ve bu zamana kadar ülkemizde ürün 
ve sistem çözümlerimizle imza attı-
ğımız yüzlerce AVM, hastane, okul, 
rezidans, termik santraller gibi farklı 
sektörlerdeki proje ile yapı sektörü-
nün en önemli ve güçlü çözüm ortağı 
olduk. Güçlü dağıtım ağı önemsediği-
miz konuların başında geliyor. Satışla-
rımızın büyük kısmını da bayilerimiz 
aracılığı ile yaptığımız için bu kanalı 
yatırımlarımızın dönüşümü açısından 
oldukça önemsiyoruz. Sistem satışları, 
pandemiden önce de yoğunlaştığımız 

bir alandı. Bu hedefimizi bu yıl da 
sürdüreceğiz. 2022 yılında yine ön-
celiğimiz ve ana odağımızda, sistem 
çözümlerimizle projelerin çözüm or-
tağı olmak yer alıyor. 2022 yılı sistem 
çözümlerimizi, ürünlerimizi ve tekno-
lojilerimizi yapı sektörüne daha fazla 
anlatacağımız bir yıl olacak.”  

Knauf ürünlerinin projelere ve yapı 
sektörü profesyonellerine ses yalıtımı, 
akustik, darbe dayanımı gibi birçok 
avantaj sağladığını vurgulayan Türker, 
“Tüm ürünlerimizin bütün bileşenle-
riyle yer aldığı, yapının ihtiyaçlarına 
göre yüzlerce farklı kombinasyonun 
kurgulanabildiği sistem çözümleri-

miz, yapı profesyonellerine sağladığı 
maliyet, zaman tasarrufu ve bütün 
yapı bileşenlerinin uyum içinde ol-
masını garanti ediyor. Sistemlerimiz, 
tüm sürecin tek elden yönetilmesini 
kolaylaştırıyor. Bu sayede sorunlar ola-
bildiğince azalıyor, süreç hızlanıyor ve 
inşa süreci olabildiğince kolaylaşıyor. 
Yüklenicilerin, mimarların ve yapı fir-
malarının iş yükü azalıyor, yönetmeleri 
gereken süreç en aza iniyor. Odaklan-
maları gereken farklı alanlara daha 
fazla odaklanabiliyor.” dedi. 

Warmhaus 2021 yılında yurtiçinde 
gerçekleştirdiği kazan satış adetlerini 
iki katına çıkarttı.  Warmhaus merkezi 
ısıtma sistemleri için sunduğu kazan 
serisi ile, özellikle konut projeleri, üni-
versite, okul, tesis, yurt, lojman ve otel 
gibi büyük projelerin tercihi oldu.

Warmhaus yüzde 100 yerli sermaye 
ile üretimini gerçekleştirdiği duvar 
tipi yoğuşmalı kazan satışlarında 

adet bazında yurtiçinde 2021 yılında 
satış adetini iki katına çıkarttı. 

Warmhaus Genel Müdürü M. Kağan 
Turan konuyla ilgili olarak şunları söy-
ledi: “Duvar tipi yoğuşmalı Viwa ka-
zan serimiz ısıtma gücü seçenekleri ile 
merkezi sistemler için verimli çözümler 
sunuyor. Kazan satış adetlerimizi 2021 
yılında iki katına çıkartarak pazar pa-
yımızı da artırmayı başardık. Yüksek 
kapasiteye sahip, düşük yakıt tüketimi 
ile tasarruflu kazan serimiz, bu özellik-
leri ile konut projeleri, üniversite, okul, 
tesis, yurt, lojman ve otel gibi büyük 
projeler tarafından tercih ediliyor”.

Warmhaus’un duvar tipi yoğuşmalı 
Viwa kazan serisi 50, 65, 90, 115, 
125 ve 150 kW ısıtma gücü seçe-
nekleri ile merkezi sistemler için 
ideal çözümler sağlıyor. Warmhaus 
kazanların tercih edilmesindeki öne 
çıkan unsurlardan birisi montajda 
sağladığı kolaylık. Duvar tipi yoğuş-
malı yüksek kapasiteli Viwa kazan 
serisi, kompakt boyutları ve hafif ya-
pısı ile kolay kurulum imkânı sunu-
yor. Dahili Kaskad Modülü ve akıllı 
soket sistemi sayesinde kurulumda-
ki hata payları ortadan kalkıyor,  za-
man ve işçilik ücretlerinde tasarruf 
sağlanıyor. 

Ürünlerinde daima teknolojisi ve ta-
sarımı ile fark yaratmayı amaçlayan 
Warmhaus kazanda da bu bağlamda 
siyah renkli üretimi ile farklılaşıyor.  
Döküm eşanjörlü Viwa 90-150 kazan 
serisi daha az yanma zamanı ile daha 
iyi sıcaklık elde ediyor. Döküm eşan-
jör ısı iletkenlik performans değerleri 
ile yakıt kullanımında enerji tasarrufu 
sağlıyor. Yüksek modülasyonlu Viwa 
kazanlar dış hava sıcaklık sensörü ile 
anlık dış hava sıcaklık değişimlerini 
algılıyor ve buna göre kalorifer suyu 
sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor. 
Viwa kazanlar, yoğuşma teknolojisi 
ile yüzde 97’ye kadar verim sağlıyor.

Müşteri memnuniyeti ve kon-
forunu işinin merkezine alarak 
‘Çok Şey İsteyenlere’ motto-
suyla yola çıkan De Dietrich 
bayilerindeki ürün gamını her 
geçen gün genişletiyor. Su 
teknolojilerinde Avrupa’nın 
önemli markalarından biri olan 
İtalyan DAB’ın hidrofor ve atık 
su terfi istasyonları, De Dietrich 
bayilerinde kaliteli ve perfor-
manslı ürünleri tercih eden 
tüketicileri bekliyor.
“Çok şey isteyenlere” motto-
suyla performans ve uzman-
lığı aynı potada buluşturan 

De Dietrcih, sunduğu inovatif 
çözümlerle pazardaki varlığını 
güçlendiriyor. Şirket, 45 yıldır 
Avrupa’nın sayılı üreticileri ara-
sında yer alan İtalya merkezli 
DAB’ın su teknolojisi ürünlerini 
müşterilerinin hizmetine sunu-
yor. 
DAB’ın ürün portföyünde yer 
alan ve tasarım alanında dün-
yanın en prestijli ödül kuruluşu 
olan IF Design Award 2013 
ödülüne sahip Esybox hidrofor, 
büyük villa ve az katlı bina-
lar için özel çözümlere sahip. 
2015 yılında tüketicilerin kul-
lanımına sunulan daha küçük 
boyutlu Easybox mini ise villa 
ile işletmeler için hijyenik çö-
zümler sunuyor. Farklı binaların 
ihtiyaçlarına odaklanan şirket, 
son ürün olarak yüksek katlı 

çok daireli binalar için Esybox 
Max’ı geliştirdi. Easybox Max 
de ailenin ilk üyesinin izinden 
giderek 2021 yılında IF Design 
ödülünü kazandı. 
Easybox kategorisinde yer alan 
ürünlerin tamamı; ergonomik 
tasarımı, LCD ekranı, duvara 
asma imkânı, dahili basınç 
sensörü, susuz çalışmaya karşı 
akış sensörü, donmaya karşı 
sıcaklık sensörü, 45 dB’lik ses-
sizlik ve 8 metre emiş kabiliyeti 
özelliklerini bir arada taşıyan 
tek ürün olma özelliğiyle su 
teknolojileri pazarında rakiple-
rini geride bırakıyor. 
DAB teknolojisi ile üretilen Ge-
nix atık su terfi cihazları da De 
Dietrich bayilerinde satışa su-
nulan bir başka ürün grubunu 
oluşturuyor. Ürün, tuvalet, duş 

ve lavabodan gelen atık suyun 
yer çekimiyle tahliye edilemedi-
ği her yerde kompakt yapısıyla 
rahatlıkla kullanılabilen, ideal 
mimari bir çözüm sunuyor. 
Genix 6 modeli; her türlü ya-
pıda, gideri olmayan bir odanın 
dönüştürülmesinde, bodrum 
katına yapılması planlanan 
tuvaletlerde, merdiven altı ya 
da ardiye gibi ölü bir bölgenin 
banyoya dönüştürülmesinde 
kullanılabiliyor. 
Çok giderli yapılar için de çö-
züm üreten DAB bünyesindeki 
Fekabox ve Fekafos atık su terfi 
istasyonları da kalite ve tüke-
tici dostu yaklaşımı bir arada 
sunuyor. Alternatifli giriş çıkış 
bağlantıları ve bu bağlantı nok-
talarına işaretlenen sembolleri 
ile kullanım kolaylığı sağlayan 

cihazın tüm bağlantı nokta-
ları koku ve hijyen unsurlarını 
sağlayacak şekilde sızdırmaz-
lık ekipmanlarıyla donatıldı. 
Fekabox ve Fekafos ürünlerini 
verimlilik, düşük enerji, bakım 
maliyetleri, kolay kurulum ve 
uygulama, korozyonun tama-
men önüne geçilmesi, işçi sağ-
lığı ve ulaşılabilir yaygın servis 
ağı avantajlarını kullanıcılarına 
sunuyor.
DAB ve De Dietrich kalitesinin 
buluştuğu ürünlerin tamamı, 
De Dietrich bayilerinde tüketi-
cilerini bekliyor.
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COPA Isı Sistemleri, 15-18 Şubat 
tarihlerinde Rusya’daki ısıtma, 
soğutma ve iklimlendirme sektö-
rünün prestijli fuarlarından Aqu-
atherm Moskova’ya katıldı. Rusya, 
BDT ve Doğu Avrupa'daki sektörün 
en büyük etkinliği olan Aquatherm 
Moskova  Fuarı’nda 35 farklı ülke-

den HVAC sektöründen 800’ün 
üzerinde firma ile 27 binin üzerinde 
profesyonel ziyaretçi katıldı.

Fuarda önemli iş birliklerine imza 
atan COPA, 4 gün boyunca sektör-
deki üretici, müşteri, tedarikçi ve 
iş ortaklarının da içinde bulundu-
ğu farklı ülkelerden ziyaretçilerini 
standında ağırladı. COPA’nın Eo-
mix Plus, Eomix ve Eon kombileri; 
Nixa12 hermetik şofbeni; panel 

radyatör ve renkli panel radyatörleri 
gibi yüksek verimli, uzun ömürlü ve 
çevre dostu ürünleri ziyaretçilerden 
tam not aldı.

Fuarda çok yoğun ilgiyle karşılaş-
tıklarını ifade COPA Isı Sistemleri 
Pazarlama Müdürü Deniz Baskak: 
“COPA olarak 20 yıldır ihracatta 
lider konumdayız. %80 ihracat 
oranına sahip şirketimiz 4 kıtada 
40'tan fazla ülkede faaliyet gösteri-

yor. Hedeflerimizi yüksek tutuyoruz 
ve bu hedeflere ulaşabilmek adına 
bu tür fuarlar bizim ve sektörümüz 
açısından çok kıymetli. Yakın za-
manda Türkiye’de “Takın, Unutun” 
kampanyasıyla tanıtımını yaptığımız 
Eomix Plus kombimiz bu fuarda da 
büyük beğeni topladı. 30. yılımızı 
kutlayacağımız 2022 yılında da yeni 
yatırımlara imza atmaya ve yeni 
ürünler geliştirmeye devam edece-
ğiz.” dedi.

Masdaf, atık su uygulamalarına özel 
olarak geliştirdiği UKMS Kendinden 
Emişli Atık Su Pompaları ile; kana-
lizasyon sularını ve endüstrilerdeki 
atık suları, ortama koku yaymadan 
ve atık su sızdırmadan transfer ede-
rek, biyolojik hayatı ve insan sağlığını 
koruyor.  
Dünya nüfusunun hızlı artışına ve 
sanayileşmeye paralel olarak su kay-

naklarımızda ki kirlilik oranı hızla 
artıyor. Kanalizasyon sularının ve en-
düstrilerdeki atık suların transferinin 
güvenli bir şekilde sağlanması hem 
ekolojik hayat hem de insan sağlığı 
açısından büyük önem taşıyor.  Pom-
pa sistemleri sektörünün lideri Mas-
daf, atık su uygulamalarına yönelik 
olarak, çevreci bir anlayışla geliştir-
diği UKMS Kendinden Emişli Atık Su 
Pompaları ile kanalizasyon gibi kirli 
suları ve endüstrilerdeki atık suları, 
ortama koku yaymadan ve atık su 
sızdırmadan transfer ederek, biyolo-
jik hayatı ve insan sağlığını koruyor.  
Üstün bir dizayna sahip olarak geliş-
tirilen UKMS Kendinden Emişli Atık 
Su Pompalar, çevreci bir yaklaşımın 

yanı sıra işletmede de büyük avantaj 
sağlıyor. Güçlü yataklama elemanları 
sayesinde uzun yıllar zor koşullar al-
tında çalışabilen UKMS pompaların 
katı partikül geçirgenliği 76 mm’ye 
kadar çıkabiliyor. Bu sayede atık su-
ların transferi esnasında, katı ve lifli 
partiküller nedeniyle pompa sistem-
lerinde tıkanma yaşanması önlene-
rek, işletmelerin pompa sistemlerin-
den kaynaklı bir kesinti yaşamasının 
önüne geçiliyor. 
Masdaf’ın atık su uygulamalarına 
yönelik olarak dizayn ettiği UKMS 
serisi pompalar, kolay temizlenebilir 
olmasıyla da işletmelere bakım ko-
laylığı sunuyor. Pompanın gövdesin-
de  bulunan temizleme kapağı sa-

yesinde, basılan akışkanın içerisinde 
bulunan büyük parti-küller, pompayı 
tıkadığında, pompanın tesisattan sö-
külmesine gerek kalmadan bakımı 
yapılabiliyor. Kolay bakım özelliği,  
acil müdahale durumunda sistemin 
kesintiye uğramadan çalışması açı-
sından da büyük önem taşıyor. 
Farklı kapasitelerde 2”, 3”, 4”, 6”, 
8”, 10” çıkışlı 6 model seçeneği bu-
lunan UKMS pompalar özellikle otel, 
hastane, endüstrierdeki atık suların 
tahliyesinde, şantiyelerde kazı sula-
rının tahliye edilmesinde ve yağmur 
suyu ve taşkın sularının deşarj edil-
mesinde de etkili çözümler sunuyor. 

Çevreyi ve doğal kaynakları koruma 
gerekliliğinin farkında olan Leg-
rand, yaşam alanları için çevreye 
duyarlı yüksek teknolojide çözüm-
ler sunuyor. 

Netatmo, kullanışlı, güvenilir ve erişe-
bilir ürünler ile evinizdeki zamanınızı 
daha kaliteli geçirmenizi ve günlük 
hayatınızı kolaylaştırmayı amaçlıyor. 
Netatmo, akıllı radyatör vanaları ile 
merkezi ısıtma sistemli evinizin sı-
caklık kontrolünü yaparak evinizin 

ekonomisine katkı sağlarken aynı za-
manda enerji tüketiminizi azaltarak 
çevreyi koruyor. Oda sıcaklığını ger-
çek zamanlı analiz ederek güneş ışığı 
seviyesine ve oda kullanımına göre 
ısıtmayı ayarlıyor. Daha fazla enerji 
tasarrufu için Açık Pencere Algıla-
ma özelliği ile eğer bir açık pencere 
farkedilirse radyatör otomatik olarak 
kapanıyor. Bu sayede Netatmo, kul-
lanıcısına maksimum hassasiyet ve 
enerji tasarrufu sağlıyor. Netatmo 
Enerji uygulaması ile geçmişe dönük 

verilerinize ulaşarak enerji tüketimi-
nizi gözlemleyebiliyor aynı zamanda 
Apple HomeKit, Alexa ve Google 
Asistan sayesinde sıcaklığı sesinizle 
kontrol edebiliyorsunuz. Netatmo 
ile dışardaki hava sizi etkilemeden 
evinizde her zaman doğru sıcaklığı, 
konforlu ve ekonomik bir şekilde ko-
ruyun. Enerji tasarrufunda dünyanın 
en önemli kuruluşlarından biri olan 
Legrand, bunu başarmak için toplam 
enerji tüketimini azaltmayı taahhüt 
ediyor. Tüm iştirakler ve tüm endüst-

riyel, lojistik ve ticari alanlar bu sürek-
li iyileştirme girişimi ile ilgileniyor. Her 
üretim merkezinde ilerleme alanları 
belirlenerek daha az tüketim için ey-
lem planları uygulanıyor. Öte yandan 
Legrand, tüm fabrikalarında çevrenin 
ve doğal kaynakların korunmasında 
büyük önem taşıyan alternatif yakıt 
ve hammaddeleri kullanarak enerji 
tasarrufuna katkı sağlıyor.

Türkiye genelindeki bayilik çalışmaları-
na devam eden Üntes Antalya’daki 4. 
Bayisi Mekant Mühendislik ile Nibe Isı 
Pompası ve Hisense Split Klima ürünle-
rini kullanıcılar ile buluşturuyor.
53 yılı aşkın tecrübesi ile iklimlen-

dirme sektöründe faaliyet gösteren 
Üntes, Nibe Isı Pompaları ve Hisense 
Split Klimaları ile Türkiye çapındaki 
bayilik çalışmalarına devam ediyor. 
Enerji verimli, düşük ses seviyeli, 
yüksek teknolojiye sahip Isı Pompa-

sı ürünlerinin yanı sıra Hisense Split 
Klimalarını da satışını yapan Üntes, 
Mekant Mühendisliğin Üntes ailesi-
ne katılması ile Antalya’da 4. bayisi 
ile ürünlerini kullanıcıların beğenisi-
ne sunuyor.





Fanmak Genel Müdürü Ulaş Çifci ile Fanmak'ın hedefleri ve 

ürün gamı hakkında konuştuk. 

∂  Bize ürün gamınızın son durumundan ve 

 üretim faaliyetlerinizden bahseder misiniz?

Ürün gamımız

• Klima santralleri

• Çatı tipi rooftop 

• Chiller
• Nem alma santrali
• Aksiyel fan
• Jetfan
• Isı geri kazanım cihazı
• Kanal tipi Fanlar
• Absorbsiyonlu nem alma santrali
• Çatı fanları üretimimiz bu cihazlar üzerinden 2022 yılında da
üretimlerimiz devam edecek
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 " %100 yerli sermaye ile ülkemizin 

FANMAK GENEL MÜDÜRÜ 
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ÇATI TİPİ ROOFTOPLARIMIZIN VE NEM ALMA 

SANTRALLERİMİZİN TASARIMLARINI A’DAN Z’YE 

DEĞİŞTİRME KARARI ALDIK

∂  Fanmak’taki son gelişmeler ve Ar-ge çalışmalarınız 
 hakkında da bilgi verir misiniz?

Şu an da öncelik hedefimiz, 2023 yılında ISK-SODEX fuarında 
sergilemek üzere çatı tipi rooftoplarımızın ve nem alma sant-
rallerimizin tasarımlarını A’dan Z’ye değiştirme kararı aldık ve 
bunun  üzerine arkadaşlarımızla çalışmalara başladık.

Diğer yandan da aksiyel fan ve jetfanlarımızda kendinden 
flanşlı üretimi için yeni bir makine parkuru kurma kararımız 
var. Güncel makinemizi bunun için revize yapımına başladık, 
çalışmalarımız devam ediyor. En yakın zamanda sizlerle de pay-
laşacağız.

HEM SON KULLANICIYA HEM DE ARACI FİRMALARA 

ÇALIŞIYORUZ

∂  Hedef kitleniz hakkında da bilgi almak isteriz.

Yurt içi ve yurt dışı projeleri takip ediyoruz. Satış ekibimizin 
proje takip konusunda çok başarılı olduklarını düşünüyorum. 
Satış ekibimizi büyütüyoruz. Hem son kullanıcı hem de aracı 
firmalarla çalışıyoruz. Tabii bayilerimiz var, yurt içinde ve yurt 
dışında direkt satışımız olan ülkeler var, distribütörlük verdiği-
miz ülkeler var.

∂  Satış sonrası hizmetleriniz nelerdir?

Satış sonrası hizmetlerimizde çok hızlı olduğumuzu gururla 
söyleyebilirim. Yurt içinde bölge bölge yetkili servislerimiz var. 
Bunlardan bahsetmek gerekirse Marmara bölgesine ve İç Ana-
dolu bölgesine  kendi fabrikamızdan direkt servis hizmeti veri-
yoruz. Ege bölgesinde, Karadeniz bölgesinde, Güney Anadolu 
ile Doğu Anadolu’da yetkili servislerimiz var. Onlar ile iletişime 
geçerek servislerimizi  sağlıyoruz.

%100 YERLİ SERMAYE İLE ÜLKEMİZİN 

SANAYİLEŞMESİNDE BİZİMDE PAYIMIZIN OLMASI 

BİZLERE GURUR VERİYOR

∂  %100 yerli sermayesi olan bir firmasınız. 
 Bunun artıları ve eksileri nelerdir?

Artılardan bahsetmek gerekirse; %100 yerli sermaye ile ülke-
mizin sanayileşmesinde bizimde payımızın olması bizlere gurur 
veriyor. 
Hele ki 2’inci nesil bir firma olmak gurur verici. Eksileri bence 
yok, işinizi doğru yapıyorsanız başarılıysanız bunun eksileri ol-
muyor diyebilirim. 

DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINA İHRACAT YAPMAK, 

DÜNYADA MARKALAŞMAK EN BÜYÜK HEDEFİMİZ

∂  İhracatta kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz? 
 Hangi ülkelere ihracatınız mevcut?

Öncelikle hedeflerimizden bahsetmek isterim. Ülkemizden 
dünyanın dört bir tarafına ihracat yapmak, dünyada markalaş-
mak en büyük hedefimiz. Her sene ihracat yaptığımız ülkelere 
yenilerini ekleyerek büyümekten gurur duyuyoruz. Şuan da 

yaklaşık 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. Fas, Libya, kardeş ülke 

Azerbaycan, Tacikistan, Özbekistan gibi ağırlıklı Türk ülkeler ol-

mak üzere sürekli ihracatımız oluyor. Avrupada Almanya, İtalya 

gibi ülkelere de yeni yeni ihracatlarımız başladı.

∂  Malum pandemi süreci ve sonrasında ekonomik dalgalanma 

 tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkiledi. Siz bu süreçte  

 nasıl bir yol haritası izlediniz?

İklimlendirme sektörü pandemi sürecinde en az etkilenen hat-

ta daha çok talep gören bir sektör durumuna geldi. Havalan-

dırmanın önemi arttı. İnsan sağlığında aslında havalandırmanın 

ne kadar önemli olduğunu  tüm dünya görmüş  oldu. Sektö-

rümüz inanılmaz bir büyümeye yeni ürünler çıkarmaya başladı. 

Klima santrallerimizde UVC  ışınları ilave edildi, ozon sistemi 

gibi yeni ürünler eklendi. Bizlerin gelişiminde pandeminin etkisi 

çok oldu  açıkçası.

∂  İleriye dönük hedefleriniz nelerdir?

Eurovent başvurumuz geçtiğimiz aylarda yapmıştık, sürecimiz 

devam ediyor. F300, F400 Efectis belgesine önümüzde ki ay 

başvurusunu yapacağız.

termoklima
Mart 2022

www.termoklimadergisi.com

kl k lk h b k d lk



AYIN DOSYASI

30 termoklima
Mart 2022

www.termoklimadergisi.com



AYIN DOSYASI

termoklima
Mart 2022

www.termoklimadergisi.com
31

Kombi Klima Shop Pazarlama Müdürü Bedri Mumcu, hem bu 
ayki dosya konumuz olan dijitalleşme özelinde hem de Kombi 
Klima Shop genelinde sorularımızı yanıtladı. Hem gelenekselde 
hem de dijitalde etkin ve verimli pazarlama yaptıklarını belirten 
Mumcu, ‘’Sponsoru olduğumuz Timder Akademi eğitim progra-
mına sektörümüzün değerli temsilcilerini davet ediyoruz. ‘’ dedi. 

∂  Etkili bir dijital pazarlama şirketisiniz. 
 Bu konu hakkındaki görüşleriniz nedir?

Kombi Klima Shop 2012 yılında dijital dönüşümün içine doğ-
du. HVAC sektöründe sadece Türkiye’de değil dünyada dijitale 
ilk yatırım yapan ve kullanan firmalardan biriyiz. Oluşturdu-
ğumuz Dijital Franchising sistemimiz ile firmalarımıza, mobil 
uygulamamız ve b2b.kombiklimashop.com üzerinden ödeme, 
sipariş, tahsilat bilgilendirme ve bunun gibi tüm hizmetlerimizi 
7/24 kesintisiz sunmaktayız. En önemli hususta tüm faaliyetle-
rimizi sadece son kullanıcıya hizmet veren perakendeci firma-
lara yönelik yapmaktayız.  

Son yıllarda hem kendi sektörümüz hem de diğer sektörler 
dijital pazarlamaya yatırım yapmaya başladılar. Dijital rekabet 
Kombi Klima Shop’u da ayrı bir seviyeye taşımıştır.

B2B SİSTEMİMİZE YENİ TOOL’LAR İLAVE EDEREK, 

FİRMALARIMIZIN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ

∂  Dijital pazarlamaki tüm süreçleri nasıl yönetiyorsunuz, 
 biraz yapınızdan bahseder misiniz?

Gelişen ve değişen dünyada yeterli ve kaliteli hizmet sunmak için 
geleneksel pazarlama yöntemlerinin yeterli olmadığını anlama-
mız, dijital pazarlama yönündeki adımlarımızı hızlandırmamızı 
sağladı. Böylelikle dijital pazarlama ile firmalarımızın davranış-
larını daha iyi anlama imkanı elde ederken; onların ihtiyaçları 
doğrultusunda kendi hizmetlerimizi de sürekli olarak inove edi-
yoruz. B2b sistemimize yeni tool’lar ilave ederek, firmalarımızın 
hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Satış, pazarlama, bilgi işlem, lojistik, 
finans, muhasebe ve İK farklı departmanlar da olsa harmonize 
olarak tek bir hedef doğrultusunda “daha iyi ne yapabiliriz daha 
iyi nasıl hizmet veririz” diyen bir ekibe sahibiz.  

HER GÜN YENİ BİR DENEYİM TECRÜBE EDİYORUZ 

∂  Sitenizdeki düzenlemeleri ve yenilikleri yaparken 
 nelere öncelik veriyorsunuz?

Odağımızda satış yaptığımız firmalar olduğu için tüm yatırım 
ve geliştirmelerimiz onlara yönelik oluyor. Teknolojinin ve diji-
talleşmenin sağladığı kolaylıkları “nasıl firmalarımıza adapte” 
ederiz diye düşünüyoruz. Hızlı sipariş, hızlı sevk hızlı ödeme, 
hızlı takip ve tüm bu işlemleri hayata geçirirken basit ve kolay 

kullanabilir olmasına dikkat ediyoruz. Her gün yeni bir deneyim 

tecrübe ediyoruz, yeni bir ihtiyaç haiz oluyor, dünya ve ticaret 

çok hızlı değişiyor. B2b sistemimizdeki değişiklikleri de bu ge-

lişmelere göre yapıyoruz.

∂  Sizin hedef kitlenizde kimler var? 

 Nasıl bir iletişim dilini tercih ediyorsunuz?

Hedef kitlemizde, sektörümüzde faaliyet gösteren firmalar 

var. Tüm iletişimimiz firmalara yönelik oluyor. Kombi, klima, 

ısı pompası, su ısıtıcısı, panel radyatör, kazan, kaskad sistem, 

tesisat malzemesi, mekanik malzemeler, plastik malzeme, yapı 

grubu ve ankastre ürünlerin satışını, montajını yapan tüm fir-

maları kapsamaktayız.

İletişim dilimiz, yalın ve kolay anlaşılabilir. 

İŞ ORTAKLARIMIZLA HEM GELENEKSEL 

HEM DE DİJİTAL KANALLARI KULLANARAK 

ETKİN İLETİŞİM KURMAYA ÇALIŞIYORUZ 

∂  Dijital pazarlama alanında reklam çalışmalarını mı 

 ön planda tutuyorsunuz yoksa başka çalışmalar mı 

 yapıyorsunuz?

Biz çok dinamik ve yenilikçi bir firmayız. Hemen hemen her 

gün ya yeni bir kampanyamız oluyor ya ürün gamımız genişli-

yor. Tabii böyle hızlı bir firma olunca yaptıklarımızı da sektörle 

paylaşmak için her türlü iletişim kanalını kullanıyoruz. İş or-
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taklarımızla hem geleneksel hem de dijital kanalları kullanarak 
etkin iletişim kurmaya çalışıyoruz. Sektörel dergilerle de etkili 
iletişim içindeyiz. Gerek ön kapak ilanlarında gerekse sayfalar-
da röportajlarımızla, haberlerimizle ya da dergilerin dijital plat-
formlarında banner’larımızla yer alıyoruz. 

Bunun dışında geleneksel pazarlamada da fark yaratmaya 
devam ediyoruz. İl bazlı bölgesel tanıtım toplantıları yapıyo-
ruz, iş ortaklarımızla ve potansiyel iş ortaklarıyla yönetim ekibi 
olarak bir araya gelme fırsatı yakalamış oluyoruz. Pazarlama 
& satış ekibimiz Edirne’den Ardahan’a her ilimizi her ilçemizi 
yoğun bir şekilde ziyaret ediyor. Bu noktada diyebilirim ki hem 
ziyaret hem de hızlı sevk olarak bölgesel toptancılardan daha 
iyi hizmet veriyoruz. Vermiş olduğumuz hizmetin kalitesi ile 
3.500’nin üzerinde firmaya satış yapıyoruz.

∂  Kombi Klima Shop’u rakiplerinden ayrıştıran özellikler 
 nelerdir?

Kombi Klima Shop gerçek anlamda b2b firmasıdır. Son kullanı-
cıya satış yapmıyor, perakendeci firmalarımıza yönlendiriyoruz. 
Üretim yapmıyoruz, üreticilere 81 ilde pazar payı kazandırıyo-
ruz. 3.500 firmanın oluşturduğu gücü, yine ayrı ayrı 3.500 fir-
mamızla paylaşıyoruz. B2b sistemi, ücretsiz sevk, güçlü stok, 
12 taksit, herkese özel kampanyalar, profesyonel sektör tecrü-
beli kadro ve reklam destekleri diğer ayrıcalıklı özelliklerimizdir.

PANDEMİ DÖNEMİNDE BİRÇOK FİRMA DİJİTAL İLE YENİ
TANIŞIRKEN BİZ "DİJİTAL AÇILIŞ" GERÇEKLEŞTİRDİK

∂  Dijital pazarlamada pandemi döneminden sonra 
 değişiklikler yaşandı mı?

Pandemi, sadece dijital pazarlamayı değil, dijital dünyayı te-
tikleyen en önemli faktördür. Tam anlamı ile bu alanda ezber 
bozan, yeni bir devrim başlatan bir etken olmuştur. Özetle 
pandemi dijital pazarlamada değişiklikten öte transformasyon 
başlatmıştır.
Bu dönemde birçok firma dijital ile yeni tanışırken biz Kombi 
Klima Shop olarak 14 Ocak 2021 tarihinde yeni ofisimizi sek-
törden 4.000’in üzerinde temsilcinin katılımı ile youtube üze-
rinden “Dijital Açılış” gerçekleştirdik.

∂  Dijital ortamda büyük öneme sahip bir konu da müşteri veri 
 taban yönetimi ve güvenliği. Bu konularda ne gibi koruyucu 
 önlemleriniz mevcut?

Müşteri verilerimizi güçlü ve güvenli sunucu alt yapımızda ko-
ruyup, back-up larını düzenli olarak tutmaktayız. Aynı zaman-

da gerekli sunucu bakımları ve kısa zamanlı şifre değişiklikleri 
uygulayarak güvenliği üst seviyelerde getirmekteyiz. Ayrıca 
mail server’ımızı cloud sistemde kullanmaktayız.  

∂  Dijital ortamda satışın artıları ve eksileri nelerdir?

Dijital ortamda satış yerine dijital hizmet demeyi tercih ederiz. 
10 yılı geride bıraktığımız dijital hizmette geldiğimiz noktaya 
baktığımızda birçok başarılara imza attık. 2012 yılında Türkiye 
genelinde KOMBİ KLİMA SHOP konseptli bayilik yapılanması 
ile ilk yıl 34 adet  KOMBİ KLİMA SHOP konseptli bayilikler 
vermiştik. Dijital altyapımız ile şuan 3.500 firmaya satış yapıyo-
ruz. Satışlarımızı ayrıca saha satış ekiplerimizle de destekliyo-
ruz. 81 ildeki tüm firmalarımızı birebir ziyaret ederek iletişimi-
mizi güçlendiriyoruz. 

∂  Dijital pazarlama endüstrisindeki en son haberler ve 
 en iyi uygulamalardan nasıl haberdar olursunuz?

Dijital pazarlama endüstrisinin en büyük avantajı, yenilikçi bil-
giye çok kolay ve hızlı ulaşabiliyorsunuz. Dijital yayınlar, eğitim-
ler, benzer sektörlerdeki gelişmeleri sürekli takip ediyoruz.

DİJİTAL PAZARLAMA GELENEKSEL PAZARLAMADAN 
EN ÖNEMLİ FARKI GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN 
ÖLÇÜLEBİLİR VE ANALİZ EDİLEBİLİR OLMASIDIR

 ∂  Yakında dijital pazarlama alanına hangi trendlerin hâkim 
 olacağını düşünüyorsunuz?

Dijital pazarlama temelde ürün ya da hizmetlerin elektronik or-
tamda tanıtıldığı pazarlama aracıdır. Geleneksel pazarlamadan en 
önemli farkı gerçekleştirilen işlemlerin ölçülebilir ve analiz edilebilir 
olmasıdır. Dolayısıyla dijital pazarlamanın performansı rahatlıkla 
incelenebilir. Content marketing, affiliate marketing, display ad-
vertising ve SEO gibi terimleri içinde barındıran dijital pazarlama; 
böyle söylendiğinde kulağa yabancı geliyor olsa da hepimizin in-
ternet ortamında her an karşılaştığı ve aşina olduğu örneklerdir.

∂  Dijital pazarlama konusunda sektörümüzün geleceği 
 hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

Dijital pazarlama sektörümüzde yeni kullanılmaya başlandı. Glo-
bal üreticiler, aktif kullanarak başarılı işlere imza atmaya başladılar. 

Dijital olgunluk yarışını en hızlı katılımcılar kazanacaktır. Yeterli 
olgunluğa ulaşamayan şirketlerinde yarışa ayak uydurabilmek 
için çalışmalarını hızlandırmaları gerekiyor. Bu vesile ile tüm 
sektörümüze de başarılı bir yıl dileriz.
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İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) olarak günü-

müz trendleri ve dijitalleşme konularında ihracatçı firmala-

rımızın da görüşlerini alarak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 

Pandemi öncesinde dijital envanterimizin günümüz koşul-

larına güncellenmesi amacıyla bir çalışma başlattık. Web 

sitemizden, sosyal medya hesaplarımıza kadar tüm dijital 

görünürlüğümüzü hem kreatif anlamda hem de içerik anla-

mında geliştirdik. Bunun son halkası da Youtube kanalımız 

oldu. Sektörümüzün ve hedef ülkelerimizin sektörel verile-

rini Youtube kanalımızda ayrıca fuarlardan canlı bağlantılar 

ve röportajlar da gerçekleştiriyoruz. 

