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Arçelik
İklimlendirme Sistemleri ile
enerjiniz hem verimli
hem kaliteli.











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

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

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

www.viessmann.com.tr
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B
üyük şehirlere göç, 
değişen hayat şartla-
rı,  yaşama ve çalışma 

alanlarının kısıtlı olması bu-
ralardaki yapılanmayı önemli 
ölçüde değiştirmiştir. Son yıl-
larda dünya iklim sisteminde 

değişikliklere neden olan kü-
resel ısınmanın ve ekolojik so-

runların yarattığı olumsuzluklarda 
yapı sektörünün büyük oranda rol oynadığı düşünülmektedir. 
Ekolojik sürdürülebilirlik kavramı, yeşil bina oluşumları ve çev-
renin korunmasının garanti altına alınması gündeme gelmiştir. 
Konutlarda daha sağlıklı, doğa ile uyumlu ve yaşam kalitesinin 
üst düzeyde olduğu bir yaşam alanı arayışı başlamıştır.

Sürdürülebilir kalkınma ve gelişmenin özü ise enerji arz ve tü-
ketiminin dengede tutulabilmesi ve devamının sağlanması ola-
rak değerlendirilebilir. Burada çevrenin de temiz tutulması ve 
korunması sağlıklı bir gelecek için en önemli husustur. Bu kap-
samda yeni teknolojilerin transferi, bilgi birikiminin sağlanması, 
mimari tasarımda ve şehir planlamasında yeni fikirlerin enteg-
rasyonu ve geliştirilmesi, bunların mevcut yapıya uygulanması, 
bilginin yaygınlaştırılması için bilişim teknolojilerinden yararla-
nılması düşünülebilir. Enerji tüketimi, doğal kaynakların tüke-
timi, çevre kirliliği ve atıklar birlikte ele alınmalıdır. Bu amaçla 
yerel ekonomilerin ve yerleşimlerin desteklenmesi, eğitimi ve 
bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Şehirlerimizdeki bina envanterini, depreme dayanıklı, yaşam kali-
tesi yüksek, temiz, estetik çağdaş ortamlara dönüştürmek ama-
cıyla Türkiye’nin başlattığı kentsel dönüşüm projeleri, aynı zaman-
da enerji verimliliğine önem veren bir içeriğe de kavuşturulmalıdır. 
Böylece, Avrupa Birliği’ne girme sürecindeki ülkemizin, 17 Nisan 
2018 de onaylanan Binalarda Enerji Performansı Direktifi’nin 
(2002/91/EC) yeni revizyonu doğrultusunda, iç ortam kalitesinin 
güçlendirilmesi, düzgün bakım ve etkin denetlenme yapılması ve 
daha iddialı enerji verimliliği hedefleri konulması hususlarını sağla-
ması diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha kolay olacaktır.

Direktif, üye ülkelerin minimum enerji gereksinimlerini maliyet op-
timum kavramına göre belirlemesini istemektedir. İlaveten hesap-
lar karşılaştırılabilir bir metodoloji ile yapılmalıdır. Maliyet optimum 
seviye, binanın beklenen ekonomik ömrü içerisinde en düşük ma-
liyeti sağlayan enerji performans seviyesi olarak tanımlanmaktadır. 
Bu seviye, yatırım, bakım, işletme giderleri ve enerji tasarrufu gibi 
maliyetler dikkate alınarak tespit edilmelidir. Ekonomik ömür üye 
ülkeler tarafından tanımlanır ve ülkeden ülkeye farklı olabilir. 

• Referans bina tanımlayarak
• Binaların verimli olarak işletilmelerini sağlamak üzere bilgi 
 ve iletişim teknolojisinin (ICT) ve akıllı teknolojilerin 
 kullanılmasını teşvik ederek
  (otomasyon ve kontrol sistemleri gibi)

• Enerji verimliliği ölçütleri tanımlayarak ve uygulama 
 maliyetini hesaplayarak
üye ülkelere yol gösterecektir.

Günümüzde, yenilenen binalarda kullanılan ısıtma sistemlerin-
de yer alan yeni teknolojileri dört grupta incelemek mümkün-
dür (Şekil 1); bunlar, düşük su sıcaklıklı sistemler, yoğuşmalı tip 
kazanlar, kullanım suyu (boyler) ısıtıcıları ve bacalar, yalıtım ve 
kontrol sistemleridir. Burada konutlarda uygulanan düşük su 
sıcaklıklı sistemler, bacalar ve kontrol ele alınmıştır.

Türkiye’de ısıtma sistemleri eskimiş ve yenilenmesi gereken çok 
sayıda bina vardır. Bunlara merkezi sistemden kat kaloriferine 
yapılan dönüşümler de katılırsa konu daha da önem kazanır.

Yeni ısıtma sistemlerinin temel felsefesi ısı kayıplarının azaltıl-
masıdır. Bir ısıtma sisteminde kayıplar, baca gazları ile havaya 
atılan enerji, otomatik kontrol sonucu oluşan durma/kalkma-
larda, dağıtım şebekelerinde ve işletme sırasında çevreye (ka-
zan dairesine) geçen ısı ile meydana gelir. Isı kaybı, yüzey alanı, 
malzeme ve ortamın fiziksel özelliklerine bağlı bir katsayı ve 
sıcaklık farkının çarpımına eşit olduğundan, alınacak önlemler 
ve iyileştirmeler de bu formülün içinde saklıdır. 

DÜŞÜK SICAKLIKTA ÇALIŞAN SİSTEMLERİN 

KULLANILMASI [1]

Normalde 90/70 olarak seçilen bir sisteme göre ısıtma siste-
minde dolaşan suyun sıcaklığı düşük bir değerdedir. İşletme sı-

Prof. Dr. Hasan A. Heperkan 

İstanbul Aydın Üniversitesi

12 Termo Klima Ocak 2019

G Ö R Ü Ş

12 Termo Klima Kasım 2019

Șekil 1. Isıtma Sistemlerinde Yeniliklerin Uygulandığı Bileșenler
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G Ö R Ü Ş

caklığı ile dış sıcaklık arasındaki fark ne kadar azsa, kaybedilen 
ısı da o kadar az olur.

Modern ısıtma sistemlerinin değerlendirilmesinde göz önün-
de bulundurulması gereken en önemli kriterlerden birisi yıllık 
işletme ısıl verimidir. Bu verim kazandan bir yılda elde edilen 
faydalı, yani gerçekten kullanılan toplam enerjinin aynı sürede 
yakıtla verilen toplam enerjiye oranıdır. Kazanların test stan-
dında ölçülen ısıl verimleri genelde yüksektir, çünkü bu verim 
kararlı rejimdeki davranışı yansıtır; örneğin durma kayıpları bu 
değerlendirmede yoktur.

Dış hava şartlarına bağlı olarak yapılan enerji üretimi kontrolü 
ve kazanın ısı gereksinimine tam olarak uydurulması sonucu 
uzayan brülör çalışma süreleri sayesinde, yüzeylerden ışınım, 
baca ve durma kayıpları, yeni tekniklerin uygulanmasıyla belir-
gin şekilde azaltılmıştır. 

Bu sistemlerde ısıtma için gereken enerjinin mümkün olan en 
düşük kazan suyu sıcaklığıyla temin edilmesi sağlanır. Düşük 
sıcaklıklı sistemlerde ortalama kazan suyu sıcaklığı eski sistem-
lerde sık görülen 80°C seviyeleri yerine 45°C civarındadır. Ka-
zan suyu sıcaklığı dış hava sıcaklığına bağlı olarak sürekli ayar-
lanır ve öncesine göre daha düşük değerlerde tutulur. Böylece 
brülörün çalışma süresi uzar. 

Kazan durduğu zaman düşük sıcaklıklı sistem çevreye daha az 
ısı kaybeder. Aynı zamanda bacadan emilen havayla dışarı atı-
lan ısı da azalmış olur. Kazan ve baca kayıpları %10 seviyesine 
iner (eskiden %20 civarındaydı). Kazan suyu sıcaklığı ve gidiş 
suyu sıcaklığı pratik olarak aynı olması nedeniyle karışım va-
nasına da gerek yoktur. Eğer sistemde farklı ısıtma elemanları 
varsa karışım vanası yine gerekebilir. 

Düşük sıcaklıklı sistemlerde, dağıtım şebekesinde dolaşan su-
yun sıcaklığı da düşük olduğundan buradaki kayıplar da daha 
azdır. Alternatif enerji kaynaklarının kullanılması düşünülürse 
(ısı pompası veya güneş enerjisi gibi), düşük sıcaklıklı bir siste-
min seçilmesi avantaj teşkil eder, çünkü böyle bir sistem deği-
şikliğe gerek kalmadan hemen uygulanabilir. 

Düşük sıcaklıklı sistem kazanı, kazan suyu sıcaklığının dış hava 
şartlarına veya başka bir duyargaya bağlı olarak 75°C ile 40°C 
arasında tutulduğu ve 55°C nin üzerinde bir değere ayarlan-
madığı kazanlardır. Brülör, ısıtma için gereken enerji üretilecek 
kadar devrede kalır. Kazan, böylece eskiden olduğu gibi ör-
neğin 80°C yerine sadece radyatörlere giden su sıcaklığında 
tutulmuş olur, ısı kayıpları da azalır. 

Düşük sıcaklıklı sistem kazanlarındaki en büyük tehlike koroz-
yondur. İşletme sıcaklıklarının 55°C da tutulması yüzeylerde 
yoğuşmaya, özellikle kükürt içeren yakıtlarda asit korozyonuna 
neden olur, gaz yakıtlarda ise kondens suyu oluşur. Bu kazanlar 
malzeme ve yapısal tedbirlerle korozyona karşı korunur.

1. Enerji üreticisinin yenilenmesi
2. Isıtma sistemine kontrol elemanlarının ilavesi, zaten varsa 
 yeni teknolojiye göre yeniden düzenlenmesi.
3. Kullanılan ısıtma sisteminin düşük sıcaklıkta çalışan bir 
 sisteme dönüştürülmesi
4. Yalıtım yapılması veya varsa eskiyen kısımların yenilenmesi

Burada önemli olan, yeniliğin sadece tek başına değil, diğer 
değişiklikler de yapıldığında, toplam enerji tasarrufunda göre-
celi oranının da ne olduğunun bulunmasıdır. Yani toplam enerji 
tasarrufunun ne kadarı incelediğimiz yenilikten gelmektedir, 
belki toplam içerisinde çok küçük bir paya sahip olacak ve 
maliyetine değmeyecektir. Doğal olarak elde edilen sonucun 
yürürlükteki enerji tasarrufu yönergeleriyle uyumunun ve mev-
cut teknolojinin en son durumuyla karşılaştırılması faydalıdır 
(“state of the art”, “Stand der Technik”).

Isıtma sisteminin işletme şeklinin, ısı üreticisinin, binanın ve da-
ğıtım şebekesinin birbirlerini karşılıklı olarak etkileyecekleri göz 
önünde tutulmalıdır. Yıllık yakıt tüketimini azaltmak amacıyla, 
binanın yalıtımının iyileştirilmesi, dağıtım şebekesindeki borula-
rın ve armatürlerin yalıtımının iyileştirilmesi, kontrol sisteminin 
kullanım tarzına göre düzeltilmesi, ısı üreticisinin yenilenmesi 
veya iyileştirilmesi ve brülör gücünün ihtiyaca uydurulması gibi 
konular esas alınmalıdır.

Mevcut bir sistemde yukarıda sıralanan değişiklikler yapılırken, 
sistemin diğer elemanları da etkilenecektir. 

-

 
1. Kazanın
2. Bacanın
3. Radyatörler veya ısıtıcı yüzey ve elemanların
 mutlaka gözden geçirilmesi gerekir.

Kazanlardaki düşük sıcaklıklar nedeniyle bu sistemlerde ba-
calardaki sıcaklıklar da düşer. Bu durum havayı boşu boşuna 
ısıtmadığımız için iyidir, ancak zaten bacaya düşük sıcaklıkta 
erişen gazlar burada daha da soğuyarak çiğ noktasının altına 
iner ve yüzeylerde su buharı yoğuşur. Bu olay aynı banyoda yı-
kandıktan sonra ayna gibi soğuk yüzeylerde görülen buğulan-
ma ve su damlacıklarının oluşumuna benzer. Bir litre kalorifer 
yakıtında yaklaşık 1.3 kg, bir m3 doğal gazda ise yaklaşık 1.5 
kg su buharı bulunur. Baca gazlarındaki su buharı yoğuşmadığı 
sürece pek dikkat çekmez, ancak yeni ısıtma sistemlerinde iş-
letme sıcaklıklarının düşük olması nedeniyle bu durum garanti 
edilemez.

Su buharı yoğuşması bakımından tehlike arz eden bölge hızla-
rın düşük olması nedeniyle baca ağızlarıdır. Burada su buharı 
kolayca yoğuşma şartlarına gelebilir.

Kazanın çalışmadığı sürelerde baca yeterince havalandırılıyorsa 
yoğuşan su tekrar buharlaşır ve yüzeyler kurur, böylece kalıcı 
bir zarar da oluşmaz. Kurumadığı zaman, baca gazlarında-
ki kükürt ile birleşerek sülfürik asit meydana getirir ve baca 
duvarlarına nüfuz ederek korozyona neden olur. Doğal gaz 
kullanıldığında, yakıt kükürt içermediğinden böyle bir tehlike 
yoktur, ancak bu sefer de su soğuk havalarda donarak bacanın 
çatlamasına neden olur. 

Eski bir bacaya yeni ve modern bir kazan bağlandığında 
baca gazı miktarı azalacağından, baca kesiti ve yüzeyler gö-
receli olarak büyük kalır, hızlar düşer ve yukarıda anlatılan 
tehlikeler meydana gelebilir. Bu nedenle, bir binanın ısıtma 
sistemi değiştirildiğinde bacanın mutlaka kontrol edilmesi 
gerekir. 
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KONTROL SİSTEMLERİ

İyi bir kontrol sistemi, üretilen enerjinin en az kayıpla dağıtılma-
sını (böylece tam yükte çalışma süresi azaltılır), dış hava sıcaklığı 
değişse bile oda sıcaklığının istenen değerde tutulmasını, günün 
bazı saatlerinde ısıtmanın azaltılmasını, mahaldeki iç (insanlar, 
cihazlar, aydınlatma, vb.) ve dış ısı kaynaklarının (güneş, vb.) kul-
lanılmasını sağlar. Böylece kontrol edilmeyen bir sisteme göre 
%30 a kadar çıkabilen bir iyileştirme gerçekleşebilir.

Oda sıcaklığının tam istenen değerde tutulması kontrol siste-
minin en önemli fonksiyonlarından biridir. İstenen değerle ger-
çekleşen değer arasındaki farkın mümkün olduğunca küçük 
olması gerekir. Dış hava sıcaklığına bağlı olarak sistemde do-
laşan suyun sıcaklığının merkezi şekilde kontrol edilmesi (dış 
hava kompanzasyonu) burada etkili olur. Bu amaçla dış ortama 
veya uygun bir iç ortama yerleştirilen bir duyargadan yararla-
nılır. 

Gidiş suyu sıcaklığının merkezi olarak kontrol edilmesinde iç 
ortam olarak genellikle oturma odası seçilir. Ancak bu durum-
da odaya gelen bir ısı kaynağının etkisiyle diğer odalardaki 
ısıtma da etkilenir veya bazen gereksiz yere fazladan ısıtılmış 
olur. Bu nedenle gidiş suyu sıcaklığının dış hava sıcaklığına göre 
ayarlanması daha uygundur. Binanın ısıl özelliklerine göre be-
lirlenen bir ısıtma eğrisi kullanılarak hangi dış hava sıcaklığında 
gidiş suyu sıcaklığının hangi değere ayarlanacağı tespit edile-
bilir. Dış ortama yerleştirilen duyargadan gelen sinyal karışım 
vanasına veya kazana iletilir. En iyi kontrol şekli karışım vanası 
yerine doğrudan kazan suyu sıcaklığının gidiş suyu sıcaklığına 
ayarlanabildiği durumdur. Bu tip kontrol modülasyonlu bir brü-
lör ile sağlanabilir. 

Merkezi kontrol panellerine mahallerdeki konfor şartlarını 
iyileştirecek ilave fonksiyonlar da yerleştirilebilir. Merkezi bir 
odaya yerleştirilen ek bir duyarga ile gidiş suyu sıcaklığı de-
ğiştirilebilir veya kazan kapatılabilir, böylece iç ısı kaynakların-
dan yararlanılmış olur. Benzer şekilde güneşli havalarda güneş 
enerjisinden faydalanmak için güneş çıktığında kazanı kapatan 
veya gidiş suyu sıcaklığını düşüren bir ek kontrol kullanılabilir. 
Binanın enerji depolama özelliğinden yararlanmak üzere dış 
hava sıcaklığı değiştiğinde belirlenen bir gecikmeyle ısıtma sis-
temine müdahale edilerek dinamik kontrol yapılabilir. Dış hava 
sıcaklığı sistemin belirlenen limit değerinin üzerine çıkınca ısıt-
ma sistemi kapatılır. Sıcaklık tekrar düşerse sistem hemen çalış-
tırılmaz, binanın depoladığı enerji kullanılır. Belirli bir süreden 
sonra tekrar çalıştırılır; bu kontrole periyodik kontrol denilir.