Pandemi ile beraber hepimizin malumu üzere tüm süreç-

lerimizde dijital kanalların kullanımları arttı. Fiziksel olarak 

yaptığımız fuarlar, ticari heyetler ve benzeri faaliyetler di-

jital ortama taşındı. Burada da İSİB olarak ihracatçılarımız 

için fark yaratıcı organizasyonlara imza attık. İhracatçı fir-

malarımızın da değerlendirmelerini alarak dijital ticari he-

yet organizasyonları yapmaya başladık. 2020 yılı içerisinde 

Kazakistan, Katar, Ukrayna ve Kolombiya’ya; 2021 yılı içinde 

ise Özbekistan, Birleşik Krallık, Kanada, Brezilya, Vietnam, 

Arjantin, Paraguay, Uruguay ile Nijerya’ya dijital ticari heyet 

organizasyonu gerçekleştirdik. Söz konusu ülkelerden 500’ü 

aşkın firma ile ihracatçı firmalarımız yaklaşık 2000’e yakın iş 

görüşmesi yaptılar. 2022 yılında da bazı ülke ve bölgelerde 

dijital faaliyetlerimize devam edeceğiz. 

Son dönemde ise üye kuruluşlarımızın ihracat potansiyelini 

artırmak ve pazar çeşitliliği sağlamak amacıyla Dış Ticaret 

İstihbarat Merkezini bünyemizde kurduk. Bununla birlikte 

aynı amaçla members.isib.org.tr altında yeni bir Ürün Arama 

Motoru platformumuzu hayata geçirdik.

İhracatçı Birlikleri içerisinde bir ilk olan Dış Ticaret İstihbarat 

Merkezi’ne (DTİM) personel istihdamı sağladık ve bu perso-

nellerimizin eğitimlerini tamamladık. İSİB DTİM olarak temel 

amacımız İklimlendirme Sektöründe Birliğimiz bünyesinde 

bulunan firmaların ihracatlarının artması ve pazarlarının çe-

şitlendirmesine yardımcı olmak. Bu noktada, hiçbir Türk fir-

masının ihracat bilgilerinin diğer firmalar ile paylaşılmaması 

yönünde önemli bir etik karar almış bulunmaktayız.

Üyelerimizin ihracatını artırmak, onlara yeni müşteriler bul-

mak adına hazırladığımız bir diğer projemiz de Ürün Arama 

Motorumuz oldu. İSİB olarak kurulduğumuz günden bu yana 

yurt dışında birçok alanda tanıtım faaliyetleri gerçekleştiri-

yoruz. Bu tanıtım faaliyetlerinin daha da anlam kazanması 

için web sitemizin üyelerimize daha aktif bir şekilde fayda 

sağlamasını istedik. Üye firmalarımız, kurumsal kimlikleri ile 

beraber tüm ürün ve hizmetlerini bu platforma girdiler. Yurt 

dışındaki tüm reklamlarımızda yönlendirmelerimiz bu plat-

forma yönelik oluyor. Bu sayede İSİB’in reklam verdiği web 

sitelerinde, sponsor olduğumuz faaliyetlerde, katılım sağla-

dığı fuarlarda ve daha birçok tanıtım mecrasında dolaylı ola-

rak firmalarınızın tanıtımları gerçekleştirilecek.

Sektörümüz genel olarak ise dijitalleşme çalışmalarını sür-

dürülebilirlik, çevre duyarlılığı, enerji verimliliği ve üniversi-

te sanayi iş birliği konularında etkin bir şekilde kullanıyor.  

Ürünlerinin kalitesini en üst standartlardaki kalite belgeleriy-

le tescilleyen (UL, Eurovent, AHRI, ISO, CE, TÜV, vb.) Türkiye 

iklimlendirme sektörü firmaları olarak, ERP (Energy-related 

Products -Enerji ilişkili Ürünler Direktifi) direktiflerinin gerek-

liliklerini doğrudan karşılayan, çevreci ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımını artıran tasarruflu ürünler üretiyo-

ruz. Firmalarımız ikiz dönüşüm ile hem dijitalleşerek büyü-

yor hem de çevreyi koruyan ve karbon ayak izini düşüren 

çalışmalara imza atıyor. 
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Boreas Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı İzzet Tanyol'dan diji-

talleşme üzerine görüşlerini aldık.

Veri merkezi iklimlendirmesinde öncü olan Boreas 
Teknoloji, dijitalleşme konusunda kendisini hangi 
konumda görüyor?

Dijitalleşme; içinde bulunduğumuz bilgi ve bilişim çağında 

yoğun şekilde kullandığımız bilginin analog ortamdan dijital 

ortama dönüştürülmesi anlamına gelen bir tanım. İnsanlar ilk 

çağdan beri bilgi üretiyor ve bu da özellikle bilgisayarın keşfiyle 

birlikte en üst seviyelere çıktı. Günümüzde yüksek miktarda 

üretilen veri dijital ortamlarda depolanarak, insanların üzerinde 

çalışabileceği şekilde işleniyor. 5G gibi teknolojilerin hayatımıza 

girmesiyle de  üretilen veri miktarı artacağını ön görülüyor ve 

bu verilerin depolanması için de veri merkezlerine duyulan ihti-

yaç her zamankinden daha fazla olacak. 

Yani kısacası teknolojiyi kullanmak dijitalleşmeyi getirirken, bu 

teknolojiyi iş süreçlerine entegre edip oradan bir artı dönüş 

sağladığımız noktada da hayatımıza dijital dönüşüm kavramı 

girdi. Biz de Boreas Teknoloji olarak her ne kadar üretimimi-

ze iklimlendirme cihazlarıyla başlamış olsak da geçtiğimiz yıl 
adımızın yanına ‘’Teknoloji’’ kelimesini ekleyerek, bir teknoloji 
firması olma yolunda ilk adımımızı attık. Bu sebeple geleceğe 
yönelik tüm hedeflerimizde teknoloji üreten ve insana değer 
sağlayan çözümler var. 

Dijitalleşme ile ilgili yeni çalışmalar var mı? 

Veri merkezi sektörüne özel olarak sunduğumuz ürünleri-
mizle kısa zamanda ülkemizde pazar lideri olduk. DC Master 
Adia Mechanic Cooler ve DC Pro Hassas Kontrollü DX Kima 
Cihazı’mız ile sektörde farkımızı gösterdik. Ürünlerimiz bugün 
Türkiye’nin en büyük GSM operatörlerinin, devlet kurumu ve 
bankaların veri merkezlerinde kullanılıyor. 
Bu yıl ayrıca veri merkezi sektörüne kendi Ar-Ge ve tasarım 
süreçlerimizle geliştirdiğimiz yeni çözümlerimizi yurtiçi ve yurt-
dışı marketlere sunmayı hedefledik. Tasarladığımız sistemler 
veri merkezi ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan yazılım, 
yönetim ve izleme sistemlerine sahip, verimli ve güvenilir sis-
temlerdir. Modüler ve ölçeklenebilir, hızlı kurulum özellikli, fab-
rikada test edilebilen, soğutma ve enerji açısından verimli, yük-
sek yoğunluklu, uluslararası veri merkezi standartlarına uyumlu 
tasarımlardır. 

Bu durum Boreas Teknoloji’nin pazardaki payını 
nasıl etkiliyor?

Bahsettiğim gibi Boreas Teknoloji teknolojik çözümleriyle öne 
çıkan bir şirket ve ürünlerinde kullandığı dijital sistemlerle ve 
mühendislik yetenekleri ile birlikte bugün ihracat oranını top-
lam cirosunun %50’sinin üstüne çıkarmıştır. Özellikle veri mer-
kezleri için ürettiğimiz DC Master Adia Mechanic Cooler ve 
DC Pro Hassas Kontrollü DX Cihazı üstün mekanik, otomasyon 
özellikleri ve satış sonrası organizasyonuyla Türkiye’de rakipsiz-
dir ve yerli pazarda liderdir. İhracat gücümüzün ve pazar lider-
liğimizin arkasında her geçen gün dijitalleşen sistemlerimiz ve 
kendi ürettiğimiz teknolojimiz olduğunu söyleyebiliriz. 
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Sanayi 4.0 ile başlayan yeni ekonomik sistemde rekabetin hız kes-
meden devam ettiğine ve global bir hâl alan rekabet ortamında 
dijital dönüşümün zorunlu olduğuna dikkat çeken Sanayiplatfor-
mu.com Kurucu Ortağı Lale Yumrukçal; “Farklı birçok alanda ma-
liyetleri düşüren ve iş süreçlerine hız kazandıran uygulamalar ve 
dijital alt yapılı sistemler, KOBİ’lerin işlerini yeniden yapılandırarak 
rekabet avantajı sağlıyor. Dijital dünyaya hızlı dahil olan KOBİ’ler 
iş verimliliğinde ciddi bir artış yakalayarak hem sektöre hem de 
ekonomiye daha fazla katkı sağlıyor” diyerek KOBİ’ler için dijital-
leşmenin 5 temel yolunu açıkladı.

1- DİJİTALLEŞME SEVİYENİZİ BELİRLEYİN
KOBİ’ler başta olmak üzere firmaların dijital dönüşüm iklimine 
entegre olabilmelerinin ilk yolunun mevcut dijital seviyelerini be-
lirlemekten geçtiğini söyleyen Lale Yumrukçal; “Aslında dönüşüm 
varılan bir hedef değil, devam eden bir süreç. Bu sürecin başlangıç 
noktasında ise kendini doğru tanımak geliyor. KOBİ’ler öncelikli 
olarak bilgisayar teknolojileri, insan kaynakları süreçleri, satış-pa-
zarlama, üretim, lojistik ve depolama gibi iş süreçlerine dahil olan 
her adımı dijitalleşme çatısı altında analiz etmeli. Değişimi doğru 
bir şekilde yönetebilmek için doğru vizyon ve stratejilerin belir-
lenmesi büyük önem taşıyor. Firmalar süreci adım adım yürütme-
li ve önce dijital alanda bir ayak izi bırakmalı. Türkiye’nin sektör 
odaklı dijital organize sanayi bölgesi sanayiplatformu.com olarak 
KOBİ’lerin dijitalleşme sürecine ivme kazandırıyoruz. Şirketler, sa-
nayiplatformu.com’a üye olarak kendilerine özel firma sayfası aça-
biliyor ve böylece dijital dönüşümün ilk adımını atmış oluyor. İşlet-

meler, sanayiplatformu.com uzantılı bu sayfaları web sitesi olarak 
mevcut ya da potansiyel müşterileriyle paylaşabiliyor. Böylece web 
sitesi olmayan ya da aktif olarak kullanmayan firmalar da avantajlı 
duruma geçebiliyor” dedi.

2- DİJİTALLEŞMEYİ KURUM KÜLTÜRÜ HALİNE GETİRİN
Dijitalleşmenin KOBİ’lerin her katmanına yayılmasının ve değer 
zincirini oluşturan her bir halka tarafından kabul görmesinin 
önemine dikkat çeken Yumrukçal; “Sadece yönetim tarafından 
benimsenen dönüşümle dijitalleşme sürecinin tamamlandığını 
sanmak yanlış bir bakış açısı. Çünkü dijitalleşme dinamik ve sürek-
li güncellenen bir alan. Dolayısıyla kurum içinde bu süreçler her 
zaman yönetimin ajandasında olmalı, gerekirse ilgili departmanlar 
kurulmalı. Bu noktada belirlenen dönüşüm stratejisi çalışanlara 
çok iyi anlatılmalı ve herkes bu dönüşüm sürecinde bir rolü olduğu 
konusunda bilinçlendirilmeli. İş gücünü dijitale entegre etmek zor 
bir süreç gibi görünse de bu noktada kullanıcı dostu platformlar 
firmaların işini kolaylaştırıp süreci hızlandırarak dönüşüme katkı 
sağlıyor. Sanayiplatformu.com’un kuruluş aşamasında en çok dik-
kat ettiğimiz konulardan biri yeni bir ticaret formu ortaya koyarken 
aynı zamanda süreçlerin en kolay şekilde yürümesini sağlamak 
oldu. Bunun içinse son derece pratik, kolay ve sade bir ara yüze 
sahip olan kullanıcı dostu bir platform oluşturduk. Az eforla çok 
yol almayı sağlayan sanayiplatformu.com kolay ve hızlı bir şekilde 
tarafların ihtiyaçlarına cevap veriyor” diye belirtti.

3- DİJİTAL BİR ÇÖZÜM ORTAĞI BULUN
KOBİ’lerin kaynak kullanımında tasarruf edebilmesi ve kaynakları 
en doğru şekilde yönetebilmesi için iş birliği seçeneğini devreye 
alması gerektiğini ifade eden Yumrukçal; “Firmalar özellikle di-
jitalleşmek için kendi kaynaklarını kullanmak yerine bu eforu 
kendilerinin uzman olduğu işe harcayıp dijitalleşme süreçleri için 
kendilerine destek olacak bir çözüm ortağından yararlanabilirler. 
Bu anlamda platformumuz KOBİ’ler için gerçek bir çözüm ortağı-
na dönüşüyor. Tamamen zaman ve kaynak tasarrufu prensibiyle 
çalışan sistemde tüm işlemler yalın ve hızlı bir şekilde hallediliyor. 
Kullanıcılar, basit birkaç adımdan sonra sistemde yer alarak rahat 
bir şekilde işlemlerini yürütüyor. Eğer kullanıcılar sistemle ilgili bir 
noktada tıkanırlarsa web sitemizde yer alan dijital asistanlar ara-
cılığıyla hızlı bir şekilde çözüm yollarını öğrenebiliyor. Tüm süreç, 
ekibimiz tarafından kontrol ve takip edildiği için herhangi bir şekil-
de çözümsüz sorun kalmıyor” dedi.

4- TALEP VE TEKLİF YÖNETİMİNİ DİJİTALLEŞTİRİN
KOBİ’lerin iş süreçlerinde en önemli gündem maddesini oluşturan 
talep ve teklif yönetiminin büyük bir özenle takip edilmesi gerekti-
ğini dile getiren Yumrukçal şunları söyledi: “Platformumuzun belki 
de en güçlü yanı talep ve teklif fonksiyonunun çok iyi çalışması… 
İşlerini büyütmek isteyen üreticilerin aradığı ürünü üreten ve/veya 
satan doğru firmalar listesine güvenli bir şekilde ve zaman kaybı 
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olmaksızın tek yerden ulaşmayı sağlayan sanayiplatformu.com, 
ürün/hizmet talebi yaratarak firmaların alıcıya ulaşmasını kolay-
laştırıyor. Firmalar; üye paneli sayesinde sitemiz üzerinden ger-
çekleştirdikleri tüm talep ve teklif işlemlerini kayıtlı hale getiriyor, 
geçmişe yönelik olarak maliyet karşılaştırması yapabiliyor. Talep-
lere teklif verme, üyelerle bağlantı kurma gibi birçok ayrıcalığı da 
içinde barındıran sistem, tedarikçilerin yeni müşteri kazanımıyla 
aktif ticaret yapmasına katkıda bulunuyor.”

5- SATIN ALMA SÜREÇLERİNİ KOLAYLAŞTIRIN
Dijital dönüşümde kısa vadede hızlı dönüşler alabilmek için zama-
nın doğru kullanılması gerektiğini ve bu noktada ticari süreçlerin 

de dijitalleşmesi gerektiğini belirten Lale Yumrukçal; “KOBİ’ler için 
doğru alıcıyı bulmak, hatasız üretim gerçekleştirmek, iş hacmini bü-
yütmek ve kaynakları verimli kullanabilmek büyük bir çaba gerek-
tiriyor. Ancak organize sanayi bölgelerinde ürün/hizmet için zaman 
harcamak, arama motorlarında ihtiyaç duyulan kaynağa en hızlı şe-
kilde ulaşabilmek sanıldığı kadar kolay olmuyor. Üstelik bunu gele-
neksel yöntemlerle yapmak KOBİ’ler için hem zaman hem de para 
kaybına yol açıyor. Bu noktada KOBİ’ler Türkiye’nin dijital organize 
sanayi bölgesi sanayiplatformu.com’da sektörün tüm paydaşlarıyla 
bir araya geliyor, kendileri için en uygun ürün/hizmet ve alıcıya ula-
şıyor ve operasyonel destek alabiliyor. Bu sayede tüm süreç sorun-
suz ve maksimum verimle tamamlanıyor” şeklinde konuştu.

Warmhaus dijitalleşmenin müşteri ve iş ortaklarının mem-
nuniyetinin temelini oluşturduğunun bilinciyle  buna yönelik 
yatırımlarına devam ediyor. Warmhaus bu kapsamda tüm iş 
süreçlerini uçtan uca dijitalleştirmek amacıyla SAP Dijital Dö-
nüşüm Projesi’ni  bu yılın başında hayata geçirdi. 

Uctan uca dijitalleşme ile Warmhaus, üretimden ürünün 
müşteriye teslimatına teslimattan satış sonrası hizmetlere ka-
dar bütün süreçleri entegre ederek verimliliği artırmayı, ürün 
ve hizmet kalitesini daha da artırarak müşteri memnuniyetini 
en üst seviyeye getirmeyi hedefliyor.  

SAP Projeleri; S4Hana Projesi  ile kurumsal kaynak planlama 
süreçlerini, SAP C4C Service, SAP C4C Sales, SAP Commer-
ce (B2B) Projeleri ile müşteri ve servis bacağındaki süreçleri, 
Non SAP Projeleri; (MES) Üretim Yönetim Sistemleri Projesi 
ile üretim süreçlerini, WH APP Uygulamaları Projeleri ile son 
kullanıcıları olan tüketicileri ve yetkili satıcılarına yönelik sa-
dakat sürecini devreye almayı ve bu sayede uçtan uca dijital-
leşmeyi planlıyor. Warmhaus bu sene sonuna kadar dijital-
leşme sürecinin çok önemli bir kısmını tamamlayarak hayata 
geçirmeyi hedefliyor. 

RECOWA UYGULAMASI İLE KOMBİYE UZAKTAN ERİŞİM

Warmhaus WH App Uygulamaları kapsamında en son geliş-
tirdiği ürünlerinden birisi de RecoWa Uygulaması. WiFi Akıllı 
Oda Termostatı RecoWa Uygulaması ile birlikte kullanıldığın-
da Android veya iOS işletim sistemine sahip cep telefonu ve 
tabletten istenilen yer ve zamanda kombiyi uzaktan kontrol 
etmeye imkanı sağlıyor. 

Warmhaus kombiler-
deki elektronik donanım 
sayesinde, kombi termostat ile uyumlu çalışarak kullanıcıya 
kombinin tüm özelliklerine hızlı ve kolayca erişim olanağı 
sunuyor.  
Kullanıcılar bulundukları her yerden kombiyi açıp kapatabili-
yor, “Yaz Modu”, “Kış Modu”, “Dışarıdayım Modu”, “Eko-
nomik Mod” veya “Haftalık Mod” da çalıştırabiliyor, kul-
lanım suyu sıcaklığını kontrol edebiliyor. RecoWa’nın farklı 
kullanım modları istenilen zamanda ihtiyaç kadar ısınmayla 
kullanıcıya dikkate değer bir tasarruf sağlıyor.  

“Haftalık Programlama” özelliği haftanın her günü için farklı 
zaman dilimlerinde farklı sıcaklık ayarlama olanağı sunuyor. 
Bu özellik ile kullanıcılar yaşam tarzlarına ve evlerine göre 
ısıtma programı oluşturabiliyor. Uygulamanın 4 ek kullanı-
cıya kadar tanımlanabilmesi sayesinde evin farklı bireyleri 
tarafından kombi kontrol edilebiliyor. Kombide arıza oluş-
ması durumunda arızanın içeriği görülebiliyor, basit arızalara 
uzaktan resetleme yapılabiliyor. 

nın mem-
na yönelik 
da tüm iş
Dijital Dö-

n ürünün 
etlere ka-

mayı, ürün
nuniyetini 

planlama 
Commer-
süreçleri, 

eri Projesi 
eri ile son

WWaWWWarmrmmhhah us kkommmbibibibillelelelerrrr-
dekiki ellektktro inikk ddonanım 
sayesinde, kombi termostat ile uyumlu çalışarak kullanıcıya 
kombinin tüm özelliklerine hızlı ve kolayca erişim olanağı 
sunuyor.  
Kullanıcılar bulundukları her yerden kombiyi açıp kapatabili-
yor “Yaz Modu” “Kış Modu” “Dışarıdayım Modu” “Eko-
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Systemair Türkiye’nin üst düzey yöneti-

mini başarılı bir şekilde yürüten Syste-

mair Türkiye Genel Müdürü Ayça 

Eroğlu ve Genel Müdür Yardımcısı 

Ayşegül Eroğlu ile 8 Mart "Kadın-

lar Günü"ne özel bir sohbet ger-

çekleştirdik. 

Erkek egemen 
iklimlendirme 
sektöründe kardeşiniz 
Ayşegül Eroğlu’yla 
birlikte Systemair 
Türkiye’nin 
yönetiminde yer
alıyorsunuz. Systemair 
Türkiye’deki başarı 
yolculuğunuzdan biraz 
bahsedebilir misiniz?

Ayça Eroğlu: İklimlendirme 

sektörünün duayen isimle-

rinden rahmetli babam Vu-

ral Eroğlu’nun kızları olarak 

bugün Systemair Türkiye’nin 

üst düzey yönetimini yürü-

tüyoruz. Ben Ayça Eroğlu ve 

kız kardeşim Ayşegül Eroğ-

lu, 1981 yılında kurulan aile 

şirketimiz HSK’nın yönetim 

süreçlerine sırasıyla 2004 

ve 2009 yıllarında dâhil ol-
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muştuk. Vural Eroğlu’nun öncülüğünde, bizim de destekleri-

mizle birlikte şirketimiz daha da hızlı bir ivme kazandı ve İsveçli 

Systemair’in dikkatini çekti. 2010’da başlayan Systemair’le 

olan satın alma süreçlerine aktif olarak dahil oldum. Bu ba-

şarının devamını isteyen İsveçli Systemair, 2012 yılında aile şir-

ketimiz HSK’yı satın aldı ve şirketi Vural Eroğlu’nun yönetim 

kurulu başkanlığında, yerel pazarın ve bölgenin dinamiklerine 

hâkim olan benim ve kardeşim Ayşegül Eroğlu’nun yönetmesi-

ni istedi. Şirketimiz, o tarihten bu yana global bir iklimlendirme 

devinin çatısı altında hem erkek egemen sektörümüzde hem 

de Systemair Grup içinde eşine az rastlanır bir şekilde iki kadın 

tarafından yönetilmeye ve büyümeye devam ediyor. 

Bugün kardeşim ve ben babamızın bizlere emanet ettiği bu 

zorlu görevi büyük bir kararlılık ve tutkuyla yürütüyoruz. Erkek 

egemen sektörlerde kadın olarak yer almanın zor olduğunun 

farkındayız ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu 

ön yargıların ve yerleşmiş normların geride kalacağına inanı-

yoruz. Hem iklimlendirme sektöründe hem de Systemair Grup 

içinde örnek bir organizasyonun parçası olmaktan gurur duyu-

yor ve hep daha iyisi için çalışıyorum. Bu noktadaki temel ama-

cımız dün olduğu gibi bugün de başarılı proje ve işlere imza 

atarak kadınlara ilham verebilmek.

Systemair olarak kadın istihdamına katkı 
sağlayacak politikalarınız bulunuyor mu?

Ayşegül Eroğlu: Systemair olarak inandığımız ve öncelik ola-

rak kabul ettiğimiz temel değerler var. Bunlardan biri de top-

lumsal cinsiyet eşitliği. Özellikle de kadını aile ve ev ile eşleş-

tiren, belli meslek grupları için uygun görürken belli meslek 

gruplarında kadının görünürlüğüne ön yargı ile yaklaşan top-

lumlarda bu eşitliğin sağlanması çok önemli. Şirket olarak ço-

ğunluğunu erkeklerin oluşturduğu iklimlendirme sektöründe 

kadın temsilini artıracak ve çeşitliliği teşvik edecek çalışmalara 

imza atıyoruz. Systemair olarak Birleşmiş Milletler tarafından 

belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından özellikle 

dört tanesini çok önemsiyoruz. Bu dört amaç; insana yakışır 

iş ve ekonomik büyüme, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, 

sorumlu üretim ve tüketim ile toplumsal cinsiyet eşitliği. Bir-

leşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik hedeflerinden firmamız adı-

na seçtiğimiz dört hedeften biri olan cinsiyet eşitliği hedefine 

bağlı olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu 

doğrultuda kadın istihdamını artırmaya yönelik planlamalarınız 

da devam ediyor. 

Systemair’da erkek işi olarak düşünülen birçok pozisyonda 

kadın çalışanları görmek mümkün. Ben şirketimizin birleş-

mesinden bu yana fabrika organizasyonunda aktif olarak rol 

alıyorum. Sanayi üretiminin gerçekleştiği ve erkek iş gücünün 

dominant olduğu bir ortamda kadın olarak yöneticilik yapıyo-

rum. Aynı zamanda Systemair Grup Üretimden Sorumlu Baş-

kan Yardımcısı Ulrika Molander ile MES projesini yürütüyor ve 

fabrikaların dijitalleşme süreçlerine rehberlik edecek çalışma-

larına imza atıyoruz. Şu anda şirketimizin Türkiye organizas-

yonunda çalışan kadın oranı yüzde 30. Bu oran genel sektör 

değerlendirmesinde oldukça iyi görünse de amacımız kesinlikle 

bu sayıyı çok daha yukarıya taşımak. Globalde baktığımızda ise 

hedefimiz kadın çalışan oranını yüzde 50, yönetici seviyesin-

de ise yüzde 25 oranlarına getirebilmek. Geleceğin istihdam 

vizyonuna uygun olarak fabrikada, sahada, yönetimde veya 

üretimde fark etmeksizin her alanda kadının görünür olmasını 

sağlamaya devam edeceğiz.

Bildiğiniz gibi bazı meslek grupları sadece 
erkeklerin icra edebileceği meslekler olarak 
görünüyor. Bu ön yargıyı yıkmak için ne yapılması 
gerektiğini düşünüyorsunuz?

Ayça Eroğlu: Mesleklerin cinsiyetlerinin olmadığı, kadınların 

nitelikleri ve becerileriyle gerek operasyonel gerek yönetimsel 

süreçlerde rol alabileceği ve kadın-erkek arasındaki finansal 

eşitsizliğin mutlak suretle giderilmesinin artık herkes tarafından 

benimsenmesi gerekiyor. Bu noktada ön yargılara ya da bas-

GENEL MÜDÜRÜ 
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kılara maruz kalacağını düşündüğü için yorulan ve motivas-

yonunu kaybeden kadınlara ve gençlere yol gösterecek, ilham 

verecek rol modellere ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu aşamada 

kadın yöneticilere büyük iş düşüyor; biz her alanda sesimizi 

duyurabilmeli, görünürlüğümüzü artırmalı, ön yargılı bakışları 

kısabilmeli, cam tavanları kırabilmeliyiz. 

Ben bu anlamda bireysel birçok çalışmanın içinde bulunuyor 

ve aktif rol alıyorum. İstihdam oranında erkeklerin yüzde 85’lik 

bu rakamla öne çıktığı sanayi endüstrisinde, sanayinin nabzının 

attığı Kocaeli bölgesindeki MOSB’un müteşebbis heyetinde tek 

kadın olarak görev alıyorum. Ayrıca iklimlendirme sektörünün 

tek vakfı olan ISKAV ve İsveç Ticaret Odası’nda da yönetim ku-

rulundaki iki kadından biri olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. 

Sektörün farklı katmanlarında yer almam ise şirketimizin yü-

rüttüğü projelere farklı bakış açıları kazandırıyor. Yer aldığım 

sivil toplum örgütleri ve derneklerde hem sektörün hem de 

sektör profesyonellerinin gelişmesi, ekosistemin farklı bir pers-

pektif kazanması adına çalışmalarıma devam ediyorum. TÜR-

KONFED, TÜSİAD ve UNDP iş birliğinde kurulan, özel sektörün 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı desteklemek ve kapsayıcı 

ortaklıklar kurmak üzere düşünce-uygulama (think do tank) 

platformu olarak faaliyet gösteren B4G Platformu’nda da aktif 

rol alıyorum.  

Aynı zamanda Sanayi Bakanlığı’nın desteği ile İSKİD olarak 

tüm sektörü kapsayan 3.URGE (Uluslararası Rekabeti Geliş-

tirme) projeleri ile katılımcı firmaların uluslararası pazarlarda 

rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, eğitim/

danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetler 

destekleniyor. Bu organizasyonda da URGE komisyon başkanı 

olarak görev alıyorum. 7 yıldır devam eden URGE kapsamında 

3 projeyi hayata geçirdik.  

 

%50 İsveç ortaklı yeni bir yatırıma imza atarak, Türkiye’de he-

nüz gelişmekte olan depozito iade sistemi sektörüne giriş yap-

tık. Bu organizasyonda da çevre mühendisleri ağırlıklı olmak 

üzere %80 oranında kadın çalışıyor.  

İş süreçlerinin hızlı bir şekilde dijitalleşmesinin 
kadın istihdamına ne gibi katkıları olacağını 
düşünüyorsunuz?

Ayşegül Eroğlu: Geleceği referans alan teknolojiler, cinsiyet 

özelleştirmesini kabul etmeyen bir ekosistem yaratıyor. Hızla di-

jitalleşmekte olan iş dünyasında kadın veya erkek fark etmek-

sizin her alanda büyük bir dönüşümü de beraberinde getiriyor. 

Teknoloji ve dijitalleşme ile birlikte insanlar, emek yoğun işler-

den daha fazla zihinsel çalışma gerektiren işlere odaklanabili-

yor. Bu da niteliklerin ve becerilerin daha fazla önem kazana-

cağı, kadınların bilişsel ve zihinsel faydalarıyla öne çıkacağı bir 

gelecek öngörmemizi sağlıyor.  

Biz Systemair olarak halihazırda yönetimde kadın iş gücüne fır-

sat tanıyan çeşitlilik ve eşitlik ilkelerini benimsiyor, sürdürülebi-

lir geleceğin temelini oluşturan fırsat eşitliğini dijital dünyanın 

dinamiklerine entegre ediyoruz. Bu zamana kadar yaptığımız 

dijitalleşme çalışmaları, daha fazla üretmemizi ve elbette daha 

fazla insan kaynağına yatırım yapmamızı sağladı. Bu ivmeyi 

daha da ileriye götürmeyi, dijitalleşen dünyayı domine eden 

kadın liderleri Systemair çatısı altında görmeyi hedefliyoruz.

GENEL MÜDÜR 
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İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), 08-11 Şubat 
2022 tarihleri arasında Özbekistan’a büyük bir ticari heyet 
programı düzenledi. Ticari heyet programı dışında pek çok 
üst düzey kamu görüşmeleri ve firma ziyaretleri de yapıldı.  

Türkiye’den 32 firmanın iştirak ettiği bu önemli ticari heyet 
organizasyonu, 08 Şubat Salı günü heyet katılımcısı firmala-
rın temsilcilerinin T.C. Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri 
Abdullah Yavuz Türker yaptıkları toplantı ile başladı. İSİB Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal’ın açılış konuşması ile 
başlayan toplantı sonrasında Abdullah Yavuz Türker’in ger-
çekleştirdiği ülke sunumu ile devam etti. Toplantıda ayrıca 
Türk-Özbek İş Adamları Derneği Başkanı Davut Azmi Erbaş’ta 
bir konuşma yaparak tecrübelerini heyet katılımcısı firma tem-
silcileri ile paylaştı.

İkili iş görüşmelerinin başladığı 09 Şubat Çarşamba günü ise 
İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal’ın yaptığı sektör 
sunumları ile başladı. Ardından TTMD’yi temsilen Başkan Yar-
dımcısı Nermin Köroğlu, Derneği ve Tesisat Mühendisliğinde 
ülkemizin geldiği noktayla ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Daha 
sonra başlayan ikili iş görüşmelerine Özbekistan’dan 157 fir-
madan 204 yetkili katılım sağladı. Programda 400’den fazla 
ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda ise Özbekistan Harezm Eyalet Bölge Valisi 
Farhod Ermanov etkinliği ziyaret ederek İSİB yetkilileri ile bir 
toplantı gerçekleştirdi. 

İkili iş görüşmelerinin bitmesinin ardından 130 kişinin katı-
lım sağladığı bir Gala Yemeği organize edildi. Yemeğe T.C. 
Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Ticaret Müşaviri Abdullah 
Yavuz Türker, DEİK Türkiye – Özbekistan İş Konseyi Başkanı 
Özgür Özgüven, Harezm Eyalet Vali Yardımcısı Saidov Botir 
Ozodovıch, Taşkent’te yerleşik sektörel firma yetkilileri ile 
heyete katılan Türk firmaların yetkilileri katılım sağladı. İSİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, DEİK İş Konseyi Baş-
kanı Özgür Özgüven ve Büyükelçi Olgan Bekar katılımcılara 
hitaben konuşmalar gerçekleştirdi.

İSİB ve TTMD yetkilileri 10 Şubat Çarşamba günü ise Mimar 
Group, Texnopark, Enter Engineering, Koç Construction gibi 
firmalar ile Özbekistan Ev ve Kamu Hizmetleri (Kommunal) Ba-
kanlığı ve Uzeltexsanoat kurumuna birer ziyaret gerçekleştirdi.

Özbekistan’a gerçekleştirdikleri ticari heyet organizasyonu ve 
bağlantılı ziyaret ve toplantıların başarı ile gerçekleştirildiği-
ni ifade eden İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, 
toplantılar ve ziyaretler ardından şunları söyledi: “Özbekis-
tan, Türk İklimlendirme Sektörü açısından stratejik öneme 
sahip bir ülke. Her sene yaklaşık 1,8 milyar dolar iklimlendir-
me sektörü ithalatı yapan Özbekistan, Türkiye için çok ciddi 
bir pazar. Türk İklimlendirme Sektörü, şu anda Özbekistan’ın 
iklimlendirme sektörü ithalatının yüzde 8’ini karşılıyor.  Or-
ganizasyonumuza katılan firmalarımız bu görüşmelerde ihra-
cata dönüşecek birçok bağlantı gerçekleştirdi. Özbekistan’da 
2021 yılında pazar payımızı yüzde 10 seviyelerine getirmek 
istiyoruz. Yaptığımız pazarlama, iletişim ve eğitim faaliyetle-
ri ile ülkeler ve sektörler arası ilişkilerin daha da yukarılara 
çıkacağını ve ihracat hedeflerimizi daha da yükselteceğimizi 
düşünüyoruz. Firmalarımız için görüşmelerin ihracata dön-
mesi amacıyla toplantılar ardından da firmalarımıza desteğe 
devam edeceğiz.”
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İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), Kuzey Afrika 
bölgesinde yer alan farklı ülkelerden Türkiye’ye gelen firma 
sahibi ve yöneticilerini, Türkiye'deki iş insanları ile buluşturdu. 
 
Kuzey Afrika alım heyeti programı kapsamında 23 Şubat’ta 
İstanbul Lazzoni Hotel’de yapılan organizasyona Fas, Tunus, 
Cezayir, Mısır ve Libya gibi ülkelerin içinde bulunduğu Kuzey 
Afrika bölgesinden 46 firmadan 61 profesyonel ve iş insanı 
katıldı. 

Türk İklimlendirme Sektöründen ise 59 yerli firmanın da ka-
tıldığı program kapsamında Türk ve yabancı heyetler arasında 
B2B toplantıları gerçekleştirildi.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, alım heyeti prog-
ramı kapsamında yaptığı açıklamada, pandeminin etkisinin 
azalmasıyla yüz yüze toplantılara tekrar başladıklarını ifade 
ederek, şunları söyledi: "2021 yılının ikinci yarı yıl itibariyle 
fiziki programları yapmaya başladık. Kuzey Afrika alım heyeti 
programı ile birlikte sektör açısından salgın sonrası dönemde 
en yüksek katılımlı yabancı heyet Türkiye'ye geldi. Kuzey Afri-
ka alım heyeti programı için gelen firmaları büyüklüklerine, ti-

caret hacimlerine, uluslararası kaynaklardan aldığımız ithalat 
ve ihracat rakamlarına ve sektör analizlerine bakarak seçtik. 
Bununla birlikte Türkiye İklimlendirme Sektörünün tüm Afri-
ka'daki hacminin artırmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. 
Önümüzdeki dönemde Güney Afrika bölgesinden de alım 
heyeti programı yapmayı planlıyoruz." 
 
Şanal, bu alım heyetini Türkiye’ye getirmenin sektör için glo-
bal ölçekte önemli olduğunu ifade ederek açıklamasına şu 
şekilde devam etti: "Biz, tüm paydaşlarımızla birlikte hareket 
ederek sektörün gücünü anlatmak adına global bir kapsayı-
cılık vizyonu ile hareket ediyoruz. Bizim sektör olarak mec-
lisimizle, derneklerimizle ve tüm dinamiklerimizle güzel bir 
birlikteliğimiz ve ahengimiz var. İSİB'in kuruluşuyla birlikte biz 
bu ahengi yurt dışına taşımaya başladık. Yurt dışında bera-
ber hareket edebilme kültürünü geliştirdik. Daha önce böyle 
bir tecrübemiz yoktu herkes münferit hareket ediyordu. Ama 
baktığınızda şu anda 46 ayrı firmadan ziyaretçinin de gelip 
burada Türk firmalarla ikili iş görüşmeleri yapması bizim Ku-
zey Afrika ölçeğinde gücümüzü göstermemiz ve güzel bir algı 
oluşturmamız anlamına geliyor. Bunu tüm Dünya’da yapabil-
mek adına faaliyetlerimize kesintisiz devam edeceğiz."
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Mali Genel Kurulda, 15. Dönem Yönetim Kurulu ve İSKİD ko-
misyonlarının 2021-2022 faaliyetlerini İSKİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayk Serdar DİDONYAN, dernek mali tablolarını Sayman 
Süleyman KAVAS yaptıkları sunumlarla temsilcilerle paylaştı, 
yönetim kurulu ve denetleme kurulu ayrı ayrı ibra edildiler.

İSKİD 30 YILDIR SEKTÖRE “DEĞER KATIYOR”

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar DİDONYAN’ın yöne-
tim kurulu adına gerçekleştirdiği “hoş geldiniz” açılış konuş-
ması ile başlayan İSKİD Olağan Mali Genel Kurulu’nda DİDON-
YAN, “Covid-19 nedeniyle yüz yüze iletişimin sınırlı olduğu son 
yıllarda özellikle bu vesile ile bir araya gelebilmek çok değerli. 
Bu sebeple katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ederiz.” dedi. 
2022 yılının İSKİD’in otuzuncu kuruluşuna denk geldiği için 
özel bir yıl olduğunun altını çizen Ayk Serdar DİDONYAN, “İS-
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KİD Değer Katar temasıyla yıl boyunca üyelerin de dahil olacağı  
sürpriz etkinliklerle İSKİD’in 30. yılını kutlayacağız. Bu yıla özel 
olarak tüm basılı ve dijital ortamlarda kullanılacak yeni bir 30. 
yıl logosu hazırlandı. Yine bu kapsamda İSKİD üyelerine yönelt-
tiğimiz “Üyelerimizin Gözünden Birkaç Kelimeyle İSKİD” soru-
suna verdikleri kısa cevaplar ile sosyal medyada yayınlanacak 
dinamik bir video içeriği hazırlandı.” açıklamasının ardından 
video içeriği barko vizyonda üyeler tarafından ilgi ile izlendi.

KOBİ’LEŞMEK YERİNE GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİREREK 

KURUMSALLAŞMALIYIZ!

2021’in tüm ekonomik ve politik zorlu koşullarına rağmen ik-
limlendirme ve havalandırma sektörünün ihracatını arttırarak 
6.2 milyar dolara çıkardığını, 2022 yılı hefinin 7,0 milyar dolar 
olduğu ve orta vadede ihracatın 10 milyar dolar seviyelerini 
zorlayacak büyük bir potansiyeli olduğunu konuşmasında be-
lirten İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar DİDONYAN, “ 
Bu kapsamda biz firmalara düşen ana görev bölünüp parça-
lanmak yerine, birleşip büyüyerek kurumsallaşmak, güçlerimizi 
birleştirerek global firmalara dönüşmek olmalıdır. Üzülerek iz-
lediğimiz ve giderek artan KOBİ’leşmenin güçlü global oyun-
cular çıkaramayacağı, sektörümüze de itici bir güç olarak 10 
Milyar Dolar ihracat hedefine ulaştırmayacağı aşikardır. Uma-

rım kısa zamanda sektör oyuncuları bu hatalarından döner ve 
mikro küçük işletmeler yerine büyük işletmelerin doğacağı İş 
Etik İlkelerini benimseyebilirler.” dedi.

Bahar ve yaz aylarında yoğunlaşacak iletişim faaliyetleri ile 
sektörün gündeminde daha yoğun konuşulacak 25-28 Ekim 
Eurovent Summit Antalya etkinliğine de konuşmasında yer ve-
ren DİDONYAN, “HVAC&R sektörünün bu önemli etkinliğinde 
İSKİD, yerel organizasyon ortağı olarak yoğun destek verecek-
tir. Eurovent Summit Antalya’da yeni teknolojiler, trendler ve 
küresel olarak yaşanan pazar zorlukları hakkında bilgi edinme 
fırsatına sahip olmak için, Avrupalı sektör temsilcileri üç gün 
boyunca Antalya’da bir araya gelecek. Sektörümüz için çok ve-
rimli ve başarılı bir organizasyon geçireceğimize inanıyoruz. Bu 
vesileyle tüm meslektaşlarımızı bu etkinliği takip etmeye davet 
ediyoruz.” dedi.

Toplantı sonunda İSKİD Faaliyetleri hakkında dilek ve temenni-
lerin alındığı bölümde söz alan üyeler, İSKİD faaliyetlerine gele-
cekte yön verecek önerilerde bulundular.

Mali Genel Kurul, İSKİD üye firma temsilcilerinin katıldığı resep-
siyon ile son buldu.



İKLİMLENDİRME - TESİSAT

48 termoklima
Mart 2022

www.termoklimadergisi.com

Çevre, Şehircilik ve İk-
lim Değişikliği Bakanı 
Sn. Murat Kurum, "Ye-
şil Kalkınma Yolunda 
Türkiye" temalı istişare 
toplantısının sonuç bil-
dirgesinde "İklim dostu 
yeşil binaların yapımına 
öncelik verilmesi ve bu 
kapsamda teşviklerin ar-
tırılmasına ilişkin madde 
doğrultusunda yapılacak-
ları duyurdu. Bu kapsam-
da önemli bir düzenleme 
yapıldı ve Binalarda Enerji 
Performansı Yönetme-
liği değiştirilerek bugün 
resmî gazetede yayım-
lanarak yürürlüğe girdi. 
İZODER (Isı Su Ses ve Yan-
gın Yalıtımcıları Derneği), 
Binalarda Enerji Perfor-
mansı Yönetmeliği'nde 

yapılan değişiklikle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Atılan adımları 
yakından takip ettiklerini ifade eden İZODER Yönetim Kurulu Baş-
kanı Emrullah Eruslu, Bakanlığımız 1 Ocak 2023'ten itibaren, bir 
parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan 
tüm binaların enerji performans sınıfının en az 'B' olacak şekilde 
inşa edilmesini ve kullanılacak enerjinin en az yüzde 5'ini yenile-
nebilir enerji kaynaklarından karşılanmasını zorunlu hale getirdi. 
Düzenlemeyle birlikte, halen "C" olan asgari enerji performansının 
"B"ye çıkarılması, ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesi kalın-
lıklarında da bir miktar artışı beraberinde getirecek. Bu kapsamda 
Bakanlığımızın yayımlandığı rehberi dikkate aldığımızda cepheler-
deki asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul'da 5 cm’den 
8 cm’ye, Ankara'da ise 6 cm’den 9 cm’ye çıkacak. Çatılarda ise 
kalınlık İstanbul’da 10 cm’den 14 cm’ye, Ankara’da ise 12 cm’den 
18 cm’ye çıkacak. Döşemelerdeki kalınlık artışları Ankara’da 7 
cm’den 9 cm’ye, İstanbul’da 5 cm’den 7 cm’ye çıkacak . Ayrıca 
kaplamalı yalıtım camı üniteleri ile ısı yalıtım değerleri iyileştirilmiş 
pencerelerin kullanımı artacak. Öte yandan enerjide dışa bağımlılı-
ğımızı azaltmak için tüm binaları kapsayan ve enerji verimliliğinde 
%20’den çok daha fazla iyileştirme hedefleyen düzenlemelere ih-
tiyacımız olduğunu söylemeliyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye’de 2020 yılındaki toplam enerji tüketiminin yüzde 33 gibi 
büyük bir payının binalarda gerçekleştiğini belirten Eruslu, “Ge-
lişmiş ülkelerde binalarda enerji verimliliğine yönelik birçok adım 

atılarak enerji limitleri düşürülürken, ülkemizde 2008 yılında ta-
nımlanmış enerji limitleri kullanılmaktadır. AB’nde 2019 yılından 
bu yana yeni kamu binalarının tümü neredeyse sıfır enerjili olarak 
üretiliyor. 2020 yılının başından itibaren ise tüm yeni binalar nere-
deyse sıfır enerjili olarak yapılıyor. Birçok gelişmiş ülkede binalar ısıt-
ma ve soğutmaya yönelik birim metrekaredeki yıllık enerji tüketimi 
30-50 kW olacak şekilde yalıtımlı olarak tasarlanıyor ve inşa edili-
yor. Ülkemizde ise halen bina enerji tüketimi 120-150 kW (birim 
metrekare/yıl) seviyesinde. Yönetmelik revizyonu ile kapsama giren 
toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan sınırlı sayıdaki 
yapılarda enerji tüketimini 100-120 kW seviyesine çekmiş olacağız. 
Kapsam dışındaki binalar ise 120-150kW mertebelerinde enerji tü-
ketmeye devam edecek. Özetle hala enerji israfımız gelişmiş ül-
keler ile mukayese edildiğinde 3 ila 5 kat daha fazla. Bir an önce 
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nde de tanımlandığı üzere enerji 
limitlerimiz ve U değerlerimiz bu revizyonla birlikte gelişmiş ülke-
ler seviyesine getirilmeliyiz. Binalarda ısıtma ve soğutma amacıyla 
kullanılan enerjide israfın önüne geçmemizin hem toplum hem 
ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşıdığını her fırsatta vurgulu-
yoruz. Dernek olarak hayata geçirdiğimiz ‘Tek yol U dönüşü’ kam-
panyamızla da U değerlerinin (ısı geçirgenlik oranı)  ülke genelinde 
iyileştirilmesi konusunda yoğun bir gayret sarf ediyoruz.” dedi
Yalıtım kalınlığının arttıkça sağlanacak enerji verimliliğinin de aynı 
oranda arttığını ifade eden Eruslu şunları söyledi: “Buna karşılık 
kalınlık artışının inşaat maliyetine etkisi oldukça azdır. Genel olarak 
uygulamalarda yalıtım malzemesinin maliyetinin dışında, yalıtım 
kalınlığından bağımsız olarak; iskele kurulumu, elektrik, su gibi alt 
yapı maliyetleri; yapıştırıcı, sıva vb. yardımcı malzeme maliyetleri; 
boya, dış cephe kaplaması, alçı levha gibi iç yüzey kaplamaları, şap 
gibi tamamlayıcı malzeme maliyetleri ve işçilik maliyetleri oluşur. 
Oysa ısı yalıtımı uygulaması içerisinde ısı yalıtım malzemelerinin 
maliyeti, toplam maliyetin içinde belli bir paya sahip. Tüm bu mali-
yetlerin içerisinde yalıtım malzemesinin kalınlığının arttırılmasından 
oluşacak ilave maliyeti uygulamadan uygulamaya değişmekle bir-
likte oldukça düşüktür. Bunu iki katına çıkardığımız zaman toplam 
bedel ikiye katlanmayacak. Ama bu sayede ısıtma ve soğutmada 
tasarruf potansiyeli iki kat olacak. Isı yalıtımı uygulamaları hem ilk 
yatırım hem işletme maliyetlerini düşürerek kendini kısa sürede 
geri öder, bina ömrü boyunca tasarruf sağlamaya devam eder. 
Enerji verimliliğinde gelişmiş ülkelerle aramızdaki mesafeyi kapa-
tacak esaslı adımları atarak enerji limitlerimizi belirlememiz gere-
kiyor. Ortak hedefimiz Türkiye’deki binaların çok daha az enerji 
harcayan çevre dostu bir yapıya kavuşması olmalı. Tüm dünyada 
olduğu gibi önce Isı yalıtımı uygulamaları ile enerji ihtiyacı en düşük 
seviyeye getirmeli ve kalan enerji ihtiyacının mümkün olduğu ka-
dar yenilenebilir enerji ile karşılanması hedeflenmelidir. Bu noktada 
kentsel dönüşüm sürecini enerji verimli yapılaşmada fırsat olarak 
değerlendirmeliyiz.”
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Kış soğuklarında doğru sistemler kullanılarak ısıtılan endüstriyel 
tesisler, konforlu çalışma ortamları sunarak, çalışanlarının perfor-
mansını artırıyor. Doğru sistem tercihi aynı zamanda ısıtmadan 
kaynaklı enerji giderlerini de düşürerek, yüksek tasarruf ve çevreci 
bir yaklaşım da sunuyor. 

ENERJİDEN YÜZDE 65 TASARRUF
Sürdürülebilirlik ilkesiyle geliştirdiği ileri radyant ısıtma teknoloji-
leri ile soğuk kış günlerinde sıcak çözümler sunan Çukurova Isı, 
endüstriyel tesislerdeki verimliliği maksimize etmeyi amaçlıyor. 
Endüstriyel tesislerin ihtiyacına uygun olarak tasarlanan radyant 
ısıtıcıların, verimliliğe etkisi üzerine açıklamalarda bulunan Çuku-
rova Isı Pazarlama Müdürü Osman ÜNLÜ: “Endüstriyel tesislerde-
ki iç ortam havasını konforlu bir şekilde ısıtmak, arıza hallerinde 
sistemin kesintiye uğramasını önlemek ve enerjiden yüzde 65’lere 
varan oranda tasarruf sağlamak mümkün” dedi. Osman Ünlü, 
sözlerine şöyle devam etti: “Çukurova Isı olarak, ileri teknoloji rad-
yant ısıtma sistemlerimiz ile endüstriyel tesislerde konforlu çalışma 
ortamları sunarak, çalışanların performansını artırıyoruz. Böylece 
işletme sahiplerinin hem çalışanları için gerekli konfor şartlarını 
sağlamaları hem de üretimde verimliliği artırmaları mümkün olu-
yor. Ayrıca ısıtmadan kaynaklı enerji tüketimini azaltarak, işletme 
ekonomisine katkı sağlıyor ve aynı zamanda çevreyi koruyoruz”.

SPOT (NOKTASAL) ISITMA AVANTAJI
Endüstriyel tesislerdeki konfor ve verimlilik açısından lokal (bölge-
sel) ısıtmanın önemine dikkat çeken Osman Ünlü: “Kış soğukla-

rında rahat ettiren teknoloji “Goldsun CPH” ile genel ısıtmanın 
yanı sıra istenen bölgelerde lokal (bölgesel) ve spot (noktasal) 
ısıtma yapıyoruz. Lokal ısıtma ile işletmelerin ek mesai saatlerin-
de yalnızca ısıtmaya ihtiyaç duyulan bölge veya bölgeleri ısıtarak, 
tasarruf sağlıyoruz. Spot ısıtma ile kişisel konforu da maksimuma 
çıkararak, işletmede çalışan personelin, ortam şartlarından kay-
naklı verim kaybı yaşamasının da önüne geçiyoruz. 

SİSTEMİN REJİME GİRME SÜRESİ: 15-30 DAKİKA
Radyant ısıtma sistemlerinin işletmelerdeki verimliliğe olan bir diğer 
katkısı ise rejime girme süresi. Radyant ısıtma sistemleri rejime girme 
süresiyle de klasik sistemlere göre yüksek verim ve tasarruf sağlıyor. 
Çünkü radyant ısıtma sistemleri 15-30 dakika kadar kısa bir sürede 
rejime girerken, klasik sistemlerde bu süre 2 saat kadar sürebiliyor. 

KISA SÜREDE KONFOR ŞARTLARI SAĞLANIYOR
Rejime girme süresi açısından oldukça avantajlı olan radyant ısıt-
ma sistemleri, mekânın ısıtma süresi açısından da klasik sistemlere 
göre avantaj sunuyor. Radyant ısıtma sistemlerinde, işyeri mesaiye 
başlamadan bir saat önce rejime alınan sistem ile bir saat kadar 
kısa bir sürede gerekli konfor şartları sağlanıyor. Bu süre klasik sis-
temlerde 2 – 4 saat kadar sürüyor. Spot ısıtmada ise sistem rejime 
girdiği anda ısıtma sağlanıyor”. 

ARIZADAN KAYNAKLI VERİM KAYBI YAŞANMIYOR
Radyant ısıtma sistemlerinde bakım ve arıza hallerinde sorunun 
çözümünün oldukça kolay olduğunu da belirten Osman Ünlü: 
“Arıza hallerinde, klasik ısıtma sistemlerdeki gibi sistemin tama-
men durması söz konusu değil, bir veya birkaç cihaz arızalansa 
dahi ortamdaki diğer cihazların çalışmasına engel bir durum oluş-
mayacağı için konfor şartlarının değişmesinden kaynaklı bir verim 
kaybı yaşanmıyor” dedi. 
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Uzun yıllardır iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren E.C.A., 
bulunduğu ortamı hızla ısıtan dizayn panel radyatörlerle soğuk 
havalara çözüm oluyor. Geleneksel ve modern çizgilere sahip 
dizayn panel radyatörler, dekoratif kompakt görünümü ve fark-
lı ebat seçenekleriyle fonksiyonellik sağlıyor. Kullanıcısına Düz-
lem Yüzeyli Panel Radyatörler, Icon Panel Radyatörler, 4D Panel 
Radyatör, Dikey Panel Radyatör, Cover Radyatör, Krokodil Panel 
Radyatör, Desenli Panel Radyatör, Smooth Panel Radyatör, Helios 
Radyatör ve Hybrid Radyatör olmak üzere 10 farklı seçenek sunan 
E.C.A., yaşam alanları ve mimariyi güçlendiriyor.

FARKLI TASARIMLAR, FERAH MEKANLAR

E.C.A., teknolojiyle donattığı dizayn panel radyatörleri ile soğuk 
havaların en önemli ihtiyacı ısınmaya, yaptığı geliştirmelerle ce-
vap veriyor. Çizgili ya da düz seçenekleri ile iki çeşit düzlem yü-
zey uygulaması sunan Düzlem Yüzeyli Panel Radyatörler, minimal 
tasarımıyla ön plana çıkıyor. Farklı tasarım ve renk seçeneğiyle 
banyo ve mutfaklarda şıklığı tamamlayan Icon Panel Radyatörler, 
göz zevkine hitap eden şık krom askısı ile bütünleşik ve kullanışlı 
bir tasarım vadediyor. Dört tarafının da düzlem yüzey olması ve 
farklı üst ızgara tasarımı ile özellikle ofislerin gözdesi olan 4D Pa-
nel Radyatör, estetik ile zarafeti buluşturuyor. Dikey su kanalları 
sayesinde yüksek verim değerleri sunan ve homojen ısı dağılımı 

imkanı veren Dikey Panel Radyatör, aynalı yüzeyiyle mekanlara şık 
bir görünüm katıyor. 

TASARIMA EŞLİK EDEN ŞIKLIK
Bütünleşik tek parça tasarımıyla modern bir duruşa sahip Cover 
Radyatör, yuvarlak hatlara sahip yapısıyla mekanlara estetik katı-
yor. Klasik görünümüyle her dönemin tercihleri arasında yer alan 
Krokodil Panel Radyatör, yüzey görünüm farklılığı yaratarak özel 
formülü sayesinde dayanım üstünlüğü sağlıyor. Standart radya-
tör görünümüne meydan okuyan desenleriyle öne çıkan Desenli 
Panel Radyatör ise özel kaplama teknolojisi ile tüm yüzeyinde ve 
kapaklarında şıklığı yansıtıyor. 

RAFİNE ZEVKLERE HİTAP EDEN MALZEME KALİTESİ
Canlı renk tonu ile odaların havasını değiştiren ve Design Turkey İyi 
Tasarım Ödülü sahibi Smooth Panel Radyatör, üç adet krom askı 
ve ilk dokunuşta yüzeyindeki yumuşaklığı hissettiren tasarımıyla 
modern bir görünüm sunuyor. Mermer yüzeyi sayesinde mekan-
lara doğal taşın ihtişamını yansıtan Helios Radyatör, yuvarlak hat-
lara sahip yapısına eşlik eden ince tasarımıyla rafine zevklere hitap 
ediyor. Elektrikli ve geleneksel olarak (kombi veya merkezi sistem 
ile) çalışabilme özelliğine sahip Hybrid Radyatör ise nano seramik 
yüzey kaplaması ve daldırma yaş boya ile korozyona karşı daya-
nıklılık sağlıyor. 
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YOĞUŞMALI KOMBİLER HEM CEBİNİZİ HEM DOĞAYI KORUR
Geçen yıllar içinde her teknolojik cihaz da olduğu gibi kombilerde 
de pek çok gelişim yaşandığını belirten Fortes Mühendislik A.Ş. 
Genel Müdür Yardımcısı Şahin Çetin: “Bu gelişimlerle birlikte ba-
calı kombilerden, konvansiyonel kombilere; konvansiyonel kombi-
lerden yoğuşmalı kombilere geçiş sağlandı. 2019 Mart itibariyle 
de yoğuşmalı kombiler dışındaki tüm kombilerin üretimi durdu-
rulsa da hala evlerimizde eski teknolojide kombiler bulunmakta.
Yüksek verimli eşanjör ve premix brülörlerin kullanımı ile kom-
bilerin verimleri eskiye nazaran bir sınıf daha üste çıkmış du-
rumdadır. Yoğuşma özelliği de olan bu cihazlar yanma sonrası 
ortaya çıkan atık gaz içindeki gizli ısının çok büyük bir kısmı-
nı tekrar sisteme kazandırmaktadır. Böylelikle hem ekonomik 
hem de çevre anlamında büyük kazanımlar elde etmekteyiz.” 
diye konuştu. 
Kombi seçiminde dikkat edilmesi gereken konulardan biri olan 
doğru kapasite belirlenmesi konusuna açıklık getiren Şahin Çe-
tin: “Isıtmak istediğimiz mahallerin, evimizin ısıl kayıpları doğru 
bir şekilde hesaplanmalıdır. Bu hesaplamada başta gelen konu-
lar; dairenizin konumu, kat planı ve m2’si, binanızın izolasyon 
durumu ayrıca bulunduğunuz şehir ve bölgedir.
Bu detaylı hesap sonrası ihtiyacınız olan ideal ısıl yük kapasitesi 
çıkmaktadır. Ancak dairenizdeki sıcak su ihtiyacınız yerine ge-
tirmek amacıyla evdeki musluk sayısı, su tesisatının özellikleri 
ve kombi ile musluklar arası mesafeler de kombi seçiminde bü-
yük önem taşımaktadır.
Bu hesaplanmanın doğru şekilde yapılabilmesi ve müşteri ihti-
yaçlarının doğru belirlemek amacıyla keşif hizmetinden ödün 

vermemekte ve müşterileri korumak amacıyla ücretsiz sağla-
maktadır.” dedi. 

SES SEVİYESİNE DİKKAT EDİN
Fortes Mühendislik olarak yılda 30.000 dairenin ısınma ve soğut-
ma ihtiyacını karşıladıklarını, tüketiciler için konforu getiren ideal 
şartlara hakim olduklarını ifade eden Şahin Çetin; “Günümüzde 
kombiler artık boyut olarak gözle görülür şekilde küçülmüştür. 
Bu boyut özellikleri sayesinde giderek küçülen konutlar içinde 
uygun bir yer bulma şansı da artmıştır. Zamanımızın büyük bö-
lümünü geçirdiğimiz alanlara da daha yakın olan kombilerden 
bir beklentimiz de sessiz çalışmalarıdır. Son yıllarda kombi tek-
nolojileri gelişerek kütüphane sessizliği denilen seviyelere kadar 
inmişlerdir. 
Ancak her kombi sessizdir gibi ifade kullanmak çok yanlış bir 
ifade olacaktır. Bu nedenle kombi satın almadan önce uzma-
nından teknik detaylar hakkında bilgi almak önemlidir.” dedi.

TASARRUF ETMEYE ÇALIŞIRKEN FATURANIZI ARTTIRMAYIN
Özellikle sert geçen kış aylarında doğalgaz faturaları aile bütçe-
lerinde kendini hissettirdiğini dile getiren Çetin, şunları aktardı: 
“Kombimizin az yakıt harcaması ve tasarruflu olması da doğal 
olarak beklentilerimiz arasına girer. Yeni nesil premix brülörlü 
kombilerdeki modülasyon özelliği; faturalarınıza dost dokunuş-
ları sağlayacaktır. Modülasyon özelliği verimsiz olan kombiler 
de ise daha az ısınıp, çok daha yüksek faturalarla karşılamanız 
işten bile değildir.
Modülasyon oranı kombilerin minimum seviyedeki çalışma 
kapasitesini anlatmaktadır. Örneğin 24 kw bir kombinin mo-
dülasyon oranı 1/3 olursa bu kombi kendini 8 kw kapasiteye 
kadar kısabilmektedir. Bu özellik şu noktada önemlidir: Kombi 
çalışırken ortamı istenilen sıcaklığa getirdikten sonra kendini ya 
kapatmaktadır ya da modülasyon özelliğine göre kısmaktadır. 
Evinizi istenilen sıcaklığa getirdiğini ise içindeki dönüş suyu sı-
caklığını ölçen sensör sayesinde anlamaktadır. 
Eğer kombilerimizde modülasyon özelliği yoksa hassasiyeti se-
viyesi çok zayıf olur ve ortam istenilen sıcaklığa geldikten sonra 
kapanır. Ancak 1 derecelik düşüş sonrası tekrar tam kapasite 
çalışmaya başlar. Sizler her zaman kısık seviyede yaktığınız için 
daha az bir fatura geleceğini düşünürken bu tür kombiler dur-
kalk çalışmasından dolayı daha fazla yakıt sarfiyatına sebep olur.
Yüksek modülasyonlu kombiler istenilen sıcaklık sonrası sen-
söründen gelen verilere göre kendini minimum seviyeye çeker 
ve ortamı o sıcaklıkta tutmak için düşük kapasite çalışmaya 
devam eder. Bu sayede yakıt sarfiyatı çok düşük seviyelere gel-
mektedir.” dedi.
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GF Hakan Plastik, düzenlediği basın toplantısı ile borulama sis-

temleri alanında lider kuruluşlardan biri olan İsviçre merkezli 

Georg Fischer bünyesine geçişin ardından yaşanan 5 yıllık sü-

reci, sektör değerlendirmelerini ve 2025 stratejilerini paylaştı.

GF Hakan Plastik Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı Batuhan 

Besler ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında ürün 

müdürlerinin firmanın kalite anlayışı, dijital dönüşüm araçları 

ve yeni nesil ürünler üzerine gerçekleştirdikleri sunumlarının 

ardından konuşan Batuhan Besler, “Sadece 2022 yılı için değil, 

2025 için hedeflerimiz büyük, alacağımız yolumuz var” dedi.

Konuşmasında 2016 yılından bu yana sağladıkları başarılara 

değinen Batuhan Besler, ürün portföyünün katma değeri yük-

sek, müşteri ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde genişletildiği-

ni; inovasyonun tüm iş süreçlerine yayılarak hareket edildiğini 

belirtti. Yalın Üretim yaklaşımının her alanda uygulanabilirliği 

için çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Besler, BM Küresel 

İlkeler Sözleşmesi'nin bir katılımcısı olan GF Boru Sistemleri’nin 

stratejileri doğrultusunda şirket içi iş modelleri, ürün geliştirme 

ve üretim süreçleri sürdürüldüğünü ve bu konuda kararlılıkla 

hareket edildiğini ifade etti. Şu anda proje pazarında lider, pe-

rakende pazarında ise ilk 2 içinde olduklarını kaydetti.

5 YILLIK SÜREÇTE YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜ VE 

GF HAKAN PLASTİK

İnşaat sektörü ve dolayısıyla inşaat malzemeleri sanayisinin, 

tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de  lokomotif 

alanlarından birini oluşturduğunu belirten Besler: “Ancak son 

10 yılın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan inşaat sektö-

rü, maalesef 2018 yılından beri çeyrek bazında düşüşünü sür-

dürüyor. Bu yüzden geride bıraktığımız süreçte yaşanan dal-

galanmalar istikrarlı bir grafik sergilenmesini mümkün kılmadı. 

Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada yaşanan bu durum ham 

madde tedariğinden üretime, yatırımlardan yeni projelerin or-

taya çıkmasına kadar her alanda kendini hissettirdi. Özellikle 
son 2 yılda Pandemi’nin de etkisi ile iş yapış süreçlerindeki 
değişimler, ham madde tedariği ve lojistikte yaşanan sıkıntılar, 
döviz kurlarındaki hareketlilik, AB kriterlerinin ortaya konması, 
vb. konuları geçen sancılı bir dönem yaşandı.
Türkiye’de 55 yılı aşkın geçmişimizde, dünyada ise GF olarak 
1802 yılından bu yana kullanıcılarımız için yaşam konforunu 
artıran yenilikçi ürünler sunmayı kendimize ilke edindik. Plastik 
boru sektöründe üstyapı, altyapı ve endüstriyel alanlarda sun-
muş olduğumuz ürün ve hizmetlerimizle, geniş bayi ağımızla 
her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarına en doğru, en hızlı ve 
en kolay şekilde ulaşabilmesi için çalışmalarımıza aralıksız de-
vam ettik. Müşteri şikayetlerini %70 oranında azalttık.
Ülkemizin yaşamış olduğu en sıkıntılı dönemlerde bile, yatırım-
larımızı, araştırmalarımızı, üretimimizi ve ürün tedariğimizi ara 
vermeden sürdürmeye çaba sarf ettik. 
Bu arada çalışanlarımız bizim için önemli bir değer. Kendi 
bünyemizde oluşturduğumuz eğitimlerle farklı departmanlar-
da görev yapan çalışanlarımıza sadece geçtiğimiz yıl toplam-
da 1.700 saati bulan 300’ün üzerinde iç eğitim programları 
gerçekleştirdik. Tabii dışarıdan aldığımız eğitimlerimiz de söz 
konusu. Örneğin Kırma Geri Dönüşüm bölümü çalışanlarımıza 
MEB onaylı “Geri Dönüşüm Ünitelerinde Hayat Boyu Öğren-
me” eğitimi veya beyaz yakalı çalışanlarımıza yönelik teknik 
eğitimleri gösterebiliriz. ISG eğitimlerimiz de hassasiyetle üze-
rinde durduğumuz bir konu. Aylık olarak devam eden eğitimle-
rimiz var. Bu sayede 2016 yılından bu yana iş kazalarında %80 
azalma elde etmiş bulunuyoruz. 
Aktardığımız ve daha aktaramadığımız tüm çalışmalarımız 
sonucunda 5 yıllık bu süreçte GF Hakan Plastik olarak %20 
büyüme kaydettik. Karşılıklı güven ve bağlılık duygusu içinde 
her zaman bizimle birlikte olan çalışanlarımıza, destekleyen iş 
ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.
2021 yılını değerlendirecek olursak olumsuz koşullar yaşanma-
sına rağmen başarılı bir yıl geçirerek %45’in üzerinde bir bü-
yüme geçekleştirdik. İçinde bulunduğumuz yıl için de hızımızı 
kesmeden yol alma hedefindeyiz. 2022 yılı için yine kendimize 
yüksek hedefler belirledik. %50 ye yakın bir büyüme ön gö-
rüyoruz ki çalışmalarımızı da bu doğrultuda planlıyoruz” dedi.

GF 2025 STRATEJİSİ 

Strateji 2025’in GF’in bulunduğu tüm ülkeler için hazırlamış ol-
duğu bir yol haritası olduğunu açıklayan Batuhan Besler, 2025 
yılına kadar izleyecekleri yola ışık tutan bu çalışmanın odağında;
-Yüksek değerli ürünler/çözümler
-Müşteriye yakın olma
-Küresel işbirliğini artırma olduğunu söyledi.

“Bu odak noktalarında yine başa dönüyoruz ve önce İnsan 
Kaynağı diyoruz ve bir kültür oluşturmaya çalışıyoruz. Kültü-
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rümüzü 3 önemli değer üzerinde kuruyoruz:  Önemseme, Öğ-
renme ve Performans. Bütün paydaşlarımızı ne kadar önemse-
diğimizi öne çıkarmak istiyoruz.
Bu odak noktalarında ise destek olacak etkenler: Sürdürülebi-
lirlik, İnovasyon ve Dijitalleşme ile her zaman olduğu gibi İnsan 
Kaynağı’na yatırım olacak” dedi.
Yüksek Değerli Çözümler konusunda GF Hakan Plastik olarak 
hali hazırda sürdürdükleri çalışmalarımıza devam edeceklerini 
ifade eden Batuhan Besler; “Türkiye’de plastik boru pazarına 
yenilikler kazandıran bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz. 
Son dönemde kendi bünyemizdeki ÜR-GE ekibimiz tarafından 
üretilen ve tüm dünyaya GF markası ile sunumu gerçekleşen 
ürünlerimiz var. GF Silenta Extreme bu ürünlerden biri. Bir di-
ğeri GF Aquasystem PP-RCT. İhracat pazarlarında bizim en güç-
lü ürünlerimiz arasında yer almaya başlamış durumdalar. 
Yerden Isıtma Sistemleri, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda ürün 
portföyümüze eklediğimiz ürünlerden.
Enerji tasarrufu için Cool Fit, su hijyeni için Hycleen Automa-
tion System gibi pek çok inovatif ürünümüzle müşterilerimize 
ihtiyaçları doğrultusunda en doğru çözümleri sunmaya devam 
edeceğiz.
Gerek satış ekiplerimizle, gerek bayilerimiz aracılığıyla gerekse 
Teknik Hizmetler Departmanımızla müşterilerimizle her zaman 
iletişimi güçlü tutmaya, sektörün ihtiyaçlarını doğru analiz et-
meyi sürdüreceğiz.
70’in üzerinde ülkeye hem kendi bayi kanallarımızla hem de 
GF kanalları üzerinden satış gerçekleştiriyoruz. Buradaki işbir-
liklerimizi güçlendirme konusunda çalışmalarımız da olacak. 
Yurtdışı projelerde daha güçlü bir konuma yükselmeyi planlı-
yoruz” dedi.