İklimlendirme sisteminin kontrolü bir duyargadan okunan değer 
yerine zamana bağlı olarak da yapılabilir, yani günün belirli saat-
lerinde sıcaklık ne olursa olsun sistem kapatılır veya kısılır. En sık 
görülen uygulama geceleri ve hafta sonlarında ısıtma/soğutma-
nın azaltılmasıdır. Konutlarda sadece gece kısılması, iş yerlerinde 
her ikisi de söz konusudur. Belirli bir süreyle (genellikle 8 saat), 
mahallin sıcaklığının istenen değeri, 5 ile 12°C değiştirilir. Ayrıca 
konutlarda çalışanlar için gündüz saatlerinde sıcaklığın değiştiri-
lebilmesini sağlayan fonksiyonlar da kullanılabilir.

Kontrol sisteminin seçiminde binanın enerji depolama özel-
likleri göz önünde bulundurulmalıdır. Ağır yapıların depolama 
özellikleri fazladır, bu binalarda belirli sürelerde sistemin açı-
lıp kapatılması etkili olmaz, çünkü iletimle ısı kaybı/kazancının 
duvarlarda depolanan enerjiye oranı çok düşüktür. Duvarların 

enerji depolama özelliği sadece fan-coil sistemlerinden yayılan 
enerjinin depolanması değil aynı zamanda iç ısı kaynakları, hat-
ta dış kaynaklardan yayılan enerjinin da depolanmasına yar-
dımcı olur. Ayrıca ısıtma/soğutma sisteminin kütlesi de önem 
taşır, çünkü su kütlesi büyüdükçe reaksiyon süresi de uzar. 

İklimlendirme sistemi, bir bina yapısında yer alan birçok siste-
min kalbidir; binayı kullanan kişilerin mutluluğu ile doğrudan 
ilgilidir. Yaz aylarında soğutma sağlarken, kış aylarında olumsuz 
dış hava şartlarından korur, bina içerisinde oluşabilecek kirle-
ticileri kontrol altında tutarak insanların sağlıklı ve güvenli bir 
ortamda bulunmalarına katkıda bulunur. Günümüzse kullanı-
lan karmaşık sistemlerde birbiriyle ilişkili yüzlerce parametreyi 
bilgisayar yardımı olmadan denetlemek ve idare etmek çok 
zordur. DDC, Doğrudan Dijital Kontrol sistemleri bu hususta 
bize yardım edebilir. Standart bir iç ortam izleme senaryosun-
da, DDC sistemi, sıcaklık, nem, iç hava kalitesi gibi girdileri de-
ğerlendirerek ısıtma/soğutma tesisatı vanalarına ve taze hava 
damperlerine kumanda eder. Tasarım parametreleri doğru se-
çildiğinde, enerjinin verimli kullanılmasına ve enerji giderleri-
nin azaltılmasına yardımcı olur [2]. Örneğin, sensörden alınan 
sinyal, bir mantık fonksiyonu ile saha elemanları tarafından bir 
çıkış sinyaline dönüştürülür (Şekil 2 deki gibi sıcaklık okunarak 
üç yollu bir vanaya veya bir karışım hücresinin damperlerine 
kumanda edilir).

KAYNAKLAR
1. Isıtma Sistemleri, ECA Yayınları, 2005
2. BSD Solutions, HVAC, Direct Digital Control Systems, 
 Nisan 25, 2012.
 http://www.bsdsolutions.com/about-us/bsd-news/2012/04/3-
 reasons-to-use-direct-digital-control-systems-in-hvac/
3. Greg Jourdan, DDC Controls and Software for the HVACR Lab, 
 Wenatchee Valley College, Las Vegas, Nevada, Mart 15-16,2010. 
 http://www.hvacexcellence.org/nhetc/archive/docs/
 2010nhetcdocs/ddccontrols.pdf
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Șekil 2 Temel DDC Sistemi – Elektronik Kontrol Sistemi için bir örnek [3].
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DOSİDER Yönetim Kurulu tarafından İGDAŞ Genel Müdürlüğü’ne 
atanan Dr. Mithat Bülent Özmen makamında ziyaret edildi.
İGDAŞ Genel Müdürlüğü’ne atanan Dr. Mithat Bülent Özmen,  DOSİ-
DER Yönetim Kurulu tarafından 25 Eylül 2019 tarihinde ziyaret edildi. 
İGDAŞ Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen görüşmeye Yatırımlar ve 
Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Odabaşı, Mali 
İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kızak ve Bakım 
Müdürü Kemal Turan da katıldı.
DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan tarafından, 
DOSİDER’in üye yapısı, sektörümüzün büyüklükleri, kombi ve rad-
yatör başta olmak üzere pek çok üründe ülkemizin üretim üssü 
olması ve ihracat gücümüz,  üyelerimizin Ar-Ge merkezleri, İGDAŞ 
ile uzun yıllardır süregelen iş birlikleri hakkında bilgiler paylaşıldı. 
DOSİDER’in 25. Yılı ve mesleki eğitime katkı projesi ile yurt gene-
linde 30 Meslek Lisemizin Tesisat Teknolojisi Bölümlerine sağladığı 
ısıtma laboratuvarı eğitim stantları ile 100 öğretmenimiz, 3000’in 
üzerinde öğrencimizin eğitimlerine sağlanan katkı, Teknik Öğret-
melerimize yönelik “Eğitici Eğitimi” programlarının gerçekleştirdi-
ği bilgileri aktarıldı.
İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen hedeflerinin, 
İstanbul’da güvenli doğal gaz arzını arttırarak devam ettirmek, 
uzun dönemli planlar ile İGDAŞ organizasyonunun geliştirilme-
sini sağlamak olduğunu aktardı. 

İGDAŞ ve DOSİDER tarafından, sahada kullanım ömrü dolmuş, 
binaların müstakil ve/veya şönt bacalarına bağlı, atık gaz güvenlik 
riskleri içeren bacalı cihazların (kombi, şofben, doğal gaz soba-
sı vb.) iyileştirilmesi, bilgilendirme toplantıları ve kampanyalar ile 
abone güvenliğinin arttırılmasına yönelik projelere katkı sağlan-
ması kararlaştırıldı. Ayrıca ikinci el olarak müşterilere satışı yapı-
lan, yetkili servis kontrolü yapılmamış, üretim standartları dışında, 
yetkisiz kişilerin müdahale ettikleri, kayıtsız gaz yakan cihazların 
kullanımının engellenmesini sağlayacak, gaz yakan cihazlarda 
yetkili servis hizmetinin önemi konularında müşterilerimizi sürekli 
bilgilendirecek işbirliği ve çalışmalar yapılması ziyaret kapsamında 
değerlendirilen hususlar arasında yer aldı.

EPDK Elektrik Piyasası Daire Başkanı Dr. Refik Tiryaki başkanlığın-
da 7 ayrı bankanın temsilcileri ve EPDK yetkilileri arasında yapılan 
toplantıya Türkiye rüzgar enerjisi sektörünün çatı birliği TÜREB de 
katıldı. 18 Eylül 2019’da yapılan ve rüzgar, rüzgarın finansmanı ve 
yönetmeliklerle ilgili bankaların sorularının ele alındığı toplantıda 
Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası TSKB ve Yapı Kredi Bankası’ndan 
Üst Düzey Yöneticiler ve Proje Finans Müdürleri yer aldı.

Toplantıda başta YEKDEM olmak üzere EPDK mevzuatı ve rüz-

gar sektöründeki finansman konusu ele alındı. EPDK Elektrik Da-

iresi Başkanı Dr. Refik Tiryaki başkanlığındaki toplantıya; EPDK 

RES Grup Başkanı Mustafa Çelebi ve HES Grup Başkanı Deniz 

Daştan’ın yanı sıra Termik Grup Başkanı Ertuğrul Yıldız, TÜREB 

Başkanı Hakan Yıldırım, TÜREB Yönetim Kurulu üyeleri Güray 

Erol ve Olcayto Yiğit, TÜREB Genel Koordinatörü Zeynep Aslıhan 

Yurtsever ve Regülasyon ve Politikalar Müdürü Aytunç Zafer Akça 

da katıldı. Rüzgar enerjisi sektöründe finans sektörünü etkileyen 

konu başlıkları, yatırımcıya yansıyan farklı sorunlar, finansman ya-

pıları ve projelerin finanse edilebilirliğini artırmak için öneriler de 

toplantıda detaylarıyla masaya yatırıldı.

Oldukça verimli geçtiği belirtilen bu toplantıların önümüzdeki sü-

reçte periyodik olarak devam etmesi bekleniyor.

Enerji verimli ısıtma sistemleri, sıcak su 

çözümleri ve soğutma sistemleriyle dün-

yanın önde gelen tedarikçilerinden Bosch 

Termoteknoloji’nin yurt dışındaki en büyük 

distribütörlerinden İsrailli Ledico firması, 

Türkiye’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştir-

di. Ledico’nun genel müdürü, çalışanları ve 

bayilerinden oluşan 30 kişilik ekip, Bosch 

Türkiye’nin Küçükyalı’daki Merkez Ofisi 

ile Manisa’daki Termoteknik Fabrikasına 

konuk oldu. Ledico çalışanları ve bayileri 

Tarihi Yarımada’da rehber eşliğinde yapı-

lan gezinin ardından Bosch’un ısı pompa-

sı ve kombileri ile ilgili bir eğitime katıldı. 

Eğitimde termo-teknoloji iş birimi ve hiz-

metleriyle ilgili bilgiler verildi. İstanbul’da 

yapılan proje ziyaretlerinin ardından ise 

Manisa’daki Bosch Termoteknik Fabrikası 

ve Ar-Ge Merkezi ziyaret edildi. 

Konuk ekip, ziyaretinde termoteknoloji iş 

biriminin yapısını ve üretim tesislerini göz-
lemleme ve ısı sistemleri ürün gamındaki 
çözümlerinin nasıl üretildiğini yerinde gör-
me fırsatı buldu.
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Yalıtım sektörünün çatı örgütü İZODER, New York'ta 
düzenlenen ‘İklim Eylem Zirvesi’nde konuşan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2030 yılına 
kadar yeni binaların, 2050 yılına kadar ise mevcut 
binaların sıfır karbon hale getirilmesi amacıyla yol 
haritalarının hazırlanacağını bildirmesine yönelik bir 
açıklama yaptı. İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtım-
cıları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pe-
lesen, açıklamasında şunları söyledi: “New York'ta 

düzenlenen ‘İklim Eylem Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, yerel düzeyde iklim değişikliği ile mücadele etmek 
için Türkiye’nin her bir coğrafi bölgesine yönelik eylem planları ha-
zırlandığını açıkladı. ‘Yerel iklim yatırımı için liderlik’ ve ‘herkes için 
sıfır karbon binalar’ girişimiyle; iklim değişikliği ile başarılı mücadele 
için öncelikle yerel düzeyde eyleme geçildiğini göstermesi açısından 
son derece önemlidir.  Ülkemizde yalıtım ile ilgili yasal düzenlemeler 
henüz AB ülkeleri seviyesinde değil. Bu Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğınca anlamda ısı yalıtımıyla ilgili mevzuatlara yönelik olarak sürdürü-
len yenileme ve tadilat çalışmaları çok önemli bir fırsat. Mevzuatların 
iyileştirilmesi, ısı yalıtım kalınlıklarının AB ülkelerindeki gibi 14-16 cm 

seviyesine yükseltilmesi, enerji verimliliği ve karbon salımının azaltıl-
ması için çok önemli. Isı yalıtımı ile ilgili mevzuatların iyileştirilmesiyle, 
enerji verimli, yenilenebilir enerjiden faydalanan ve karbon salımı ol-
mayan veya çok düşük seviyede salıma sahip bina stoku hedeflerine 
ulaşabiliriz. Aynı zamanda ısıtma ve soğutma sistemlerinde verim-
li cihaz seçimi ve işletimi, aydınlatmada enerji verimliliği öne çıkan 
diğer unsurlar. Söz konusu hedeflere ulaşmak için enerjinin verimli 
kullanılması tek başına yeterli değil, aynı zamanda yenilenebilir ener-
jiden de yararlanılması gerekiyor.  Binalarda enerji verimliliğini sağ-
layan en önemli unsurlardan biri olan ısı yalıtımının teşvik edilmesi 
hem toplumumuz hem yalıtım sektörümüz adına önemli bir adım 
olacaktır. Çünkü Türkiye’de binalarda kullandığımız enerji miktarı, 
toplam tükettiğimiz enerjinin çok önemli bir kısmına, yani yaklaşık 
yüzde 32’sine ulaşmış durumda. Dolayısıyla yalıtımın hepimizi ilgilen-
diren ciddi bir boyutu var. Alacağımız ısı yalıtımı önlemleriyle bu sa-
vurganlığın önüne geçmemiz mümkün. Mevcut mevzuatların etkin 
bir şekilde uygulanması ve denetlenmesi noktasında eksiklerimiz var 
ancak eylem planlarının da katkısıyla, ısı yalıtımını kaliteli malzeme ve 
uzman uygulamalar ile gerçekleştirirsek, sağlıklı ve konforlu yapılara 
kavuşabiliriz.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları 

Derneği (JESDER) Başkanlığını Ali Kındap 

ve Ufuk Şentürk müştereken üstlenir-

ken, Genel Sekreterlik görevine Murat 

Solmaz getirildi. Türkiye’yi son 10 yıldaki 

yoğun faaliyetleriyle dünyanın dördüncü 

büyük jeotermal elektrik yatırımları piya-

sası noktasına taşıyan oyuncuların üyesi 

bulunduğu Jeotermal Elektrik Santral Ya-

tırımcıları Derneği (JESDER) Olağan Genel 

Kurulu İzmir’de toplandı. Toplantıda der-

neğin geçmiş faaliyetleri değerlendirilir-

ken, yeni dönem strateji, yaklaşım ve po-

litikaları ele alındı. 

ÇİFTE BAŞKAN: KINDAP VE ŞENTÜRK

Genel Kurul’da yapılan seçimlerle, 

JESDER’in yeni yönetim ve denetim or-

ganları da belirlendi. Buna göre Yönetim 

Kurulu Üyeleri, Zorlu Enerji Temsilcisi Ali 

Kındap, Enerjeo Kemaliye Elektrik Üretim 

AŞ Temsilcisi Ufuk Şentürk, Maren Maraş 

Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ Tem-

silcisi Mehmet Şişman, Gürmat Elektrik 

Üretim AŞ Temsilcisi İbrahim Cem Özkök, 

Maspo Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ Temsil-

cisi Murat Solmaz’dan oluştu.

İklimlendirme sektörünün önde gelen mar-
kalarından Vaillant Türkiye’nin “Kombim 
Vaillant, Kafam Rahat” temalı yeni reklam 
filmi yayımlanmaya başladı. Friday Rek-
lam Ajansı imzası taşıyan reklam filminde 
Vaillant’ı tercih eden tüketicilerin yaşadığı iç 
rahatlığı ve huzurun altı çiziliyor. 
Vaillant’ın üstün teknolojisiyle evlere taşıdı-

ğı tasarruf, uzun ömürlülük, dayanıklılık ve 
beraberinde gelen güven duygusu reklam 
filminde, mutlu paylaşım anlarıyla ekrana 
yansıyor. Birlikte hoşça vakit geçiren aile bi-
reyleri, mutlu bir şekilde banyo yapan çocuk, 
huzurla yoga yapan anne ve kızın iç ısıtan 
görüntüleri ile Vaillant, tüketicisinin evinde 
yaşadığı rahatlık ve konforu “Kombim Va-
illant, Kafam Rahat” jingle’ı ile ekranlara 
taşınıyor. Yeni sezona güçlü bir giriş yap-
tıklarını belirten Vaillant Türkiye Pazarlama 
Direktörü Hazım Bumin, “Yeni reklam fil-
mimiz tüketicinin kombi kullanımında has-
sasiyet gösterdiği tüm unsurların Vaillant 
tarafından karşılandığına dikkat çekiyor. 
Markamızın imajı ile birebir örtüştüğünü 

düşündüğümüz “Kombim Vaillant, Kafam 
Rahat” jingle’ı ile pazardaki marka bilinirli-

ğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz” diye 
konuştu. 
Reklam filmi Ekim ayı boyunca televizyon, 
radyo ve dijital kanallar olmak üzere 3 ana 
mecrada yer alacak. Reklam kampanyasının 
“Kombim Vaillant, Kafam Rahat” jingle’ı se-
zon sonuna kadar 38 adet radyo kanalında 
Drive Time’da yoğun tekrar ile yayınlanacak.

Reklam Kampanya Künyesi
 Vaillant Türkiye

 Hazım Bumin, Dila Demirtaş
Friday

MCE 



Türkiye Tek Yetkili Temsilcisi

EK-540
Dijital Termostat

TPM-950
Dijital Termometre

EK-3030E
Dijital Termostat

ECB-1000Q

HLD-200

LMC-300

ECS-02CX
Dijital Termostat
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İSKİD üyelerinden Friterm ve Samsung ana 

sponsor olmak üzere; Frigo Block, MGT Fil-

ter, Termokar ve Venco'nun sponsorluğunda 

düzenlenen seminerin açılış konuşmasını 

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Atasoy 

yaptı. Konuşmasında Ar-Ge, ÜR-GE ve İno-

vasyon arasındaki farklara değinen ATASOY, 

“Ür-Ge faaliyetleri ile mevcut müşterilerimi-

zin, Ar-Ge ile yeni müşterilerimizin ve inovas-

yon ile gelecekteki müşterilerimizin beklenti-

lerini karşılıyoruz. Üretimden yaratılan katma 

değer her geçen gün azalma eğiliminde. 