HEP DAHA İLERİYE

Çerkezköy ve Şanlıurfa tesislerinin üretim kapasitesinin GF’nin 
tesisleri arasında ilk 5 içerisinde yer aldığını kaydeden Batuhan 
Besler; “2022 yılı planları içerisinde tesislerimizde üretim kapa-
sitesinin yanı sıra enerji verimliliği, su tasarrufu, otomasyon, vb. 
konuları bulunuyor.
Tesislerimizde bu konuda yürüttüğümüz farklı çalışmalarla 
2021 yılında bir önceki yıla oranla kwh/kg’da %8.5 oranında 
iyileştirme sağladık.

2021 yılının ikinci çeyreğinde Çerkezköy Organize Sanayi Böl-

gesi ile bir protokol gerçekleştirdik ve enerjimizi yenilenebilir 

enerji kaynaklarından tedarik etmeye başladık. 

2021 yılı 3. çeyrek dönemi için satın aldığımızyeşil enerji ile 

yaklaşık 4.000 ton karbon salınımı tasarrufu sağlandı. Bu de-

ğer, kişisel aracınızla dünyanın çevresinde 580 kere tur atılma-

sına veya 320.000 ağacın bir yılda doğaya sağladığı katkıya eş 

değer bir tasarruf anlamına geliyor. Bu tedarik ile I-REC serti-

fikasını da almış bulunuyoruz. 2022 yılında da protokolün de-

vamlılığını sağlayacağız. 

Ayrıca Verimlilik Artırıcı Projelere odaklanacağız. Bir diğer ça-

lışmamız da ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı’nın 2022 

yılı sonuna kadar kalite sistemine entegre edilmesi yönünde 

olacak. Yine şirket genelinde elektrikte 1,5%, su tüketiminde 

4,5% tasarruf sağlamak yönünde planlarımız bulunuyor” bil-

gisini paylaştı. 

2021 yılı sonlarına doğru sevindirici sonuçlar almaya başladık-

larını söyleyen Besler;  “Uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve 

ürünlerimizin çevresel etkilerini ortaya koyan Çevresel Ürün 

Beyanı (EPD) belgesini aldık. Böylece ürettiğimiz ürünlerin 

sorumluluğunu %100 alarak, çevreye ve geleceğe karşı olan 

hassasiyetimizi şeffaf ve takip edilebilir bir şekilde beyan etmiş 

olduk. İlk etapta Silenta Ürün Grubu ve Aquasystem PP- ve 

PP-RCT için alınan bu belge için diğer ürünlerimiz için de ça-

lışmalarımızı sürdüreceğiz. Silenta Extreme ürünümüzün Altın 

Çekül alması da bizi ayrıca motive eden, gurur duyduğumuz 

bir ödül oldu.

Çevreye karşı sorumluluk, daha önce de belirttiğim gibi ku-

rumsal kültürümüzün bir parçası. Suyun çıkarılması ve sağlıklı 

bir şekilde kullanıcılara ulaştırılması konusunda hizmet veren 

bir marka olarak toplumun bilinçlendirilmesi yönünde de katkı-

mızın olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle yıl içerisinde 

hazırlayacağımız birtakım projelerle aslında giderek su fakiri bir 

ülke konumuna gelen ülkemizde sanayiden bireysel kullanıma 

kadar neler yapılabileceğine dair bilgilendirme kampanyaları 

düzenleyeceğiz” dedi.

Toplantı sonrasında gelen soruları yanıtlayan Türkiye ve Or-

tadoğu Bölge Başkanı Batuhan Besler, global olarak bir enerji 

krizinin yaşandığını, bu krizin aslında Türkiye için bir fırsat 

olabileceğini düşündüğünü söyledi. Georg Fischer’in global 

ürünlerinin Türkiye’de üretimi konusunda GF dünyasının 

bu fırsatı kullanabileceğini kaydetti. Tedarik zinciri ve ham 

madde konusunda pandemi süreci öncesinde almış oldukları 

kararlar ve yatırımlarla yönetilebilir bir senaryo içerisinde ol-

duklarını belirten Besler, Çerkezköy ve Şanlıurfa tesislerinde 

üretim kaydırma gibi uygulamalar gerçekleştirdikleri kaydetti. 

Ayrıca tedarik zinciri sorununun yaklaşık bir 2 yıl daha sürece-

ğini ön gördüğünü belirtti.
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Pompa sektörünün lider markası Masdaf, “Masdaf dünyaya iyi 
gelecek” mottosuyla sürdürülebilirlik yolunda emin adımlarla 
ilerlemeye ve yaşanabilir bir gelecek inşa etmeye devam ediyor. 
Sürdürülebilirliği; dünya kaynaklarını koruyan çevreci su tekno-
lojilerinin AR-GE’sinden üretimine kadar tüm iş süreçlerine en-
tegre etmeye odaklanan Masdaf, 2021 yılında sürdürülebilirlik 
yolculuğunda önemli bir mesafe katederken, ileriye yönelik 
hedefler koymaya da devam ediyor. 

Sürdürülebilirliği uzun vadeli değer yaratma süreci olarak gör-
düklerini ifade eden Masdaf Yönetim Kurulu Üyesi Denizhan 
Polatoğlu, bu süreci kapsamlı bir şekilde ele alarak, sektöre ön-
cülük etmeye devam ettiklerini vurguladı. 

“DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ, ŞİRKET GENELİNE YAYARAK, 

YAŞATMAYI HEDEFLİYORUZ”

“Paris Anlaşması, iklim kriziyle mücadele kapsamında, küresel 
sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlı tutmayı hedefliyor. Bu he-
defe ulaşmak için tüm sektörlerde karbon emisyonlarını 2030 
itibariyle yarıya indirmek ve 2050 yılında ise net sıfır noktası-
na getirmek gerekiyor” diyen  Denizhan Polatoğlu, sözlerine 
şöyle devam etti: “İklim değişikliğiyle mücadelede enerji ve 
su kaynaklarını verimli kullanan, sera gazı kontrolü sağlayan 
yani karbon ayak izi sıfıra yakın olan teknolojiler artık hayati 
önem taşıyor. Bu kapsamda bizde Masdaf olarak son iki yıldır 
dijitalleşme ve akıllı teknolojilere olan yatırımlarımızı yüzde 50 
artırdık. Tüm süreçlerimizde; kaynak optimizasyonu sağlaya-
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rak, operasyonel maliyetlerimizi azaltıyoruz. Dijital dönüşümü, 
şirket geneline yayarak, yaşatmayı hedefliyoruz. Üretim altya-
pımızı, sanayinin dönüşümü yani Endüstri 4.0 anlayışına uygun 
olacak şekilde geliştiriyoruz. Tüm bu çalışmalarımız ve yatırım-
larımızla 2030 yılı itibarıyla faaliyetlerimizden kaynaklanan kar-
bon salınımını, 2022 yılına göre yüzde 40 azaltmayı, 2050’de 
ise karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda gelecek 
dönemde “ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama ve Doğrulama Yö-
netim Sistemi”ne de geçerek, süreçlerimizin çevresel etkilerini 
daha da azaltmayı planlıyoruz. Kalite birimimiz bu konuyla ilgili 
çalışmaları başlattı, bizde gerekli desteği veriyoruz” dedi.

BÜTÜNSEL VE ÇEVRECİ YAKLAŞIM 

“Masdaf olarak yaklaşık yarım asırdır suya hayat veren çevreci ve 
verimli pompa ve hidrofor teknolojileri geliştirip, üretiyoruz” di-
yen Denizhan Polatoğlu, Masdaf’ın bugünkü başarısının altında; 
daha yaşanabilir bir dünya için benimsemiş oldukları; bütünsel 
ve çevreci bir yaklaşım olduğunu ifade etti.  Bu çerçevede enerji 
ve su kaynaklarını akıllı ve verimli kullanan çevreci su teknoloji-
lerinin, üretiminden lojistiğine kadar tüm süreçlerinde çevreye 
olan etkilerini en aza indirme misyonu ile hareket ettiklerini vur-
gulayan Polatoğlu, bu kapsamda 2021 yılında hayata geçirdik-
leri sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında bilgi verdi: “Düzce ve 
Tuzla’da toplam 52 bin metre kare üretim alanına sahip tesisleri-
mizde çevreci bir yaklaşım benimsiyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı 
yaklaşımımızın en somut adımlarından birini Tuzla tesisimiz ile 
attık. 2021 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçen Tuzla tesisimiz, 
çevre dostu anlayışla inşa edildi. 12.000 metrekare alan üze-
rine 8.500 metrekare kapalı alan olacak şekilde inşa edilen ve 
6 kattan oluşan tesisimizde, çevresel etkileri en aza indirecek 
geliştirmeler yaptık. Bu kapsamda suyun geri kazanılması adına 
binamızın çatısında, yağmur sularını toplayıp, filtreleyerek ham 
su deposuna gönderen bir sistem kurduk. Depoda biriken suları 
direkt olarak bahçe sulamada ve ihtiyaç duyulan alanlarda de-
ğerlendirerek, su israfının önüne geçiyoruz. 

ENERJİDEN YÜZDE 50 TASARRUF

Tuzla ve Düzce fabrikamızda rüzgâr ve güneş enerjisi kulla-
narak, fabrikamızın enerji ihtiyacını doğal enerji kaynaklarıyla 
çözmeyi hedefledik. Yeni tesisimizi, en az enerji harcayacak ve 
çevreye en az zarar verecek şekilde tasarladık. Binadaki sıcak 
kullanım suyunu, çatıya kurduğumuz güneş kolektörlerinden 
elde ederek, enerjiden yüzde 50’lere varan oranlarda tasarruf 
sağladık. 

Kullandığımız akıllı ve üstün teknolojiye sahip hava kaynaklı ısı 
pompaları ile binanın ısıtma ve soğutmasından kaynaklı enerji 
tüketimini minimum seviyelere çektik. Ofislerimizin ve üretim 
alanımızın dizaynını daha fazla güneş ışığından faydalanacak 
şekilde gerçekleştirdik. Ayrıca daha az enerji tüketen armatür-
ler kullanıyoruz.  

Genel merkezimiz olan Tuzla ofisimizden, Düzce fabrikamıza 
olan lojistik operasyonlarımızı, optimize ederek, lojistik süreç-
lerimizden kaynaklı karbon salınımını azaltmayı hedefledik.  
Şirket araçlarında da elektrikli araçlar kullanmayı tercih ettik.
 
Tuzla ve Düzce fabrikamızda kurduğumuz arıtma sistemleri ile 
çöp atıklarımızı arıtarak, çevremizi korumayı hedefledik. Bina-
mızın peyzajını da yeşil bina standartlarına uygun bir şekilde 
gerçekleştirdik. İstanbul iklim şartlarına uygun bitkiler seçile-
rek, floranın sürekliliğinin sağladık. Gelecek dönemlerde bi-
namızın çatısını da yeşillendirerek, atmosfere oksijen salınımı 
yapmak ve bu konuda da doğaya katkı sağlamak istiyoruz. Kı-
sacası doğa ile uyumlu ve geri dönüşüm odaklı olan yeni ofis 
binamızda da çevreci bir yaklaşım benimsedik” diyerek sözle-
rini tamamladı.

Sürdürülebilirliği uzun vadeli değer yaratma süreci olarak gö-
ren Masdaf, hayata geçirdiği çalışmalarla “dünyaya iyi gelme-
ye” devam ediyor. 
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Çevreye duyarlı sürdürülebilir ürün gamıyla dikkat çeken Mit-
subishi Electric; ev, okul, ofis, otel, sağlık alanları ve endüstriyel 
uygulamalarda konforu artıran, enerji verimli ısıtma, soğutma 
ve havalandırma çözümleri sunuyor. Teknoloji devi Mitsubishi 
Electric’in minimum enerji kaybıyla tasarruflu taze hava sağ-
layan Lossnay serisi, sahip olduğu ısı geri kazanım sistemi sa-
yesinde ideal iç hava kalitesine sahip alanlar oluşturmaya yar-
dımcı oluyor. Yüksek hava debisine ve eşsiz özelliklere sahip 
Lossnay; halsizlik, konsantrasyon eksikliği, öğrenci ve çalışan-
larda verimliliğin düşmesi, kirletici partiküller ve karbondioksit 
seviyesine bağlı olarak baş ağrısı, burun akıntısı ve solunum 
yolu rahatsızlıkların görülme riskini de minimize ediyor.

OKULDA DA OFİSTE DE TEMİZ HAVA TEKNOLOJİYE EMANET

Hava kirliliğinin etkisiyle dış ve iç alanlardaki hava kalitesine 
yönelik endişelerin giderek arttığı bu dönemde, okul ve ofis-
lerde pencere açarak içerideki havayı tazelemek gerek gürültü 
gerekse soğuk havanın içeri taşınması anlamında konfor sevi-
yesini düşürüyor.  Bu noktada Mitsubishi Electric’in yeni nesil ısı 
geri kazanımlı havalandırma cihazı Lossnay, büyük önem taşı-
yor. Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle ürünlerine konfor, verim 
ve dayanıklılığı entegre eden şirket, temiz bir iç hava kalitesi 
için geliştirdiği Lossnay serisiyle taze bir nefes alma deneyimi 
sunuyor. Benzersiz Lossnay ısı değiştirici teknolojisi, odadaki 
sıcaklığı ve nemi büyük ölçüde korurken havanın tazelenme-
sine yardımcı oluyor. Lossnay, bir yandan iç ortama temiz hava 

sağlarken bir yandan da içeride bulunan kirli havayı dışarıya 
atıyor. Hiper Element’ten oluşan eşanjörü sayesinde temiz ve 
kirli hava birbirine karışmıyor, böylece etkili ısı ve nem aktarımı 
yapılırken içeriye sadece temiz hava girişi oluyor. 

Öğrenci ve çalışanların verimliliğinin artmasına yardımcı oluyor
İklimlendirme endüstrisinin teknoloji öncüsü olarak toplumla-
rın yaşam kalitesini artırmaya devam eden Mitsubishi Electric, 
Lossnay ile kapalı alanlardaki hava kalitesinin belirtilen stan-
dartlara uygun hale gelmesini sağlıyor. İç hava kalitesinin yük-
selmesiyle birlikte hem okuldaki öğrencilerin hem de ofisteki 
çalışanların çok daha istekli, katılımcı, etkin ve üretken olduk-
ları gözlemleniyor. Taze hava, bireylerin konsantre olmalarını 
kolaylaştırırken ödev veya iş süreçlerine dair tüm sorumluluk-
lara karşın çok daha yüksek dikkate sahip olmalarına yardımcı 
oluyor. 

KÜTÜPHANE SESSİZLİĞİNDE, TAM KONSANTRASYON
Minimum sürtünmeye sahip dizaynı ile kusursuz bir hava akı-
şı sağlayan Lossnay serisi, bu sayede ekstra sessiz bir ortama 
imkân tanıyor. Yüksek gürültü çıkaran turbo fanlar yerine Mit-
subishi Electric imzası taşıyan sirocco fanların yer aldığı bu seri, 
sessiz çalışma modu ile sessizliğin daha fazla önemli olduğu 
okul ve ofis gibi alanlar için ideal bir seçim sunuyor. Öyle ki, boş 
bir konser salonu veya sessiz bir kütüphane kadar ses çıkarıyor. 
Lossnay ısı geri kazanım cihazları, dış ortamdaki gürültü kirlili-
ğini de izole ederek öğrenci veya çalışanların konsantrasyonla-
rını bozacak dış uyaranları da büyük oranda azaltıyor.

TAZE BİR NEFES HİÇ BU KADAR TASARRUFLU OLMAMIŞTI
Lossnay, sadece iç hava kalitesini filtreler ile iyileştirmekle kal-
mıyor, aynı zamanda kullanıcılar için enerji tasarrufu sağlayan 
bir havalandırma sunuyor. Dışarıya atılan havanın değerli ısısın-
dan faydalan seri, bu özelliği sayesinde üniteleri yüksek verimli 
hale getirerek enerji ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Dışarıya atı-
lan kirli havanın enerjisinin yüzde 80’ini tekrar kullanarak ısı 
geri kazanımı yapan Lossnay, düşük enerji tüketimi sayesinde 
hem doğaya hem de bütçeye dost olduğunu kanıtlıyor. 

Düşük fan modunda çalıştığında Lossnay VL-50 saatte 4W, seri-
nin bir diğer ürünü olan VL-100 ise saatte 13W enerji tüketimiy-
le sadece bir ampul kadar enerji harcıyor. VL-CZPVU serisi Loss-
nay cihazları ise 1254/2014 sayılı yönetmeliğe göre sınıfındaki 
en yüksek enerji tasarrufu performansına yani A+ enerji sınıfı 
etiketine sahip olmasıyla fark yaratıyor. Üstelik fan hızı CO2 sen-
sörü ile haberleşerek mahalin doluluk seviyesine göre otomatik 
olarak kontrol ediliyor. Böylelikle ortamdaki kişi sayısı artıp azal-
dıkça cihazın çalışma seviyesi de buna paralel olarak değişiyor. 
Tüm bu akılcı çözümler sayesinde tasarruf konforla buluşuyor.
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Türkiye’de ve ihracat yaptığı altı kıtadaki 
75’in üzerinde ülkede yalıtım sektörünün 
önde gelen şirketlerinden biri olan ODE 
Yalıtım, üç yıllık stratejik planını açıkla-
dı. ODE Yalıtım’ın üst düzey yöneticileri, 
2022-2024 yıllarını kapsayan stratejik plan 
üzerinde pandemi koşulları nedeniyle fiziki 
olarak bir araya gelmeden altı ay boyunca 
titizlikle çalıştı. Stratejik plan için ayrıca şir-
ket çalışanlarından tedarikçi ve müşterilere 
kadar tüm paydaşların fikirleri alındı. Bu 
kapsamlı çalışmanın sonucunda yurt içi ve 
yurt dışı yatırımları, üretim kapasitesi, Ar-
Ge, insan kaynakları, dijitalleşme, tedarik, 
dağıtım kanalları, ihracat, satış ve pazar-
lama alanlarında toplam 13 maddelik bir 
aksiyon planı oluşturuldu. Stratejinin odağı 
ise insan, teknoloji, katma değerli büyüme 
ve yeşil dünya olarak belirlendi.

ORHAN TURAN: “ŞİRKETLERİN 
ÖNLERİNİ GÖREBİLMELERİ İÇİN 
STRATEJİK PLANA İHTİYAÇLARI VAR”
ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Or-
han Turan, şirketin yeni stratejik planı 
hakkında bilgi verdi. Covid-19 dönemin-
de şirketlerin uzun vadeli plan yapmayı bir 
kenara bıraktığını söyleyen Turan, “Böyle 
dönemlerde öngörülebilirlik azaldığı için 
uzun vadeli plan yapmak zorlaşıyor. Stra-
tejilerin yerini taktikler, kimi zaman günü 
kurtarmaya yönelik kararlar alıyor. Halbuki 
bu gibi dönemlerde şirketlerin önünü gö-
rebilmesi ve yolunu çizebilmesi için strateji 
her zamankinden daha fazla önem kaza-
nıyor. Biz de stratejik yaklaşımların önemi-
ne ve gerekliliğine inanarak kapsamlı bir 
çalışma gerçekleştirdik. Üst yönetimimizin 
hazırladığı, tüm paydaşlarımızın görüş ve 
değerlendirmelerini sunduğu bu plan, bizi 
global bir marka olma hedefimize bir adım 
daha yaklaştıracak” dedi. 
Birçok şirket stratejisinin uygulama prob-
lemleri nedeniyle başarısızlıkla sonuç-
landığına dikkat çeken Turan, bu hataya 
düşmemek için Stratejik Yönetim Komi-
tesi kurduklarını da ifade etti. Bu komite, 
ODE’nin stratejik planındaki aksiyonların 
uygulama aşamalarını değerlendirerek, be-
lirli periyotlarda yönetime rapor sunacak.

Stratejik planda dikkate aldıkları noktalara 
da değinen Turan, şöyle devam etti; “37 
yıldır faaliyet gösteren bir şirket olarak, her 
zaman olduğu gibi değerlerimizi ve kültü-
rümüzü ön planda tuttuk. Bununla birlikte 
planımızı; tüm paydaşlarına değer yaratan, 
döngüsel ekonomiyi destekleyen, yeşil 
dünyaya katkı sağlayan, sürdürülebilir iş 
modeli ekseninde yaptık. Odağımıza insan, 
teknoloji, katma değerli büyüme ve yeşil 
dünyayı aldık. Başarı için insan, süreç ve 
teknolojinin anahtar olduğunu düşünüyo-
ruz. Bizim de en değerli ve etkili gücümüz 
çalışanlarımız. İşte bu gücümüzü iyi kur-
gulanmış, verimli, hızlı süreçler ve tekno-
loji ile destekleyerek daha rekabetçi, güçlü 
sürdürülebilir bir organizasyon oluşturmayı 
hedefliyoruz. Şirket genelinde kurum içi 
girişimcilik, inovasyon, çalışan deneyiminin 
gerçekleştirilebileceği şeffaf, demokratik, 
fırsat eşitliği sunan, destekleyen, cesaret-
lendiren çalışma atmosferi oluşturmak için 
çabalarımızı sürdürüyoruz.”

ODE Yalıtım’ı Çin ile Almanya arasındaki 
coğrafyada teknik yalıtımdaki en büyük 
üretici konumuna getirecek olan Eskişe-
hir’deki yeni tesislerini yılın ikinci çeyre-
ğinde devreye alacaklarını hatırlatan Tu-
ran, “Stratejik planımız doğrultusunda 
önümüzdeki süreçte de üretime ve yatırı-
ma devam edeceğiz. Bir yandan mevcut 
ürünlerimizde kapasite artırımına giderken 
diğer taraftan da henüz üretimini yapmadı-
ğımız, yalıtım sektöründe tüketimi oldukça 
yüksek bir ürün üretmeyi hedefliyoruz. Bir 
diğer önemli aksiyonumuz da yurt dışında 
üretim yapmaya ve dağıtım kanallarımızı 
geliştirmeye yönelik olacak. Bu süreçte her 
zaman olduğu gibi ODE’nin rekabet gücü-
nü artırırken, paydaşlarımıza değer yarata-
cak yeni uygulamaları da devreye alacağız. 
Çünkü biz, paydaşlarına değer yaratmayan 
hiçbir organizasyonun sürdürülebilir olma-
dığına inanıyoruz” açıklamasında bulundu. 

Günümüz dünyasında dijitalleşmenin bir 
seçenek değil zorunluluk haline geldiğini 
vurgulayan Turan, “Biz de önceliklendirdi-
ğimiz alanlarda dijitalleşme projeleri yürü-

tüyoruz. Rutin işleri ve belirli algoritmalarla 
yapılabilecek işleri robotlara aktarıyoruz. 
Temel hedefimiz karmaşıklığı yönetmek, 
büyük veriden faydalanmak, süreçleri ko-
laylaştırmak, insan eforu ihtiyacını azalt-
mak, çalışanlarımızın zamanını daha fazla 
yaratıcılık gerektiren katma değerleri alan-
larda harcamasını sağlamak. Öte yandan 
global firmalarla rekabet ettiğimiz yalıtım 
sektöründe Ar-Ge’ye yönelik etkinlikleri-
mizi de artırıyoruz. Bu kapsamda stratejik 
planımızla birlikte beş yıllık Ar-Ge yol ha-
ritamızı da oluşturduk. Projelere yönelik 
kaynağımızı da her geçen yıl artırmaya de-
vam edeceğiz” diye konuştu. 

Döngüsel ekonomi ve yeşil dünya hedef-
lerini de aktaran Orhan Turan sözlerini 
şöyle tamamladı; “Tüm işletme ve süreç-
lerimizde atıklarımızı azaltmaya ve yok 
etmeye yönelik çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Avrupa’nın 2050 yılını işaret etti-
ği sıfır atık hedefine 2025 yılında ulaşmayı 
planlıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız ön 
çalışmalarla Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık 
Belgesi’ni Eskişehir tesisimiz için almaya 
hak kazandık. Üretim tesislerimizde yeni-
lenebilir enerji yatırımları yapıyoruz. Yeşil 
dünya hedefimiz doğrultusunda kurumsal 
karbon ayak izi hesaplamasını yaptık. Bun-
dan sonraki adımımız ise karbon salınım 
miktarımızı ölçülebilir hale getirmek ve de-
vamında azaltma, yok etme çalışmalarını 
sürdürmek olacak.”
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Geleceğin üretim anlayışını bugünün ik-
limlendirme sektörüne entegre ederek 
öncü teknolojilere hayat veren Systemair, 
gücüne ve potansiyeline güç katacak bir 
yatırıma daha imza attı. Yoğun bakım 
üniteleri, ameliyathaneler, laboratuvarlar 
ve veri merkezi uygulamaları gibi kritik 
alanlar için hassas soğutma cihazlarının 
üretiminde uzmanlaşmış İtalyan üretim 
devi Tecnair LV S.p.A. şirketini satın alan 
Systemair, yeni bir dönemin kapılarını 
aralamaya hazırlanıyor. Systemair, bu 
ortaklıkla 2022 hedef alanlarından biri 
olan, veri merkezlerindeki stratejik öne-
mini daha da artırmayı planlıyor.

AVRUPA PAZARINDAKİ VARLIĞINI 

GÜÇLENDİRECEK

Systemair AB CEO’su Roland Kasper, Tec-
nair LV S.p.A. şirketinin satın alınmasıyla 
ilgili şunları söyledi: “Tecnair şirketinin 
Systemair’i pek çok alanda tamamladığını 
görebiliyoruz. Ayrıca Tecnair’in ürün yel-
pazesi ve pazardaki konumu Systemair’in 
çözümleri ile oldukça iyi uyuşuyor. Bunla-
ra ek olarak, batarya tedariki için LU-VE 
ile uzun vadeli bir tedarik anlaşması im-
zaladık. Barlassina’daki fabrikalarımızla 
Tecnair’in üretimi, ürün geliştirmesi ve sa-
tışları arasında da iyi bir sinerji yakaladık. 
Bu satın alım sayesinde Avrupa’da daha 

güçlü pazar konumu ve iyi sinerjiler elde 
edeceğimize inanıyoruz.” 

İTALYAN DEVİ ARTIK SYSTEMAIR 
ÇATISI ALTINDA 
Gerçekleşen satın almanın sektöre yeni 
bir soluk getireceğini söyleyen Systema-
ir Türkiye Genel Müdürü Ayça Eroğlu; 
“Systemair olarak Avrupa, Kuzey ve Gü-
ney Amerika, Ortadoğu, Asya ve Güney 
Afrika’da konumlanarak 50 ülkede faa-
liyet gösteriyor ve birçok ülkede HVAC 
sektöründe öncü konumda yer alıyoruz. 
Sürekli gelişim ve ilerleme hedefimizle 
yenilikçi projeler ve büyük yatırımları ha-
yata geçirerek başarımızı sürdürülebilir 
kılmayı hedefliyoruz. Şirketimiz, son ola-
rak İtalyan Tecnair şirketini satın alarak 
önemli bir başarıya imza attı. Hastaneler 
ve veri merkezleri için hassas kontrollü 
klima ünitelerinin uluslararası tedarikçisi 
olarak çok önemli başarılara adını yazdı-
ran Tecnair’in global şirketimiz için yep-
yeni bir dönüm noktası olacağına inanı-
yoruz” şeklinde konuştu. 

VERİ MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ 
YATIRIMINA İVME KAZANDIRACAK
Satınalma haberini değerlendiren Syste-
mair Türkiye Türkiye Genel Müdürü Ayça 
Eroğlu ise; veri merkezi soğutma sistemleri 
alanındaki bilgi birikimlerini bu sene global 
çapta bir yatırıma dönüştürerek çözüm-
lerini ve Ar-Ge çalışmalarını üst seviyelere 
çıkarmayı hedeflediklerini söyleyerek söz-
lerine şöyle devam etti; “2022’de hayata 
geçirmeye hazırlandığımız test laboratuvarı 
yatırımımızla veri merkezi soğutma sistem-
lerinin olmazsa olmazı olan fabrika kabul 
testlerini kendi bünyemizde gerçekleştire-
rek iş ortaklarımıza eksiksiz ürün ve hizmet 
sunacağız. Şirketimizin gerçekleştirdiği 
satın alma ile birlikte Türkiye’de ürettiği-
miz Geniox Tera indirect free cooling üni-
telerinin yanında Tecnair hassas kontrol 
klima cihazları ile veri merkezi çözümleri-
mizi de tamamlamış olacağız. Bu yatırımın 
2022’de hedef alanımız olan veri merkezi 
uygulamaları için büyük bir adım olduğunu 
düşünüyoruz.” 

VERİ MERKEZİ ÇÖZÜMLERİNDEKİ 

STRATEJİK ROLÜNÜ DEĞİŞTİRECEK

İnternete bağlı kullanıcı sayısındaki büyü-
me ve veri artışının aynı paralellikte veri 
merkezlerinin sayısı ve hacminde artışa ne-
den olduğunu söyleyen Eroğlu, “Veri mer-
kezlerindeki soğutma çözümleri, geleceğin 
HVAC sektöründe öne çıkmak isteyecek 
firmaları belirleyecek. Büyük miktarda veri-
lerin arşivlenip işlendiği ve adeta şirketlerin 
hayati organlarına dönüşen veri merkezle-
rindeki donanımların güvenliğini sağlamak 
için hassas soğutma sistemleri gerekiyor. 
Sıcaklık ve nemin kontrol edildiği, elekt-
rik kaynağının stabilize edildiği ve kesinti-
siz olduğu özel şekilde iklimlendirilmiş bir 
alan olan veri merkezlerinin metrekare 
başına yüksek enerji yoğunluğu bulunuyor. 
Enerji maliyetlerindeki tasarruflar, bir veri 
merkezinin kârlılığına büyük ölçüde katkı 
sağlayacağı için enerji verimli bir soğutma 
sistemine sahip olmak kritik bir önem arz 
ediyor. Systemair olarak, düşük çevresel et-
kiye sahip ve yüksek seviyede enerji verim-
liliği bulunan bir veri merkezi tasarlamak 
için firmalara uzun yıllardır çözüm ortak-
lığı yapıyoruz. Bu alanda oluşan gerekliliği 
hem hayata geçireceğimiz test laboratuva-
rımız hem de satın aldığımız Tecnair firma-
sıyla çok daha efektif şekilde çözmeyi he-
defliyoruz. Bu iş birliğiyle Systemair Grup 
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ve Türkiye olarak bu alandaki varlığımızı ve 
stratejik rolümüzü daha da güçlendirmeyi 
amaçlıyoruz”dedi. 

BU ORTAKLIK AVRUPA HVAC 
SEKTÖRÜNE YENİ BİR SOLUK 
GETİRECEK
Systemair’in Avrupa pazarındaki konu-
munu daha nitelikli hale getirmek için 
Tecnair’in potansiyelini çok önemsedik-
lerini söyleyen Ayça Eroğlu; “Systema-

ir olarak, dünya genelindeki 13 klima 
santrali fabrikamızla Avrupa’da klima 
santrali pazar lideriyiz. Fan ve hava da-
ğıtım ekipmanlarında ise dünyada ilk 3 
marka arasında yer alıyoruz. Hedefimiz 
ise bu başarıyı daha iyi noktalara taşıya-
cak yol arkadaşlarıyla hikâyemizi devam 
ettirmek. Artık Systemair çatısı altında 
yer alan Tecnair ile bunu başaracağımı-
za olan inancımız tam. İtalyan pazarı, 
Tecnair'in satışlarının yaklaşık yüzde 

25'ini oluşturuyor ve geri kalanı ağırlıklı 
olarak Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bu birlik-
telik, uzun yıllardır lider olarak sürdürdü-
ğümüz Avrupa yolculuğumuzu çok daha 
ileriye taşıyacak ve özellikle rekabetin gi-
derek arttığı veri merkezi uygulamaların-
da fark yaratacak. Yeterli bir veri merkezi 
için kapsamlı HVAC çözümleri ve ürün-
leri oluşturma ve sürdürme konusunda 
Systemair olarak ilk seçenek olacağımıza 
inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Panasonic Life Solutions Türkiye, yenilik-
çi ürün ve çözümlerini tüketiciyle buluş-
turmasında çok önemli katkılar sunan iş 
ortaklarıyla bir araya geldi. Türkiye’nin 
hemen her ilindeki bayilerle kurulan 
ilişkiyi daha da güçlendirmek amacıyla, 
Covid-19 kuralları çerçevesinde yüksek 
hassasiyet gösterilerek düzenlenen or-
ganizasyonun açılış konuşmasını Pana-
sonic Life Solutions Türkiye Başkanı Yos-
hiyuki Kato yaptı. 

Kato: “Sektörümüzdeki lider 
pozisyonumuzu  her geçen gün
daha da güçlendireceğiz”
100 yılı aşkın süredir dünyadaki varlı-
ğını başarı ile sürdüren Panasonic için 
Türkiye’nin oldukça büyük ve stratejik 
bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak 
sözlerine başlayan Kato, “Şirketimizin 
VİKO markasına yaptığı yatırımın ardın-
dan geçen yaklaşık 8 yıllık süreçte, Türki-
ye’deki üretimlerimizi daha da artırmaya 
yönelik aldığımız aksiyonlar, bu stratejik 
önemin en açık göstergesidir. Ekonomi-
nin çalkantılı olduğu dönemlerde dahi, 
makine parkurlarımızdan AR-GE’ye, 
teknolojik dönüşümden markalaşmaya 
kadar pek çok alanda yeni yatırımlar 
yaptık. Şirketimizin sağladığı istihdam-
da ise yüzde 30’luk bir artış sağladık. 
Elbette ki tüm başarılarımızda ve şirke-
timizin sahip olduğu bu güçte, Panaso-
nic Corporation’a bağlı olarak faaliyet 
gösteren bir şirket olmamızın katkısı 
büyük. Geniş ürün yelpazemizdeki Pa-
nasonic ve VİKO markalı ürünlere ilave 
olarak, pazara sunmayı hedeflediğimiz 
yeni ürün ve çözümlerle sektörümüzde-
ki lider pozisyonumuzu her geçen gün 
daha da güçlendireceğiz. Çok geniş bir 
coğrafyada başarıyla faaliyet gösteren 
şirketimizin, ‘yenilikçi ürün ve çözüm-

lerini’ Türkiye ve dünya pazarlarındaki 
müşterilerimizle buluşturmaya devam 
edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Hep birlikte daha iyi bir geleceğe 
doğru ilerleyeceğiz”
Yoshiyuki Kato’nun ardından sözü alan 
Türkiye Satış ve Global Pazarlamadan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Azim Tun-
cinar, “Panasonic Life Solutions olarak, 
pandemi ve ardından gelen global öl-
çekli ekonomik zorluklara rağmen, ba-
yilerimiz ve diğer tüm paydaşlarımızla 
el ele vererek büyümeyi ve güçlenmeyi 
başardık. Böylece sektörün lider kurulu-
şu olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. 
‘Birlikte Daha İyi Bir Geleceğe’ tema-
sıyla düzenlediğimiz Antalya buluşma-
sı ise şirketimiz ve bayilerimizin güçlü 
birlikteliğinin eşsiz bir yansıması oldu. 
Türkiye’nin dört bir yanından gelen iş 
ortaklarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz 
bu önemli organizasyonda, gelecekte 
elde edeceğimiz büyük ve önemli başa-
rılara dair inancımızı daha da pekiştirdik.  
Panasonic Life Solutions Türkiye olarak 
global deneyimimiz, bayilerimizden aldı-
ğımız güç ve yerel üretimdeki büyük ba-
şarılarımızla; önümüzdeki dönemde de 
büyük hedeflere hep birlikte yürümek 

dileğiyle, tüm katılımcılara teşekkürleri-
mi sunuyorum” dedi. Başkan Yardımcısı 
Azim Tuncinar’ın ardından sahne alan 
Global Pazarlama Genel Müdürü Erhan 
Güngör ise daha sürdürülebilir bir dünya 
hedefinin yapı sektörü üzerindeki etkile-
ri, akıllı şehirler ve akıllı bina teknolojileri 
konu başlıklarını içeren kapsamlı sunu-
mu ile önemli paylaşımlarda bulundu. 