Daha fazla katma değer yaratabilmek için 
Ar-Ge ve İnovasyona odaklanarak, bu konu-
da daha çok yatırım yapmalıyız.” dedi. 
ATASOY, Üniversite ve Sanayi iş birliği çerçe-
vesinde üniversitelerimizden gelen bitirme 
tezi taleplerini değerlendirmenin, Ar-Ge 
faaliyetleri için önemli bir bilgi kaynağı yara-
tacağını da sözlerine ekledi.  İSKİD Yönetim 
Kurulu Başkanı Ozan Atasoy'un açılış konuş-
masından sonra Seminer sunumları yapıldı.

- 

sunumları gerçekleştirdiler.

Firma Sunumları bölümünde;

Friterm  AR-GE Müdürü Dr. Hüseyin Onba-

şıoğlu "Co2 Soğutucu akışkanın düz boru 

içerisinde süper kritik bölgede kritik nokta 

yakınındaki ısı transferi ve basınç karakteris-

tiklerinin incelenmesi" ve SAMSUNG Satış 

Müdürü Tibet Tokat, "Samsung'un AR-GE 

Çalışmaları ve Yenilikçi Çözümleri" konulu 

sunumlarını katılımcılarla paylaştılar.

80’den fazla sektör firma temsilcisinin katı-

lımı ile gerçekleşen seminerde yer alan su-

numlara, İSKİD web sayfası(www.iskid.org.

tr) “Bilgi Bankası-Sunumlar “ başlığı içinden 

ulaşılabilir.

FullPOWER VFD Serisi İnvertör Kompresörlü 

Cihazlarımızın ardından, Z-FLOW HE serisi 

su soğutmalı kondenserli su soğutma grup-

ları da ÜNTES üretim çeşitliliğine katıldı.

ÜNTES Ankara Üretim tesislerin de başarı 

ile devam etmekte olduğu hava soğutma-

lı kondenserli ürünlerinin yanı sıra, artık Su 

soğutmalı, vidalı kompresörlü ürünlerinde 

üretimi yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde İlk sevkiyatları gerçek-

leşen su soğutmalı ürünler geniş kapasite ve 

fonksiyonel özellikleri ile alıcılarının beğeni-

sine sunulan ürünler; 200 kW değerinden, 

1.650 kW değerlerine varan soğutma kapa-

sitesi aralığında,1 ila 3 adet, yüksek verimli, 

Çevre dostu R134 A soğutucu akışkan ile 

çalışmak üzere tasarlanmış, kademeli veya 

oransal kapasite kontrolü alternatifli vida-

lı kompresörlere sahip, Shell&Tube karşıt 

akışlı yüksek verimli evaporatör ve konden-

ser üniteleri ile teçhiz edilmiş, üniteler müş-

terilerine Yüksek verimli ve ses izolasyonlu 

alternatifleri ile sunulmaktadır.

ÜNTES su soğutmalı kondenserli Su soğut-

ma grupları da diğer serilerde olduğu gibi 
HER BİR kW`TAN EMİN OLUN! Felsefesiyle 
üretilmektedir ve bu amaç ile ÜNTES üre-
tim tesislerinde bulunan test laboratuvarları 
yeni seri ürünleri de kapsayacak şekilde dü-
zenlenmiştir.

Danfoss, Danimarka İstanbul Başkon-
solosluğu tarafından 21 Eylül Cumar-
tesi günü Darüşşafaka Eğitim Kurum-
larında gerçekleştirilen “Danimarka 
Çocuk Festivali”nin ana sponsorlu-
ğunu üstlendi. Isıtma, soğutma, mo-
tor kontrol sistemleri ve güç çözümle-
ri alanlarında dünya lideri Danfoss’un 
ana sponsorları arasında bulunduğu 

“Danimarka Çocuk Festivali”, “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedeflerine” dikkat çekmek amacıyla 21 Eylül Cumar-
tesi günü Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında düzenlendi. 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden İklim 

Eylemi, Temiz Su, Erişilebilir ve Temiz Enerji, Sürdürülebilir Şehir-
ler ve Topluluklara katkıda bulunmak amacıyla bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen festivalde çocuklar, yaratıcı atölyelere, aktivitelere, ve 
bilgilendirici söyleşilere katılarak sürdürülebilir dünya, iklim eylemi, 
aktif bir yaşam, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm, erişilebilir ve temiz 
enerji gibi konularda bilinçlendiler. Çocuklar ayrıca masal, dans, ta-
sarım, müzik, oyun, yaratıcılık, spor, bisiklet, doğa gibi alanlarda 
da atölyelere katılma fırsatı yakaladılar. Darüşşafakalı öğrencilerin 
ve ilgililerin katılımıyla, hem öğretici hem eğlendirici aktivitelerin 
gerçekleştirildiği festivalde renkli görüntüler yaşandı. Danfoss, 
#danimarkacocukfestivali2019 etiketi ile düzenlenen günde ka-
tılımcı çocuklara bilimi sevdirmek için standında çeşitli aktiviteler 
gerçekleştirdi. 
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Alfa Laval Makine Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti’nin 11-13 Ekim 2019 
tarihlerinde Elexus Cyprus Resort Hotel’de gerçekleştirdiği toplan-
tıda Alfa Laval çalışanları ve Türkiye iş ortakları bir araya geldi.
“Performans ve Verimlilik” sloganı ile gerçekleşen buluşmanın 
açılışında konuşma yapan Alfa Laval Genel Müdürü Tayfun Ayde-
mir 2019 senesini değerlendirdi ve yakalanan başarı için değerli iş 
ortaklarına teşekkür etti.
Global İş Ortakları Müdürü İsmail Uzman, Alfa Laval Contalı Pla-
kalı Isı Eşanjörleri’nin yeni standartları ve özellikleri hakkında bil-

giler vererek, Alfa Laval’in sürdürülebilirlik çözümlerine dair geliş-
meleri aktardı. Alfa Laval İsveç Merkez ofisinden organizasyona 
katılan konuk Kajsa Dahlberg, yeni Alfa Laval ürünlerinden T6 ve 
T10 eşanjörlerinin yanısıra Flex Flow yeni tasarım plaka özellikle-
rini ayrıntılı biçimde iş ortaklarına sundu. Alfa Laval Enerji bölüm 
müdürü Erdem Karakaş, 2019 yılı satış rakamlarını ve başarılı sa-
tışları değerlendirirken, Satış Mühendisleri Fatih Demirci ve Kıraç 
Yurdakul, Projeler ve Distributor satış kanallarına dair detaylı bilgi 
verdi. Alfa Laval Kıdemli Saha Satış Sorumlusu Cenk Sağlam, Di-
jitalleşme konusu ile ilgili gelişmeleri aktardıktan sonra, Alfa Laval 
İş Ortaklarından İzmir bölge distribütörü Değişim Isı Teknik firması 
sahibi Sayın Ufuk Tökü, Bursa bölge distribütörü Alfaterm firma-
sından Sayın Murat Gacal ve Seterm firmasından Sayın Selahattin 
Aydın, 2019 yılında yapılan en başarılı uygulamaları iş ortakları 
ile paylaştı. Bölgesel uygulama alanları çalıştayı sonrası toplantı 
kapanış konuşmasıyla son buldu.
Üç gün süren etkinlikte Alfa Laval İş Ortakları hem yılı değerlendir-
me hem de kaliteli vakit geçirme fırsatı buldular.

İklimlendirme sektörünün öncü marka-
larından DemirDöküm, iş ortaklarını ge-
leceğe hazırlama amacıyla düzenlediği 
eğitimlere bir yenisini ekledi. Müşteri bek-
lentilerine doğru ve hızlı yanıt vermek, saha 
organizasyonunu geliştirmek, tüketicilerine 
sağladığı avantajları artırmak için hayata 
geçirdiği DemirDöküm Akademi ile sek-
törde fark yaratan DemirDöküm, Sabancı 
Üniversitesi EDU Yönetici Geliştirme Birimi 
ile birlikte iş ortaklarına yönelik “Finans ve 
İş Simülasyonu” eğitimi düzenledi. Üç gün 
süren eğitime 35 yetkili satıcı katıldı.
Ülke ekonomisine 65 yılda birçok alanda 
katma değer sağlayan DemirDöküm, Sa-
bancı Üniversitesi iş birliğiyle düzenledi-
ği “Finans ve İş Simülasyonu” eğitimi ile 
yetkili satıcıların rekabet ortamında temel 
ticari faaliyetleri tecrübe etmesine olanak 
tanıdı. Sabancı Üniversitesi EDU Yönetici 
Geliştirme Birimi tarafından verilen eğitim 
ile yetkili satıcıların finansal okuryazar-
lıklarını geliştirmesi ve şirket sonuçlarına 

yansıyacak kararların mali tablolar içindeki 
yerinin bütünsel olarak gözlemleyebilmesi 
amaçlandı. Yetkili satıcılar tarafından yo-
ğun ilgi gören eğitimde karlılık ve büyüme 
hedefleri ışığında alınması gereken aksi-
yonlar, sermaye karlılığı, fiyat-maliyet ilişki-
si, stok yönetimi, borç yönetimi gibi finan-
sal konulara değinildi; finansal işlemlerin 
yansıtıldığı tabloların nasıl yorumlanacağı, 
analizi ve uygulamaları ele alındı.
Eğitimlerle bir taraftan kusursuz bir müş-
teri deneyimi ağı örmeyi, diğer taraftan 
ise iş ortaklarını geleceğe hazırlayıp değer 
katmayı hedeflediklerini belirten DemirDö-
küm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertu-
na; "Müşteri istekleriyle birlikte rekabette 
değişim, köklü bir şekilde devam ediyor. 
Bugün ürün özellikleri ya da fiyat indi-
rimleriyle bulunduğunuz pazarda rekabet 
etmek zor. Şirketimizi gelecek hedeflerine 
taşıyacak olan iş ortaklarımızın yetkinlikle-
rini artırarak, onları geleceğe hazırlıyoruz. 
Eğitimlerimizi günümüz ve gelecek pazar 

koşulları doğrultusunda planlıyoruz. Dü-
zenlediğimiz ‘Finans ve İş Simülasyonu’ 
eğitimi ile iş ortaklarımızın uzun vadede 
başarıyı yakalayabilmeleri, bölgelerinde 
liderliği göğüsleyebilmeleri, pazarlama ve 
operasyonel mükemmelliğe kavuşmalarını 
hedefliyoruz. Üç gün süren yeni eğitimimiz 
ile yetkili satıcılarımız aldıkları aksiyonların 
finansal etkisini daha iyi yorumlayabilecek. 
Dönemsel büyüme ve karlılıklarını daha iyi 
kurgulayabilecek ve hayata geçirecekleri 
yeni finansal politikalar ile bulundukları 
bölgelerde rekabet avantajı kazanacaklar" 
açıklamasını yaptı.

Buderus, sponsorluğunu üstlendiği 
“Türkiye’nin En İyi Kombi Ustası Yarışma-
sı” projesiyle “Canlı Etkinlik” kategorisi al-
tında “Topluluk Etkinliği” bölümünde “Al-
tın Stevie” ödülüne layık görüldü. Stevie 
ödüllerinde, bu yıl 74 ülkeden 4 bini aşkın 
şirket yarıştı. Buderus sponsorluğunda dü-
zenlenen “Türkiye’nin İlk ve Tek, İnteraktif 

ve Canlı Kombi Ustası Yarışması” ile sek-
törün önemli bir üyesi olan kombi montaj 
ustalarının sektörde sadece montaj yapan 
değil, aynı zamanda son kullanıcıya en ka-
liteli ve en doğru hizmet veren marka tem-
silcileri olduğunun vurgusu yapıldı. Bu ya-
rışma sayesinde ustalar Buderus markasını 
yakından tanıma ve ürünlerini deneyimle-

me fırsatı buldular. Buderus’un sponsorlu-
ğunda yapılan bu yarışma ile ustalık mes-
leğinin önemine dikkat çekerken ustalığın 
ve iş kalitesinin sektör için çok önemli bir 
konu olduğunun da altı çizilmiş oldu.
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Klima, endüstriyel otomasyon, robot tek-
nolojileri ve CNC mekatronik sistemler 
gibi pek çok farklı sektörde faaliyet gös-
teren yüksek teknoloji şirketi Mitsubishi 
Electric Turkey Elektrik Ürünleri A.Ş.’nin 
Kurumsal Finans Bölümü’nün yeni Genel 
Müdürü Kerem Ongan oldu. Finans ve 

operasyon yönetiminde 25 yıllık deneyim 
sahibi olan ve multi-milyar dolar değe-
rindeki global kuruluşların yanı sıra start-
up’lar da dahil çok sayıda şirkette sonuç 
odaklı ve başarılı çalışmalara imza atan 
Ongan, firmanın finansal operasyonları-
nın yönetimini üstlendi.

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en 
büyük yalıtım şirketi olan ODE Yalıtım, 
hammaddesinden ambalajına kadar üst 
kaliteye sahip malzemeler ile üretilen “Epi-
kon Membran” serisi için 15 yıllık garanti 
sistemini hayata geçirdi. SafeZone olarak 
adlandırılan bu garanti ile sektörde bir ilke 
imza attıklarını açıklayan ODE Yalıtım Ge-
nel Müdür Yardımcısı Erhan Özdemir, glo-
bal bir marka olma yolundaki stratejilerini 
desteklemek üzere geliştirilen Epikon serisi 
ile su yalıtımı konusunda üst kalite ürünleri 
tercih eden yurtiçi ve yurtdışındaki büyük 
projeleri hedeflediklerini söyledi.

Ürünlerinin kalitesine güvenlerini, baş-
lattıkları 15 yıllık ürün garantisi ile ortaya 
koyduklarını söyleyen ODE Yalıtım Satış ve 
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Erhan 
Özdemir, sistemi şöyle anlattı: “SafeZone 
kapsamında 10 bin metrekarenin üzerin-
deki projelerde kullanılacak Epikon serisi 
membran ürünlerimize 15 yıl garanti uy-
gulanacak. Bu garantiyi sistematik hale ge-
tirmek üzere www.odesafezone.com adlı 
bir web sitesi kurduk. Epikon membranı 
tercih ederek ürünümüzü uygulayanlar, si-
temize girip kayıt oluşturacak. Yapılan baş-
vuru bize ulaştıktan sonra kayıtlarımızdan 

gerekli kontrolleri yapıp SafeZone garanti 
belgesini müşterimize göndereceğiz. Böy-
lece tüm süreçleri pratik bir şekilde takip 
edilebilir hale getirilen garanti sistemimizle 
sektörde 15 yıl ürün garantisi dönemini de 
başlatmış olduk.” 

Yaşadığımız konutlarda sadece ısınmak 

amacıyla bir yılda 14 milyar $ değerinde 

enerji tüketiyoruz. Harcadığımız bu ener-

jinin yarısından fazlası yalıtımsız duvarlar 

yüzünden havaya gidiyor ve israf oluyor. 

Tükettiği enerjinin %75 civarındaki kısmı-

nı ithal eden ülkemiz için artan tüketim ve 

enerji kaynaklarının kullanımı konusunun 

önemi daha da belirginleşiyor. Ayrıca tü-

ketilen enerji sonucunda oluşan atıklarında 

artışı da önemli bir çevre kirliliği ve iklim 
değişikliğine neden oluyor. 
Isı yalıtımı ve enerji verimliliği ise iklim deği-
şikliği ile mücadelede kilit rol üstleniyor. Isı 
yalıtımı ile yakıt tüketimi azaltılarak, çevre 
kirliliği ve küresel ısınmaya karşı pozitif yön-
de etki sağlanıyor. Dünyaya bıraktığımız kar-
bon ayak izimiz azaltılıyor.
Ülkemizde enerjinin %37,2’si binalarda, 
%32’si sanayide ve %20’si ulaşımda har-
canıyor.
Binalarda tüketilen enerjinin en büyük payı 
ise ısıtmadan kaynaklanıyor. Konutlarda tü-
ketilen toplam enerjinin yaklaşık %75’inden 
fazlası ısıtma ve soğutma için tüketiliyor. 
Doğru ürün ve uygulama ile dış cephe ısı 
yalıtımı yapıldığı taktirde %50'ye varan 
tasarruflar sağlanabildiği gibi, Binalarda 
Enerji performansı yönetmeliği gereği alın-
ması zorunlu olan Enerji Kimlik belgesinde 
yüksek enerji ve sera gazı emisyon sınıfına 
sahip binalar elde etmenin en ekonomik, 

en yaygın ve en etkili yolunun binalarda "Isı 
Yalıtımı" olduğu biliniyor. 
Filli Boya Capatect Isı Yalıtım Sistemi ile 15 
yılda uygulanan yalıtım uygulamaları so-
nucunda 14,25 milyon ton karbondioksit 
eşdeğeri sera gazı salınımı engellenerek 
çevreye katkı sağlandı. Bu rakam Bolu 
Ormanları’nın yıllık karbondioksit emilimi-
nin 10,3 katına eşdeğerdir. Betek’in yeni-
likçi ürün ve teknolojileri ile binaların sade-
ce ısıtmada elde ettiği doğalgaz tasarrufu 
yaklaşık 6,5 milyar m³’e ulaşıyor.  
Filli Boya Capatect Isı Yalıtım Sistemi, yapış-
tırıcısından son kat kaplama ve boya ürün-
lerine kadar birlikte uyumlu, standartlara 
uygun ve uzun ömürlü bir sistem sunuyor. 
Tüm ana ürünleri kendi tesislerinde üreti-
len Capatect Isı Yalıtım Sistemi, tüketici-
lerinin enerji tasarrufuna ve çevreye olan 
katkılarının sürdürülebilirliğini güvence al-
tına alarak, yaz kış tasarruf yapabilmelerine 
imkan sağlıyor.  
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Vaillant Türkiye, nesli tükenme tehlikesi al-
tında olan küçük akbabalarla ilgili farkın-
dalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiği 
iletişim kampanyası ile 17 milyon kişiye 
ulaştı. Vaillant Türkiye Pazarlama Direk-
törü Hazım Bumin, “Sosyal medya hesabı 
ve web sitesi ile küçük akbabalar hakkın-
da bilgi vermeyi, göç yolları ve yaşadıkları 
sorunlar hakkında farkındalık yaratmayı 
hedefliyoruz. İletişim kampanyamız ile 
Küçük Akbabaları Koruma Projesi’ne des-
tek vermeye devam edeceğiz” dedi.  