Tüm Türkiye’deki bayiler Panasonic 
Ailesi Ormanı  projesi için el ele verdi
Ünlü sanatçılar Funda Arar ve Cengiz 
Kurtoğlu’nun sahne performansı ile 
renklenen geceye Panasonic Life Solu-
tions Türkiye ile bayilerinin oluşturduğu 
birlik ve beraberlik görüntüleri de sahne 
oldu. Ayrıca programda, Panasonic’in 
sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk 
yaklaşımı ile Ege Bölgesi’nde hayata ge-
çirdiği Panasonic Ailesi Ormanı’nın anı-
sına tüm bayilere plaket takdim edildi. 
Şirket, geçtiğimiz yaz ülke genelindeki 
yangınlar nedeniyle yok alan ağaçlara 
karşı duyduğu sorumluluğun bir yansı-
ması olarak Ege Orman Vakfı iş birliğiyle 
hayata geçirdiği ‘Panasonic Ailesi Orma-
nı’ projesiyle, gelecek kuşaklara daha 
yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefine 
katkı sağlamayı amaçlıyor.
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Havaların soğuması ile birlikte  doğalgazı verimli ve tasarruflu kul-
lanmak daha önemli hale geldi. Alınacak önlemler ve yapılacak 
kombi tercihi ile doğalgaz tüketimini nispi olarak azaltmak, fatu-
raları düşürmek  mümkün.

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük ısı sistemleri tedarikçileri arasında 
yer alan Termo Teknik’in Servis Yöneticisi Ali Bayramoğlu daha 
etkili ve tasarruflu bir ısınma için alınacak önlemleri sıraladı, Termo 
Teknik tarafından Türk Tüketicisine sunulan LOGIC Premix Yoğuş-
malı Kombi ile Termo Teknik’in Çorlu’daki fabrikasında üretilen 
Silüet ve Termolux serisi radyatörler hakkında şu bilgileri verdi:

1. Yalıtım
Yalıtım, ısınma için harcadığınız yakıtın/enerjinin tamamını kulla-
nabilme  becerisi ve konutlardan dışarıya kaçan  ısının en aza indi-
rilmesini sağlamaktır. Binaların dış yüzeylerine uygulanan yalıtıma  
ek olarak iç mekan duvarlarına da yalıtım uygulanabilir. Bu yalıtım 
ısı kaybını bir kat daha fazla önleyerek sıcağı içeride tutmanızı ve 
dolayısıyla daha az enerji ile ısınmanızı sağlar. 

2. Doğru Ürün Seçimi
Verimlilik, bir kombinin veya kazanın yaktığı birim doğalgaz başı-
na verdiği ısı miktarını ifade eder. Bu anlamda doğru kombi veya 
kazan kullanmak verimlilik ile eşdeğerdir. Premix yoğuşmalı kom-
biler, en yüksek verim değerlerine sahiptir ve dolayısıyla daha az 
yakıt ile daha fazla ısı üretirler. 

3. Yeterli Panel Radyatör Uzunluğu
Panel radyatörler, kombi ve kazanların ürettiği ısıyı evinize yayarak 
ısıtma sisteminizi tamamlarlar. Bu anlamda kombinizin yeterli ve 
verimli ısıtmasının yanında, evinizin metrekaresine doğru oran-
lanmış bir toplam panel radyatör uzunluğuna sahip olmak şarttır. 
Aksi halde kombiniz ne kadar verimli çalışsa da, kombinizin üretti-
ği ısı evinize eksik hesaplanmış radyatörler nedeniyle yeterince ya-
yılamaz; yeterli sıcaklığa ulaşılamadığından kombinizi daha fazla 

çalıştırmanıza ve daha fazla enerji sarf etmenize neden olur.
Ayrıca panel radyatörlerinizin önüne ve üzerine konulan eşyalarda 
radyatördeki ısının yayılmasını engelleyecektir.

4. Opsiyonel Kumandalar
Kombinizin yakıt tüketimini ideal oda sıcaklığı (20-22 °C) üzerine 
çıkılan durumlarda, istenmeyen sıcaklıkları engelleyerek sağlaya-
bilirsiniz. Doğru hesaplanmış ve kurulmuş sistemlerde verimli bir 
kombi ile yakıtınızın daha hesaplı olabilmesi için oda termostatı veya 
termostatik vana kullanılmalıdır. Isıtılacak mekân sıcaklığının bu ku-
mandalar ile arzu edilen oda sıcaklığının üzerine çıkması engellene-
rek, istem dışı olarak fazla ısıtılan mekânın cam, pencere açılmadan 
konforlu ve tasarruflu bir şekilde ısıtılması sağlanmış olacaktır. 

5. Doğru Kullanım
Kombinizin doğru kullanımı yakıt tüketimi ile doğrudan ilişkilidir. 
Kullanıcılar tarafından yapılan en büyük yanlış konuttan kısa süreli 
ayrılmalarda kombinin kapatılmasıdır.Doğru olan, oda termostatın-
da veya kombi üzerinde daha düşük bir sıcaklık ayarı yaparak ciha-
zın kapatılmadan çalışmaya devam etmesidir. Eve dönüşte cihazınızı 
tekrar konfor sıcaklığına getirebilir ve böylelikle sıcaklık dengesinde 
çok büyük değişiklikler yapmadan tasarruf sağlamış  olursunuz. 

6. Yıllık Bakımlar
Kombiler, farklı bölümlerden oluşan, birden fazla sisteme sahip, 
evdeki ısıtma tesisatı ile bağlantısı bulunan cihazlardır. Bu nedenle, 
tesisattaki ısı üretimini sağlayan kombilerin verimliliğinin sürekli kı-
lınması yıllık bakımları ile sağlanır. Yıllık bakımlar esnasında yetkili 
servisler tarafından yapılan kontroller ve ayarlamalar kombinizin 
tükettiği gaz miktarını da azaltarak panel radyatörlerinizin daha 
verimli ısıtmasını  sağlayacaktır.

Doğru ürünü doğru sistemle tercih edenler, yalıtımlarını en iyi şe-
kilde yaptıranlar ve yıllık bakımlarını yapanlar kış aylarını daha az 
enerji harcaması yapıp, daha iyi ısınarak geçirecektir.
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Dünyayı sürdürülebilir kılmak ve  iklim değişikliğine dur demek 
için hareket geçen Wavin, gelecek nesillere daha iyi bir gelecek 
inşa etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sürdürülebilirlik yolculu-
ğunda kararlı adımlarla ilerleyen öncü marka, ürünlerini geliştime, 
üretme, taşıma, yenilik yapma ve kurma şeklinden, işi yürütme ve 
çalışanları yönetme şekline kadar yaptığı her şeyde sürdürülebilir 
olmayı taahhüt ediyor.  Aynı zamanda Wavin, Birleşmiş Milletler’in 
(BM) temiz su, endüstri-inovasyon, sürdürülebilir şehirler, iklim-ey-
lem maddelerini içeren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ula-
şılmasına katkıda bulunuyor. Wavin, Türkiye olarak 2021 yılında 
operasyonel sürdürülebilirlik projeleri geliştirerek, enerji, aydınlat-
ma ve su tasarrufu sağladı. Enerji tedarikinde ise yüzde yüz yeşil 
enerji kullanımını kabul etti. 

Sürdürülebilirlik kapsamında altı başlığa odaklanıyor 
Projeleri ve çözümleriyle su temini, sanitasyon, iklime dayanıklı 
şehirler ve bina performansı gibi dünyanın en büyük zorlukları-
nın üstesinden gelmeye yardımcı olan Wavin, yeni başlattığı  “Altı 
Küresel Sürdürülebilirlik Programı” ile Yenilik, Sosyallik, Döngü-
sel Ekonomi, Raporlama, Çevresel Etkiler, Kamu İşleri başlıklarına 
odaklanıyor. 
Yenilik ile mümkün olduğunca geri dönüşümlü malzemeler kul-
lanmayı,  çevresel etkiyi en aza indirmek için kullanılan malzeme 
miktarını azaltmayı, iç mekan iklim çözümlerinde ise TreeTanks® 
gibi yenilikçi İklim Değişikliği Uyum (CCA) çözümlerinin sayısını 
artırmayı öneriyor. Yenilikçi çözümleri teşvik edecek ve müşterile-
rin ayak izini azaltacak bir Portföy Sürdürülebilirlik Değerlendirme 
Çerçevesini şirket çapında entegre etmeye dikkat çekiyor. 
Sosyallik hedefleri doğrultusunda; 2025 yılına gelene dek sula-
ma kitlerinin dağıtımı ve kurulumundan 9 bölgeye  kadar su fonu 
projelerini genişletmeye, firma genelinde çeşitlilik işe alım oranını 
yüzde 40'a yükseltmeye, kuruluş genelinde çeşitlilik işe alım ora-
nını yüzde 40'a çıkarmaya, Su, Sanitasyon, Hijyen ve Beslenme 
alanlarının sayısını ise 16'ya yükseltmeye vurgu yapıyor. 

2025'te yüzde yüz sürdürülebilir bir araba filosu oluşturacak
Wavin Döngüsel Ekonomi ile küresel geri dönüşüm kullanımını 
yüzde 25'e yükseltmeyi, ürünlerin geri dönüştürülebilirliğini daha 

da artırmayı, 2025 yılına kadar depolama alanına sıfır atıkları yüz-
de yüze düşürmek istiyor. 
Raporlama ile de 2025 yılına kadar çalışanlar arasında yüksek ka-
liteli veri toplamanın uygunluğu konusunda farkındalık yaratmayı, 
onlara gerekli araç ve becerileri sağlamaya  devam etmeyi hedef-
liyor. Sürdürülebilirlik raporlamasını 2025 yılına kadar mevcut sü-
reçlere daha fazla entegre edip birleştirmeyi vurguluyor. Çevresel 
etkilerle dünya genelindeki tesislerinde sürdürülebilir enerji üreti-
mini 15 lokasyona çıkarmak, sera gazı emisyonunu azaltmak için 
piyasa gereksinimleriyle uyumlu pilot akıllı tedarik zinciri çözüm-
leri sağlamak ve 2025'te yüzde 100 sürdürülebilir bir araba filosu 
oluşturmaya odaklanıyor. Kamu işlerinde ise politika geliştirmeye 
aktif olarak katılmayı, sürdürülebilirliği teşvik etmeyi, buna göre 
hareket etmek ve farkındalığı daha da artırmak için stratejik itti-
faklar kurmayı amaçlıyor. 

Enerji tedarikinde yüzde 100 yeşil enerji kullanımı
Gezegen ve iklim dostu çözümler geliştirmeye odaklanan Wavin, 
geçtiğimiz yıl operasyonel sürdürülebilirlik alanında; Basınçlı Hava 
Kullanımının Azaltılması ile Enerji Tasarrufu Sağlama, Fabrika ge-
neli LED Aydınlatma Dönüşüm, Su Tüketiminin Azaltılması, Yeşil 
Enerji Tedarik Anlaşmasının Sağlanması projeleri başlattı. Projeler-
le, fabrika genelinde yüzde 16 enerji tasarrufu, yüzde 48 aydın-
latma tasarrufu, yüzde 28 su tasarrufu sağlandı. Wavin, 2022 yılı 
Ocak ayı itibari ile ise  enerji tedarikinde yüzde 100 yeşil enerji 
kullanımına geçti.
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Pompa sektöründe uluslararası, birinci sınıf 
bir yüksek teknoloji tedarikçisi hizmet ve-
ren Wilo; pompa sektöründe sürekli yeni 
standartlar belirliyor. “Smart Urban Area” 
(Akıllı Kentsel Alanlar) olarak bilinen en-
tegre kent merkezleri, Wilo için önemli bü-
yüme alanlarının başında geliyor. Wilo'nun 
akıllı ve verimli çözümler sunduğu ve geliş-
tirdiği zorlu alanların hepsi bu kent merkez-
lerinde buluşuyor.  
Dijitalleşen dünyada teknolojisiyle insan-
ların hayatını kolaylaştırırken, çevre dos-
tu sürdürülebilir bir stratejiyi benimseyen 
Wilo, doğa ile barışık şehirler inşa edil-
mesine katkı sağlayarak insanların doğa 
ve teknolojiyle daha uyumlu, huzurlu ve 
mutlu yaşayacağı akıllı şehirlerin alt yapısını 
oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. 
İş ve ürün gelişimini de bu strateji çerçe-
vesinde gerçekleştiren ve Türkiye pazarının 
ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak sek-
töründe teknoloji öncüsü oldukların vur-
gulayan Wilo Türkiye Pazarlama Müdürü 
Banu Kiper “Müşterilerimize sadece ürün 
sağlamayı değil onlar için çözüm ortağı 
olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda geniş 
ürün yelpazemiz ve sistemlerimizle farklı 
alanlar için teknolojik çözümler geliştiriyo-
ruz.” dedi. 

Teknolojik olarak her zaman bir adım 
önde ve yeniliği pazara ilk getiren olmayı 
hedeflediklerini belirten Kiper; “Kısıtlı do-
ğal kaynaklarımızdan olan su ile çalışırken 
verimlilik ve güvenlik giderek daha fazla 
önem kazanıyor. Bu yüzden bina sistemleri 
ve su yönetimi için zamanın çok ilerisinde, 
kullanıcı dostu ve teknolojik olarak yüksek 
performanslı çözümler sunuyoruz. Bu kap-
samda, yüksek enerji verimli IE5 motora 
sahip Stratos GIGA2.0, Nexos yapay zekalı 
Wilo-Rexa SOLID-Q veya dünyanın ilk akıllı 
pompası olma özelliğini taşıyan Wilo-Stra-
tos MAXO ürün gruplarımızı geliştirdik” 
açıklamalarında bulundu. 

STRATOS PICO İLE İŞLETİM KOLAYLIĞI
2022 yılına yeni ürün geliştirmeleri ile giriş 
yaptıklarını belirten Kiper; “Isıtma- soğut-
ma tesisatları veya endüstriyel sirkülasyon 
devrelerinde kullanılan ıslak rotorlu, sir-
külasyon pompamız Wilo-Stratos PICO 
fonksiyonel ve tasarımsal olarak yenilendi. 
Geniş ekranı ve yeşil düğme teknolojisi ile 
değişen tasarımının yanında yeni ayar asis-
tanı sayesinde son kullanıcılar tarafından 
pompa kurulumu ve kullanımı oldukça ko-
lay hale gelmiştir. Daha önceleri Wilo-Stra-
tos MAXO ürünü ile karşımıza çıkan Dyna-
mic Adapt plus özelliği ile sistemin çalışma 
şartlarını kendi kendine öğrenebilen yeni 
Wilo-Stratos PICO, kullanıcılara maksimum 
enerji verimliliği ve konfor sunuyor” dedi.

DEĞERLİ SU KAYNAKLARI İÇİN 
ALTERNATİF ÇÖZÜM
Dik milli santrifüj pompa modellerine alter-
narif olarak geliştirilen yeni Wilo-Medana 
CV1-L pompa serisi ile ilgili bilgi veren Ki-
per; “İçme suyu uygulamaları için verimli 
sistem entegrasyonu sağlayan modelimiz 
Wilo-Medana CV1-L korozyona dirençli 
bileşenlere sahip olan tasarımı sayesinde 
50 °C'ye kadar ortam sıcaklıklarında kulla-
nılabiliyor. Paslanmaz çelik yapısı sayesinde 
içme suyu uygulamaları ve özel uygula-
malar için uygun olan bu serimizin, ACS, 
WRAS ve KTW gibi içme suyu standartları-
na uyumluluğu bulunuyor” açıklamaların-
da bulundu. 

EMUPORT CORE İLE GÜVENLİ ATIK 
SU YÖNETİMİ
Son olarak geleneksel ayırma sistemle-
rine veya pompa istasyonlarına kıyasla 
daha güvenilir olan Wilo-EMUport CORE 
ile ilgili bilgi veren Kiper; “Katı madde 
ayırıcılı hazır terfi istasyonlarımızın çalış-
ma aralıkları, hizmet alanının da geniş-
lemesine paralel olarak arttırıldı. Özel-
likle Alışveriş merkezi, tren istasyonları, 
oteller, hastaneler veya huzurevleri gibi 
yapılara çözüm sunan Wilo-EMUport 
CORE serileri, atık sudaki katı maddele-
ri ve ön arıtılmış suyu ikiye ayırarak katı 
maddelerin pompa tarafından taşınmak 
zorunda kalmamasını ve böylece düşük 
bakım maliyeti ve maksimum sistem kul-
lanılabilirliği sağlanmaktır. Yeni seriler ile 
birlikte saatte maksimum 80 m3 debi ve 
59 m’ye kadar basma yüksekliklerinde 
çalışabilen katı madde ayırıcılı istasyon-
larımız ile farklı uygulama alanlarına çö-
züm sunmayı hedefliyoruz” dedi.

WILO-LIVE ASSISTANT İLE MÜŞTERİ 
MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA 
Dijitalleşmenin iş yapış süreçlerinden 
ürünlere, tedarik süreçlerinden çözüm-
lere kadar her bölümde ağırlıklı olarak 
yer aldığını belirten Wilo Türkiye Pa-
zarlama Müdürü Banu Kiper: “Akıllı şe-
hirlerle birlikte akıllı su çözümlerine ih-
tiyaç duyulması, kentsel nüfus oranının 
artışıyla beraber sürdürülebilir 
su ihtiyacının karşılanması ve 
atık suyun verimli bir şekilde 
yönetilmesi gibi gelişmeler di-
jital teknolojilerin bu alan-
da çok daha yoğun olarak 
kullanılmasını gerektiriyor. 
Bu noktada Wilo olarak; 
insanlar, ürünler, hizmet-
ler, fabrikalar ve makineler 
arasında akıllı ağ bağlantıları 
oluşturarak akıllı çözümleri 
hayata geçirmek için dijital-
leşmeden etkin şekilde yarar-
lanıyoruz. Bunların başında 
Wilo-Asistant uygulamamız 
geliyor. Pompa seçimi, sü-



İKLİMLENDİRME - TESİSAT

65termoklima
Mart 2022

www.termoklimadergisi.com

pervizörlük, kurulum ve devreye alma 
gibi bilgilere kolay erişim sunarken aynı 
zamanda uzaktan kontrol ile telefonunuz 
üzerinden pompa kontrolünü sağlayan 
Wilo-Asistant uygulamamız ile yüksek 
verimli pompa teknolojisinin kapsamlı 
dünyasını, taahhüt ve proje firmaların-
daki teknisyen ve planlayıcıların akıllı 
telefonlarına getiriyoruz ve her yıl ürün 
ve hizmet gamımıza giren çözümlerimi-
zi uygulama üzerinde güncelliyoruz. Bir 
diğer hizmetimiz ise özellikle pandemi 

döneminde önemi daha da artan Wilo-
Live Assistant’dır. Bu hizmet sayesinde 
kullanıcılar, pompa ve pompa sistem-
leri hakkında tüm soru ve sorunları için 
bulundukları noktadan kolaylıkla servis 
hizmetlerimize online olarak ulaşarak 
canlı ve gerçek zamanlı video iletişimi ile 
destek alabiliyor. Bu sayede satış sonrası 
hizmetlerimiz müşteri taleplerine hızlı ve 
etkin bir çözüm sunabilemek için farklı 
teknolojik kanallardan 7/24 destek ver-
mekte.” şeklinde ifade etti. 

Abalıoğlu Holding bünyesinde faaliyet 
HIFYBER, endüstriyel tesislerdeki toz 
toplama sistemleri ve iklimlendirme sis-
temlerinde kullanılan filtrelerin; çalışan 
sağlığı ve performansı üzerindeki etkile-
rini açıkladı.   
Endüstriyel tesislerdeki klima santralle-
rinde ve toz toplama sistemlerinde kul-
lanılan filtreler, çalışan sağlığını ve per-
formansını doğrudan etkiliyor. 

Antibakteriyel-antiviral özellikte na-

nofiber kaplı filtre medyası

Gıda, ilaç, plastik, ahşap, ambalaj, metal 
işleme, seramik tesisleri, lastik üretimi, 
kağıt imalatları, çimento ve demir-çelik 
üretimi yapan endüstriyel tesislerde pro-
sesten çıkan ve 2,5 mikrondan küçük 
olan tozlar, akciğerin en ince noktalarına 
kadar ulaşarak, kanseri riskini artırıyor. 
Ayrıca havada asılı kalan virüsler; toz 
toplama sistemleri ve klima santralleri ile 
taşınarak, bulaş riskini artırıyor. 
Endüstriyel tesislerde ki klima santral-
lerinde kullanılan hava filtrelerinin an-
tibakteriyel-antiviral özellikte nanofiber 

kaplı olması; havada asılı kalan ve tenef-
füs edilebilen bakteri ve virüslerin, solu-
num yoluyla enfeksiyon riski ve alerjik 
reaksiyon oluşturmasını önlüyor. 

İç hava kalitesi, çalışan sağlığını ve 

performansını etkiliyor

“Endüstriyel tesislerde mahaldeki hava-
nın filtre edilmesi ve kirli havanın zararsız 
bir şekilde atmosfere atılması, çalışanla-
rın sağlığının yanı sıra verimliliği açısın-
dan da önem arz ediyor” diyen Hifyber 
Genel Müdürü Ahmet Özbecetek, en-
düstriyel tesislerdeki toz toplama sistem-
lerinde ve klima santrallerinde kullanılan 
filtrelerin özellikleri ve önemi hakkında 
açıklamalarda bulundu: “HIFYBER ola-
rak toz toplama sistemlerinde 1 mikron 
altındaki küçük partikülleri filtrelemek 
üzere geliştirdiğimiz filtre kumaşı ile en-
düstriyel tesislerde sağlıklı ve güvenli ça-
lışma ortamları sunuyoruz. Aynı şekilde 
endüstriyel tesislerdeki klima santralle-
rinde kullanılan filtrelerin de yüksek per-
formanslı, antibakteriyel-antiviral özel-
likte nanofiber kaplı olması hayati önem 

taşıyor.  Çünkü klima santralleri; temiz 
havayı, iç ortam havası ile karıştırıp, filt-
reden geçirdikten sonra mahale veriyor. 
Yüksek filtrasyon verimliliği sağlayan an-
tibakteriyel-antiviral özellikte nanofiber 
kaplı filtreler ile etkili bir hava filtrasyonu 
yapmak ve böylece havayı, bakteri ve 
virüslerden arındırılmış olarak ortama 
şartlandırarak çalışan sağlığını korumak 
mümkün. Endüstriyel tesislerdeki iç hava 
kalitesi çalışanların performansını da 
doğrudan etkiliyor. Yapılan araştrmalara 
göre ortam havasındaki  karbondioksit 
oranının yükselmesi çalışanların kendile-
rini yorgun hissetmelerine neden oluyor 
ve bu durum da performanslarını yüzde 
10 düşürüyor. İç mekân hava kalitesi 
yüksek olan işletmelerde çalışanlar, ken-
dilerini daha sağlıklı ve enerjik hissedi-
yor” diyerek sözlerini tamamladı. 
Hifyber, toplu yaşamın olduğu kapalı 
alanlarda virüs ve bakterilerin yayılma-
sını önleyici özellikte ki Nanofiber Filtre 
Medyası ile iklimlendirme sistemlerinde 
güvenli şartlandırma sağlayarak, yüksek 
bir “iç mekân hava kalitesi” sunmaya 
devam ediyor. 
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MEKANİK TESİSAT SEKTÖRÜNDEKİ AKTİVİST MÜHENDİSİN KALEMİNDEN 

Ali Kuşçu; Bir astronom, matematikçi ve dil bilimcidir. 
Matematik ve astronomi bakımından Osmanlının ol-
dukça parlak çağını yani altın çağını yaşatan isimdir. 
Ali Kuşcu, çalışmaları ile başta Kopernik olmak üzere 
kendisinden sonra gelen birçok bilim insanını etkile-
miştir.

Babası, Timurlular Devleti’nin Hükümdarı Uluğ Bey’in 
doğancıbaşısı olduğu için ona “Kuşçu” lakabı verildi 
ve tarihe bu isimle geçti.

Esas adı, Kuşçuzâde Alaeddin Ebü’l-Kasım Ali bin Muhammed 
olan Ali Kuşçu, Semerkant'da doğmuş ve burada yetişmiştir. Bura-
da bulunduğu sıralarda, Uluğ Bey’de dahil olmak üzere, Kadızâde-i 
Rûmi ve Gıyâsüddin Cemşid el-Kâşi gibi dönemin önemli bilim 
adamlarından matematik ve astronomi dersleri almıştır. 

Ali Kuşçu bir ara, öğrenimini tamamlamak amacı ile Uluğ Bey'den 
habersiz Kirman'a gitmiş ve orada yazdığı Hall el-Eşkâl el-Kamer 
adlı risalesi ile geri dönmüştür. Dönüşünde risaleyi Uluğ Bey'e ar-
mağan etmiş ve Ali Kuşçu'nun kendisinden izin almadan Kirman'a 
gitmesine kızan Uluğ Bey, risaleyi okuduktan sonra onu takdir et-
miştir.

Ali Kuşçu, Semerkant'a dönüşünden sonra, Semerkant 
Gözlemevi'nin müdürü olan Kadızâde-i Rûmi'nin ölümü üzerine 
gözlemevinin başına geçmiş ve Uluğ Bey Zici'nin ( yıldızların yer-
lerini ve hareketlerini gösteren cetvel ) tamamlanmasına yardımcı 
olmuştur. 

Uluğ bey, oğlu Abdüllatif'in ihaneti yüzünden 1450 yılında öldürü-
lünce Ali Kuşçu, Semerkant medreselerindeki derslerine son verdi 
ve Hacca gitmek üzere Tebriz'e geldi.

Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Kuşçu'ya çok itibar etti ve onu 
Tebriz'de alıkoydu. Uzun Hasan, Osmanlılarla barış konuşmaları-
nı yürütmek üzere elçi olarak Ali Kuşçu'yu İkinci Mehmet'e (Fa-
tih Sultan Mehmet) yolladı. Ünlü bilgine hayran olan Fatih Sultan 
Mehmet, kendisinden İstanbul'da kalmasını rica etti.

Bir kültür merkezi oluşturmanın şartlarından birinin de bilim adam-
larını bir araya toplamak olduğunu bilen Fatih Sultan Mehmet, Ali 
Kuşçu'ya İstanbul'da kalmasını ve medresede ders vermesini teklif 
eder. Ali Kuşçu, bunun üzerine, Tebriz'e dönerek elçilik görevini 
tamamlar ve tekrar İstanbul'a geri döner. İstanbul'a dönüşünde Ali 
Kuşçu, Fatih Sultan Mehmet tarafından görevlendirilen bir heyet 
tarafından sınırda karşılanır. Kendisi için ayrıca karşılama töreni ya-
pılır. Ali Kuşçu'yu karşılayanlar arasında, zamanın uleması İstanbul 
kadısı Hocazâde Müslihü'd-Din Mustafa ve diğer bilim adamları 
da vardır.

İstanbul'a gelen Ali Kuşçu' ya 200 altın maaş bağlanır ve 
Ayasofya'ya müderris olarak atanır. Ali Kuşçu, burada Fatih 
Külliyesi'nin programlarını hazırlamış, astronomi ve matematik 
dersleri vermiştir.
Ayrıca İstanbul'un enlem ve boylamını ölçmüş ve çeşitli Güneş 
saatleri de yapmıştır. Ali Kuşçu' nun medreselerde matematik 
derslerinin okutulmasında önemli rolü olmuştur. Verdiği dersler 
olağanüstü rağbet görmüş ve önemli bilim adamları tarafında da 
izlenmiştir. Ayrıca dönemin matematikçilerinden Sinan Paşa da öğ-
rencilerinden Molla Lütfi aracılığı ile Ali Kuşçu'nun derslerini takip 
etmiştir. Nitekim etkisi 16. yüzyılda ürünlerini verecektir.

Ali Kuşçu’nun astronomi ve matematik alanındaki en önem-

li çalışmaları şunlardır:

Risala fi al-Hay’a: Bu eser, 1457 yılında Farsça  yazılmıştır. Ali 
Kuşçu’nun astronomi ile ilgili en önemli çalışmalarından biridir.

El-Risala fi-Hisab: Al-Risala el-Hisab, Semerkant’da Farsça olarak 
1472 sonuna kadar yazılmış aritmetik hakkında bir kitaptır. 104 
yapraktan ve üç bölümden oluşmaktadır. Kitabın Farsça versiyonu, 
194 yapraktan oluşan Arapça olandan farklıdır. Kitap, yıldızların 
hesaplamaları ve pozisyonları ile bilgileri içermektedir. Eser yıldız-
ların pozisyonları ve yıldız hesaplamaları ile ilgilenen araştırmacılar 
için büyük önem taşıyordu.

El-Risala el-Muhammediye: Arapça yazılmış cebir ve aritmetik 
üzerine bir kitaptır. Bu kitabı 1472’de İstanbul’a giderken yazmıştır. 
Fatih Sultan Mehmet (tarihi kaynaklarda ismi Muhammed II olarak 
geçer) e sunulmak üzere yazılmıştır. Bu nedenle kitaba tam olarak 
‘Muhammed’in Kitabı” anlamında Risala el-Muhammediyye adı 
verildi. Kitabın adı, Ali Kuşçu’nun Osmanlı hükümdarı için duydu-
ğu derin saygıyı göstermektedir. Kitap giriş ve beş bölümden oluş-
maktadır. Ali Al-Kuşçu’nun Risala el-Hisab adlı kitabından daha 
zengin bir içeriğe sahiptir. Risala el-Muhammediye’de yaptığı bir 
çizelge de yer almaktadır.
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Al-Risala al-Fathiyya: Ali Kuşçu’nun bu eseri, 1473’te Arapça 
dilinde yazılmıştır. Aynı zamanda, Akkoyunlu Hükümdarı Sultan 
Hasan’a karşı Otlukbeli zaferinin ardından Fatih Sultan Mehmet’e 
(Sultan II. Mehmet) sunulmuştur. Risala al-Fathiyya’da Ali Kuşçu 
“ekliptik eğim” i hesaplamıştır ve ekliptik hesaplamaları bugün-
kü değerinden çok az farklılık göstermektedir. Kitap üç bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölüm, Dünya’nın etrafındaki gezegenlerin sayısı, 
neden oluştukları ve bulundukları yerler ile ilgilidir.

Kitabın ilk bölümünde, “Dünya tek ve Dünya’yı çevreleyen dokuz 
gezegen vardır. Onlar yörüngede hareket ederler. Güneş sabittir ve 
diğer gezegenler ve göksel cisimler etrafında yörüngede bulunur.” 
Bu bölüm ayrıca bazı büyük ve küçük gezegenler, bazı gezegenlerin 
şekli, konumu ve hareketi, sabitlenmemiş yıldızların konumu, yıldız-
ların ve gezegenlerin hareketlerindeki anlaşmazlıklar ile ilgilidir.

İkinci bölüm, Dünya’nın şekli ve iklimlerin sınıflandırılması ile ilgi-
lidir. Bu bölümde, Dünya’nın şeklinin neredeyse yuvarlak olduğu 
söylenmiştir. Ekvator’un iklimi, gezegenlerin yörüngeleri, yıllar ve 
tarihlerdeki açıklamaları, yıldızların yükselen ve ayarlanan zaman-
ları incelenmiştir.

Üçüncü bölüm, göksel cisimler ve bulutlar hakkındadır. Yeryüzü 
alanının hesaplanması, Dünya’nın yarıçapının hesaplanması, Ay’ın 
çapının Dünya’nınkine oranı, Merkür ve Venüs gezegenleri hak-
kında bilgiler ile ilgilidir.

Diğer Çalışmaları ve Eserleri: Tüm bu başarıların yanı sıra, Ali Kuş-
çu ilahiyat, dini konular, dilbilim ve dilbilgisi hakkında yazılar yazdı. 
İstanbul’da çalışırken, İstanbul’un bulunduğu enlem ve boylam 
derecelerini hesapladı. Enlemi, günümüzün hesaplamalarına çok 
yakın olarak 41 ve boylamı da 59 olarak buldu (bugünkü değerler 
41.01 / 58). Sultan Mehmet’in emriyle bir de güneş saati inşa etti.

Genel olarak, Ali Kuşçu’nun eserleri beş grup altında 

kategorize edilebilir;

1- Astronomi İle İlgili Eserleri
• Sharh-i Zij-i Ulugh Beg
• Risala fi Hall Ashkal Mu’addil al-Qamar li-al-Masir
• Al-Risala fi Asl al-Harej Yumkin fi al-Sufliyyayn
• Sharh ‘ala al-Tuhfat al-shahiyya fi al-Hay’a
• Al-Risala dar ‘ilm al-Hay’a
• Al-Fathiyya fi ‘ilmi al-Hay’a
• Al-Risala fi Halli ashkal al-Qamar
2- Matematik Üzerine Eserleri
• El-Risala el-Muhammediyye fi-Hisab
• Al-Risala der ‘ilm-i Hisab
3- İslam Hukuku Ve İslam Felsefesi Üzerine Çalışmaları
• Al-Sharh al-Jadid ‘alat al-Tajrid
• Hashiya al ala al-Talwih
4- Mekanik Aletler Üzerine Çalışmaları
• Al-Tadhkira fi al-allah el-Ruhaniyye
5- Dil Ve Retorik Üzerine Çalışmaları
• Sharh al-Risala al-Wad’iyya
• Al-Ifsah
• El-nUnkûd al-Zawahir fi Nazm el-Jawahir
• Şarhu El Safiya
• El-Risala fi Bayani ba’d al-Mufradat
• Fa’ida li-Tahkiki Lami’t-Ta’rif
• Al-Risala ma ana qultu
• El-Risala fi el-Hamd
• El-Risala fi ‘ilm al-Ma’ani
• El-Risala fi Bahth el-Mufrad
• Al-Risala fi al-Fann al-thani min ‘ilm al-Bayan
• Tafsir al-Baqara ve ali ‘Imran
• El-Risala fi-Isti’ara

Ali Kuşçu’ya atfedilen başka eserler de vardır. Ancak, bu eserlerin 
orjinalleri henüz bulunamamıştır, o nedenle Ali Kuşçu tarafından 
yazılıp yazılmadığı kesin değildir. Bunlar Tarihu Ayasofya, Tefsir el-
Zahrawayn, Mahbûb el-Hama, Al-Risala fi Mawdû’at al-‘Ulûm, 
Masarrat El-Qulûb fi Daf’i El-Kurb.