“Kampanyanın her aşamasında 

hikaye anlatımına odaklandık”

Sosyal medyada kısa sürede yakalanan 
yüksek erişimle, küçük akbabaların in-
sanların gündemine girdiğini vurgulayan 
Hazım Bumin, iletişim ve bilinçlendirme 
kampanyasının her aşamasında hikaye 
anlatımına önem verdiklerini kaydetti. 
Bumin, “Kampanya kapsamında küçük 
akbabaların yaşam koşullarının ve göç 
yollarının iyileştirilmesine ve korunma-
sına yönelik hazırladığımız video içeriği 
farklı mecralar üzerinden paylaşıldı. Ay-
rıca küçük akbabaların göç yolculuğunu 
anlatan ve proje hakkında bilgiler de 
içeren eğlenceli ve bilgilendirici bir kutu 
oyunu da tasarlandı. Oyunda küçük ak-
babaların göç yolculuğunda yaşadıkları 

sorunları ve proje hakkında bilgileri hika-
yeleştirip oyuncuların farkındalıklarının 
artırılması hedeflendi. Bu nedenle oyun 
kampanya için oldukça önemli bir ens-
trüman oldu. Akbabalar için herkesin bir 
şeyler yapabileceğini, göç yolculuklarının 
iyileştirilmesi için herkesin hep beraber 
hareket etmesi gerektiğini gösteren bir 
oyun oldu” diye konuştu. 

Sosyal medya fenomenleri de 

destek verdi

Ünlü isimler ve sosyal medya fenomen-
lerinin de destek verdiği kampanya kap-
samında küçük akbabalar Twitter’da 
Türkiye gündeminin ilk sıralarına çıktı. 
Kampanyaya özel hazırlanan ve onlarca 
ünlü sosyal medya kanalında paylaşılan 
video 2 milyondan fazla kişiye ulaştı. Vi-
deonun yanı sıra gazeteciler, ünlü isimler 
ve sosyal medya fenomenleriyle paylaşı-
lan kutu oyunu ile küçük akbabalar bir 
kez daha sosyal medyanın gündemine 
taşındı. 

Kampanya Dünya Küçük Akbaba günü 
olan 7 Eylül tarihine kadar devam etti. 
Kampanya kapsamında hazırlanan web 
sitesinde, projeye ilişkin güncel bilgiler 
ve koruma çalışmalarıyla ilgili gelişmeler 
paylaşılmaya devam ediyor.

Sosyal sorumluluk faaliyetlerine verdiği 
önemle öne çıkan Ayvaz’ın sıradaki durağı 
“Kanserli Çocuklara Umut Vakfı” oldu. Şir-
ket kısa adı KAÇUV olan vakfın Pendik’teki 
2. Aile Evi projesine yangın ürünleri bağışladı.
Sektöre kazandırdığı ilklerin yanı sıra sos-
yal sorumluluk faaliyetleriyle de öne çıkan 
Ayvaz’ın sıradaki durağı KAÇUV oldu. Şir-
ket, Kayseri bayisi Asteknik’in sahibi Mus-
tafa Kızıl’ın yönlendirmesiyle destek kararı 
alarak vakfın Pendik’teki 2. Aile Evi projesi-
ne yangın ürünleri bağışladı.
Konuyla ilgili bilgi veren Ayvaz İcra Kuru-
lu Başkanı Serhan Alpagut, KAÇUV’un 
Pendik’teki bu anlamlı projesinden de-
ğerli bayisi Mustafa Kızıl sayesinde ha-
berdar olduklarını ve gelen talebe hemen 
olumlu yanıt verdiklerini söyledi. Alpagut, 
“Asteknik’in sahibi Mustafa Kızıl’a bu 

anlamlı bağışa aracı oldukları için Ay-
vaz olarak gönülden teşekkür ediyoruz. 
KAÇUV’un el birliğiyle yürüttüğü 2. Aile 
Evi projesine tabiri caizse bir tuğla koya-
bildiğimiz için gurur duyuyoruz. Kanserle 
savaş konusunda devletimizin yanı sıra sivil 
toplum kuruluşlarına da büyük rol düşü-
yor. KAÇUV gibi değerli vakıflar bu önemli 
rolün üstesinden başarıyla geliyor ve yarın-
lar için umut veriyor.” dedi. 
Projede kullanılmak üzere Ayvaz izleme 
anahtarlı kelebek vanalar, yükselen milli va-
nalar, akış anahtarları, çekvalfler ve sprink-
ler çeşitleri gibi ürünlerin bağış olarak ve-
rildiği bilgisini ileten İcra Kurulu Başkanı; 
Ayvaz Satış Mühendisi Nurettin Bayar’a ve 
bağış süresince emeği geçen tüm çalışan-
larına teşekkür etti. Ayvaz’ın sosyal sorum-
luluk faaliyetleriyle de sektöre örnek ol-

maya çalıştığını söyleyen Alpagut, “Yalnız 

pazarda değil, bu alanda da sektörümüzde 

bir rekabet ortamı oluşmasını arzuluyoruz. 

Daha güzel yarınlar için şirketlerin toplum 

faydasını gözeten işlerin de altına imza 

atması gerektiğini düşünüyoruz” diyerek 

sözlerini noktaladı.
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Panasonic Life Solutions Türkiye, meslek lisesi öğrencilerinin teorik 

eğitimini pratik beceriye dönüştürmelerine ve eğitim gördükleri 

alanda uygulamalı eğitim imkanı bulmalarına katkı yapmak amacı 

ile endüstri meslek liselerine destek sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda 

Etiler İSOV Dinçkök, Kartal Atalar, Samandıra ve Eyüp Sultan En-

düstri Meslek Liselerine elektrik tesisat laboratuvarı kazandıran 

kuruluş, “Meslek Eğitimine Destek, Aydınlık Geleceğe Destek” 

projesi kapsamında şimdi de Kartal Atalar Meslek Lisesi’nde öğ-

rencilere kitap hediye etti. Panasonic Life Solutions Türkiye, “Mes-

lek Eğitimine Destek, Aydınlık Geleceğe Destek” adlı önemli bir 

sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Güçlü kuruluş, bu proje 

ile meslek lisesi öğrencilerinin teorik eğitimi pratik beceriye dö-
nüştürmelerine ve nitelikli eğitim imkanına sahip olmalarına katkı 
sunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışma-
lardan biri de Kartal Atalar Meslek Lisesi öğrencilerinin uygulama 
kitaplarının sponsorluk desteği ile hediye edilmesi oldu. Uygulama 
kitapları, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen; Panasonic Life So-
lutions Türkiye Kurumsal Marka Yönetimi Genel Müdürü Aysel 
Özaltınok, Kurumsal İletişim Müdürü İlker Çelik ve şirket gönül-
lülerinin katıldığı seremonide 120 öğrenciye sunuldu. Panasonic 
Life Solutions Türkiye Kurumsal Marka Yönetimi Genel Müdürü 
Aysel Özaltınok, mesleki eğitime verilen desteğin önemine vurgu 
yapan konuşmasında “Şirket olarak, sürdürülebilirliği kurumsal 
değer kabul eden bir anlayışa sahibiz. Bu yaklaşımla ve hayata 
geçirdiğimiz projelerle yaşama değer katmayı hedefliyoruz. Bil-
diğiniz gibi, ülke sanayimizin gelişmesinde bilgi, beceri ve iş tec-
rübesine sahip kalifiye iş gücünün önemi gerçekten çok büyük. 
Verimli üretimi sağlayabilecek kalifiye iş gücü ise ancak mesleki 
eğitim ve endüstri arasında kurulan köprü ile daha nitelikli so-
nuçlar vermekte. ‘Meslek Eğitimine Destek, Aydınlık Geleceğe 
Destek’ adlı projemiz ile mesleki eğitime önemli katkılar sağlıyor 
ve bu alandaki çalışmalarımızla meslek liseli gençlerimize destek 
olmayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Vaillant Türkiye’nin düzenlediği, “Vaillant İle Ödül Yolunda” kam-
panyası kapsamında başarılı yetkili satıcılar Küba’da bir araya geldi.
Vaillant Türkiye, yetkili satıcılarını dünyanın dört bir yanındaki ilgi 
çekici lokasyonlarda ağırlamaya devam ediyor. Vaillant Türkiye, 

tam yoğuşmalı ürün satışlarına destek olmak amacıyla başlattığı 
“Vaillant ile Ödül Yolunda” kampanyası ile başarılı yetkili satıcıla-
rını Küba’nın başkenti Havana’da ağırladı. Tam yoğuşmalı ürün 
grubunda toplam Mayıs-Temmuz dönemi hedeflerini %100 ger-
çekleştiren ve 240, 320, 500 adet kombi alımı yapan 22 Vaillant 
yetkili satıcısı Küba’da keyifli bir hafta geçirdi.
Küba’nın çeşitli şehir ve bölgelerini gezip, yerel lezzetlerini tadan 
yetkili satıcılar ilk gün, başkent Havana ile Varadero’da vakit geçir-
di. Cayo Blanco’da tüm günlük katamaran gezisi ve Cienfugeos’ta 
şehir turunu da kapsayan program kapsamında yetkili satıcılar ay-
rıca Trinadad’ın etkileyici mekanlarında vakit geçirirken Romance 
Müzesi’ni ziyaret etme olanağı buldu. Tur kapsamında karayolu 
ile Santa Clara’ya giden yetkili satıcılar Che Müzesi’ni ziyaret etti. 
Palacio Del Valle Barroque, Vista Gourmet ve Cafe del Oriente gibi 
restoranlarda bölgenin yerel lezzetlerini de deneme imkanı bulan 
yetkili satıcılar yurda güzel anılarla geri döndü. 

Türkiye’nin lider güvenlik şirketi Pronet, ülkemizde ilk itfaiye teşkila-
tının kuruluşunun yıl dönümü olarak kutlanan “Yangından Korun-
ma Haftası” ya da “İtfaiyecilik Haftası” olarak da bilinen haftada, 
yangına karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekti.
Yangın alarmı olarak da bilinen erken uyarı sistemlerinin kullanımı-
nın gerekliliğine vurgu yapan Pronet, her konut ve iş yerinde birden 
çok yangın dedektörüne yer verilmesi gerektiğini belirtti. Pronet, 
ayrıca elektrik tesisatından çıkabilecek yangınlara karşı tesisatın 
düzenli bakımının yapılmasının önemini vurguladı. Pronet, ev ve 
iş yerlerinde yangın söndürme tüpü bulundurulması, tüplerin ba-
kımlarının yaptırılması, soba, kalorifer, mutfak ocaklarının dikkatli 
kullanılması gerektiğinin altını çizdi ve yangına karşı en önemli ve 
önleyici tedbirin yangın alarmı kullanmak olduğunu açıkladı.  Pro-
net, bu sistemin nasıl çalıştığına dair açıklamalarda bulundu.
Alarm sisteminiz ile birlikte çalışan “duman-ısı artış dedektörü” 

evinizdeki duman ve ani ısı değişik-

liklerini fark eder ve Pronet Alarm 

Haber Alma merkezine sinyal gön-

derir. Pronet ortalama 10 saniye için-

de size ulaşır, tehlikeyi teyit etmeniz 

halinde itfaiyeyi hemen adresinize 

yönlendirir. Bu sayede, alarm sistemi-

niz kurulu olmadığı durumlarda bile 

yangın tehlikesine karşı koruma altın-

da olursunuz. Son dönemde yangın 

alarmının kullanımının artışa geçtiği-

ne dikkat çeken Pronet, 2019 yılında 104.591 adet yangın alarmı 

aldığını ve yangın alarmının toplam kullanıcı sayısının 27.000’den 

fazla olduğunu açıkladı. 
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Eğitim, bir insan hak-

kı olmasının yanında, 

sürdürülebilir kalkınma için 

bir ön koşul ve iyi yönetim, 

bilgiye dayalı kararlar alma ve 

demokrasinin gelişimi için de 

etkili bir araçtır. Sürdürülebilir 

kalkınma için eğitim; bireylerin, 

grupların, toplulukların, kurumların ve ülkelerin, sürdürülebilir 

kalkınma doğrultusunda değerlendirme yapma kapasitelerini 

geliştirir ve güçlendirir. Bireylerin bakış açısını değiştirerek ya-

şam kalitesini artırır. Sürdürülebilir kalkınma için eğitim, yeni 

vizyon ile kavramların keşfedilmesi, yeni metot/araçların geliş-

tirilmesi için gerekli eleştirel düşünce ve daha fazla farkındalık 

imkânı sağlayabilir. Bununla beraber, teknolojinin işgücü piya-

sasına geniş kapsamlı etkilerini de göz ardı etmemek gerekir.

TEKNOLOJİNİN İŞGÜCÜ PİYASASINA ETKİSİ

Yeni teknolojiler yeni işler yaratsa da otomasyonun gelişmesi 

bazı iş olanaklarını ortadan kaldırabilir veya değişikliğe uğ-

ratabilir. Yeni teknolojiler, yalnızca tekrarlayan görevleri de-

ğil, aynı zamanda bilgi elde etme veya modelleri tanıma gibi 

daha az öngörülebilir görevleri de gerçekleştirme becerisine 

sahiptirler.

Geniş kapsamlı araştırmalar, bu yeni teknolojiler nedeniyle 

gelecekte milyonlarca işin/mesleğin radikal bir şekilde dö-

nüşüm geçirebileceğini öne sürmektedir. Duruma teknik bir 

bakış açısıyla yaklaşırsak, makinenin insan emeğinin yerini 

alabilme olasılığına karşın, bunun geniş oranda gerçekleşe-

ceği anlamı çıkartılmamalıdır. Bir işin otomasyona uygunluk 

potansiyeli sonuçta işin nasıl organize edildiğine bağlıdır. Ne 

kadar tekrarlanabilir ve öngörülebilir olursa, otomasyona o 

kadar elverişli olur. Bu da özerklik, girişkenlik ve yaratıcılık gibi 

insan emeğinin temel niteliklerinin otomasyonun önündeki 

en büyük engel olduğu anlamına gelir.

Bu arada, özellikle sosyal ve yorumlama faaliyetlerinin yoğun 

olduğu mesleklerde yeni teknolojiler, daha fazla iş potansiyeli 

yaratabiliyorlar. Yeni teknolojilerin geliştirilmesi, sürdürülmesi 

ve iyileştirilmesi ile ilgili tamamen yeni iş profillerinin ortaya çık-

ması olası görünmektedir.

YENİ İŞ DÜNYASINDA SAYISAL VE BİLİŞSEL OLMAYAN 

BECERİLER

Bilişsel olmayan (non-cognitive) becerilere; hafıza, dikkat, 

planlama, dil ve düşünme becerileri örnek verilebilir. Bilişsel ol-

mayan beceriler, duygusal olgunluk, empati, kişiler arası ilişki-

ler ve sözlü ile sözsüz iletişimi içerir. Bilişsel (cognitive) beceriler 

ise, temel olarak hafıza, yeni bilgiler öğrenme, konuşma, yazılı 

olanı anlama gibi eylemleri temsil eder.

Dijital devrim işin doğasını değiştirdi, beceri talebinde deği-

şikliklere neden oldu ve hem dijital hem de bilişsel olmayan 

becerilere sahip olanları tercih etti. Dijital becerilerin eksikliği, 

Avrupa Birliği’nde çalışanların ve şirketlerin dijital ekonomide 

ortaya çıkan fırsatlardan tam olarak yararlanmasının önünde 

engel teşkil edebilir. Bilişsel olmayan beceriler iş gücü piyasası-

nın başarısı için de giderek daha önem kazanmaktadır.