Özetle;
Ali KUŞÇU; Matematikte, Harezmi matematiği ve Desimal siste-
me ilişkin çalışmalar yaptı. Uluğ Bey'in kurmuş olduğu medresede 
çalışma imkanı bulan Kuşçu, matematik ve astronomi alanında 
çalışmalar yaptı. 

Ali Kuşçu, burada Uluğ Bey'in astronomi cetvelinin hazırlanma-
sında görev aldı. Kuşçu, matematik ve astronomi konusunda iki 
önemli eser yazdı. 

İstanbul'u İslamiyet'in yeni başkenti yapmak isteyen Fatih Sul-
tan Mehmet, Ali Kuşçu gibi bilim ve sanatta öne çıkmış bütün 
şahsiyetleri İstanbul'a davet etti. Ali Kuşçu, İstanbul'a geldiğinde 
yaklaşık 70 yaşındaydı. İstanbul'da ancak 4 yıl yaşadı ama bu kısa 
sürede birçok başarıya imza attı, bu süreçte Fatih Sultan Mehmet'e 
ithaf ettiği iki kitap yazdı. O dönemde Fatih Külliyesi'ndeki medre-
selerin kurulmasında görev aldı.

Ünlü astronom ve matematikçi Ali Kuşçu, Osmanlı İmparatorluğu’nda 
matematik ve astronomi gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip 
oldu. İstanbul’da 1474’te ölümünden sonra eserleri en değerli bilgi 
kaynakları arasında yer aldı. Ayrıca dil ve retorik konusunda özgün 
eserler üretti. 

İslam Bilim Dünyası’nın, Orta Çağ’da Fatih Sultan Mehmet’in hü-
kümdarlığı sırasında matematik ve astronominin, Ali Kuşçu’nun ça-
lışmaları, eserleri ve katkılarıyla zirvede olduğunu söyleyebiliriz.

İstanbul’un boylamını, eskiden belirlenmiş olan 60 derecelik değeri 
düzeltip 59 derece, enlemini de 41 derece 14 dakika olarak tes-
pit ettiği bilinmektedir. Fâtih Camii’nde de bir basîtesi (güneş saati) 
vardır. Ali Kuşçu 5 Şâban 879’da (15 Aralık 1474) İstanbul’da vefat 
etti ve Eyüp Sultan Türbesi civarına defnedildi. Yetiştirdiği talebeler 
arasında torunu Mîrim Çelebi ile Molla Lutfî meşhurdur.

Türk İslam Alimleri arasında çok özel bir yeri olan Ali Kuşçu özellikle 
astronomi ve matematik alanlarında ki eserleri ile gökbilimde kav-
ramsal bir devrim başlatmıştır.

KAYNAKÇA;
1) Ali Kuşçu Eserleri, https://www.ilkkimbuldu.com/ali-kuscu-eserleri/
2) Ali Kuşçu, http://matematik.dpu.edu.tr/index/sayfa/3117/ali-kuscu
3) ALİ KUŞÇU, https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-kuscu
4) Ali Kuşçu ve Matematik, https://www.matematiksel.org/ali-kuscu-matematik/
5) 15. yüzyılın astronomi ve matematik alimi: Ali Kuşçu
 https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/15-yuzyilin-astronomi-ve-matematik-
 alimi-ali-kuscu-/1674126#
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Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dö-
nüşümüne liderlik eden Schneider Electric, 
enerji, sürdürülebilirlik ve çevresel emtia da-
nışmanlığı alanlarındaki hizmetlerini geliş-
tirmek amacıyla iklim teknolojisi platformu 
girişimi Zeigo’yu satın aldığını duyurdu. Bu 
satın alma Schneider Electric’in temiz enerji 
hizmetleri ve çözümleri portföyünü geliş-
tirecek ve şirketin dijital enerji dönüşümü 
hedeflerine katkı sunacak. 
Schneider Electric, uzun yıllardır sunduğu, 
sınıfının en iyisi danışmanlık hizmetlerini 
Zeigo'nun yapay zekâ altyapısıyla bir araya 
getirerek enerji ve çevre emtialarının teda-
rik sürecinde iş birliğine dayalı gelişmiş zekâ 
çözümlerini müşterileriyle buluşturacak. 
Bu çözümler, Schneider Electric'in mevcut 
birleştirme çözümleri, EcoStruxure™ Re-
source Advisor ve NEO Network™ dijital 
platformlarını tamamlayıcı özellikte olacak.

Bu satın alma kararını değerlendiren 
Schneider Electric Sürdürülebilir İş Bölümü 
Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Steve 
Wilhite; “Yenilenebilir enerji tedariği za-
man alan ve karmaşık bir süreçtir. Projelere 
ve risklere dair ciddi uzman değerlendirme-
si gerektirir. Dolayısıyla şirketler için yenile-
nebilir enerji alanında dünyanın en büyük 
danışmanı olarak hız ve karmaşıklığın pek 
çok kurumun PPA pazarına girmesinin 
önündeki iki engel olduğunun farkındayız. 
Bu kapsamda Zeigo teknolojisini mevcut 
hizmet ve çözüm portföyümüzle birleştire-
rek, dünya çapında müşterilerimize sundu-
ğumuz değeri çok daha fazla güçlendirece-
ğiz ve zenginleştirceğiz” dedi.
Zeigo kurucusu ve CEO’su Juan Pablo Cer-
da ise “Zeigo olarak dijital temiz enerji 
devrimini hızlandırmak üzere başladığımız 
yolculuğa Schneider Electric çatısı altında 

devam etmekten son derece memnunuz. 
Birlikte hareket ederek karbonsuzlaşma 
yolculuğuna çıkan daha çok sayıda şirkete 
yenilikçi enerji çözümleri sunacağız” şeklin-
de konuştu. 
Zeigo makine öğrenme algoritmasının ve 
deneyimli ekibinin Schneider Electric’e ka-
tılması ile birlikte şirket, dünyanın en bü-
yük ve en deneyimli kurumsal yenilenebi-
lir enerji danışmanı olarak pazar liderliğini 
güçlendirecek. 

Artan fatura maliyetleri ile ülkemizde ye-
nilenebilir enerjinin önemi her geçen gün 
daha çok ön plana çıkıyor. 2023 yılında 
yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik 
üretimindeki payının %30’a yükselmesi 
ve Türkiye’nin güneşte kurulu gücünün 
10.000 MW olması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ka-
bine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 
yeşil büyüme stratejisi çerçevesinde yenile-
nebilir enerji kaynaklarından elektrik üreti-
mine ağırlık verdiklerini, bu amaçla rüzgar 
ve güneş enerjisi yatırımlarına KDV istisnası 
ve gümrük vergisi muafiyeti uyguladıklarını 
söyledi.

Mevcut desteklerin kapsamını genişleterek, 
güneş enerjisinden elektrik üreten lisans-
sız faaliyetler kapsamındaki yatırımların 
dördüncü bölge desteklerinden yararlana-
bilmesini temin ettiklerini dile getiren Er-

doğan, "Böylece güneş ve rüzgar enerjisi 
yatırımcılarına KDV istisnası ve gümrük ver-
gisine ilave olarak yüzde 30 oranında vergi 
indirimi, 6 yıl boyunca sigorta prim işveren 
hissesi desteği sağlamış oluyoruz" dedi.

Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde 
dünyanın en yüksek güneş enerjisi yoğun-
luklarından birine sahip ülkemizin güneş 
enerji endüstrisindeki potansiyeli şaşırtıcıdır. 
Bu potansiyeli performansa çevirme yolun-
da 14.Uluslararası Solarex İstanbul Fuarı, 
Türkiye’nin güneş enerjisi alanında üretim 
merkezi olması yolunda büyük adımlar 
atmasına destek olmak için tüm gücüyle 
çalışıyor.

T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere bir-
çok resmi ve medya kuruluşunun destekle-
diği fuar, 7 - 9 Nisan 2022 tarihleri arasında 
İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak. 

200 yerli ve yabancı katılımcı 500’e yakın 
dünya markasının yer alacağı, 20.000’in 
üzerinde uluslararası ziyaretçiyi ağırlayan 
fuar, sempozyumlar ve firma konferans-
larının yanı sıra ziyaretçilerin katılacağı 
farklı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Öze-
likle üretim, yatırım ve finansman alanın-
da seminerlerin düzenlendiği fuarda sek-

törün önde gelen uzmanları sektöre ışık 
tutuyor.

Solarex İstanbul’a özellikle Ortadoğu ül-
kelerinden yoğun ilgi var. Suudi Arabistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, Yemen, 
Mısır, Makedonya, Tunus, Sırbistan, Fas gibi 
ülkelerin yanında Kuzey Afrika ülkelerinden 
başta olmak üzere toplam 20 ülkeden üst 
düzey heyetler fuarı ziyaret edecek. Solarex 
İstanbul süresince gelecek olan alım heyet-
leriyle milyonlarca dolarlık iş hacmine ulaşıl-
ması bekleniyor.  

MÜSİAD ve Solarex İstanbul işbirliği çerçe-
vesinde; 11.000’i aşan üyesi, temsil ettiği 
60.000’e yakın işletmeye, yurtiçinde 88 
irtibat noktasına, yurtdışında 74 farklı ülke-
de 169 ağı olan MÜSİAD ENERJİ KONSEYİ 
eşliğinde değerli sanayicilerimizi Solarex 
İstanbul’a davet eden MÜSİAD, fuarla eş 
zamanlı gerçekleştireceği konferanslarla ya-
tırımcılara ışık tutacak.

Temiz, yenilenebilir ve sürekli bir enerji kay-
nağı olan güneş enerjisinin önemini vur-
gulayan Solarex İstanbul Fuarı, çevre dostu 
çözümlerle, sektörü bir araya getirecek. 7 
– 9 Nisan 2022 tarihlerinde İFM-İstanbul 
Fuar Merkezi’nde sektöre kapılarını açacak 
fuar, tüm güneş enerjisi sanayisini bilinçlen-
dirmeyi hedefliyor. 
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BloombergNEF’in Enerji Geçişi Yatırım Trendleri 2022 raporu-
na göre, enerji geçişine yönelik küresel yatırım 2021’de 755 
milyar dolara ulaştı. Güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yönelik toplam yatırım da bir önceki yıla oranla 
%6,5’lik artışla 366 milyar dolarlık yeni bir rekor kırdı ve ener-
ji geçişine yönelik yapılan küresel yatırım açısından en büyük 
sektör oldu. Yenilenebilir enerjinin küresel enerji dönüşümün-
de büyük rol oynadığını belirten Ülke Enerji Genel Müdürü Ali 
Aydın, net sıfır karbon hedeflerine ulaşabilmek için de hükü-
metlerin daha fazla finansman ve bürokratik süreçlerde kolay-
lık sağlaması gerektiğinin altını çiziyor.

TEMİZ ENERJİ GEÇİŞİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ 

BİR NUMARA

BloombergNEF’in yayınladığı Enerji Geçişi Yatırım Trendleri 
2022 raporuna göre, enerji dönüşümüne yönelik yenilenebi-
lir enerji, depolama, elektrikli ulaşım, elektrikli ısınma, nükle-
er, hidrojen ve sürdürülebilir materyallerin tamamına yapılan 
yatırımlar hem artan iklim kriziyle mücadele çabaları hem de 
dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden gelen enerji atılımları 
sayesinde 2021’de toplam 755 milyar dolara ulaşarak yeni bir 
rekor kırdı. Tek başına yenilenebilir enerji sektörü ise bir önceki 
yıla oranla %6,5’lik artışla 366 milyar dolarlık yatırım aldı ve 
rapora göre düşük karbonlu enerji geçişinde en büyük yatırımı 
alan sektör oldu. 2021’de yeşil enerji dönüşümü adına yapılan 
yatırımlarda yaşanan %27’lik artışın yatırımcıların, hükümetle-
rin ve işletmelerin düşük karbonlu geçişe verdiği önemi orta-
ya koyduğunu vurgulayan Ali Aydın, bu yolda en güçlü silahın 
rüzgar enerjisi olacağını ve geleceğin bu enerjiyle şekillenece-
ğini de belirtiyor.

“NET SIFIR KARBON HEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN 

BÜROKRATİK YARDIM SAĞLANMALI”

Yine BloombergNEF’in Yeni Enerji Görünümü (NEO) raporunda-
ki 2050 yılına kadar küresel net sıfır karbon hedefine ulaşmak 
için öngörülen yol planlarından herhangi birinin gerçekleştirile-
bilmesi için mevcut yatırım seviyelerinin 2022 ile 2025 yılları ara-

sında yılda ortalama 2,1 trilyon dolara, 2026 ile 2030 arasında 

ise ortalama 4,2 trilyon dolara çıkması gerekiyor. Bu hedefleri 

tutturabilmek için enerjiye yapılan yıllık yatırımın ortalama 3 ka-

tına çıkması gerektiğini aktaran Ali Aydın, 2050 yılına kadar net 

sıfır karbon hedeflerine ulaşmak için hükümetlerin önümüzdeki 

yıllarda yenilenebilir enerjiye dönük daha fazla finansmanı sefer-

ber etmesi gerektiğini ve bürokratik süreçleri, yatırımcıyı teşvik 

eder niteliğe kavuşturması gerektiğini belirtiyor.
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Vat Enerji Genel Müdürü Altuğ Ka-
rataş, "yerinde üret, yerinde tüket 
enerji modeli"ni ve bu modelin 
hem ülke kaynaklarına hem de 
fabrikalara faydasını anlattı: “Ye-
rinde üret yerinde tüket enerji mo-
delinde; büyük enerji transferi ve 
enterkonnekte sistem yerine mikro 
sistemlerle, mikro dağıtımlarla ya-
pılıyor. Yerinde üretmenin avantajı 
şu; Atatürk barajından, Keban ba-
rajından o enerji size gelene kadar 
birtakım kayıplar var. Yani sizin 
1000 kilovat ihtiyacınız var ama 
1000 kilovatın çok daha üzerinde 
üretiliyor ve size gelene kadar bir 
kısmı israf oluyor. Onun için birin-
cisi; yerinde üret yerinde tüket mo-
delinde yerinde üretmenin ülkenin 
birincil enerji kaynaklarındaki azal-
maya etkisi ve şebeke kayıplarında 
da düşüşe çok ciddi faydası var. 
Peki, yerinde nasıl üretebiliriz? Ön-
celik her zaman kaynak enerji ve-
rimliliği yapmak. Enerji verimliliğini 
bir enerji kaynağı olarak görürseniz 
yüzde 10 enerji verimliliğiyle tasar-
ruf sağladığınızda yüzde 10 enerjiyi 
yerinde ürettiniz demektir.”

Enerji üretirken aynı zamanda ka-
yıpların da önüne geçildiğini vur-
gulayan Altuğ Karataş; “Çatınıza 
güneş paneli kurduğunuzda ve 
1000 kilovat enerji ürettiğinizde as-
lında çok daha fazla kaybı önlemiş 
oluyorsunuz. Herhangi bir baraj 
ya da termik santraldeki kayıplara 
bakabiliriz. Bir termik santral yüzde 
40 verimle çalışıyorsa 1000 birimlik 
enerji harcadığınızda 400 birimlik 
enerji ürettiniz demektir. Fosil yakıt 
da yaktığınızda bu ürettiğiniz 40 
birimlik enerji de 30’a düşer. Çün-
kü yine kayıp var. Siz 100 birimlik 
enerji harcadınız 30 birimini ancak 
fabrikanın kapısından içeriye sok-
tunuz. Siz aslında 1000 kilovatlık 
ihtiyacınızı direkt güneş paneliyle 
üretseydiniz yenilenebilir enerji 
kaynağıyla bütün bu kaybın önü-
ne geçmiştiniz. Karbon salımında 
müthiş bir azalma oluşuyor. Aynı 
zamanda elektik kesintisi olabilir, 
enerjinin arzında dalgalanmalar 
olabilir. Buna karşı da bir avantaj 
sağlıyor. Birinci olarak güneş ye-
nilenebilir enerji kaynaklarında 
öncüdür. İkincisi toprak, hava, su 

kaynaklı ısı pompaları ve üçüncüsü 
imkân dâhilindeyse rüzgâr ya da 
jeotermal yenilenebilir enerji kay-
naklarıyla da yerinde üretimi des-
teklememiz lazım.” dedi.
Kojenerasyon projeleriyle yüzde 
90’lara varan verimlilik sağlamanın 
mümkün olduğunu belirten Altuğ 
Karataş; “En önemli konulardan 
biri de kojenerasyon, birleşik ısı 
güç sistemleri. Evet bir fosil ya-
kıt yakıyorsunuz orada fakat onu 
yaktığınızda toplam verimliliğiniz 
yüzde 75’in 80’in üstüne çıkıyor. 
Kojenerasyonla Harcadığınız do-
ğalgazı direkt elektriğe dönüş-
türüyorsunuz ve oradan yerinde 
verimlilik sağlıyorsunuz. Sıcak su 
üretiyorsunuz fabrikanızın ihtiyacını 
direkt yerinde üretiyorsunuz, çıkan 
atıktan buhar üretiyorsunuz, Kızgın 
yağ üretiyorsunuz, Sıcak hava üre-
tiyorsunuz .VAT ENERJİ olarak daha 
önce yaptığımız projelerde yüzde 
80-90 hatta tecrübemizle yüzde 
95 ile ödül almış kojenerasyon 
projelerimiz var ve artık kojeneras-
yon sistemleri verimlilik artıcı proje 
desteklerinden de istifade de ede-

biliyor. Onun için enerji verimliliği, 
yenilenebilir enerji ve kojenerasyon 
sistemleriyle yerinde üret ve yerin-
de tüket modellerini her sanayici 
düşünmeli. Yüzde 5‘den başlayın 
yüzde 30’lara, 35’lere varacak bi-
rincil enerji tüketimlerinde düşüşe 
doğru gidin. Yerinde üretilen ener-
ji aynı zamanda da kaliteli enerji, 
yani şebekede bir dalgalanma olsa 
dahi kaliteli enerji elde etme, ma-
kinalarınızın elektrik/otomasyon 
aksamlarını koruma, makinaları-
nızdaki elektrik kesintilerine karşı 
ürün kayıpları makinaya zarar 
verecek önlemlerin de önüne geç-
mek gibi birçok şeyi de üst üste 
koyduğunuz zaman yerinde üret 
ve yerinde tüket modeli, özellikle 
sanayicimiz ve büyük enerji tüke-
timi yapan ticari binalarımız için en 
iyi modeldir.” dedi.

Yenilenebilir enerji alanındaki finansman 
desteğini artırarak sürdüren Kuveyt Türk, 
enerji sektörünün önde gelen firmalarıyla 
iş birliği protokolleri imzalamaya devam 
ediyor. Kuveyt Türk, son olarak Türkiye'de 
ve yurt dışında toplam 102,4 MW bü-
yüklüğünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) 
proje yatırımı bulunan Masfen Enerji ile 
Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali alanında 
iş birliğine gittiğini duyurdu.

İş birliği protokolünü, Antalya’da düzen-
lenen bir törenle, Kuveyt Türk Antalya 
Bölge Müdürü Abdullah Öztürk ve Mas-
fen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Songur imzaladı. GES projelerine 
finansman desteği sağlanmasına yönelik 
imzalanan protokolle, hem yatırımcılar fi-
nansmana daha kolay ulaşabilecek hem 
de yenilenebilir enerji alanında ülkemizin 
enerji üretimine katkı sunulacak. İş birliği 
kapsamında GES kurulumu için finans-

man talebi olan müşteriler, Masfen Enerji 
tarafından Kuveyt Türk’e yönlendirilecek. 
Enerji çeşitliliği artırmak, enerji arzını sür-
dürülebilir kılmak ve öz tüketime katkı 
sağlamak amaçlı kurulacak GES’ler için 
gerekli koşulları sağlayan firmalara Ku-
veyt Türk tarafından uygun koşullarda 
finansman desteğinde bulunulacak.
Kuveyt Türk Antalya Bölge Müdürü Ab-
dullah Öztürk, iş birliğiyle ilgili yaptığı açık-
lamada, “Kuveyt Türk olarak, hem gele-
cek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak 
hem de çevreye verilen zararı azaltabilmek 
için yenilenebilir enerji kaynaklarının kul-
lanılmasına büyük önem atfediyoruz. Bu 
sebeple, çevre dostu ve yenilenebilir bir 
kaynak olan güneş enerjisinden yararlan-
mak isteyen firmalara uygun finansman 
çözümleriyle katkı sunuyoruz. Türkiye’nin 
bu konudaki öncü şirketlerinden Masfen 
Enerji ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin 
önemli bir talebe yanıt vereceğine, yeni-
lenebilir enerji alanında hem Antalya’ya 
hem de ülkemize katkı sunacağına inanı-
yoruz. Bununla birlikte, GES projelerinin 
enerjide dışa bağımlı olan ülkemiz için çok 

büyük bir fırsat barındırdığını görüyoruz. 
Yeşil enerji uygulamalarının yaygınlaşması, 
bir yandan sanayicilerimizin ve iş dünya-
mızın enerji maliyetlerinin düşürülmesine, 
diğer yandan da ülkemiz cari açığının azal-
tılmasına katkıda bulunuyor. Yenilenebilir 
enerjiye yönelik çalışmalarından ve yaptı-
ğımız iş birliğinden dolayı Masfen Enerji’ye 
teşekkürlerimi sunuyor, sektördeki yatırım 
ve başarılarının devamını diliyorum.” dedi.
Masfen Enerji Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Songur ise “GES projeleri ile 
daha verimli, temiz ve çevreci enerji üre-
timi sağlarken, enerjide dışa bağımlı olan 
Türkiye ekonomisine önemli bir katkı 
sunmaya devam ediyoruz. GES projeleri-
ni hazırladığımız yatırımcılar, artık Kuveyt 
Türk ile imzaladığımız iş birliği protokolü 
sayesinde hem uygun finansmana kolayca 
ulaşabilecek hem de güneş enerjisi yatı-
rımlarıyla ülke ekonomimize ciddi katkıda 
bulunabilecek. Önümüzdeki dönemde 
tüm dünyada çok daha ön plana çıkacak 
GES projeleri özelinde imzaladığımız an-
laşma için Kuveyt Türk ailesine teşekkürle-
rimi sunuyorum.” diye konuştu.
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Yenilenebilir ve jeotermal enerji sektöründeki gelişmeleri aktarmak 
ve hedefleri paylaşmak üzere Jeotermal Enerji Derneği (JED) tarafın-
dan bir basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısının ev sahipliğini 
yapan JED Başkanı Ali Kındap, iklim değişikliği ve Paris Anlaşması’nın 
dünyada enerji dönüşümünü hızlandırdığını ifade etti. 

Yenilenebilir enerjiye duyulan ihtiyacın giderek arttığını ve bu iv-
menin devam edeceğini söyleyen Ali Kındap, “Global arenadaki 
enerji arzı sorununu hepimiz görüyoruz. Petrol ve doğal gaz fiyat-
larındaki artış devam ediyor. Bununla birlikte iklim değişikliğiyle 
mücadele kapsamında bütün ülkeler yenilenebilir enerjiye yatırım-
larını artırarak sürdürüyorlar. Küresel ölçekte gelecek beş yıldaki 
yatırımların yüzde 95’inin yenilenebilir kaynaklar olması bekleni-
yor. Finans kuruluşlarının da neredeyse tamamı artık sadece yeni-
lenebilir enerji projelerini destekliyor. İklim değişikliğine karşı Paris 
Anlaşması kapsamında beklenen ‘sıfır emisyon’ hedefine ulaşmak 
için enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan sağlamamız şart. Özet-
le enerjide bağımsız bir ülke konumuna gelebilmek, enerji arz ve 
güvenliğinin sağlanması ve ülkemizin de taraf olduğu Paris Anlaş-
ması hedeflerine ulaşabilmek için en büyük kozumuz yerli, milli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan jeotermal” dedi. 

KINDAP: “JEOTERMAL EN VERİMLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ 
KAYNAĞI” 
Türkiye’nin jeotermal enerjideki potansiyeline dikkat çeken Kın-
dap, “15 MWe’lık kurulu güçten 1.676 MWe kurulu güce ulaştık. 
Kaynak keşfinden kurulu güce kadar önemli bir deneyim kazan-
dık. Bununla birlikte, kullanıma hazır 2.000 MWe potansiyelin keş-
fini yaptık. Bu potansiyeli hayata geçirerek jeotermal enerji kurulu 
gücümüzü 5.000 Mwe’ye çok hızlı bir şekilde çıkartabiliriz. Bugü-
ne kadar Maden Tetkik Arama (MTA) ve özel sektörün katkısıyla 
jeotermal enerji potansiyelimizi 60.000 MWt’e ye çıktı. Ülke olarak 
yatırımlarımızın devam etmesi halinde bunu daha yukarılara çıkar-
mak ve gerçek potansiyelimize ulaşmak işten bile değil” dedi. 

Jeotermal enerjinin bilinirliğini arttırmak ve kullanım alanlarını ge-
nişletmek için dernek olarak çalışmalarına devam ettiklerini söyle-
yen Kındap, “Jeotermal enerjide kendimizi kanıtladık. Hem kurulu 
güç hem de entegre kullanım anlamında kısa sürede önemli başa-
rılara imza attık. Jeotermal enerji santralleri baz yük yani kesintisiz 
üretim santrali olarak çalıştıkları için mevsim şartlarından bağım-
sız, 7 gün 24 saat aynı verimlilikle çalışarak en verimli yenilenebilir 
enerji kaynağı konumunda bulunuyor. Bu nedenle keşfi yapılmış 

jeotermal kaynakların hayata geçirilmesi son derece kritik bir öne-
me sahip” şeklinde konuştu.

KINDAP: “YATIRIM İÇİN ESKİ YEKDEM’DEKİ DESTEKLERE 
İHTİYACIMIZ VAR” 
Jeotermal enerji yatırımlarında özel sektörün desteğiyle önemli 
başarılara imza attıklarını söyleyen Kındap, “Mevcut jeotermal 
enerji kurulu gücümüzle 10 milyar kilovatsaatin üzerinde baz yük 
katkısı sağlıyoruz. Keşfedilen ve hali hazırda çıkartılmayı bekleyen 
2 bin MWe’lık potansiyelin hayata geçirilmesiyle yıllık 25 milyar 
kilovatsaat katkı sağlayabiliriz. Bu katkıyı sağlamak için bir önce-
ki YEKDEM’deki gibi başarısı kanıtlanmış teşvik mekanizmalarına 
ihtiyacımız var. Bir yandan ülkemiz büyümeye devam ediyor diğer 
yandan komşumuz Avrupa sıfır karbon emisyon vergisini hayata 
geçirmeye hazırlanıyor. Bu nedenle ülke büyümesini destekleyen 
enerji sektörünün önünü açacak uygulamalara ihtiyacımız var. 
Yeni YEKDEM modeli ile maalesef   faaliyete geçecek yeni bir 
jeotermal enerji santrali bulunmuyor. Jeotermal enerjide yatırım 
iştahının yeniden oluşması için hem YEKDEM’in süresi beş yıldan 
10 yılın üzerine çıkmalı hem de yeni teşvikler oluşturulmalı” ifa-
delerini kullandı. 

KINDAP: “İLERİ TEKNOLOJİ JEOTERMAL UYGULAMALARIYLA 
JEOTERMALDE DÜNYA LİDERİ OLABİLİRİZ”
Türkiye’de jeotermal enerji potansiyelinin oldukça yüksek olduğu-
nu söyleyen Ali Kındap, “Şu anda jeotermal enerji kurulu gücün-
de dünyada dördüncü, Avrupa’da ise birinci sıradayız. Jeotermal 
seracılıkta dünyada ikinci sıradayız. Yerli yatırımcılarımızın jeoter-
mal enerji ve entegre kullanımlarda edindiği deneyimle dünyada 
önemli bir konuma ulaştık. Endonezya, Kenya, Hırvatistan gibi ül-
kelerde saha kuran ve işleten, arama ve sondaj çalışmaları veya 
keşif çalışmaları yapan firmalarımız var. Biz biliyoruz ki jeotermal 
enerjide ileri teknoloji uygulamalarla potansiyelimizi çok daha ile-
riye taşıyabiliriz.” şeklinde konuştu.



YENİLENEBİLİR ENERJİ

72 termoklima
Mart 2022

www.termoklimadergisi.com

Son 15 yılda, 95 milyar dolar yatırım yapılarak büyüme süre-

cinin ilk etabını büyük oranda tamamlayan Türkiye enerji pi-

yasası, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü-OECD’nin en 

büyük onuncu enerji piyasası konumuna geldi. Türkiye enerji 

piyasası, büyüklük bakımından elektrik piyasası dördüncü, do-

ğal gaz piyasası da üçüncü sıraya yükseldi. Dünya enerji pi-

yasasının çok önemli coğrafyasında yer alan Türkiye’nin, kısa 

vadede bölgesel ticaret olanaklarını arttırması, yeni yatırımlarla 

enerji endüstrisini büyütmesi ve teknolojik dönüşümü piyasası-

na entegre etmesi bekleniyor. Bu kapsamda 200’den fazla yerli 

ve yabancı katılımcının ağırlandığı fuar, yarattığı yıllık yaklaşık 

25 milyar dolarlık ciro ile Türkiye’nin enerji sektörüne önemli 

bir katkı sağlıyor. 

SEKTÖR PROFESYONELLERİNE ULUSLARARASI YATIRIM 

FIRSATI SUNUYOR

B2B Alım Heyeti Programı kapsamında ihracatçı firmalar, 26 

ülkeden gelen 300 kişilik uluslararası satın alma heyetleri ile 

ikili iş görüşmesi yapma fırsatı bulacak. B2B Alım Heyeti Prog-

ramı kapsamında, başta Almanya, Danimarka, İspanya, İtalya, 

Balkan Ülkeleri olmak üzere Avrupa, Bağımsız Devletler Toplu-

luğu, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Körfez Ülkeleri’nden heyetler 

fuarda bir araya gelecek.

2022 ICCI – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı’nda 

stantlı katılım yapacak yurtdışı ülkeler arasında; İtalya, İngiltere, 

Almanya, Avusturya, Japonya, Norveç, Danimarka, Fransa, Hin-

distan, İran ve Çin bulunmakta.

ICCI 2022– Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı ulus-

lararası yeni yatırım ve iş birliklerinin gerçekleştirileceği önemli 

bir platform olmanın yanı sıra, içeriğinde yer alan birçok etkin-

lik ile de enerji sektörünün gündemine damga vuracak. 

ICCI KONFERANSLARI SEKTÖRE KATMA DEĞER 

YARATIYOR 

Fuarla eş zamanlı olarak düzenlenen ve ana teması Enerji ve 

İklimlendirme, Verimlilik, Sürdürülebilirlik ve Dönüşüm olarak 

belirlenen ICCI 2022 Konferansları’nda; 3 gün boyunca 4 para-

lel salonda, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, Türkiye Belediyeler Birliği, 

OSBÜK, İstanbul Sanayi Odası, Digit4Turkey, TÜREB, Kojentürk 

Derneği başta olmak üzere enerji ile ilgili sektörün önde gelen 

21 derneğinin ve EPDK ve ETKB gibi yasa koyucuların düzenle-

dikleri özel oturumlar ve fuara katılan firmaların sunumlarının 

yer aldığı teknik oturumlar ile toplamda yerli ve yabancı 230 

konuşmacının yer aldığı 40 oturum gerçekleşecek. 

Kamu, yatırımcı, sanayici, üretici, tedarikçi ve geliştiriciyi bir 

araya getirecek olan ICCI 2022’nin odağında geleceğin ener-

ji dönüşümü yer alacak. Bu kapsamda, konvasiyonel elektrik 

üretim, iletim ve dağıtım kaynaklarının yanı sıra rüzgar, güneş, 

biyokütle, jeotermal ve hidrojen başta olmak üzere yenilenebi-

lir enerjinin tüm alt başlıkları, akıllı şehirler, çevre teknolojileri, 

enerji verimliliği, enerji lojistiği, dijitalizasyon, enerji depolama, 

elektrikli araç ve şarj teknolojileri ve enerjide siber güvenlik 

konu başlıkları tartışılacak ve katılımcılar yeni ürün ve teknolo-

jilerini sergileyecek.
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İklimlendirme sektörünün çevreci şirketi Daikin, ‘Net Sıfır 

Karbon Ayak İzi’ hedefine kilitlendi. “Doğaya Can Ver” slo-

ganıyla hayata geçirdiği ‘Daikin Ormanı’ projesi kapsamında 

çok önemli bir adıma imza atan şirket, filosundaki araçların 

karbon salımının etkilerini en aza indirgeyecek bir formül üre-

terek bu alanda da öncülük yaptı. İş ortakları ve çalışanlarıy-

la birlikte sürdürülebilir bir gelecek kurgusuyla hareket eden 

Daikin Türkiye, bu bağlamda çalışanlarının desteğinin yanı sıra 

2022 yılı filo yenileme döneminde 10 yılı aşkındır işbirliği yap-

tığı filo tedarikçisi LeasePlan ile de özel bir anlaşma yaparak 28 
ay boyunca ‘her aracın salım yaptığı karbon miktarını bertaraf 
edecek şekilde fidan dikilmesini’ sağlayacak. 

FİLO KARBON AYAK İZİ SIFIRLANACAK!

1 ağaç yıllık 22,5 ile 25 kilogram karbondioksit emerek foto-
sentez yapıyor. Yeni filoya dahil edilen hybrid araçların 30 bin 
kilometredeki (yıllık) karbondioksit salım miktarı ise takribi 2 bin 
750 kilograma denk geliyor. Her bir aracın yıllık salım yaptığı kar-
bondioksit miktarını bertaraf etmek için 110 fidana ihtiyaç du-
yuluyor. 28 aylık sözleşme süresince araç başına kilometre karşı-
lığı olarak 256 adet fidan dikimi yapılması gerekiyor. Mevcuttaki 
225 araç için gerekli olan fidan miktarı ise 56 bin adet olarak he-
saplanıyor. Buna göre filo tedarikçisi LeasePlan, ilk etapta 20 bin 
fidan bağışı yaparak toplamda 500 bin kilogram karbondioksit 
salımını bertaraf edecek. Daikin Türkiye ise 900 bin kilogram 
karbandioksite eş 36 bin fidan bağışlayarak sinerjiyi tamamlaya-
cak. Yeni araç tedariklerinde fidan bağışı devam edecek. Daikin 
Türkiye tarafından kiralanan tüm araçları kapsayan bu proje ile 
ilk etapta toplamda 56 bin fidan ile 1 milyon 400 bin kilogram 
karbondioksitin bertaraf edilmesini sağlayan şirket, bu yolla filo 
karbon ayak izini sıfırlamayı amaçlıyor. 