Gelecekteki beceri talebini karşılayabilmek için eğitim sistemle-

ri, bilgiyi basitçe yaymaya odaklanmaktan vazgeçmelidir. Biliş-

sel olmayan beceriler doyumlu bir hayat sürmek için önemlidir 

ve bireylerin değişikliklere uyum sağlamalarına, iş yerlerinde 

daha esnek ve yaratıcı olmalarının önünü açacaktır. Bunun yanı 

sıra, bilgiyi sadece örgün eğitim yoluyla elde etmek, yaşam 

boyu öğrenme yaklaşımının uygulanmasını gerektiren sürekli 

değişen dünyada gelişmek için yeterli olmayacaktır. Çalışan-

ların sürekli olarak becerilerinin geliştirilmesi ihtiyacı, sektörel 

paydaşların iş birliği ile yeni çevrimiçi (online) eğitim sistemleri-

nin güçlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

AB'DE YENİ ÇALIŞMA FORMLARI

Teknoloji, yeni çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılmasını kolay-

laştırmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT-Information and 

Communication Technology), firmaların sabit bir mekândan 

bağımsız olarak her zamankinden daha kolay çalışmasını sağ-

larken, daha çevik ve esnek bir organizasyon yapısı benimse-

melerine olanak tanımaktadır. Dijital platformlar, firmaların 

ve müşterilerin yüzlerce çalışanına aynı anda erişebilmelerini 

sağlayarak, teknolojiye meraklı serbest çalışanlardan taksi şo-

förlerine kadar birçoklarına fırsatlar sunmaktadır. Dijital plat-

formlarda çalışmak, AB'de binlerce genci ve iyi eğitimli çalışanı 

cezbetmektedir.

Bununla beraber, ortaya çıkan yeni bazı çalışma biçimleri yasa-

larla açıkça tanımlanmadığından, iş ilişkisinin yanlış sınıflandı-

Dr. Kadir İSA, 

Friterm Akademi
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rılmasına neden olmaktadır. Özellikle çalışma programlarına ve 

bir dereceye kadar özerkliğe sahip olmalarına rağmen, birçok 

dijital platform çalışanı için geçerlidir. Bu durumda, standart 

koşullarda çalışan ile aynı düzeyde iş garantisi ve ek avantajlara 

sahip olamama riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

AB'DE BÖLGESEL İŞ GÜCÜ YAPISI

Teknolojik değişim, iş gücü piyasasındaki yapısal değişimin kilit 

unsurudur. Yeni teknolojilerin önümüze sunduğu iş tanımlarını 

doğru tespit edersek, yaratması olası eşitsizliğin ve istihdamda 

kutuplaşmanın etkilerini daha iyi anlayabileceğiz. 

Ancak, AB işgücü piyasalarında bu yapısal değişimden kaynakla-

nan hem ulusal hem de bölgesel düzeyde bir çeşitlilik ortaya çık-

mıştır. Bu durum bize, teknolojinin ötesinde birçok faktörün yeni 

istihdam yapısı üzerinde etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Bölgesel düzeydeki istihdam dinamikleri, yüksek inovasyon ka-

pasitesine sahip bölgelerin katma değeri yüksek işler için ca-

zibe merkezi olduklarını göstermektedir. Yüksek ücretli işlere 

sahip bireylerin  genellikle büyük şehirlerde ve başkentlerde 

kümelenme eğiliminde oldukları gözlenmektedir. Ancak bu 

şehirler sadece yüksek vasıflı işgücünü değil, aynı zamanda 

düşük vasıflı hizmet sektörü çalışanlarını da çekmektedir. So-

nuç olarak, büyük şehirler istihdam kutuplaşması olasılığı en 

yüksek bölgeler olarak dikkat çekmektedir.

SONUÇ

Dijital çağın iş gücü piyasalarını değiştirdiğine ve AB'deki be-

ceri ihtiyaçlarını dönüştürdüğüne dair net kanıtlar oluşmuştur. 

Ayrıca, yeni teknolojilerin toplumun her kesiminde yayılma hı-

zının AB'deki politika yapıcılar için bazı zorluklar oluşturduğu 

açıktır. Bu durum, tüm eğitim seviyelerinde yeniden tasarım, 

yaşam boyu öğrenmenin sağlanması ve bunlara erişim, iş gücü 

piyasalarının düzenlenmesi, vergi sisteminin geleceği ve sosyal 

hakların korunması alanlarında çalışmaları gerektirmektedir. Bu 

nedenle, bölgesel düzeydeki politika yapıcılar ve ilgili paydaş-

ların beraber harekete geçmeleri çok önemlidir. Yapılacak ça-

lışmalar sadece ortaya çıkan zorlukları ele almak için değil, ge-

lecekteki istihdam dünyasını da şekillendirmeyi amaçlamalıdır. 

AB politikaları için önemli etkileri olan hızla değişen bir ortam-

da, ülke olarak bizim de gelişmeleri yakından izlememiz ve ge-

leceğe yönelik politikalar geliştirmemiz önem arz etmektedir. 

Ülkemizde hızla değişen beceriler talebine uyum sağlanması 

açısından daha esnek ve duyarlı bir hayat boyu öğrenme (li-

felong learning) sistemi becerilerin gelişimine imkân sağlaya-

caktır. İhtiyaç duyulacak becerilerin gelişimi için daha yapısal 

politikalar üretilmelidir. Oluşturulacak stratejiler bireylerin be-

cerilerinin sadece okul döneminde değil, değişen beceri talep-

leri karşısında hayat boyu geliştirilmesini amaçlamalıdır.
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Gaz yakan sistemlerin bacalarında atılan enerji miktarı, baca 
çekişi etkisi ile artış göstermektedir. Dış ortam sıcaklığı düştük-
çe oluşan yoğunluk farkı nedeni ile bacada çekişi artmaktadır. 
Aynı zamanda cihazın durduğu veya dinlenme de olması duru-
munda bacanın çekiş etkisi ile cihazın ısı kaybı da artar. Dünya 
enerji kaynaklarının azalması, çevre kirliliğin ve küresel ısınma-
nın “enerji verimliliği” konusunun ön plana çıkması ile birlikte, 
ülkemizde yakıtın bu kadar pahalı olduğu dönemde, gaz yakan 
cihazlarda kullanılan atık gaz sistemlerinde bu gibi kayıpların 
dikkate alınması ve önlenmesi gerekmektedir. Bu gibi kayıplar 
gaz yakan cihazlarda atık gazın tesisatının doğru tasarlanma-
sı ile birlikte ek ilaveler ile cihaz, yakıt ve bacanın tasarımına 
göre farklı yöntemler ve özel ek ekipmanlar ile sağlanabilir. Bu-
nun için sekonder, termik veya motorlu klape gibi cihazlarla 
tasarlanmış olan farklı sistemler mevcuttur. Bu çalışmada gaz 
yakan cihazların bacalarında enerji tasarrufu elde edilebilmesi 
için kullanabilecek ekipmanların kullanım alanı, avantajları ve 
uygulamalar anlatılacaktır.

GİRİŞ 

Baca ve atık gaz tesisatı bağlantısı bulunan tüm ısıtma sistem-
lerinde enerjinin daha ekonomik kullanımı mümkündür. Bunun 
için gaz yakan cihazlarda enerji tasarrufu sağlayacak uygun 
ekipmanları seçerek baca veya atık gaz tesisatına monte etmek 
ile sistemde önemli oranda enerji tasarrufu yapılabilir. Bu çalış-
mada gaz yakan cihazların baca ve atık gaz tesisatlarında kulla-
nılabilecek geri kazanım cihazları ile uygulamaları anlatılmıştır.  

1- GAZ YAKAN CİHAZLARDA KULLANILAN ATIK 

GAZ GERİ KAZANIM EKİPMANLARI

Atık gaz klapeleri, bacanın yatay bağlantı kısmına veya kazan 
çıkışlarına, cihazın devre dışı olduğu zamanlarda atık gaz yo-
lunun kapanması için bağlanmaktadır. Böylelikle cihazın hazır 
konumu esnasında soğumasını engellemektedirler. Birden faz-
la bağlı olan cihazlar da atık gaz klapenin kullanım sayesinde 
devre dışı kalan cihazlara soğuk havanın girmesini engeller ve 
atık gazın atılmasını iyileştirir. Ayrıca kazan dairesinden akış is-
tikametine doğru oluşabilecek ses ve titreşimin düşürülmesine 
de ciddi katkıda bulunur.

Uygulama yerleri:

• Fan ile çalışan sıvı veya gaz yakıtlı çalışan cihazlar 
• Fansız çalışan gaz yakıtlı çalışan cihazlar
• Odun veya gaz yakıtlı açık şömineler 

Atık gaz klapeler hava akışını sınırlaması ancak oluşacak yoğuş-
mayı cihazın kapalı olduğunda, kurumasını sağlayacak kadar 
olmalıdır. 

Gaz yakıtlı cihazlar için iki çeşit atık gaz klapeler 

bulunmaktadır:

• Termik klape
• Motorlu klape 

Termik klapeler, DIN 3388-4 göre fansız çalışan cihazlara 
uyumlu olarak kullanılmaktadır. Bu klapeler akış emniyetine 
göre monte edilebilir.  Çalışması bimetal ile sağlanmaktadır.  
Bimetalin etrafında bulunan atık gazın ısınması veya ortamın 
soğuması sayesinde atık gaz klape harekete geçirilmektedir. 
Brülör devreye girmesi ile bir-
likte yaklaşık 50 oC de klape 
açılmaktadır ve 80–100 oC ci-
varında tam açılma meydana 
gelmektedir. 
Bu klapelerde yıllık bakım 
yapılmadığı takdirde ve mal-
zemenin yorulması sonucu 
atık gaz yolunu kapama ris-
ki nedeniyle ciddi bir tehlike 
oluşturabilir. 

Muammer AKGÜN

BACADER

Genel Koordinatör

Șekil 1- Cihaza entegre termik klape

Șekil 2- Termik Klape Uygulama ve Çalıșma Durumu

Tablo 1. Termik Klapelerin Özellikleri

Klapesiz Uygulama

Yakıcı cihazdaki ısı bacanın 
çekiş etkisi nedeniyle 
cihazdan bacaya doğru 
sürekli olarak akış halindedir. 
Bu da yakıcı cihazdan ısı 
kaçışına dolayısı ile cihazın 
sürekli soğumasına neden olur.

Klapeli Uygulama

Klape kapandığında 
bacadaki çekiş durur ve 
yakıcı cihazdan baca ısı 
kaybı durur. 
Yakıcı cihazın ısısı 
kazan dairesinde kalır.

Çalışma Esnasında

Yakıcı ateşler ateşlemez 
kalpe açılır ve bacanın 
çekiş etkisi ile atık gaz 
bacaya yönelir.
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IMotorlu klapeler,  gaz ve fuel oil yakıtlı ısıtma sistemlerinde 
kazanın baca çıkışına monte edilmektedir. Motor ile kumanda 
edilen kapak, ısı sistemi dinlenmeye geçtiğinde atık gaz yolu-
nu kapatır. Böylece ısı kaynağında üretilen enerji hapsedilerek 
depolanmış, baca çekişiyle atmosfere atık gaz kaybı ve aynı 
şekilde soğuk havanın gir-
mesi engellenerek gereksiz 
soğumalar önlenmiş olur. Bu 
sistem hem enerji tasarrufu 
sağlayarak yıllık yakıt giderle-
rini azalmakta (sisteme göre 
%5-12), hem de ısı sistemin 
ömrünü uzatarak tesisatta 
arızaların ortaya çıkmasını en 
aza indirgemektedir. 

Sekonder hava klapeler 

bacalara kendi üzerinde 

bulunan mekanizmaları sa-

yesinde hava temin eden 

ekipmanlardır. Ek havanın 

baca içerisine girmesiyle 

baca gazının hızını arttırarak 

bacada oluşan yoğuşmanın 

kurutulması için kullanılır. 

Bağımsız çalışan sekonder 

hava klapeleri aynı zaman-

da çekiş düzenleyici olarak 

da adlandırılmaktadır. Çekiş 

düzenleyicisi ayrıca yanma-

nın hava çekişindeki deği-

şimlerden etkilenmeden dü-

zenli olmasını sağlar.  

Bacaların negatif basınçlı tasarlanması için belirli şartları 

yerine getirmesi gerekmektedir. (DIN 4795) . 

Bunlar,

• Atık gaz yolunun tam olarak açık olması durumunda,

• Bacada tıkanma veya sızıntı olması durumunda tehlike 

 oluşturmaması durumunda,

• Atık gaz tesisatın bakım ve temizliği engellenmemesi 

 durumunda,

• Kullanıma uygun olarak korozyona dayanıklı ve yoğuşmanın  

 sızmasını engelleyici şekilde tasarlanması durumunda 

uygulanabilir.

Sekonder klapeler kazan dairelerinde, yanında bulunan veya 

bacanın yatay bağlantısı geçen yan odada hava akışı olan 

bölümde uygulanabilir. Birden fazla bağlantısı olan atık gaz 

tesisatında, tüm cihazlar aynı kazan dairesinde olmalıdır.

Sekonder klapeleri üç çeşittir.

Çekiş sınırlayıcıda ayar konumunda atık gaz tesisatının yu-

karıya doğru basıncı tarafından belirlenen ayar ağırlıkları-

nın açılma gücü ve kapama gücü 

arasında bir denge meydana gelir. 

Atık gaz tesisatının sıcak atık gazla-

rı bu sayede artan akım direnci ka-

dar soğuk hava ile otomatik olarak 

karıştırılır.  İçeri akan hava sayesin-

de yoğunlaşma noktası düşürülür 

ve terleme oluşum eğilimi azalmış 

olur. Çekiş düzenleyici ayar değeri 

üzerinde gerçekleşen bir yukarıya 

doğru basınca ilave olarak yanma 

biriminin ara verdiği durumlarda ka-

zan dairesindeki hava ile atık gaz tesisatının havalandırması 

sağlanır. Fakat bu kurutma etkisi düşen basınçla azalır ve 

eğer çekiş sınırlayıcıdaki ayar değerine ulaşılamazsa tama-

men ortadan kalkar. 

Șekil 3-  Motorlu Klape (DIN 3388-2)

Șekil 6- Bağımsız çalıșan 

sekonder hava klapesi

Tablo 2. Motorlu Klape Özellikleri

Tablo 3. Gaz Yakan Cihazlarda Klapelerin Seçim Kriterleri

Motorlu Klape Cihaz üzerinde

Pilot alevi olan ve yoğuşma 
kalıntılarının olmadığı cihaz-
larda kullanılır. Negatif 
baca sistemlerinde tam 
sızdırmazlık için kullanılır. 
Montaj sonrası klape 
üzerinden çekiş sağlar.

Motorlu Klape Baca üzerinde

Pilot alevi olan ve katı yakıt 
yakan cihazlarda kullanılır. 
Negatif baca sistemlerinde 
tam sızdırmazlık için kullanılır. 
Montaj sonrası klape altından 
akış sağlar.

Motorlu Klape Cihaz çıkışında 

Pilot alev olmayan yoğuşma 
kalıntısı olan kuru ve ıslak 
çalışma şartlarında veya 
kaskad uygulamalarda 
kullanılır. Negatif ve pozitif 
sistemlerde tam kapama 
sağlar. Montajı yakıcı cihaz 
ve baca arasına yapılır.

Șekil 4- Motorlu Klape Uygulama ve Çalıșma Durumu

Șekil 5- Sekonder klape 

çalıșma prensibi
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Ayarlı çalışan sekonder klape-

ler cihaz devre dışı kaldığında 

ikaz akımı ile çalışan motoru 

sayesinde hava klapesi uygun 

miktarlarda açılmaktadır. Mo-

torlu kumandalı kapama klape-

si kullanımında uygulamalarda 

montajı ya atık gaz tesisatın 

yanağında yada bağlantı par-

çasında kol olarak gerçekleşti-

rilebilir. Daha büyük atık gaz tesisatlar için motorlu mecburi 

kumandalı fazla basınç klapeli bir ilave hava tertibatı gerekir.

Kombineli sistemler ilk iki halin kombine olarak çalışması ile 

brülörün devre dışı kaldığında baca içinde tam bir havalan-

dırma sağlanmaktadır. Motor kumandasının seçimine göre 

bacanın havalandırma süresi 10 dakikayla sınırlandırılabilir. 

Isıtıcının devreye girmesi gerekiyorsa eğer, ilk önce motor 

kumandası akım alır ve tespit pimi ayar diskini serbest bıra-

kır, böylece bu, atık gaz tesisatındaki yukarıya doğru basınca 

yuğun olarak ayarlanabilir. Ancak motor kumandası son po-

zisyonuna ulaştığında durdurma şalteri aracılığıyla ateşleme 

serbest bırakılır. 

DIN 4795’e göre ilave hava tertibatları esas olarak sadece DIN 

4705 hükümlerine uygun olarak düşük basınçla çalıştırılan 

atık gaz tesisatlarında kullanılmalıdır. Sekonder klape saye-

sinde cihaz ile tertibat arasında atık gaz sıcaklığı düşmektedir. 

Yoğuşma sıcaklığı da düşmektedir ve atık gazın hızı artmak-

tadır. Bu da bacanın kuruması sağlanmaktadır.