YENİ İŞBİRLİKLERİ YAPILACAK

Daikin Türkiye ve iş ortaklarının işbirlikleri sonucu sürdürülebilir 
bir çalışma haline gelecek olan projede her 10 bin adet fidan 
bir Daikin Ormanı Alanı’na sahip olunacak. Diğer iş ortakları ile 
de benzer projeler için iş birlikleri planlayan Daikin Türkiye, net 
sıfır karbon ayak izi hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdü-
rürken, karbon ayak izini de en aza indirgeyecek. 
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Çevre için en etkin ve sürdürülebilir çö-

zümlerden biri olan ‘Sıfır Enerji Binalar’a 

dönüşümün ülke gündeminde yer bul-

ması amacıyla iki yıl boyunca dijitalde 

düzenlenen ZeroBuild Türkiye, bu yıl ilk 

kez fiziksel ortamda yapılacak. 44. Yapı 

Fuarı TurkeyBuild İstanbul ev sahipliğinde 

TÜYAP Kongre Merkezi’nde gerçekleşti-

rilecek Zirve’de, Türkiye’nin sahip olduğu 

mimarlık, mühendislik, malzeme-inşaat 

bilgisi, üretim ve sanayi kabiliyetleri ile 

Sıfır Enerji Binalar’a nasıl ulaşılacağı de 

tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

ZİRVE TÜM PAYDAŞLARA BİR YOL 

HARİTASI SUNMAYI HEDEFLİYOR

Günümüzde küresel iklim krizi şartları-

nın ‘dönüşümü’ hızla gerçekleştirmeyi 

zorunlu kıldığına dikkat çeken ZeroBuild 

Summit’22 Direktörü Dr. Gamze Karan-

fil, sürdürülebilir yapılar ile bu dönü-

şümün gücünü yakalamanın mümkün 

olduğunu vurguladı. Karanfil, “Zirvede, 

yerli-yabancı uzman konuşmacıların ka-

tılımıyla tüm paydaşlara bir yol haritası 

sunmayı ve Sıfır Enerji Binalar’a ulaşma-

nın aslında hiç de zor olmadığını tüm 

kamuoyuna göstermeyi amaçlıyoruz. Bu 

yıl öncelikli hedefimiz, ülkemizin 2053 

Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda 

çizilecek yeni yol haritasının ve yapı sek-

töründeki değişim stratejilerinin belirlen-

mesine öncülük etmek. Bu doğrultuda 

kamu, özel sektör ve akademi arasında 

etkileşimi sağlayarak bilgi alışverişini art-

tırmayı ve ‘Sıfır Enerji Binalar’ kavramını 

sahiplenme mantığından çıkıp herkesin 

bu sorumluluğu paylaşacağı bir platform 

sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

16 OTURUMDA 100’E YAKIN 

KONUŞMACI ‘SIFIR’A ULAŞMAYI 

KONUŞACAK

Dört gün boyunca 16 oturumda 100’e ya-

kın yerli ve yabancı konuşmacıyı bir araya 

getirecek olan ZeroBuild Summit’22’nin 

programı hakkında bilgi veren Karanfil; 

Paris Anlaşması’ndan Yeşil Mutabakat’ın 

yapı sektörüne etkilerine, Sıfır Karbon Bi-

nalar projesinden Net Sıfır Karbon Binalar 

taahhüdüne, yenilenebilir enerji teknolo-

jilerinden dijitalleşmeye, finansmandan 

Yeşil Bina sertifikasyon sistemlerine, enerji 

etkin tasarım ve sürdürülebilir mimariden 

yapılarda karbon emisyonlarının azaltı-

mında malzeme yönetimine uzanan, bu 

alanlardaki örnek çalışmalara dayanan 

son derece zengin bir program hazırladık-

larını ifade etti. 

YENİ ÜRÜN VE TEKNOLOJİLER 

ZİYARETÇİLERLE BULUŞUYOR

Karanfil ayrıca, Zirve ile eş zamanlı ola-

rak düzenlenecek ZeroBuild Summit’22 

Uluslararası Sergi Alanı’nda sıfır enerji 

binalara ait yeni ürün ve teknolojileri ile 

pek çok sektör lideri markanın buluşa-

cağını hatırlatarak, şunları söyledi: “Ze-

roBuild Network Zone için ayrılan özel 

alanda kurulacak stantlarda ziyaretçiler, 

yapılarını daha verimli işletmek ve çevre-

ye olan etkilerini minimuma indirebilmek 

için sunulan çözümleri inceleme fırsatı 

bulacaklar. Ayrıca, proje pazarı niteliğin-

de hazırlanacak olan ‘ZeroBuild Summit-

Uluslararası Poster Alanı’nda da projele-

rini paylaşmak isteyenler yerlerini alacak, 

fuar katılımcılarına, ziyaretçilere kendile-

rini tanıtma fırsatı bulacaklar.” 
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Dünya plastik boru sektöründe; su tesisa-
tından, ısıtma ve soğutmaya, yağmur suyu 
yönetiminden, altyapı ve kanalizasyona 
kadar birçok ürün ve çözüm sunan Wavin 
İstanbul’un dev projesine sürdürülebilir çö-
zümleriyle dahil oldu. Yepyeni bir  liman 
inşa ederek 19. yüzyılın sonundan bu yana 
ilk defa 1.2 kilometrelik  sahil şeridini hal-
kın erişimine açan Galataport İstanbul’da; 
sağlıklı ve sürdürülebilir ortamlar yaratan 
Wavin sistemleri kullanıldı.
İstanbul'un tarihi limanını yeniden canlan-
dıran Galataport İstanbul; rıhtımı, meydan-
ları ve sokaklarıyla gastronomiden kültür 
sanata, tarihten alışverişe kadar misafirle-
rine benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Dün-
ya çapındaki benzer projeler için bir ilham 
kaynağı olan Galataport, dünyada ilk kez 
hayata geçirilen ve özel bir kapak sistemi 
ile yerin altında kurgulanan terminale ev 
sahipliği yapıyor. Tarihi liman ise İstanbul’un 
dünyaya denizden açılan kapısı olmaya de-
vam ediyor.  Sektöre öncülük eden çalış-

malarıyla ve ilklerde imzası bulunan Wavin, 
sadece gemilere değil tüm şehrin yaşam 
tarzına hitap eden; sağlıklı, sürdürülebilir 
ortamlar yaratan projeye ürün ve çözüm-
leriyle katkı sağladı.
Galataport İstanbul erişilebilir ve düşük kat-
lı yapıları, mahalle konseptinde tasarlan-
mış, bölgenin tarihi dokusuyla uyum için-
deki mimarisi, alternatif ulaşım olanakları 
gibi birçok özelliği ile ziyaretçilerine, “nefes 
alan” sağlıklı ve güvenli bir  ortam sunuyor. 
Sosyal sorumluluk hedefleri doğrultusun-
da, enerji, su ve geri dönüşüm hammadde 
kullanım verimini maksimuma çıkarmayı, 
atık oluşumunu,  sera gazı salınımını en aza 
indirmeyi hedefleyen Wavin, Galataport İs-
tanbul projesine QuickStream Sifonik Yağ-
mur Suyu Drenajı, Pilsa PPR ve Cam elyaf 
takviyeli PPR boru ve ek parçalar, SiTech+ 
sessiz atık su sistemi ve Pilsa PVC boru ve 
ek parça çözümleriyle destek oldu. 
Galataport İstanbul’un Türkiye için çok de-
ğerli bir yatırım olduğunu kaydeden Wavin 

Türkiye Genel Müdürü Fatih Asal, “Gala-
taport İstanbul, 7 milyonu yabancı olmak 
üzere yılda toplam 25 milyon ziyaretçiyi 
ağırlayacak. Proje kapsamında mürette-
bat dahil yaklaşık 1,5 milyon kruvaziyer 
yolcusunun da İstanbul’u ziyaret edeceği 
öngörülüyor. Bu projenin sürdürülebilir ve 
sağlıklı bir ortam sunması hem de  böl-
genin tarihi dokusuyla uyum içinde tasar-
lanması oldukça kıymetli. Tarihi limanıyla 
İstanbul’un dünyaya denizden açılan kapısı 
olan projenin Türkiye ekonomisine de an-
lamlı bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. 
Böyle dev bir projede sürdürülebilir Wavin 
çözümlerimizle yer almaktan dolayı olduk-
ça mutluyuz” dedi. 

27 Ağustos 2015 tarihinde kurulan ve 

kısa süre içerisinde alanında önemli ba-

şarılara imza atan Mersin Üniversitesi Diş 

Hekimliği Fakültesi, adım adım büyümeye 

devam ediyor. Herkesçe gelişmelerin yakın-

dan takip edildiği fakültede, uygulamaya 
geçirilen tedavi yöntemleri en iyi şekilde 
uygulanmaktadır. Mersin Üniversitesi Diş 
Hastanesi, hastalarına gösterdiği özen ve 
öğrencilerine uyguladığı profesyonel eği-
tim sistemi ile dikkat çekerken, hastalarının 
ve öğrencilerinin sağlığına ve konforuna 
verdiği önemi, tüm kapalı alanlarının ik-
limlendirilmesinde Doğu İklimlendirme’nin 
Hijyenik ve Konfor Tipi Klima Santrallerini 
tercih ederek bir kez daha gösteriyor.

Doğu İklimlendirme, bu prestijli projede hij-
yenik ve konfor tipi klima santralleri ile yeri-
ni almış bulunuyor. Doğu İklimlendirme’nin 
üretmiş olduğu Eurovent ve TÜV Hygien 
(DIN 1946-4, VDI 6022 ve EN 13053 stan-
dartlarına göre) belgelerine sahip FOUR 
SEASONS markalı 3.000 m3/h ile 12.000 
m3/h debi aralığında hijyenik santraller ile 
hijyenik hacimler, 1.500 ile 30.000 m3/h 
debi aralığında konfor santrali ile genel ha-
cimler iklimlendirilmektedir.

Üstün Japon teknolojisini Form tecrübesiyle buluşturan Form 
MHI Klima Sistemleri, çevreci ve yüksek teknolojili iklimlendir-
me çözümleriyle Türkiye’nin dört bir yanında hizmet sunmaya 
devam ediyor. Mitsubishi Heavy VRF klima sistemlerini tercih 
eden firmalar arasına Beyaz Kağıt da katıldı.
2005 yılında, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde temelleri atı-
lan Beyaz Kağıt, 56.000 m2 açık alan üzerine 40.000 m2 kapalı 

alana kurulmuş üretim tesisiyle hizmet veriyor. Toz deterjan, 
Sıvı Deterjan, Yumuşatıcı, Kireç Önleyici, Sıvı ve Jel Bulaşık De-
terjanı, Çamaşır Suyu, Genel Amaçlı Temizleyiciler, Sıvı Sabun, 
Oda Spreyi gibi kozmetik ürünler ile birlikte hammadde üretim 
tesisine sahip firma, günde yaklaşık 1.500 ton deterjan üretim 
kapasitesi ile Türkiye’nin önde gelen deterjan üreticileri arasın-
da yer alıyor.
Ortadoğu, Afrika, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler ile birlikte 
yaklaşık 72 ülkeye ihracat gerçekleştiren Beyaz Kağıt, PEROS 
ana markası altında Asperox, Sev gibi son tüketici hedefli ürün-
leriyle pazarda yer alıyor.
Form, Beyaz Kağıt’ın Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde yer 
alan üretim tesisinin idari binalarının iklimlendirme ihtiyacını 
Mitsubishi Heavy VRF ünitelerle karşılıyor. Ayrıca yönetici oda-
larının hava temizliği, kanal tipi klimalara sterilizasyon özelliği 
katan EUROFORM SAFELIGHT, UV-C ünitesi ile sağlanıyor.
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Emlak Konut GYO’nun 71 milyon 561 bin TL 
bedele sahip Zonguldak Ontemmuz Kentsel 
Dönüşüm Projesi çerçevesinde yenilenen mo-
dern konutların yanı sıra, kıyı düzenlemesiyle 
bütünleşen lavuar alanı, meydanı ve millet 
bahçesi ile Zonguldak yepyeni bir çehreye ka-
vuşacak.
Bu projede yer alan kapalı otopark alanların-
da yangın güvenliği ve günlük havalandırma 
ihtiyacı Aironn jetfan sistemleriyle sağlanacak. 
Bir jet fan sistemi ekipman olarak ana egzoz 
fanlarından, egzoz şaftlarından, taze hava an-
larından, jet fanlardan, CO detektör sistemi, 

duman veya ısı detektör sistemi, duman dam-
perleri, taze hava damperleri ve ana kontrol 
panolarından oluşur. Yangın anında oluşan du-
manın belirli bir bölgede hapsedilmesini amaç-
layan bu sistemler, insanların kaçışları esna-
sında hayatta kalabilmelerini sağlayacak hava 
koşullarını ve daha sonra yangına müdahale 
için olay yerine gelen itfaiyenin yangın nokta-
sına uygun şartlarda ulaşmasını sağlamak için 
tasarlanır. Bir başka deyişle bir yangın esnasın-
da kusursuz çalışıyor olmaları, yaşamsal önem 
taşır. Bu nedenle bir uzmanlık alanı olarak de-
ğerlendirilmektedir. Yine bu nedenle, Aironn 

A.Ş.’nin 18.000.000 metrekareyi aşan otopark 
referansı bulunuyor.
Aironn A.Ş., otopark havalandırma sistemlerinin 
yanı sıra; Zonguldak Ontemmuz Kentsel Dö-
nüşüm Projesinin tüm fanlarının da tedarikçisi. 
Zonguldak Ontemmuz Kentsel Dönüşüm Proje-
si tamamlandığında, tüm alanlarda havalandır-
ma ihtiyacı Aironn tarafından karşılanacak.

Frascold ve standart bir modül sistemin-
de doğal soğutma sıvısı soğutucuları ve 
ısı pompaları tasarlama ve üretme konu-
sunda uzmanlaşmış İsveçli bir şirket olan 
ENRAD arasındaki işbirliği, dünyanın en 
sürdürülebilir mobilya üretim fabrikası 
olan The Plus'ta prestijli yeni bir projeyle 
güçleniyor. Oslo yakınlarında inşa edil-
miştir. Bu olağanüstü site, müteahhidin 
çevre dostu bir yaklaşımı piyasadaki en 
son teknolojilerle bir araya getirme ar-
zusuyla oluşturuldu ve İskandinav ülke-
lerinde verimlilik ve sürdürebilirlik açısın-
dan binalar için en yüksek tanınırlık olan 
Breeam Olağanüstü sertifikasını alan ilk 
endüstriyel bina oldu. 

Tasarım stüdyosu bu ihtiyacı karşılamak 
için ENRAD'a başvurdu: aslında kısmen 
Frascold kompresörleri sayesinde, ısı 
pompaları maksimum enerji tasarrufunu 
ve yüksek performansı garanti edebilir. 
Bu seçim, ATEX Direktifi ile uyumluluk 
tarafından sağlanan kısmi yük ve güven-
lik altında, hem çevreye saygıya, kaliteye, 
yeniliğe ve proaktif müşteri odaklılığa 
dayalı aynı değerler sistemini paylaşması 
hem de Frascold çözümlerinin güvenilir-
lik, maksimum performans ve verimlilik 
açısından garanti ettiği birçok fayda ne-
deniyle mükemmel olduğunu kanıtladı.

Özellikle, boyama alanına, proses için 
soğutma ve ısıtma işlevlerini yerine geti-
ren hidrokarbonlar için pistonlu Z komp-
resörlü dört ısı pompası yerleştirildi. 
Son olarak, sistemin benzersiz doğasını 
doğrulayan diğer bir ayırt edici özellik, 
herhangi bir fazla ısıyı geri kazanma 
olasılığıdır. Bu, üretim merkezini ısıtmak 
ve soğutmak için serbest soğutmalı jeo-
termal santralle birlikte kullanılır: gele-
neksel fabrikalara kıyasla üretim sahası-
nın enerji gereksinimini %90 oranında 
azaltmaya yardımcı olan son teknoloji 
bir sistemdir.
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Katma değer sağlayan performans çözümleriy-
le yapı profesyonellerinin güvenilir çözüm ortağı 
olan Knauf, üstün performans özelliklerine sahip 
AQUAPANEL®  ile hem global hem de yerel birçok 
projenin çözüm ortağı oluyor. AQUAPANEL® ah-
şap ve selülözik madde içermeyen inorganik yapısı, 
hafifliği, suya ve neme karşı %100 dayanımı, ön 
işlem gerektirmeksizin bükülebilmesi, kolay uygu-
lanabilmesi ve daha pek çok özelliği ile, Çin’deki 
Cadillac Experience Center ve Rusya’daki Iceberg 
Buz Sarayı projeleri gibi mimari açıdan benzersiz 
özelliklere sahip projelerin de tercihi oldu.  Gensler 
tarafından tasarlanan, ziyaretçilerin hem markanın 
lüks ürün yelpazesine hayran kalmasını hem de 
asırlık mirasını ve etkileyici teknolojisini deneyim-

lemesini sağlayan Cadillac Experience Center’da 
kullanılan AQUAPANEL® Dış Cephe Plakası; inor-
ganik yapısı, dış ortam koşullarına karşı dayanımı, 
mimarlara özgürlük fırsatı sağlayan kolay işlenile-
bilir ve bükülebilir yapısı  ile cephelerde kullanıla-
bilecek kaliteli bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu özelliklerinin yanısıra; sistemin getirdiği görünür 
veya açık derzler olmadan pürüzsüz bir dış cephe 
oluşturmuma imkan veren özelliği ile  Cadillac Ex-
perience Center’da cephede tercih sebebi olmuş-
tur. AQUAPANEL® Dış Cephe Plakası yapısı gereği 
çatlak veya yarık oluşumuna imkan vermediği için 
istenen her tasarıma hayat verilebileceğini bu proje 
ile bir kez daha kanıtlamıştır.
270 bin metrekareden fazla Rusya'nın Sochi ken-

tinde, 60x30 metre boyutlarında bir arenaya, artis-
tik patinaj ve kısa mesafe yarışmaları için bir eğitim 
pistine sahip olan bin 200 koltuk kapasiteli Ice-
berg Buz Sarayı’nın iç mekân inşaatında, 270 bin 
m2'den fazla AQUAPANEL® İç Cephe Plakası kulla-
nıldı. 22’nci Kış Olimpiyat Oyunları'nın ana mimari 
sembollerinden biri olan Iceberg Buz Sarayı’nın iç 
dünyasına şekil veren AQUAPANEL® İç Cephe Pla-
kası ise, mantar ve küf oluşumunu engelleyen, da-
yanıklılığı, kolay uygulanabilirliği ve uzun kullanım 
ömrüyle dikkat çekiyor.  

2022 yılına ihracat sektöründe ağırlıklı olmak 
üzere yoğun bir tempoda giren Pa-Flex Kauçuk 
yurtiçi ve dışındaki mevcut bayileriyle  anlaşma-
larını yenilemiş, yeni satış kanallarını oluşturmuş 
ve yıla hazır bir şekilde start vermiştir. Beklene-
nin aksine pandemi sürecinde üretim kapasitesi 
ve satış grafiğini yükseltmiş olan Pa-Flex Kauçuk 
yeni yatırımlar ve çalışma ortaklarıyla pazardaki 
hedefini büyütmüş, bölge ülkelerde de alanında 

öncü markalardan olma yolunda ilerlemektedir. 
Pa-Flex, %100 yerli üretici olmanın gururu ile 
çıktığı bu yolda zorlu koşullara rağmen hedef-
lerinin üzerine çıkmış olmak başarısının somut 
göstergesi olmuştur. Pa-Flex, başarısının perçin-
lendiği  en önemli etkenlerden biri olan yeni ya-
tırım / projelerin de içinde olmaya devam ediyor. 
Ürün ve markanın sektörde kabul gördüğü, en 
başarılı reklam çalışmasını gerçekleştirdiği  bü-
yük ve prestijli projelerde HVAC grubunun  ter-
cih edilen yalıtım markası oldu.
Bu prestijli projelerden birisi de DAP YAPI ve 
Eltes İnşaat ortaklığında inşaası tamamlanmak 
üzere olan Çekmeköy Ormanköy konut projesi. 
Karma yapı tarzında tasarlanan projede konutlar 

5 katlı olup toplamda 200.000m2 alan üzerine 
yapılmıştır. 1+1,2+1,3+1 ve 4+1 tiplerinde 392 
daire ve 70 mağazanın yer aldığı proje doğa ile 
iç içe bir yaşam sunmakta. Proje içerisinde sos-
yal alanlar, çocuk parkları ve kapalı-açık otopark 
yapıları da yer almakta. Satışları devam eden 
projenin 2023 yılında teslimi düşünülmekte. Pa-
Flex kauçuk boru ürünleri ortak mahallerde, ka-
palı otopark ve mağazalarda yer alan mekanik 
tesisat ısıtma-sogutma ve sıhhi borular üzerine 
yalıtım amaçlı uygulanmıştır. Teknik şartnama-
lere uygun kalite özellikleri ile Pa-Flex kauçuk 
boru ürünleri yüksek mukavemeti, yoğusma 
önleyici yapısı ve yüksek ısıya dayanımı ile konut 
projelerinin tercihi olmaktadır.

Yapımına 2019 yılında başlanan Şanlıurfa Di-
yanet Eğitim Merkezi 11.000 m 2 kapalı alana 
sahip. İçerisinde İdari Bölüm, sınıflar, 192 kişilik 
yatakhane, konferans salonu, yemekhane, çok 
amaçlı salon, kütüphane gibi birçok farklı alan 
bulunuyor. Enerji verimli sürdürülebilir çözüm-

leri ve 53 yıllık tecrübesi ile eğitim projelerinin 
ilk tercihi olan Üntes, proje kapsamında Euro-
vent sertifikalı, A sınıfı enerji verimliliğine sahip 
Fullpower serisi Soğutma Grubu ve 215 adet 
Eurovent sertifikalı Fancoil Ünitesi ile projenin 
iklimlendirme sağlayıcısı oldu.

İzmir Menderes’te, denize sıfır 36.000 

metrekare araziye sahip Von Resort, yakla-

şık 8000 metrekare kapalı alan, 350 oda ve 

870 yataklık kapasitesi ile Türkiye turizmi-

ne önemli katkılar sağlayacak. Misafirleri-
ne doğa ile iç içe tatil yapma imkanı sunan 
5 yıldızlı projede, kapalı yüzme havuzu, fit-
ness salonu, masaj odaları, hamam, sauna 
gibi hizmetler de sunulacak. 

Mavinin ve yeşilin birleştiği, eşsiz manzara-
lara sahip Özdere sahilinde yükselen Von 
Resort, ziyaretçilerinin sağlığına ve konforu-
na verdiği önemi, tüm kapalı alanlarının ik-

limlendirilmesinde Doğu İklimlendirme’nin 
Klima Santrallerini tercih ederek bir kez 
daha gösteriyor. 
Doğu İklimlendirme, bu prestijli projede, 
ulusal ve uluslararası pazarda FOUR SE-
ASONS markası ile lanse ettiği, 1.000-
100.000 m^3/h debi aralığında 30 farklı 
modelde, Eurovent etiketi ile üretimini 
gerçekleştirdiği Klima Santralleri ile yerini 
alıyor.
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Dünya’nın dört bir yanında 50’den faz-

la ülkeye ihracat yapan Üntes, yüksek 

enerji verimli, çevreci ve sürdürülebilir 

çözümleri ile Azerbaycan’da prestjli 

projelerin ilk tercihi olarak öne çıkıyor. 

37 şubesi ve 39 alt şubesi ile Azerbay-

can genelinde hizmet veren Azerbaycan 

Uluslararası Bankası’nın Bakü’de bulunan 

Genel Merkez binasında Üntes, 760 kW 

soğutma kapasitesine sahip, Eurovent 

sertifikalı, A sınıfı enerji verimli FullPO-

WER serisi soğutma grupları ile yerini aldı.

Akdeniz’in mavisini Toroslar’ın yeşili 
ile buluşturan, mavi bayraklı plajı, spor 
aktiviteleri ile ziyaretçilerinin sağlığına 
ve konforuna önem veren, tüm kapalı 
alanlarının iklimlendirilmesinde Doğu 
İklimlendirme’nin Klima Santrallerini ter-
cih etmiş olan Fame Residence Lara & 
Spa Otel, pandemi döneminde de, yine 
Doğu İklimlendirme’nin B-FRESH Hava 
Temizleme Ünitelerini tercih etmiştir.

B-FRESH Hava Temizleme Üniteleri Sağ-
lık Bakanlığı ÇEVSİS onaylı, 3 kademe 
olarak tasarlanan filtreleme sistemi ile 

havayı ilk olarak EN 16890 standardına 
uyumlu ISO ePM1 (F7) filtreden geçire-
rek içerisinde bulunan 0,3-1 μm büyük-
lüğündeki partiküllerden arındırır. Büyük 
partiküllerden arındırılmış hava, D99 do-
zunda, ozon üretmeyen, 254 nm dalga 
boyuna sahip UV-C lambalardan geçiri-
lerek içerisinde bulunan bakteri, küf ve 
virüs gibi kirleticiler temizlenir. Filtreleme 
sisteminin son adımı olan EN 1822:2009 
standardına uygun H13 sınıfı HEPA filtre-
ler ile 0.1-0.3 μm büyüklüğündeki parti-
küller %99,99 oranında yakalanarak 
temiz hava elde edilir. Performans, ozon 

salınım ve UVC lamba dalga boyu öl-

çüm testlerini başarıyla geçen B-FRESH, 

İstenen tüm şartları yerine getirerek 

ISO 15714, ISO 13697, ANSI/ASHRAE 

185.1, ANSI/ASHRAE 185.2 standartla-

rını sağlamaktadır.

İklimlendirme sektöründe verimli sis-

temler üzerine faaliyet gösteren Atlantik 

Grup, düşük işletme maliyetli mühendis-

lik çözümleriyle endüstriyel alanlarda da 

farkını ortaya koymaya devam ediyor.

Biotrend ‘in Balıkesir, Malatya ve Uşak 

biyogaz elektrik üretim tesislerindeki 

biyogaz nem alma sistemlerinde Atlan-

tik Grup’un distribütörlüğünü yaptığı 

İtalya’nın önde gelen soğutma grubu 

üreticilerinden Thermocold marka so-

ğutma grupları kullanıldı.

Biyogaz soğutma sisteminin temel ama-

cı tesis alanının hemen yanındaki çöp 

alanından çekilen biyogazın içindeki su 

buharının ısı eşanjörü aracılığı ile alınma-

sıdır. Su buharından arındırılmış biyogaz, 

elektrik üretimi için kullanılmaktadır.  So-

ğutma grupları bu nem alma işlemi için 

5/10 C rejiminde soğuk su üretmektedir. 

Thermocold soğutma grupları Eurovent 

sertifikalı olup, üretimi ERP direktiflerine 

uygun olarak İtalya’da gerçekleşmektedir.

Düşük elektrik tüketimi biyogazdan 

elektrik üretimi yapan bu tür tesisler için 

çok önemli bir kriter teşkil etmektedir. 

Thermocold soğutma gruplarının sa-

hip olduğu yüksek mevsimsel verimlilik 

(SEER) değerleri sayesinde kullanıldığı te-

sislerde enerji ekonomisi sağlamaktadır.

Öte yandan endüstriyel tesislerde üretim 

sürecinin herhangi bir aksamaya uğra-

maması da son derece önemlidir. 

Thermocold soğutma gruplarında çoklu 

scroll kompresör bulunmaktadır. Her-

hangi bir kompresör arızasında diğer 

kompresörler çalışmaya devam edeceği 

için soğutma grubu yedeklemesine de 

ihtiyaç duyulmamaktadır.

Mühendislik çözümlerine önem veren 

Atlantik Grup uzman servis ekibi ile sa-

hada devreye alma hizmeti vermektedir. 

Ekibimiz tesisatın doğru yapıldığından 

emin olduktan sonra cihazı devreye al-

makta, akabinde kullanıcıya eğitim ver-

mektedir.

HVAC sektöründe doğa dostu sistemle-

rin kullanılması için yoğun çaba gösteren 

Atlantik Grup endüstriyel soğutma sis-

temlerinde de bu felsefe ile yoluna de-

vam etmektedir.
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İklimlendirme sektöründe yüksek teknolojiye 
sahip geniş ürün gamıyla hizmet veren Dai-
kin, her tür yapı için ideal çözümler sunmaya 
devam ediyor. Açılışı geçtiğimiz günlerde ya-
pılan ve 120 yıllık bir geçmişe sahip Samsun 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın üçüncü hizmet 
binasının iklimlendirme çözümleri Daikin’e 
emanet edildi. 15 bin metrekare alana sahip 
bina, 9 kat ve bir teras kattan oluşuyor. Bina-
nın en üst katında ise yaklaşık 300 kişilik bir 
meclis ve konferans salonu yer alıyor.
Binanın iklimlendirme çözümlerinde 31 adet 
sürekli ısıtmalı VRV IV+ model dış ünite, dü-
şük dış statik basınçlı gizli tavan tipi (FXDQ), 
Orta dış statik basınçlı gizli tavan tipi (FXSQ), 
Yüksek dış statik basınçlı gizli tavan tipi 
(FXMQ) ve Daikin'ın tasarım ödüllü, benzersiz 
iç ünite modeli olan tam düz kaset tipi (FXZQ) 
modeli ile birlikte toplam 151 adet VRV iç 
ünite kullanıldı. Markanın çok uzun yıllardır 
iklimlendirme sektöründe faaliyet göstererek, 
yüksek teknolojiye sahip ürünleriyle dünya 
iklimlendirme sektörünün lideri haline gelmiş 
olması Daikin ürünlerinin seçiminde önemli 
bir etken oldu. Aynı zamanda Türkiye’de de 
iklimlendirme sektörüne ciddi yatırımlar ya-
pan Daikin’in kullandığı Japon teknolojisiyle 
ürettiği ürünlerin yüksek performansları da 
proje için tercih edilmesinde bir başka nedeni 
oluşturdu.
 
FXDQ DÜŞÜK DIŞ STATİK BASINÇLI GİZLİ 

TAVAN VRV İÇ ÜNİTESİ

Projede kullanılan FXDQ iç ünite modeli 1,7-
7,1kW kapasitlerine sahip gizli tavan tipi iç 
ünitelerdir. Kompakt boyutları sayesinde 
yalnızca 240 mm’lik bir asma tavan boşlu-
ğuna kolayca monte edilebilir. Düşük enerji 
tüketimini sağlayan özel geliştirilmiş DC fan 
motoru ve düşük ses seviyesiyle dikkat çek-
mektedir. Maksimum 55 Pa’a kadar cihaz dışı 
statik basınca sahiptir ve farklı uzunluklardaki 
esnek kanalların kullanılmasına imkan sağlar. 
Çıkartılabilir/yıkanabilir/küf onleyici özellikteki 
reçine ağdan yapılı hava filtresi standart ola-
rak cihaz üzerinde yer alır. Drenaj pompası kiti 

ise standart olarak bulunur. Kablolu, kablosuz 

ve merkezi kumanda seçenekleri opsiyonel 

olup, bina yönetim sistemlerine sorunsuzca 

bağlanabilir.

FXSQ ORTA DIŞ STATİK BASINÇLI GİZLİ 

TAVAN VRV İÇ ÜNİTESİ

Projede kullanılan diğer FXSQ iç ünite mo-

deli 1,7-16,0kW geniş soğutma kapsitesine 

sahip, 24,5 cm. yükseklikle son derece in-

cedir. Düşük enerji tüketimini sağlayan özel 

geliştirilmiş DC fan motoru ve düşük ses se-

viyesiyle ekstra konfor sağlar. Maksimum 150 

Pa’a kadar cihaz dışı statik basınca sahiptir ve 

farklı uzunluklardaki esnek kanalların kulla-

nılmasına olanak verir. Otomatik hava üfleme 

ayarı sayesinde hava hacmini ve statik basıncı 

ölçerek nominal hava akışı için gerekli ayarla-

maları yapar. Çıkartılabilir/yıkanabilir/küf onle-

yici özellikteki reçine ağdan yapılı hava filtresi 

standart olarak cihaz üzerinde yer alır. Drenaj 

pompası kiti ise standart olarak bulunur. Kab-

lolu, kablosuz ve merkezi kumanda seçenek-

leri opsiyonel olup, bina yönetim sistemlerine 

sorunsuzca bağlanabilir.

FXZQ TAM DÜZ KASET VRV İÇ ÜNİTESİ

1.7-5.6 kW soğutma kapasitesi aralığındaki 

tavana tam düz entegre olması sayesinde 

standart mimari tavan karolarına mükemmel 

uyum sağlayan FXZQ 60x60 mm panel ölçü-

sündeki kaset tipi iç ünite düşük ses seviyesi 

ve düşük enerji tüketimini sağlayan özel geliş-

tirilmiş DC fan motorlu sirocco tip statik ve di-

namik balansı sağlanmış fana sahiptir. Cihaz 

üzerinde bulunan drenaj pompası kiti stan-

dart olarak bulunur. Çıkartılabilir / yıkanabilir / 

küf önleyici özellikte reçine ağdan yapılı hava 

filtresi standart olarak bulunmaktadır. Opsi-

yonel kablolu kumanda, opsiyonel kablosuz 

kumanda ve opsiyonel merkezi kumanda ile 

kontrol edilebilen, bina yönetim sistemlerine 

koordine edilebilme imkânı vermektedir. Ay-

rıca iç ünite ile aynı sisteme yüzde 10’a kadar 

taze hava girişi entegre edilme imkanı sağla-

yarak ilave bir havalandırma ihtiyacı ortadan 

kaldırılabilir. Konforlu hava üfleme ile soğuk 

hava etkisi yaratmamaktadır ve tavan kirlen-

mesini önlemektedir. Uzaktan kumanda ile 

istenildiği zaman bağımsız kanat kontrolü 

özelliği sayesinde bir veya birden fazla kanat 

kapatılabilme özelliğine sahiptir.

FXMQ YÜKSEK DIŞ STATİK BASINÇLI GİZ-

Lİ TAVAN VRV İÇ ÜNİTESİ

Projede kullanılan diğer FXMQ iç ünite mo-

deli 5,6-14,0kW geniş soğutma kapsitesine 

sahip, özel olarak geliştirilen DC fan motoru 

sayesinde daha düşük enerji tüketimi sağla-

nır. Kablolu kumandayla ESP değiştirebilme 

imkanı, hava debisinin optimizasyonunu sağ-

lar. 200 Pa'ya kadar yüksek seviyedeki statik 

basınç, farklı uzunluklardaki kanal ve menfez 

ağına imkan tanır. Cihaz üzerinde bulunan 

drenaj pompası kiti standart olarak bulunur. 

Çıkartılabilir / yıkanabilir / küf önleyici özel-

likte reçine ağdan yapılı hava filtresi standart 

olarak bulunmaktadır. Opsiyonel kablolu 

kumanda, opsiyonel kablosuz kumanda ve 

opsiyonel merkezi kumanda ile kontrol edi-

lebilen, bina yönetim sistemlerine koordine 

edilebilme imkânı vermektedir. Ayrıca iç ünite 

ile aynı sisteme yüzde 10’a kadar taze hava 

girişi entegre edilme imkanı sağlayarak ilave 

bir havalandırma ihtiyacı ortadan kaldırılabilir.