Çekiş düzenleyici bir atık gaz tesisatın uygun olmayan bir ça-

lıştırma durumuna göre tasarlanmış olduğunda,  fazla yüksek 

bir atık gaz kaybı oluşur ve fanlı brülörün optimal olarak ayar-

lanmasında zorluklar meydana gelir. Çekiş düzenleyici sabit 

bir yukarıya doğru basınç ve böylece de yanma birimi için 

kalmaya devam eden optimal çalışma koşullarını sağlar. 

Sekonder klapelerin boyutlandırılması imalatçının belirlemiş 

olduğu kullanım kılavuzu ve talimatına göre yüksekliğin, ça-

pın, bacanın yapı türüne ve gerekirse cihazın kapasitesine 

göre yapılmalıdır. Kullanım kılavuzundaki tablolar yetersiz 

kaldığında çekiş düzenleyici için gerekli hava miktarı uygun 

formül ile bulunabilir.

İlave hava miktarı m3/h = A x H x Q
baca

 [kW] 

A : Baca enine kesiti (m2)   

H: yükseklik (m) 

Q
baca

: Baca ısıl kapasitesi (kW)

Bacaya bağlandığın da zeminden en az 40 cm yukarıda olma-

lıdır ve bacanın yangın emniyetini tehlikeye atmamalıdır. Ze-

minden 2,5 m üstte bağlanan sekonder hava klapeleri yanıcı 

malzemelerden 40 cm mesafede olmalıdır. Atık gaz tesisatın 

bakım ve temizliğini de engellememelidir. 

Sekonder klape ihtiyaca göre farklı konumlandırılmalıdır. 

DIN 4795 göre dikkat edilmesi gereken hususlar: 

Büyük tesisatlarda brülörün çalış-
tırılmasında basınç klapeli bir çe-
kiş sınırlayıcı ve yaklaşık 20 m üzeri 
baca yüksekliklerinde ayar diski için 
ayrıca hidrolik amortisör donanımı 
kullanılmalıdır(Şekil 9). Yüksek atık 
gaz tesisatlarında optimal ölçülendir-
mede yanma biriminin çalıştırılması 
esnasında önemli atık gaz hızları mey-
dana gelebilir. Ateşleme durdurulduğu 
takdirde atık gaz maddesi akışı durur 
ve atık gaz tesisatındaki basınç hızlı bir 
şekilde yükselir. Bunun sonucu olarak çekiş sınırlayıcı darbeli 
bir şekilde açılır ki bu durumda deformasyon oluşabilir.  Çekiş 
sınırlayıcının doğru ölçüde seçilmesi deformasyonu önlemeye 
yardımcı olabilir. Doğru seçilmiş bir çekiş sınırlayıcı ile ani basınç 
dalgalanması ve bacada olası deformasyon önlenmiş olur.

1,5 MW ısıl kapasiteli iki adet modülasyonlu brülörle çalışan ka-
zanların baca çapı 500 mm ve baca yüksekliği 11 metre olan 
kazanın birisinde sekonder klape kullanmıştır. Yakıt fiyatı; 0,30 
Euro/m3 olması durumunda kazan veriminde çekiş düzenleyici 
ile %1 verim artışı sağlanması durumunda;
Yıllık tasarruf  : 486,00 Euro
Yatırım Maliyet : 650,00 Euro  
Amortisman süresi : 15 ay
Ortalama cihaz ömrü : 15 yıl   
Çalışma süresince tasarruf : 6,640,00 Euro olur.

SONUÇ
Gaz yakan cihazların atık gaz sistemlerinde kullanılan ekip-
manlar ile baca gazından kayıpları geri kazanmak ve bacada 
oluşabilecek deformasyonları engellemek mümkündür. Bu sis-
temlerinin seçimi ve uygun çözümlerde kullanılması önemlidir. 
Yatırımın geri dönüş süresi değerlendirildiğinde termik klapeler 
en fazla iki ısıtma sezonunda kendini amorti etmektedir. Motor-
lu klapeler uygulanan sisteme göre %5-12 yıllık yakıt tasarrufu 
sağlarlar. Çekiş düzenleyiciler ise baca çekiş basıncına göre yıllık 
yakıt tasarruf miktarları değişim göstermektedir. Bununla birlikte 
çekiş düzenleyiciler özellikle büyük çaplı ve yüksek basınçta çe-
kişe sahip bacalarda, merkezi sistem ısıtma kazanlarda bulunan 
brülörlerin ani kapanması durumunda bacalarda oluşabilecek 
deformasyonu engellemesi açısından çok önemlidir.

Șekil 9- Büyük Tesisatlar 

için çekiș sınırlayıcı 

(Hidrolik Amortisörlü)

Șekil 8- Sekonder Klape montaj çeșitleri  (Sekonder hava tertibatının montaj șartları)

Pozisyon 1: 

Çok iyi ayarlama; çok uzun yatay 
bağlantılarda veya yatay çap Q1, 
baca Q2 çapa orantılı olarak çok 
küçük ise kurutma etkisi kısıtlı.

Pozisyon 2:+3: 

Çok iyi kurutma, iyi ayarlama, 
pozisyon 3 de ek montaj tuğla 
örülmüş bacalarda. 

Pozisyon 4: 

Ayarlama ve kurutma sınırlı. Katı 
yakıtlı kazanlarda ve tek cidarlı 
bacalarda önerilir.

Șekil 7- Ayarlı mekanik çalıșan atık 

gaz klape ile sekonder 

hava klapesi
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∂ Türkiye’de baca sektörünün gelişimini 

 nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de baca, sektör olma yolunda yavaş ama emin adım-

larla devam ediyor. Sektör olabilmek için, sahada üreticiden 

başka sorumluluk sahibi firmalar oluşması gerekmektedir, 

MYK seviye3, seviye4 belgeleri ile montajcı firmaların ve en 

önemlisi üretici bayilerinin oluşması bizim de artık sektör olma 

yolunda emin adımlarla devam etmemizi sağlamaktadır.

2008 yılından itibaren gerek TUBEST gerekse 2016 yılından 

sonra da ADEL İNOX olarak, biz tüm imalatımızı, bayilerimiz 

üzerinden satarak, sektörün genişleyerek büyümesine katkı 

sağladığımızı düşünüyoruz.

∂ Pazarın büyüme trendini 2019’da nasıl gözlemlediniz?

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar sebebiyle, 

2018 yılı ikinci yarısından sonra pazarda büyüme değil, küçül-

me yaşanmaktadır. İç piyasadaki bu daralma (inşaat sektörü-

nün duraksaması) bizim başka pazarlara biraz daha ilgi göster-

memizi, o pazarlardan pay almak sureti ile daralan iç pazardan 

etkilenmeden yolumuza devam etmemizi sağlamıştır.

"ÜRETİCİ KENDİ KENDİNİ KONTROL EDECEK DURUMA VE

DÜRÜSTLÜĞE GELENE KADAR DAHA SIKI DAHA FAZLA 

DENETLEME YAPILMALIDIR"

∂ Biraz da ülkemizdeki standartlardan ve denetimlerden 

 bahseder misiniz? Sizce yeterli denetim var mı?

Ülkemizde imalat standartlarının gerçek anlamda yerine 

oturması için, kontrollerin çok doğru ve tarafsız yapılma-

sı gerekmektedir. Bu kontroller sadece saha kontrolü de-
ğil evrak, belge kontrolünü de kapsamalıdır. Öncelikle CE 
standartları gereği olan imalat yeterliliğinin sağlanması, 
daha sonra bu yeterliliğin gereği olan imalatların yapılma-
sı ve en önemlisi bu yeterliliğe sahip ürünlerin standartlara 
uygun olarak montajının yapılmasıdır. Maalesef ülkemizde 
gerek bilgi eksikliği gerekse satış kaygısı sebebiyle standart 
imalatların dışında ürünleri sahaya arz edebiliyorlar, bunları 
engellemek için akredite firmalarla ile kontroller sağlayarak 
engellemeye çalışmaktayız. Belirli standartları denetlemede 
ve kontrollerde belirlemeye çalıştık, ancak daha fazlasının 
yapılması lazım, çünkü üretici kendi kendini kontrol edecek 
duruma ve dürüstlüğe gelene kadar daha sıkı daha fazla 
denetleme yapılmalıdır.

"DOĞALGAZLI SİSTEMLERDE ÖLÜMLERİN 

%95'İ BACADAN KAYNAKLI ÖLÜMLERDİR"

∂ Kullanıcıların güvenliği için nelere dikkat edilmeli? 
 Daha doğrusu işlevsel bir sistemin güvenliği ve verimsiz 
 bir sistemin tehlikesi nedir?

Bizim yaptığımız bacalarda, son kullanıcı maalesef birçok de-
taydan habersiz olarak işlemlerini yapmakta. Birbirine çok ben-
zeyen ama işlevsel olarak birbirinden o kadar farklı ürünlerimiz 
bulunmakta ki; birkaç detay söylemek gerekirse kalite, kalınlık 
farkları, izolasyon yoğunluğu vs, bunları burada anlatmaya say-
falarımız yetmez…

Bacalarda işlevsel olmayan ürün seçmek, çok kısa sürede de-
formasyon, doğru tasarlanmayan bacalar sebebiyle daha fazla 
yakıt tüketmek, hatalı hammadde seçmek ya da hatalı imalat 

 
"Türkiye’de baca, sektör olma 

"

Bu ayki dosya konumuzun ‘’bacalar’’ olması 

dolayısıyla Adel İnox Genel Müdürü Sayın 

Murat Coşkun ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Ülkedeki ekonomik durumlara rağmen sektörün 

yoluna devam ettiğini belirten Coşkun ‘’iç 

piyasada kalite ve standartların en doğru, en 

güvenilir şekilde uygulamasını yapmaya devam 

edeceklerini söyledi.
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sonucu, bacanın sızdırması ve buna bağlı olarak ölümlerin ger-
çekleşmesidir. Doğalgazlı sistemlerde ölümlerin %95'i baca-
dan kaynaklı ölümlerdir. 

∂ Bacalarda verimlilik denilince ne gibi kriterler mevcut?

Baca da verimlilik dediğimizde birçok parametre devreye gir-
mektedir, bunun için ciddi mühendislik bilgileri ve tecrübeye 
ihtiyaç vardır. Binanın bulunduğu coğrafyaya uygun yakıcı ci-
hazın seçilmesi, yakıcı cihazı seçen mühendisin kazan dairesi 
olarak oluşturduğu yerde cihazlar için yeterli yanma havasının 
o alana girişinin sağlanması, bu bileşenlerden sonra bacanın en 
doğru şekilde tasarlanarak uygulamasının yapılması, bacada 
da tasarım dediğimizde doğru baca güzergahının belirlenmesi, 
doğru çapın hesaplanması, doğru malzeme kalitesinde ve ka-
lınlığında kullanılması gerekmektedir.

"ŞİRKET OLARAK EĞİTİMİN SADECE BİR SEFERLİK DEĞİL 

SÜREKLİLİK SAĞLAMASI GEREKTİĞİ BİLİNCİNDEYİZ"

∂ Eğitim denilince, firmalarda akla ilk gelen teknik personel 
 oluyor. Peki, Adel İnox ve Tubest olarak teknik personelinize 
 verdiğiniz eğitimlerden bahseder misiniz?

Sektörün teknik personel açığı çok fazla, bu konu ile ilgili ola-
rak bulunduğumuz ildeki üniversite ile iş birliği yaparak, dö-
nem içinde stajyer öğrenciler alarak gerekli eğitimleri ve fabrika 
ortamımızda çalışmalarını sağlayarak, tecrübe ve becerilerine 
katkıda bulunmaktayız.

Bünyemize dahil ettiğimiz teknik personelimiz eğitimlerine ilk 
önce, sektörümüzün derneği olan BACADER de baca hakkında-
ki genel eğitimler, bacacı seviye eğitimleri, yine bizim kullanmış 
olduğumuz hesaplama programı olan Kesa Aladin eğitimleri 
ile başlamaktadır, daha sonra fabrikamız içinde gerek imalat 
süreçleri gerekse satış ve satış sonrası tamamlama eğitimleri 
ile piyasamıza hazır hale getirmeye çalışmaktayız. Şirket olarak 
eğitimin sadece bir seferlik değil süreklilik sağlaması gerektiği 

bilincinde olduğumuzdan yıl içerisinde belirli aralıklara tamam-
lama ve güncelleme eğitimleri ile devam etmekteyiz.

∂ Enerji tasarrufu, dijitalleşme, çevre kirliliği ve bacanın 
 ilişkisi hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Çevre kirliği ile baca bir bütün olarak düşünülmeli, çünkü ya-
kıcı cihazı iyi analiz etmiş bir bacacı en doğru bacayı tasarla-
yarak, egzos emisyon değerlerini en doğru seviyede kalmasını 
sağlayabilir, dediğim gibi burada en önemli unsur bacacının ya-
kıcı cihazı iyi analiz edip nasıl bir bacaya ihtiyaç duyulduğunu 
bilecek bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir.

"SEKTÖRÜMÜZDE, TAMAMEN BAYİ ALT YAPISIYLA 

ÇALIŞAN NERDEYSE TEK FİRMAYIZ"

∂ Sektöre sunduğunuz ürün ve hizmetleriniz için sağladığınız 
 satış sonrası ve satış öncesi hizmetleriniz hakkında bilgi 
 alabilir miyiz?

Sektörümüzde, tamamen bayi alt yapısıyla çalışan nerdeyse 
tek firmayız diyebiliriz, bu da bizim satış öncesinde bayilerimiz 
tarafından, müşterilerimizin ihtiyacı olan en doğru bacayı ta-
sarlamaları, bunları müşterilerimize en iyi şekilde anlatmalarını 
sağlamaktadır. Satışın gerçekleşmesinden sonra, sahaya bayi-
mizin söz verdiği günde hasarsız (tüm ürünlerimiz Euro palet 
üzerinde koli ile sevk edilmektedir.) bir şekilde teslim edilmesi 
sağlanmaktır. 

∂ İleriye dönük hedefleriniz nelerdir?

Türkiye de baca konusunda öncü kuruluşlarından olan firmamız, 
iç piyasada kalite ve standartların en doğru en güvenilir şekil-
de uygulamasını yapmaya devam ederken, şimdilik üretiminin 
%50’sini ihraç ederken amacımız, ihracat oranlarımızı %80’lere 
ulaştırarak, Türk markasını tüm dünyaya duyurmaktır.

∂ Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz…
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Dosya konumuz kapsamında Falken Baca Sistemleri Genel 
Müdür Yardımcısı Deniz Sarıtaş ile bir röportaj gerçekleştirdik. 
Baca sistemlerinin kurulumlarını açıklayan birçok standart bu-
lunduğuna değinen Sarıtaş ülkemizdeki baca firmalarının ve 
denetleyici kuruluşların göstereceği özenle beraber standart-
lara uyum sağlama konusunda sıkıntı yaşanacağını düşünme-
diğini belirtti.        

∂ İlk olarak bize ürün ve hizmetlerinizden bahseder misiniz?

Firmamız Falken baca olarak baca sistemleri, endüstriyel ve 
kendi kendini taşıyan baca sistemleri, çöp ve çamaşır şutu sis-
temleri alanlarında müşterilerine hizmet vermektedir.   

∂ Sektöre sunduğunuz ürün ve hizmetleriniz için sağladığınız 
 satış sonrası ve satış öncesi hizmetleriniz hakkında da bilgi 
 verir misiniz?

Satış öncesi uzman personellerimiz ile beraber montajın yapı-
lacağı yerde keşif yapılmaktadır. Yapılan keşif sonucu oluştu-
rulan teklifimiz müşteriye iletilir. Satış sonrası imalat, montaj, 
projelendirme, satış sonrası destek alanlarında müşterilerimize 
hizmetler vermekteyiz.  

"HAM MADDE TEDARİĞİNDE YAŞANILAN SIKINTI İSTER 

İSTEMEZ ÜRETİMİ OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR"

∂ Baca sektöründe üretim yapmanın zorlukları nelerdir?

Baca sektöründe üretimin ana hammaddesi paslanmaz çeliktir. 
Ülkemizde paslanmaz çelik dış ülkelerden ithal edildiği için pa-
halı ve tedariği zor bir malzemedir. Ham madde tedariğinde ya-
şanılan bu sıkıntı ister istemez üretimi olumsuz etkilemektedir. 

∂ Bacalarda olması gereken özellikler nelerdir?

Bacalar ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olarak imal edi-
lip uygulanması gerekmektedir. Bacalar içerisindeki atık gazın 
ve yoğuşma suyunun emniyetli bir şekilde dışarı atılmasını sağ-

lamalıdır. Baca malzemeleri modüler olmalıdır ve gerektiğinde 
değiştirilebilmelidir. Bacalarda ilgili yerlerde yeterli miktarda 
müdahale kapakları koyulması gerekmektedir. Baca kesiti ve 
konstrüksiyonu EN 13384 (DIN 4705)’e göre hesaplanıp tayin 
edilmelidir. 

∂ Baca kurulumundaki standartlar nelerdir? 
 Ülkemizde bu standartlara uyum sağlanıyor mu?