VRV IV+ DIŞ ÜNİTE

“Sezonsal Verimlilik” kriterleri gözetilerek ta-

sarlanan VRV IV+ dış üniteler, enerji tasarrufu-

nun artırılması ve karbon emisyonlarının azal-

tılmasına somut katkı sağlayan ürünler olarak 

öne çıkmaktadır. VRV IV+ dış üniteler, ENER 

LOT21 uyarınca daha yüksek sezonsal verim-

lilik değerleri ( s,c & s,h) sağlamak amacıyla 

tasarlanmış yeni nesil ürünlerdir. Yüksek ve-

rimli yeni bir Daikin scroll kompresöre sahip 

olan VRV IV+, enerji tasarrufunun artırılması 

ve karbon emisyonlarının azaltılmasına ko-

nularına somut 

olarak katkı 

sağlayacak ni-

telikte bir ürün-

dür. Daikin’in 

“Çevreci Yö-

netim” misyo-

nunun ışığında 

sezonsal verim-

lilikte bir kez 

daha sektöre 

öncülük eden 

cihaz, üstün 

Daikin teknolo-

jisinin imzasıdır.
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Üstün pompa teknolojileri ile su kaynaklarının yönetilmesin-
de; enerji ve su kaynaklarını verimli kullanan, çevre dostu sür-
dürülebilir çözümler sunan Masdaf, binalarda ve endüstriyel 
tesislerde oluşabilecek yangın felaketine karşı da zamanında 
müdahale imkânı sunarak, binaların güvenliğini sağlamayı 
hedefliyor. 

Fabrikalardan konutlara, alışveriş merkezlerinde okullara, has-
tanelerden hava alanlarına kadar tüm tesisler her an yangın 
tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Bu tür yaşam alanlarında 
meydana gelebilecek yangınlarda, itfaiye ekipleri, olay yerine 
ulaşmadan önce yangın pompaları ile yangına müdahale edil-
mesi hem yapıların korunması 
hem de binada yaşayan in-
sanların güvenli bir şekilde 
olay yerinden tahliye edil-
mesi açısından büyük 
önem taşıyor.

“Binalarda ve 
e n d ü s t r i y e l 
tesislerde ki 
sulu yangın 
söndürme sis-
temlerinin ba-

sınçlandırılmasında kullanılan ve yangınla mücadelede etkili 
çözümler sunan yangın pompaları su bazlı yangın söndürme 
sistemlerinin en önemli parçasını oluşturuyor. Etkili çalışan bir 
yangın pompası ile yangınların neden olduğu zararları mini-
muma indirmek mümkün”  diyen Masdaf Bina Teknolojileri 
Grubu Ürün Yöneticisi Ezgi BABA, yangın pompalarının, tüm 
bina tasarım ve uygulamalarının vazgeçilmez bir bileşeni ol-
duğunu belirtti. Ezgi BABA sözlerine şöyle devam etti: “Yan-
gın pompası, su bazlı yangın söndürme sisteminin en önemli 
parçasını oluşturuyor. Su kaynağı, beslediği sistem için yeterli 
olmadığı durumlarda suyu gerekli basınca getirmek için kul-
lanılıyor. 

Türkiye’de ve Dünya’da en çok kullanılan yangın standartları; 
NFPA 20 ve UL/FM olarak biliniyor. En çok kullanılan pompa 
tipleri ise uçtan emişli pompa (end-suction), ayrılabilir gövdeli 
pompa (split case), hat tipi (inline) pompa ve türbin tipi pom-
pa. Birçok yangın pompası çeşidi mevcut. Kurulum projesi için 
doğru pompa tipini seçmek, aşırı maliyetlerden kaçınmak ve 
sisteminize zarar verebilecek yetersiz performanstan kaçın-
mak gerekiyor. Doğru pompa seçimi kadar pompanın ihtiyaç 
duyduğu doğru çalışma şartlarının sağlanması da önemli.  
Doğru çalışma ortamı sağlanmaz ise, pompanın performansı 
düşer ve beklentiyi karşılayamaz”.

Ezgi BABA, binalar veya endüstriyel tesisler için seçilen yangın 
pompasının doğruluğunu kontrol etmek için; NPSH değeri 
kontrolü, emişteki su hızı ve basma hattındaki basınç kaybı 
değerleri, motor seçimi ve UL/FM’li pompa ve ekipmanların-
dan oluşan toplam 4 temel kritere dikkat çekti:

Ezgi BABA

Masdaf 

Bina Teknolojileri Grubu

 Ürün Yöneticisi 
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NPSH DEĞERİ KONTROLÜ

“Pompalarda kavitasyonu önlemek için NPSH (emmedeki net 
pozitif yük) değeri, çok büyük önem arz ediyor. Yangın pompa-
larında bu değer, sadece çalışma noktasında değil; NFPA 20’ye 
uygun pompalar için %150 debide, %65’in üstünde basınç 
sağlayan noktada kontrol edilmelidir. Örneğin bu noktada 
pompa NPSH değeri 8 çıkarsa, pompanın emişinde pozitif 
yük yaratmak gerekiyor. Yoksa pompa, yangın esnasında ge-
rektiği şekilde çalışamaz; %150 güvenlik noktasına ulaşamaz. 
Yeterince emmede pozitif yük sağlanamayacaksa pompanın 
NPSH değeri mümkün olduğu kadar küçük seçilmelidir. 
Tesisat için NPSH değerinin hesaplanmasını incelediğimizde, 
pompanın emiş tarafında; vanalama, redüksiyon, boru çapı, 
sürtünme kayıpları, mesafe gibi hesabın içine giren, %150 
debi noktasındaki su hızıyla beraber maksimize olan bir direnç 
durumu söz konusu oluyor. Bu direnç, metre cinsinden yük-
sek değerlere ulaşabiliyor. Örnekte görüldüğü üzere 8 m NPSH 
değerindeki çalışma koşulu, o pompanın emiş tarafındaki (+) 
yüke bağlıdır.                               

Her ne kadar NFPA kuralları emmede pozitif yük zorunluluğu 
getirse de yangın esnasında bu değer (emmedeki pozitif yük) 
azalabiliyor. UL/FM kurallarına bakarsak, pompada %150 debi 
noktasında (-) 4,5 metre suction lift değeri garanti altına alını-
yor ve sertifikasyon testleri ile doğrulanıyor.

EMİŞTEKİ SU HIZI VE BASMA HATTINDAKİ BASINÇ KAYBI

NFPA 20’ye göre, %150 debide pompa emiş tesisatındaki su 
hızı max. 4,6 m/s olabilir. Bu sebeple pompa emiş flanşının no-
minal büyüklüğü ile bu hızı sağlayacak tesisat çapı arasında, 
büyük bir oransal fark olması durumunda, ciddi bir basınç kay-
bı oluşacaktır. Aynı şekilde, basma tarafında pompanın nomi-
nal çapı, olması gereken çapın altında olursa, örneğin; 2000 
gpm (454 m3/h) debide seçilen pompanın basma flanş ölçüsü 
DN 125 olsun.

Q (debi) = A (alan) . V (hız)
454*1,5 /3600 = .0,1252     . V        V 13 mss  
                                    4
Bu da pompanın çıkışındaki redüksiyonda ciddi bir basınç kay-
bı oluşturarak pompa performansının sisteme iletilememesine 
sebep oluyor. 

MOTOR SEÇİMİ
Yangın pompası motor seçimleri, sertifikasyon gereği normal 
santrifüj pompalardan farklı yapılıyor.
NFPA 20’ye göre; pompa, söndürme esnasında olası artan debi 
ihtiyacında yeterli basıncı koruyabilmesi için %150 debi tale-
binde bile, istenen basıncın min. %65 ini sağlayabilmelidir. Dü-
şük kapasitelerde ise tesisatın korunması amaçlanarak pompa 
çıkış basıncı nominal basıncın %140 ‘ını geçmemelidir. 
Bir yangın pompasının NFPA 20’ye uygun olabilmesi için pom-
panın %150 debide, min. %65 basınçta çektiği gücün altında 
seçilmemesi gerekiyor. Aksi halde motor yetersiz kalır ve sistem 
riske girer. Motor seçimi, pano seçimini de beraberinde getiri-
yor. Yetersiz pano seçimi, yetersiz şalt malzemesi kullanımına 
sebep oluyor.  Bunun yanında yangın pompası motor gücü se-
çiminin UL/FM’e uygun olabilmesi için NFPA 20’nin istediği şar-
tı sağlamasına ek olarak, pompanın motor gücünün pik güçte 
seçilmesi gerekiyor. Çünkü normal şartlarda eğriyi %150 debi-
de teorik olarak kesebilir ;fakat gerçekte pompa, eğrinin son 
noktasına kadar çalışabiliyor. Son noktada çalışabilmesi için de 
pik güçte motor kullanmak gerekiyor. Aşağıda olması gereken 
pompa eğrileri ve motor gücü seçim noktaları mevcuttur;

UL/FMLİ POMPA VE EKİPMANLARI
NFPA (Yangından Korunma Derneği); yangın, elektrik 
ve ilgili tehlikelerden kaynaklanan ölüm, yaralanma, 
mülk ve ekonomik kayıpların giderilmesine yönelik 
uluslararası bir kar amacı gütmeyen bir kurumdur.

UL, güvenlik ve emniyet konusunda standart hazırla-
yan ve bu standartlar kapsamında ürünlerin güvenilir-
liğini test eden bağımsız bir sertifikasyon kuruluşudur. 

FM Approved, FM Global’in (Yangın, doğal afet ve ben-
zeri risklere karşı sigorta firması) şirketler için endüst-
riyel ticari ürün ve servisleri sertifikalandıran birimidir.

Bu sebeple NFPA li olarak önerilen tüm ekipmanlar, yangın için 
tasarlanmıştır. Fakat UL ve FM logolu olan tüm ekipmanlar yan-
gından korunma amaçlı değildir. UL ve FM’in yangından korun-
ma ile ilgili standart belge numaraları, hem ürün sertifikaların-
da hem de ürün etiketi üzerinde yer alıyor. 

Belge numaraları:
UL 218      Yangın Pompası Kontrol Paneli 
UL 448A    Yangın Pompası Kaplini ve Bağlantı mili 
UL 1004-5 Yangın Pompası Elektrik Motoru
UL 1247    Yangın Pompası Dizel Motoru
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Isıtma sektöründe de öncü yaklaşım-
larla yol alan Daikin, segmentinin en 
küçük hacimli yoğuşmalı kombisi Dai-
kin Premix NDJ’nin ardından teknoloji 
ve tasarrufun bir araya geldiği, çevre 
dostu, tam yoğuşmalı Daikin Premix 
VZ kombi ile pazara hareket getirmişti. 
Daikin’in Hendek’teki fabrikasında mar-
kanın dünyaca ünlü kalitesiyle üretilen 
çevre dostu Premix VZ, şimdi yenilenen 
özellikleriyle tüketicilere mükemmel bir 
alternatif sunuyor. İki yeni kapasite ile 
birlikte 23 kW, 26 kW, 30kW ve 38kW 
olmak üzere 4 farklı kapasitesiyle tüke-
tici ile buluşan Daikin VZ Premix kombi, 
yüksek modülasyon ve enerji tasarrufu 
özelliklerinin yanı sıra optimum perfor-
mansıyla ısıtma pazarının bu yöndeki 
ihtiyaçlarına en efektif çözümlerden biri 
olarak dikkat çekiyor.

23 kW ve 26kW olmak üzere iki yeni 
kapasite ile tüketici ile buluşan Premix 

VZ kombinin en belirgin farklılıkları, çı-
kış gücü değişimi, hidroblok değişimi ve 
yüzde 1,8 daha verimli hale gelen yan-
ma grubu değişimi olarak sıralanıyor. 

23 kW kapasitesinde 1:4; 26 kW kapasi-
tede ise 1:5 modülasyonuna sahip olan 
Daikin Premix VZ kombi, paslanmaz 
çelik eşanjörü sayesinde mukavemeti 
ve performansını en üst düzeye taşıyor. 
Yüksek modülasyon sayesinde brülör ve 
frekans kontrollü fan gücü ihtiyaca göre 
ayarlanabiliyor ve böylece cihazın dur/
kalk yaparak çalışmasının önüne geçi-
liyor. Isıtma konforunu artıran bu özel-
lik sistem kayıplarını minimize ederken 
aynı zamanda ateşleme sırasına oluşan 
zararlı emisyonları da etkisizleştiriyor. 
Önceki ürüne göre verimliliğini 1.8 
oranında artırarak yüzde 92 seviyesine 
çıkaran cihaz yüksek tasarruf imkanı 
sunuyor. Daikin teknolojisiyle modern 
çizgilerin buluştuğu tasarımıyla göz dol-

duran ürün, frekans kontrollü pompa 
ve fanı ile enerji tasarrufuna katkıda bu-
lunurken, geniş baca kullanım olanağıy-
la da birçok mahalde uygulamaya izin 
veriyor. 

ÇEVRE DOSTU

ErP yönetmeliklerine uygun olarak ta-
sarlanan yoğuşmalı Daikin Premix VZ 
kombi, full alev modülasyonu, frekans 
kontrollü pompası ve fanı enerji tasar-
rufu sağlayarak tüketicinin cebini ko-
ruyor. Son derece sessiz çalışan Daikin 
VZ kombilerin 23 ve 26 kW kapasite 
seçeneklerinde, bugüne kadar kullanıl-
mış en fazla basma yüksekliğine sahip 
pompalara yer veriliyor. Bunun yanı sıra 
enerji performansını ve tasarrufu bir 
adım daha ileriye götüren Daikin Premix 
VZ; kompakt boyutları, cihazın dayanıklı 
ve uzun ömürlü olmasını sağlayan çift 
paslanmaz çelik eşanjörü, frekans kon-
vertörlü pompası, konfor modu ve ter-
mo regülasyon gibi özellikleriyle gerçek 
anlamda fark yaratıyor. İçme suyuna 
kombi için-
deki suyun 
kar ışmasın ı 
enge l l e yen 
özel çek valf 
sistemi ile 
sağlıklı sıcak 
su sağlama 
becerisine sa-
hip olan Dai-
kin Premix 
VZ, Daikin 
Türkiye’nin 
Hendek’teki 
tesis lerinde 
üretiliyor.
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İklimlendirme sektörünün lider şir-

keti Baymak, dört mevsimi kapsayan geniş 

ürün gamıyla Türkiye’nin yanı sıra yurt dışındaki müşterilerinin 

ihtiyaçlarına yanıt vermeyi sürdürüyor. Verimliliği odağına alan 

Baymak’ın imzasını taşıyan Star panel radyatörler, yüksek su 

hacimli su dolaşım kanalları ve maksimum yüzey alanına sahip 

konvektörleriyle yüksek ısı sağlıyor. 33.3 mm optimum hatvesi 

ile yüksek basınç dayanımı ve düşük su hacmi sayesinde işlet-

me giderlerinde tasarruf ve verimlilik sağlayan paneller, 5 farklı 

tipte (10-P, 11-PK, 21-PKP, 22-PKKP, 33-DKEK), 5 farklı yük-

seklikte (300-400-500-600-900) ve 400 mm’den 3000 mm’ye 

kadar 27 farklı uzunlukta üretiliyor.  

13 bar basınçta test edilen Baymak Star panel radyatörler, da-

yanıklılığıyla da rakiplerinden ayrışıyor. Radyatörler kimyasal 

temizlik ve fosfat kaplamadan sonra çevre dostu su bazlı astar 

boyayla boyanarak fırınlarda kurutuluyor. Daha sonra da RAL 

9016 beyaz renkte Epoxy-Polyester elektrostatik toz boyayla 

kaplanarak tekrar kurutma işlemine tabi tutuluyor. Bu süreçle 

ürünlerin DIN 55900 standardında öngörülen boya dayanıklı-

lığı şartları sağlanıyor. 

KOLAY MONTAJ VE KONTROL SEÇENEĞİ

13 bar test basıncının yanı sıra 10 bar çalışma basıncında ve 

110 C maksimum su çalışma sıcaklığı rejimine sahip Baymak 

Star panel radyatörler, son teknolojiye sahip bilgisayar kont-

rollü tam otomatik modern kaynak hatlarında üretilerek tüm 

testlerden geçiriliyor. Yetkili servis garanti ağıyla satışa sunulan 

Star panel radyatörler, TS EN 442, TSE ISO EN 9000, TSE-TS-

EN-ISO 50001, TSE-ISO 10002, TSE-ISO-EN 14000, TSE-ISG-

OHSAS TS 18001 ve DIN EN 442 kalite belgelerine de sahip. 

Standart radyatörlerden farklı olarak zeminden bağlantılı te-

sisata da uygun olan Baymak Star panel radyatörler, kompakt 

garnitürlü tipler ve özel aksesuarları sayesinde zemine de mon-

te edilebiliyor. Kompakt tapalı ve ventilli garnitürlü tipleri ile 

zeminden beslemeli olan, termos-

tatik vana kontrollü tesisatlar için 

de uygun olan bu ürünler; kolay 

montaj, termostatik kontrol seçe-

neğinin yanı sıra model çeşitliliği 

ve şık tasarımıyla yaşam alanları-

nın tercihi oluyor.

 

ALÜMİNYUM PANELLERDE

YENİ NESİL ÜRÜNLER 

Baymak, yeni nesil alüminyum 

döküm radyatörlerinde tasarruf 

ve enerji verimliliği konusunda ön-

cülük etmeye devam ediyor. Özel 

tasarımı sayesinde ısı performansı-

nın üst seviyede olduğu alüminyum döküm panellerin bir başka 

özelliği de Türkiye’de ilk kez üretilen 55 cm eksen alüminyum 

döküm radyatör olması. 630 mm yüksekliğe, 400 ila 1600 mm 

arasında 8 farklı model genişliğine sahip olan alüminyum dö-

küm paneller, 6 bar çalışma basınç dayanımı ve düşük su hacmi 

sayesinde işletme giderlerinde tasarruf ve verimlilik sağlıyor. 

Baymak alüminyum panel radyatörlerde ise yeni tasarımı, oval 

kenar detayıyla yeni nesil dekoratif radyatörleri temsil ediyor. 

Üç farklı modelden oluşan alüminyum panel radyatörler, 80 

mm dilim genişliği ve 1800 mm yüksekliğinde, 300 ila 600 mm 

genişliğe sahip. 

Alüminyum döküm ve panel radyatörlerin ana özellikleri şöyle: 
1. Daha az suyla ısınıp enerji tasarrufu sağlıyor. 

2. Alüminyum madde özelliği itibarıyla ısıyı daha iyi iletiyor. 

3. Hafifliği nedeniyle binaya daha az yük bindiriyor.

4. Paslanma ve korozyona dayanıklı. 

5. Estetik olmasının yanı sıra alüminyumun yüzde 100 geri 

 dönüşümlü bir madde olması nedeniyle hem sağlığı hem de 

 çevreyi koruyor. 
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46 yıldır ölçüm cihazları üreti-
minde sektörün öncü ismi olan 
PAKKENS, endüstriyel ihtiyaçlar 
doğrultusunda çözümler geliş-
tirip, yeni ürün tasarımları ile 
sektörde fark yaratıyor. 
PAKKENS MH Serisi Hassas 
Basınç Ölçerler, makine imalat 
endüstrisi, hidrolik ve pnöma-
tik sistemler, kimya ve petro-
kimya tesisleri, su arıtma tesis-
leri gibi bir çok proseste hassas 
ölçümler yapılması amacıyla 

tasarlanmıştır. EN 837-1 uyum-
lu PAKKENS MH Serisi Basınç 
Ölçerler, KL. 1.0 hassasiyet sı-
nıfında olup, farklı endüstriyel 
uygulamalar için çeşitli gövde 
tasarımlarına ve proses bağlan-
tılarına sahiptir. 
MH Serisi hassas basınç ölçer-
lerde Bourdon tüpü olarak bi-
linen basınç algılama ekipma-
nı, bakır alaşımlı malzemeden 
ya da AISI 316L paslanmaz 
çelikten imal edilebilmekte. 
PAKKENS, Basınç ölçerin kul-
lanılacağı prosesin kimyasal 
uyumluluklarına göre uygun 
tipte malzeme seçenekleri sun-
makta. Bakır alaşımlı MH serisi 
ürünler IP41 veya IP65 koruma 
sınıfına göre üretilebilirken, 
paslanmaz tip MH Serisi ürün-

ler IP65 koruma sınıfına göre 
üretiliyor. IP65 koruma sınıfına 
sahip olan basınç ölçerler kul-
lanıldığı prosesteki titreşimin 
etkilerini azaltmak için kullanıcı 
talebine bağlı olarak gliserin 
veya silikon yağı ile de doldu-
rulabilir. Sıvı dolgusunun iste-
nilmediği basınç ölçerlerde ise 
titreşim sönümleyici (Vib-Lock) 
mekanizma tercih edilebilir. 
Bakır alaşımlı MH serisi basınç 
ölçerler -1 bar ile 600 bar, pas-
lanmaz MH serisi basınç ölçer-
ler -1 bar ile 1000 bar arasında 
geniş bir ölçüm kapasitesine 
sahip olup, -1...0.6 bar ile -1…
39 bar eşdeğer mano-vakum 
aralıklarında da üretilebilmek-
te. Ürünlerin çalışma sıcaklık-
ları, imal edildiği malzemeye 

ve sıvı dolgusu durumuna göre 
değişiklik gösterebilmekte. 
Standart bakır alaşımlı ürünler 
en yüksek 60°C proses sıcaklı-
ğında ölçüm yapılabilirken gü-
müş kaynağı kullanılması ile bu 
sıcaklık değeri 120°C’ye kadar 
yükselmekte. Aynı serinin pas-
lanmaz ürünleri ise 200°C’ye 
kadar kararlı çalışmakta. Ürün-
lerde sıvı dolgusu kullanılması 
durumunda belirtilen çalışma 
sıcaklıkları sıvı dolgusunun 
fiziksel özelliklerine göre de-
ğişim gösteriyor. PAKKENS, 
tecrübeli tasarım, AR-GE ekibi 
ve tam donanımlı üretim tesisi 
ile endüstriyel uygulamalarınız 
için hassas, güvenilir, emniyetli 
ve dayanıklı ürünler tasarlayıp 
üretmeye devam ediyor.

Form Endüstri Ürünleri, Lennox ile paket 
klima alanında 38 yıldır süregelen başarılı 
iş birliği sonucunda 2019 yılından itibaren 
Lennox marka paket klimaların lisanslı 
üretimini yerli olarak gerçekleştiriyor. Len-
nox çatı tipi klima cihazları sadece soğut-
ma, heat pump (ısıtma-soğutma), sıcak 
su bataryalı, gazlı ısıtma seçenekleri, çift 
ısıtmalı dual sistemler ve elektrikli ısıtıcı 
takviyeli alternatifleri ile farklı ihtiyaçlara 
çok çeşitli çözümler sunuyor.
Eurovent sertifikalı Lennox paket klimalar, 
Ecodesign ERP (Energy Related Products) 
direktiflerine uygun olarak sezonsal ve-
rimlilik değerlerini karşılıyor. Bu sayede 
cihazlar yıl boyunca kısmi yüklerde daha 
az enerji tüketerek işletme maliyetlerini 
azaltıyor. Ayrıca Multi Scroll (çoklu scroll) 
kompresörler ve bağımsız soğutma dev-
resi ile yüksek verimlilik ve daha uzun 
ömürlü teknoloji sunuyor. EC fan ile 
%30’a varan enerji tasarrufu sağlarken, 
düşük ses seviyesiyle de kullanım konfo-

ru sunuyor. Lennox paket klimalar, yüzde 
100 iç hava çevrimi, yüzde 100 taze hava 
kullanımı, Free-Cooling ve karışım havası 
kullanımı olmak üzere 4 farklı konumda 
çalışıyor. Eurovent sertifikalı plaka ve ro-
tary tip ısı geri kazanım ünitesi ile yüksek 
verimde ısı ve/veya nem geri kazanım ya-
pabilme olanağı sunuyor.
Dış hava, dönüş havası ve üfleme havası 
sensörleri ile tüm parametreleri değer-
lendirerek otomasyon ve kontrol sistemi 
sayesinde free-cooling sağlıyor. Bu sayede 
gereksiz enerji sarfiyatları minimize edili-
yor. İstenilen oranda taze hava alınmasını 
sağlayan oransal motorlu taze hava dam-
peri, kullanıcının isteği doğrultusunda ku-
manda üzerinden kontrol edilebiliyor ve 
bu sayede yüzde 0-100 arasında istenilen 
oranda taze hava alınması mümkün olu-
yor. Ayrıca ortamdaki kirli hava dışarı atı-
labiliyor. Eğer taze hava miktarının ortam-
daki hava kirliliğine bağlı olarak otomatik 
bir şekilde ayarlanması istenirse, paket 

klima özel hava kalite sensörü sayesinde 
kullanıldığı mahaldeki hava kirliliğini ölçe-
rek taze hava miktarını otomatik olarak 
ayarlayabiliyor.
Ayrıca, UV-C opsiyonu ile iç hava kalite-
sine ve sterilizasyonuna etkin çözümler 
sağlıyor. UV-C ışık gözle görülmeyen vi-
rüsleri öldürmekle kalmayıp bakteri, man-
tar ve küf oluşumunu da engelliyor. Bu 
sayede yüzde 99,9 oranında sterilizasyon 
sağlıyor ve serpantin yüzeylerinin daha te-
miz kalması ile yüzde 15 civarında enerji 
tasarrufu elde edilmesine olanak tanıyor.
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Oda termostatları zamana bağlı olarak 
ayarlanan sıcaklığa göre ortamın sıcaklı-
ğının sabit kalmasını ve kombinin gereksiz 
çalışmasını önleyerek hem yakıt hem de 
elektrik tüketiminin azaltılmasını sağlıyor. 
Ortam sıcaklığında aşırı değişkenlikler ya-
şanmaması aynı zamanda daha sağlıklı bir 
ortam da oluşturuyor.  
Kombinin en verimli ve tasarruflu şekilde 
kullanımı için oda termostatlarının mut-
laka kullanılması gerektiğinin altını çizen 
Warmhaus, bu kapsamda kullanıcılar için 
ürün gamında farklı alternatifler sunuyor. 

Kablolu ve Kablosuz Farklı Seçenekler 
Mevcut
Warmhaus kullanıcılara tercihlerine göre 
kablolu ve kablosuz olarak farklı oda ter-

mostatı seçenekleri sunuyor.  Oda ter-
mostatları özellikleri ile sadece ekonomik 
yönden tasarruf sağlamıyor aynı zamanda 
çevre dostu çözümler sunuyor. Oda ter-
mostatları ile kombinin yaz/kış/kapatma 
modları değiştirebiliyor, oda sıcaklığına 
göre 0,1 derece hassasiyetle modülas-
yonlu çalıştırılabiliyor, kalorifer ve kullanım 
suyu sıcaklığı 1 derece hassasiyetle ayar-
lanabiliyor. Termostat, Dış Hava Sıcaklık 
Sensörü ile uyumlu çalışarak otomatik 
kalorifer suyu sıcaklık ayarını düzenliyor. 
Bu sayede dışarıda hava şartları değiştikçe 
kombi kalorifer sıcaklık ayarının değiştiril-
mesi gerekmiyor.  Haftanın her günü için 
ayrı veya blok program ve her gün için 6 
saat dilimine kadar programlama yapıla-
biliyor. Warmhaus’un tüm oda termostatlı 
kumanda ünitelerinde bulunan Program 
Saati özelliği ile kullanıcı evde bulunduğu 
saatlere göre konfor ve bulunmadığı saat-
lere göre de düşük/ekonomi sıcaklıklarını 
ayrı ayrı belirleyebiliyor. Bu sayede hem 
tasarruf sağlanıyor hem de ev kolay ısını-
yor.  Uyuma veya oturma zamanına göre 
ekonomi ve konfor sıcaklıklarını ayrı ayrı 
oluşturabiliyor. Tatil veya uzun süreli evde 

olmama durumunda ise donma koruması 
modunda bırakılabiliyor. 

RecoWa ile Kombiye Her Yerden Erişim

Warmhaus RecoWa Wi-Fi Akıllı Oda Ter-
mostat Seti kolay görülebilen ışıklı büyük 
ekranı ve yalnızca iki butonu ile çok kolay 
bir kullanım sağlıyor. Oda Termostatı ile 
bulunduğu odaya göre sıcaklık kontro-
lü yapılabiliyor. RecoWa Wi-Fi Akıllı Oda 
Termostatı RecoWa Uygulaması ile kulla-
nıldığında, kullanıcı istediği yer ve istediği 
zamanda internet bağlantısı olan Android 
veya iOS işletim sistemine sahip cep telefo-
nu ve tabletten rahatlıkla kombisinin tüm 
özelliklerine erişebiliyor. RecoWa’nın farklı 
kullanım modları istenilen zamanda ihtiyaç 
kadar ısınmayla kullanıcıya dikkate değer 
bir tasarruf sağlıyor.  “Haftalık Programla-
ma” özelliği haftanın her günü için farklı 
zaman dilimlerinde farklı sıcaklık ayarlama 
olanağı sunuyor. Bu özellik ile kullanıcılar 
yaşam tarzlarına ve evlerine göre ısıtma 
programı oluşturabiliyor. Uygulamanın 
4 ek kullanıcıya kadar tanımlanabilmesi 
sayesinde evin farklı bireyleri tarafından 
kombi kontrol edilebiliyor.

Müşterilerimizin güvenilir, dayanıklı, kaliteli ve teknolojik olarak 
gelişmiş ürünlerle büyümesi Castel'in ana hedefidir. Elektronik 
yağ seviye düzenleyicilerimizle, sisteminizi her marka kompresörle, 
her basınca kadar çalışabileceksiniz.

Optik sensör ve gelişmiş kontrol mantığı arasındaki sinerjiden ya-
rarlanan 56 elektronik yağ seviye regülatörü ailesi, hem yeni sis-
temlerde hem de bunların yerine, tüm kurulum koşullarında yağın 
kontrolünü ve düzenlenmesini çok kolay ve duyarlı hale getirir. 
56 aralığında, regülatörler tüm soğutucu akışkanlarla çalışmak 
üzere seçilebilir, aslında hem Polyhedra hem de GoGreen ailesi 
için versiyonlar sunarlar. Bu, 50 bar basınçtan 150 bar basınca 
kadar çalışabilecekleri anlamına gelir.
Castel petrol düzenleyicileri her zaman, yağın köpük, kir veya asi-
ditesi varlığında bile doğru ve kesin okumalar yapmayı mümkün 
kılan bazı akıllı teknik çözümler sergiledi. Ayrıca, en iyi görünürlük 
için regülatör gövdesinin her iki tarafında durum LED'leri bulunur. 
Tüm bu özelliklerin üzerine yakın zamanda tüm basınç düşüşleri-
ne uyum sağlama özelliğini ekledik.
Regülatörün özelleştirilmesi, doğru adaptörün seçiminden, mev-
cut olanların uzun listesinden seçim yapılmasından, ardından 

belirli uygulamalar durumunda doğru 
ağzın seçiminden "yeniden doldurma" 
mantığının özelleştirilmesi olasılığına 
kadar başlar. Düşük yağ seviyesi alarmı 
durumunda, yağ doldurma döngüsünü 
durdurmak veya özelleştirilmiş bir 
süre boyunca kartere yağ gön-
dermeye devam etmek arasın-
da seçim yapabilirsiniz.
Bu durumda, sistemin çalışma 
süresini en üst düzeye çıkar-
mak için, kompresörü durdur-
mak yerine sinyali panoya gön-
dermek için alarm kontağı kullanılabilir.
Castel'den elektronik yağ regülatörü seçi-
mi, uyarlanabilirliği sayesinde çok basittir ve 
şirketin destek servisinin çeşitli özelleştirmelerde 
her zaman yardımcı olmaya hazır olduğunu hatırlatmak isteriz.
Bu bileşenle Castel, diğer tedarikçilerden önemli bir fark olan 
müşteri ve tedarikçi arasındaki sinerji felsefesini güçlü bir şekilde 
güçlendirmeyi istemektedir.



www.daikin.com.tr/vrv5s

VRV 5-S ile Sektöre Öncülük Eden Çözümler

Yıl boyunca yüksek performans gösteren yeni VRV-S tüm mini VRV ihtiyaçlarınızı Daikin’in en 

sürdürülebilir çözümüyle karşılıyor.

›Çevre dostu yeni nesil soğutucu akışkan R- ve sektöre yön veren gerçek sezonsal verimlilik 

sayesinde üstün sürdürülebilirlik

›m’ye kadar odalarda montaj olanağı ile maksimum esneklik

›Tek fan gövdesinin içindeki bileşenlere kolayca ulaşmayı sağlayan geniş erişim alanıyla, 

ergonomi ve kullanım kolaylığı

›Yeni fan tasarımı ile 39db(A)‘ya kadar düşen ses basıncı seviyesi ve  Pa’ya kadar otomatik 

olarak ayarlanan ESP değerinin sağladığı tasarım çeşitliliği

›Amazon Alexa veya Google Assistant üzerinden kolay kullanılan online ve sesli kontrollerin yanı 

sıra küçük odalarda kullanıma olanak sağlayan yeni 1.1 kW’lık iç ünite

› IEC -- standardına uygun gelişmiş soğutucu akışkan sızdırmazlık gereksinimleri için 

fabrika çıkışlı güvenlik önlemleri ile yüksek güvenilirlik

Birlikte sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz:

Çevresel ayak izimizi azaltmaya kararlıyız ve  yılında CO

 Nötr olmayı hedefl iyoruz.

Döngüsel ekonomi, inovasyon ve akıllı kullanım; hedefi mize giden yolda temel 

taşlarımız olacak. Şimdi harekete geçme zamanı, bize katılın!

Gelecek
için tasarlandı

Daha düşük
CO2 eşdeğeri

ErP 2021
UYUMLU



Zengin içeriği, estetik mizanpajı, yüksek baskı kalitesi, gerçek
dağıtım rakamları ile sektörel yayımcılığında kalitesinden ödün
vermeden devam eden “TERMOKLİMA DERGİSİ”nin web sitesi,

her zaman güncel haberleri ile aynı güçte devam ediyor.

TERMOKLİMA DİJİTALDE DE GÜÇLÜ!

www.termoklimadergisi.com

Osmangazi Mahallesi 3142. Sokak No: 7 Esenyurt– İstanbul

info@ termoklimadergisi.com



FUARCILIK
HİZMETLERİ A.Ş.

SİZİN GÖZÜNÜZDEN DÜNYAYA BAKIYORUZ

SİZİ DÜNYAYA GÖSTERİYORUZ

DÜNYA DİZAYN FUARCILIK HİZMETLERİ A.Ş.

Stand tasarım ve uygulamalarında 
22 yıllık fuarcılık sektörü tecrübemizle 
her zaman yanınızdayız…

Maximma TTaaaasaarımmlarııı

Özzeell DDDeeekkoorr TTaaassarrrımmmmmllaarrrı

Moodüleer Dekor Tasarımmları