Baca sistemlerinin kurulumlarını açıklayan birçok standart bu-
lunmaktadır. Bu standartlardan bazılarına kısaca değinecek 
olursak TS EN 1443 standardında bacalar hakkında bilgilere yer 
verilmiştir.  TS EN 1856-1 standardı metal bacalar için kuralları 
içermektedir. TS EN 13384-1 standardı bacalar için kesit hesa-
bı konusunu kapsamaktadır. TS EN 15287 standardı bacaların 
tasarımı, montajı ve hizmete alınması konularını içermektedir. 
TS EN 13084-7 standardı ise serbest duran bacalar konusunda 
bizleri bilgilendirmektedir. 

Ülkemizde geçmiş yıllara nazaran son dönemlerde yapılan baca 
uygulamaları, gelişen standart ve yönetmelikler ile beraber 
belgeli baca firmaları tarafından yapılmaktadır. Biz Falken Baca 
olarak bünyemizde baca standartları konusuna hâkim perso-

  "Biz Falken Baca olarak 

NÜKTE KURTCU
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neller bulundurmaktayız ve yapmış olduğumuz uygulamaların 
bu standartlara uygunluğu konusuna özen göstermekteyiz. 
Ülkemizdeki baca firmalarının ve denetleyici kuruluşların bu 
konu hakkında göstereceği özenle beraber standartlara uyum 
sağlama konusunda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmemekteyim.        

"DENETİMLER BACA STANDARTLARINA UYGUN 

YAPILDIĞINDA KALİTEYİ VE GÜVENİ ARTIRACAKTIR"

∂ Peki denetimler konusunda ne düşünüyorsunuz?

Son dönemlerde değişen baca kontrol yönetmelikleri gere-
ği baca firmalarının yapmış olduğu uygulamaların kontrolleri 
akredite olmuş kontrol firmaları tarafından şantiyelerde yapıl-
maktadır. Bu akredite kuruluşlar bacaları hesapların kontrolü, 
montajın uygunluğu ve bacanın sızdırmaz özellikleri konuların-
da denetimlerini yapmaktadır. Bence bu denetimler baca stan-
dartlarına uygun yapıldığında kaliteyi ve güveni artıracaktır. 

∂ Bacalarda verimlilik denilince ne gibi kriterler mevcut?

İlk önce bacaların verimli çalışması için tasarımının önemi çok 
büyüktür. İlgili standartlara göre baca tasarımı yapılmalı ve atık 
gazın en uygun şekilde atmosfere atılacağı bir baca kesiti belir-
lenmelidir. Doğal ve çevresel faktörlerde bacanın verimli çalış-
masına olumlu ya da olumsuz etki edebilmektedir. Bunlara ek 
olarak yanma sonucu oluşan atık gazlar sıcaklıklarından dolayı 
yüksek bir enerjiye sahiptirler. Bu enerjinin ısı geri kazanım ci-
hazları ile geri dönüşünün yapılıp bacaya verilmesi daha verimli 
bir sistemin oluşmasına olanak sağlamaktadır. 

"EMİSYON ÖLÇÜMLERİNDE SINIR DEĞERİNİ AŞAN 

BACALAR ANLIK OLARAK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 

BAKANLIĞI TARAFINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR"

∂ Enerji tasarrufu, çevre kirliliği ve bacanın ilişkisi 
 hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Hem günümüz hem de geleceğimizin en önemli konularında 
olan enerji tasarrufu konusunda atık gaz sistemlerinde yaşa-
nılan kayıplarda dikkate alınmalıdır. Bu kayıplar baca sistem-
lerinin doğru bir şekilde tasarlanması ve ilave cihazların kul-
lanılması birlikte en aza indirilebilir. Çevre kirliliği konusunda 
bakanlık tarafından sanayi bölgelerindeki bacaların emisyon 
ölçümleri alınmaktadır. Emisyon ölçümlerinde sınır değerini 
aşan bacalar anlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafın-
dan takip edilmektedir. 

∂ Falken Baca Sistemleri’nin 2020 yılı için plan ve 
 projeleri nelerdir?

Falken Baca olarak yurtiçinde tamamlamış olduğumuz projeler-
de kendimizi kanıtladığımızı düşünüyoruz ve 2020 yılı itibariyle 
de yurtdışında da gerçekleşecek yeni projelerde kendimizi gös-
termek istiyoruz. Rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı günü-
müz dünyasında yerli imalatımızı yurtdışı pazarlarında satarak 
hem kendimize hem ülkemize değer katmayı planlıyoruz. 

∂ İlave etmek istediğiniz bir konu var mı?

Firmamıza göstermiş olduğunuz ilgiden ve böyle bir platformda 
firmamızı tanıtma imkânı sunduğunuzdan dolayı teşekkür ederiz. 

∂ Biz de size katılımınız için çok teşekkür ediyoruz…
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Bu ay bir diğer röportajımızı da Bacamer Genel Müdürü Halim 

Okcan ile gerçekleştirdik. Okcan, müşteri memnuniyetinin bir 

firmaya katkılarıhakkındaki görüşlerini, satış öncesi ve sonrası 

hizmetlerini ve Bacamer’in önümüzdeki dönem planlarını biz-

lerle paylaştı.

∂ Bize firmanızın ürün ve hizmetlerinden bahseder misiniz?

Bacamer, baca sistemleri alanından sistem tasarımından, 

ürün, montaj hizmeti, raporlama çalışmalarıyla öncelikle iş 

kolumuzda mekanik proje, taahhüt ve uygulama, inşaat fir-

maları ve tabiki İhtiyacı olan tüm kurum ve kuruluşlara hizmet 

vermekteyiz. 

"BİR MÜŞTERİMİZİN BİZİMLE İLK İŞ BİRLİĞİ YAPMA 

DENEYİMİNİ YAŞAMASINA KADAR OLAN SÜREÇTE 

GERÇEKTEN ÇOK EMEK HARCIYORUZ"

∂ Firmanızı rakiplerinden ayıran en büyük özelliği nedir?

Bacamer markasıyla biz dünya standartlarında ürün ve hizmet 

üreten firma olma hedefiyle hizmet kalitemizle sektörde öne 

çıkamaya devam etmekteyiz. Ayrıca Alman pazar lideri Eka 

Edelstahlkamine GmbH Firması’nın Türkiye Koordinatörü gö-

revini de yürütmekteyim ve Bacamer olarak bizde Türkiye’de 

Eka’nın partneriyiz.  

Firmamız bu yılın ilk döneminde önemli bir iş birliğine imza 

attı. Bacamer, Almanya’da Avrupa pazar lideri olan Eka Baca-

dan sonra, Kutzner + Weber Firması’yla da iş birliğine karar 

verdi. Kutzner + Weber’in Motorlu Klape ürünü ile müşteri-

lerine projelerinde değer sağlamaya devam edecek. Tip serisi 

MUK Ateşleme alevi olan ve yoğuşma suyu oluşumlu cihazlar 

için veya kaskad sistemleri için kullanılan Kutzner + Weber’in 
Motorlu Klape metalik sızdırmaz, kondensata karşı dayanıklı 
özelliklere sahip. Vakum basınçlı ve yüksek basınçlı baca gazı 
sistemleri için Kutzner + Weber’in Motorlu Klape ile Firmamız 
sektör faaliyetlerine değer katmaya devam edecek.

2015 yılında markalaşma konusunda başladığımız yolculuğu-
muzda; markanın öneminin her geçen gün daha iyi kavrandığı 
süreçlerle ilerleyerek 4 yılda sektörümüzde geldiğimiz nokta 
bizim için çok sevindirici. Markalaşıp farklılaşarak başarılı olu-
nacağının farkında olarak, tüm ekibimizde de oluşturduğumuz 
bilinçle teslim ettiğimiz projelerimizde müşterilerimize en iyi 
hizmetleri sunduk. Bir müşterimizin bizimle ilk iş birliği yap-
ma deneyimini yaşamasına kadar olan süreçte gerçekten çok 
emek harcıyoruz ama ilk işimizi alıp sözümüzle anlatmamızın 
üzerine kendimizi işimizle anlattığımız süreci yaşamak bambaş-
ka… Bizi tercih eden müşterilerimiz için geçmiş deneyimleri ve 
bu deneyimlerde yarattığımız etkilerin zaman içinde bize bir 
kimlik kazandırdığının, sektörde Bacamer ismi ile ilk akla gelen 
şeylerden birisinin de bu olduğunun farkındayız.

"MARKANIZLA YARATTIĞINIZ İMAJ, 

SİZİN SAHİP OLDUĞUNUZ BULUNMAZINIZDIR"

Hemen her kuşaktan insanın ilgisini çekmeyi başarmış ünlü ya-
zar Stephen King marka için şöyle demiş: “Bir ürün bir fabri-
kasyondan çıkmış bir şeydir, bir marka ise müşteriler tarafında 
alınan bir şey. Ürün rakiplerin kopyasıdır, marka ise biriciktir. Bir 
ürün çabuk demode olur, marka ise ebedidir.” Biz bu sözleri 
kendimize rehber edindik. Evet, ürününüzün alternatifleri her 
zaman olacaktır. Ama markanızla yarattığınız imaj, sizin sahip 
olduğunuz bulunmazınızdır. Yani markanız tüketici kitlenizin 

 “Bizi tercih eden 
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ürüne ilişkin fikridir. Sektörümüzde ürün kalitesinin kabul edile-
bilir standartlarda yetinilebilirken, hizmet kalitesinin en önemli 
konu olduğunu Bacamer olarak her daim hatırlattık, bununla 
ön plana çıktık ve de bu çabayla devam edeceğiz.

∂ Sektöre sunduğunuz ürün ve hizmetleriniz için sağladığınız 
 satış sonrası ve satış öncesi hizmetleriniz hakkında bilgi 
 verir misiniz?

Bacamer’de yönetim olarak biz biliyoruz ki, başarılı olmak için 
firmanın yapması gerekenler, müşterilere doğru davranmak, 
onlara yakın olmak, çalışma sonrasında da iletişim halinde ola-
rak projeye dair tecrübe paylaşımını yapmak, hizmet kalitesini 
arttırmak için projelere özelde çözümler sunmaktan çekinme-
mek ve özetle müşteriye değer vermektir. Hepimiz satın aldığı-
mız ürün ve hizmet bize sunulurken bunları aldığımız firmanın 
en önemli müşterisi gibi hissetmek isteriz. Bizimle ilk etkileşimi 
kurduğu andan itibaren biz çalıştığımız bireysel bir ev baca sis-
teminden tutun da bir fabrika projesine kadar aynı özeni gös-
terme prensibindeyiz. 

"ÜLKEMİZİN GÜCÜNE İNANIYOR FİRMAMIZ VE 

SEKTÖRÜMÜZ İÇİN 2020’NİN UMUT VERİCİ OLDUĞUNU 

DÜŞÜNÜYORUZ"

∂ Bacamer’in 2020 yılı planları ve projeleri nelerdir?

Ülkece zor zamanlardan geçtiğimizin farkındayız, dünyadaki 
küresel krizlerden tabi ki gelişmekte olan bir ülke olarak biz-
de etkilenmekteyiz bu durum karşısında   yapılması gerekenin 
yine birbirimize tutunmak olduğunu düşünüyoruz. Kaynakları 
en verimli kullandığımız, israfın her türlüsünden kaçınacağımız 
bütçe yönetimleriyle ayakta kalmayı başararak, emin adımlarla 
yatırımlarımıza devam etmek zorundayız. Ülkemizin gücüne 

inanıyor firmamız ve sektörümüz için 2020’nin umut verici ol-
duğunu düşünüyoruz.

∂ Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz…



E
-posta ile tanıtım hala 
pazarlamacıların en 
etkin silahlarından biri, 

zira birçok pazarlama profes-
yoneli hala e-posta ile yapı-
lan pazarlama aktivitelerinin 
yatırım geri dönüşlerinin 
diğerleri alternatifler ile kar-
şılaştırılamayacak kadar çok 

yüksek olduğunu söylüyorlar.  
Hala birçok farklı araştırma, 

kullanıcıların neredeyse %60’ının 
kararlarının pazarlama e-postaları ile şekillendiğini söylüyor.

Teknoloji ve tercihlerdeki değişimlere paralel olarak da, kullanı-
cıların tercihlerini etkileyen e-postaların özellikle tasarımlarında 
önemli değişimler meydana geliyor. İşte bu değişimleri aşağıda 
size sıralamaya çalıştım;

• Kişiselleştirme her zamankinden daha fazla önem kazanıyor, 
 Adobe’nin araştırmasına göre  e-posta listelerinden çıkan 
 müşterilerin %33’ü kendilerine uygun olmayan ürünler ile 
 ilgili bilgi içeren e-posta aldıklarını söylüyorlar, 
• E-postaların gövde metinlerinde büyük resimlerin 
 kullanılması kullanıcının e-postalara daha fazla ilgi 
 göstermesine sebep oluyor,
• E-postalarda video bulunması kullanıcılar daha fazla 
 cezbediyor, Hubspot’un araştırmasına göre  kullanıcıların 
 % 54’ü e-postalarda video görmekten hoşlanıyor,  
• E-posta konu satırında bir emoji kullanan markaların %56’sı, 
 kullanmadıkları zamandan daha yüksek bir açılma orana 
 sahip olduklarını söylüyor ,
• Hover effektleri (Mouse ile üzerine gelindiğinde değişen 
 resimler) olan e-postalar diğerlerine göre daha fazla 
 tıklanma oranlarına sahipler,
• Son dönemde özellikle güncel e-posta servisleri tarafından 
 sunulan +  düğmesi, gittikçe daha  fazla pazarlamacı 
 tarafından tercih ediliyor , bu düğme ile daha fazla detaylı 
 bilgi almak isteyen kullanıcının hemen bilgiye ulaşmasını 
 sağlıyor,

• E-postalar içerisinde özellikle hareketli imajlar ve videolar 

 gösterebilmek için animasyonlu GIF’lerin kullanımı artıyor.

Günümüzde pazarlamacıların % 80’i pazarlama bütçelerinin 

%20’sini e-posta ile tanıtım için harcıyorlar. Dolayısıyla bu ara-

cın avantajları tartışılamaz. İşte bu aşamada sorulması gereken 

soru şu; “Biz e-posta tanıtım kampanyalarını hazırlarken bu 

trendlere ne kadar uyumlu e-postalar kullanıyoruz?”

1 https://hackernoon.com/6-email-marketing-trends-to-grow-your-business-in-2019-38c0df894030

2 https://theblog.adobe.com/love-email-but-spreading-the-love-other-channels/

3 https://blog.hubspot.com/marketing/video-marketing-statistics?__hstc=194965746.5fe6b7a1a802994f5de0cff5e01cd

 aa2.1542223599992.1546460017276.1547577865169.7&__hssc=194965746.2.1547577865169&__hsfp=3606694521#sm.0000h

 4rgwfoa1fouwqm23llpma557

4 https://useinbox.com/tr/2019-icin-e-posta-pazarlama-istatistik-listesi/

5 https://www.relateddigital.com/e-mail-design-trends-2019-2020

6 https://resources.emailmonks.com/infographics/email-design-trends-2019.html

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Yüksekbilgili

Pazarlama Danıșmanı ve Eğitmen

Nișantașı Üniversitesi

zeki@yuksekbilgili.com

yuksekbilgili@gmail.com 

http://www.yuksekbilgili.com
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İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği 
(İSİB)’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da ger-

çekleştirdiği İSİB Sektör Buluşması 2019 
etkinliği 21-22 Ekim tarihleri arasın-
da Antalya Calista Luxury Resort 
Hotel’de İSİB üyeleri, sektör dernek 
temsilcileri ve sektör basınının ka-
tılımı ile gerçekleşti. Birçok değerli 
sunumun yer aldığı toplantı İSİB Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Hakkı 
Şanal’ın açılış konuşması ile başladı. 

Şanal konuşması sırasında, "Birlikte 
Daha Güçlüyüz" diyerek, sektörün yurt 

dışında birlikte hareket etme kültürünü ka-
zandığını ifade etti.

Toplantının ilk gününde ilk sunumu ‘’Güncel 
Dünya ve Türkiye Ekonomisi’’ başlıklı ko-

nuşması ile Ekonomist Ali Orhan Yalçın-
kaya gerçekleştirdi. Küresel ekonomik 
görünüm ile başlayan Yalçınkaya 
küresel faaliyet göstergeleri, küresel 
enflasyon, dünya ticareti, küresel 
ekonomik görünüm, yeni ekonomi 
programı, GSYH büyüme, ekonomik 
büyümeye katkılar, net ihracatın bü-
yümeye katkısı, sektörlerin büyüme-

ye katkıları, dış ticaret, sanayi üretimi, 
enflasyon, yatırımlar ve faiz gibi birçok 

önemli konuda ayrıntılı bir sunum gerçek-
leştirdi. Yalçınkaya en büyük problemin kü-

resel borç olduğunu belirtti.

İlk gündeki ikinci sunum ise Yönetim Da-
nışmanı Tunç Vidinli Tarafından gerçek-
leştirildi. Vidinli ‘’Aile Şirketlerinde Ku-
rumsallaşma’’ konusuna ayrıntıları ile 
değinerek, gelen soruları yanıtladı. 
Aile şirketlerini güçlü kılıp ilerilere 
taşımanın yöntemleri, patronların 
kendilerinden sonra gelecek yöne-
ticiyi hazır etme süreçlerini, aile şir-
ketlerinin +2 kuşak ileri gitmesinin 
iki yolunu örneklerle anlatmasının 
yanı sıra kuvvetli yönetici nasıl olunur 
ve kurumsal yönetim nedir gibi sorulara 
da yanıt verdi.

Bir diğer sunum ise ‘’Nasıl Bir Büyüme İle 
Geleceği Yürümeliyiz?’’ sorusunu konuş-
ması ile yanıtlamaya çalışan Ekonomist, 
Akademisyen ve Yazar Prof.Dr. Emre 
Alkin tarafından gerçekleştirildi. 
Prof.Dr. Emre Alkın; İklimlendirme 
sektörünün kendini geleceğe hazır-
laması gerektiğini, sektör ürünleri-
nin önemli bir role sahip olacağını, 
Türkiye’de doğalgaz enerjisini kulla-
nan binaların yüzde 80'inde enerjinin 
verimsiz kullanıldığını, iklimlendirme 
ürünlerinde ciddi bir enerji sarfiyatı oldu-
ğunu söyledi.

Birinci günün son sunumu ise ASO, Araştırma ve
Yönlendirme Müdürlüğü’nden Ayşe Arzu Teymuroğlu tara-
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fından yapıldı. Sunumun içeriği ‘’Avru-
pa İşletmeler Ağı Bilgilendirmesi’’ idi. 

Teymuroğlu; 2008 yılından bu yana 
Türkiye’de KOSGEB ulusal koordi-
natörlüğünde faaliyet gösteren Av-
rupa İşletmeler Ağı (AİA)KOBİ’leri; 
AB mevzuatı, politikaları, hibeleri, 
kredileri ve ihaleleri konusunda 
bilgilendirmek, ticari-ekonomik iş 
birliklerini geliştirmek, inovasyon 

ve teknolojik altyapıları geliştirmek, 
Ar-Ge (H2020) teklif çağrılarına or-

tak proje sunulması-yürütülmesi ama-
cıyla Avrupalı ve Türk firmaların arasında 

iletişim sağlamak olduğunu belirtti.

İkinci günün ilk sunumu ise Fatih Yumuş 
tarafından ‘’Devlet Yardımları’’ ko-

nusunda gerçekleşti. Fatih Yumuş; 
‘’Son 1 yılda 12 bin 225 firma 
devlet yardımlarından yararlandı. 
Yaklaşık 2.5 Milyar TL yardım ya-
pıldı. Hedef, 3 Milyar TL yardım 
yapmak. İhracat yapan firmaların 
yüzde 15’i yardımlardan fayda-
landı.’’ dedi. Firmalara yurt dışı 

fuar, pazar araştırması, birim des-
teği, pazara giriş belgeleri, tasarım 

desteği, urge desteği, sektörel ticaret 
heyeti, alım heyeti ve yeşil pasaport ko-

nularında destek verildiğini söyledi.

‘’SEKTÖR STRATEJİ BELGE ÇALIŞMASI 
BİLGİLENDİRMESİ’’
Toplantının bir konuşması da İSİB Yöne-
tim kurulu Başkan Yardımcısı Ali Me-
tin Duruk tarafından yapıldı. Duruk 
“İklimlendirme sektörü, 2010 yılında 
yayınlanan 1. sektör strateji belge-
sinin ardından, bugün 2. belge için 
çalışmalara başlandı. 2. sektör strate-
ji belgesi sektör dernekleri ve vakıfla 
birlikte hayata geçirilecek. Sektörün 
önümüzdeki 5-6 yıl boyunca neler 
yapması lazım, bunları belirleyeceğiz.” 
dedi. 

Günün İkinci sunumu ‘’Sektör Strateji Belgesi’’ 
başlığı altında Hakan Zobu tarafından ya-
pıldı. İklimlendirme sektör stratejisi çalış-
malarında izlenecek olan metodolojinin 
temellerini anlatan Zobu, strateji ve 
yükseltme planı süreç şemasını katı-
lımcılarla paylaştı ve sektörün küresel 
ticaret büyüklüğü ve yönü ile sektörü 
etkilen teknolojik ve ticari gelişmeler 
hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra kürsüye gelen ve Exim-
bank Bilgilendirmeleri (Krediler, Sigorta) 
hakkında bilgi veren Eximbank Antalya 
Şubesi Müdürü Ahmet Aydınlı; Eximbank'ın 
son iki yıldır şubeleştiğini, ülke genelinde 17 şube 
ve 15 adet irtibat bürosu ile mal üretip ihraç eden 
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üreticilere ve hizmet ihraç eden ku-
ruluşlara hizmet verdiklerini söy-
ledi. Aydınlı, ihracatçılara yurt içi 
kredileri, alacak sigortası ve yurt 
dışı kredi konularında hizmet 
verdiklerini söyleyerek ihracatçı-
ların yararlanabileceği yeni ürün 
paketleri hakkında da bilgi verdi. 

Aydınlı, ihracatçının gerek ticari 
riskler gerekse politik riskler nede-

ni ile uğradıkları zararın da yüzde 90 
oranında tazmin edildiğini, tüm şube 

ve irtibat bürolarından yardım alabile-
ceklerini söyledi.

Bir diğer konuşmacı olan, Hannover 
Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. Sodex 

Fuarları Direktörü Toros Utku, 
Antalya’da gerçekleşen İSİB 
Sektörel Buluşması’ndaki ko-
nuşması sırasında; İstanbul’da 
düzenlenecek olan bir sonraki 
ISK SODEX Fuarı'nın 29 Ey-
lül-2 Ekim 2021 tarihleri ara-

sında olacağını söyledi. Utku; 
2-5 Ekim tarihleri arasında dü-

zenlenen İstanbul Sodex Fuarı'nda 
ziyaretçilerin %93'ünün fuardan 

memnun ayrıldığını ve bir sonraki fuara 
geleceklerini belirtti. 

‘’KÖPRÜLER KURMAK’’

Eurovent Derneği Başkanı Naci 
Şahin toplantıda gerçekleştir-
diği konuşmasında; Eurovent 
Summit Zirvesi'nin 2020 yılında 
22-25 Eylül tarihleri arasında 
Antalya'da yapılacağını duyurdu. 
4.sü düzenlenecek olan zirvenin 

sloganının, Türkiye'nin coğrafi 
konumu nedeni ile "Köprüler Kur-

mak" olarak belirlendiğini söyledi. 
Sektör dernekleri ve Birlik'in zirveye 

katılımın çok önemli olduğunu belirten 
Şahin, konusunda uzman temsilcilerle istişa-

re etme ve network genişletme imkânı 
elde edileceğini söyledi.

Dördüncü sunum ‘’Kurumsal De-
ğişim’’ hakkında oldu. Konuş-
macı CCA, Corporate Change 
Acedemy Kurumsal Değişim 
Akademisi’nden Bahadır Kayan 
global trendlerden bahsetti ve 

çeviklik, kalıcılık, yetkinlik, pratik-
lik ve verimliliğin firmalar açısın-

dan önemine değindi.

‘’DİJİTALLEŞEN DÜNYADA BİM’’

BİM (Bina Modelleme) ve kütüphane konu-
su hakkında bir konuşma gerçekleştiren ISKAV Yönetim Kurulu 
Başkanı Taner Yönet; bu konularda sektörün çalışmalara başla-
dığını söyledi. Dijitalleşen dünyada BİM'in önemli bir konu ol-

duğunu vurgulayan Yönet, BİM kütüp-

hanelerine üreticilerin ürün gruplarını 

yerleştirmek için çalışmaların baş-

layacağını belirtti. Eurovent ile bu 

konuda iş birliği içinde olunacağını 

ve bu durumun uluslararası boyutu 

olan bir altyapının oluşturulmasını 

sağlayacağını da kaydeden Yönet, 

sektörün güçlü yapısının cazibesini 

de kullandıklarının altını çizdi. Taner 

Yönet, sektörün BİM konusunda geç 

kalmadığını, bu dijital dünyaya hızlı bir şe-

kilde gireceklerini ve 3. URGE projesi ile birlikte 

hayata geçeceğini ve iklimlendirme 

sektörünün İSKAV’a verdiği görevin büyük bir 

ciddiyetle yürütüldüğünü belirtti.

BIM Bina Bilgi Modellemesi hakkın-

da İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 

Saymanı Ahmet Cemal Akçakaya, 

Dijital İKİZ kavramını açıkladı. 3D 

Mevcut durum modelleri, 4D İş 

programı, 5D Maliyet tahmini, 6D 

Sürdürülebilirlik, 7D Bine işletmesi 

başlıklarının açıklamalarını yaptı.

‘’İSİB STANDLARI TÜM 

ZİYARETÇİLERE AÇIK’’

Toplantının kapanış konuşmasını gerçek-

leştiren İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 

Hakkı Şanal, sektörün 2019 yılını ihracatın ithalatı karşılama 

oranında artıya geçerek kapatmayı hedeflediğini belirtti. Şa-

nal, şu an %97,2 seviyesinde olduklarını söyledi. 2019 yılı İSİB 

faaliyetlerini üyelere aktaran Şanal, yeni yılda da Finlandiya, 

Norveç, Ürdün, Brezilya, Mısır, Macaristan, İngiltere/İrlanda ve 

Güney Afrika Cumhuriyeti'ne Sektörel Ticari Heyet; Kenya, 

Angola, Cezayir ve Senegal'e Türkiye Tanıtım Grubu Organi-

zasyonu; InterClima, Pakistan HVACR, AClima, ASHRAEHVACR 

ve Chillventa fuarlarına da Milli Katılım Organizasyonu düzen-

leyeceklerini duyurdu. Şanal ayrıca The Big Dubai, Aquatherm 

Moscow, Climateword Moscow, ARBS Avustralya, Aquatherm 

Kiev, West Africa HVAC Expo fuarlarında da İSİB standlarının 

tüm ziyaretçilere açık olduğunu vurguladı.

Katılımcılar ve İSİB Yönetim ve Denetim Kurulu arasında so-

ru-cevap şeklinde ilerleyen sektör buluşma toplantısı yönetim 

ve denetim kurulunun görüşlerini tek tek bildirmesi ile son 

buldu.
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Aldağ A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu: "Bu tür organi-

zasyonları gerçekleştirmek her dönemde zordur. Hele ki içinde 

bulunduğumuz dönemde biraz daha zor. Dolayısıyla bu dö-

nemde sorumluluk almak elbette ki bize düştü. Asli görevlerini 

yerine getirmeyen kurumlar var olduğu sürece bireysel inisiya-

tifler her zaman sorumluluğu üstlenmek durumunda. Bu bağ-

lamda ISK-SODEX bu sene de olanca çabamızın neticesinde 

tam bir bayram havasında geçti. Sektörün tüm paydaşlarının 

bir araya geldiği, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu sosyal-

leşme ortamının yaratıldığı sektörün en büyük organizasyonu-

na yakışır bir atmosferde gerçekleşti" dedi.

Dağoğlu; "Biz bu sene de aynı yerimizde, 650 m2 stant ala-

nımızda boy gösterdik, bununla birlikte geçen seneki ana is-

kelete bazı ufak ayrıntılar da ekledik. Biraz daha ekolojik bir 

ortam yarattık. Nitekim konsept itibariyle yine Türkiye’nin sayılı 

fuar stantlarından birisini daha ortaya çıkartmış olduk. Bununla 

birlikte Türkiye’nin ulusal TV kanalları, standımızdan üç gün 

boyunca canlı yayın yaptı ve bu vesileyle sektörümüzün fuarı 

Türkiye kamuoyunun gündemine taşınmış olduk. Ayrıca fua-

rın 3. günü ALDAĞ özel oturumunda düzenlenen seminerde 

“Mekanik Tesisatta Dijitalleşme’ konusu işlendi. Aynı zamanda 

TB1 sınıfı Klima Santralimizi ilk defa görücüye çıkardık. Bunla-

rın yanı sıra Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden Makine 

Mühendisliği bölümü öğrencilerini fuara getirdik. Öğrenciler 

burada hem seminerlerimizde izleyici olarak bulunup hem de 

bizimkinin yanında dilediği standı gezip sergilenen cihazlar ve 

firmalarla ilgili bilgi sahibi oldular. Belki de birçok üniversite 

öğrencisi bu vesileyle ilk defa sektörümüzle tanışmış oldu. ISK-

SODEX Fuarındaki geniş çaplı sponsorluk, tanıtım ve eğitim fa-

aliyetlerimiz önümüzdeki yıllarda da aynen bu şekilde devam 

edecek." şeklinde açıklamalarına devam etti.

ALDAĞ A.Ş.’NİN AR-GE MERKEZİ OLMASI 

YALNIZCA MALUMUN İLANI

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 

Hakkında 5746 Sayılı Kanun, Türkiye’nin teknoloji yoğun üre-

timinin geliştirilmesi, bu doğrultuda Ar-Ge insan kaynaklarının 

güçlendirilmesi, kalite standartlarının yükseltilmesi ve ulus-

lararası rekabetçiliğin artırılması, inovatif girişimciliğin teşvik 

edilmesi ve neticesinde ülkemize yabancı yatırımların, döviz 

girdisinin artırılması gibi amaçlara yönelik olarak yayımlan-

mıştı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel 

Müdürlüğü tarafından alınan başvurular gerekli prosedürler-

den ve denetimlerden geçirilerek sonlandırılmaya başlamıştı. 

ALDAĞ A.Ş.,’nin Ar-Ge Merkezi olma başvurusunun ardından 

gerekli işlemler ve denetimler yapılarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından belge-

lendirme işlemlerimiz tamamlandı. Bakanlık tarafından Ar-Ge 

Merkezi belgelendirmesini almadan çok önce, yazılım, dona-

nım altyapısından insan kaynaklarına kadar, çok büyük bir yatı-

rımla güçlendirdiğimiz Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi’miz, TB1 ısı 

köprüsüzlük sınıfında geliştirilen klima santralimiz, ilk yerli EC 

fanlı fancoil cihazımız gibi çok önemli başarılara imza atmıştı. 

Şimdi, Türkiye iklimlendirme sektörünün belgelendirilmiş Ar-

Ge Merkezi sahibi kuruluş olarak, katma değeri yüksek yeni 

ürün ve teknolojiler geliştirerek, sektördeki öncü misyonumuzu 

en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda 

değerlendirildiğinde aslında bizim Ar-Ge Merkezi statüsü ka-

zanmış olmamız sadece bürokratik bir süreç olmaktan ibaret. 

Yani fiiliyatta uzun zamanda yürütülen süreçlerin resmiyette de 

belgelendirilmesi meselesidir. 
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YENİ FABRİKAMIZDA TB1 SINIFI YENİ SANTRALLERİMİZ 
İLE ÜRETİME DEVAM EDECEĞİZ
ALDAĞ A.Ş. klima santrallerinin TB1 (Isı Köprüsüzlük)-T2 (Isı 
Geçirgenlik) sınıfına giren değerleri, Eurovent tarafından test 
edilerek belgelendirildi. Eurovent, EN 1886 standardına göre 
gerçekleştirdiği testler sonucu ALDAĞ A.Ş. Klima Santrallerinin, 
enerji verimliliğini kanıtlayacak performans değerlerini doğrula-
dı. Yapılan testler neticesinde, ALDAĞ A.Ş.’nin yeni nesil klima 
santrallerinin; özel tasarımlı ısı köprüsüz panel yapısı ve patentli 
vida saklama haznesiyle, TB1 sınıfında, 0,8 gibi yüksek bir değer 
ile yer aldığı görüldü. Bunun yanı sıra ALDAĞ klima santralleri-
nin, 50-60 mm kaya yünü izolasyonla ulaşılabilecek en iyi sınıf 
olan T2’de yer aldığı da belgelendirilen performans değerleri 
arasında. ALDAĞ yeni nesil klima santralleri, 60 mm kaya yünü 
izolasyonuyla T2 sınıfında 0,8 W/mK değeriyle yer alıyor.

ALDAĞ klima santralleri gövde hava kaçağı testleri neticesinde L1 
değerini sağlayarak bu sınıf için en üstün performansta olduğunu, 
ayrıca gövde mekanik dayanımı konusunda, çelik profilli sağlam 
yapısıyla D1 sınıfında yer alarak, dayanıklılık iddiasını kanıtladı.

ALDAĞ A.Ş.’nin geliştirdiği, EC motorlu, yüksek verimli, sessiz, 
özel dizayn panjurlu Fancoil ünitesi ile dünya pazarlarını hedefli-
yoruz. Özellikle giderek artan LEED, BREEAM gibi yeşil bina ser-
tifikasyonlarının şart koştuğu enerji verimliliğini en üst düzeyde 
sağlayacak fancoil talebini karşılamak ve dünya fancoil pazarın-
daki rekabete ayak uydurabilmek için, Ar-Ge ve İnovasyon Mer-
kezimiz, daha sessiz, çok yüksek verimli, kademesiz, oransal debi 
kontrollü yeni bir cihaz tasarımı üzerine çalıştı ve Türkiye’nin ilk 
yerli EC fanlı fancoil cihazını geliştirdi. Bu cihazla, yıllık elektrik 
tüketiminde, şu an kullanılan 3-5 hızlı motorlara göre %50, kar-
bondioksit emisyonunda %50, gürültü seviyesinde 3 dB’e (A) 
kadar, odanın klimatize edilmesi sırasında geçen sürede on-off 
3 hızlı motora göre %30, motorun başlangıçta çektiği akımda, 
on-off motorlara göre %75 azalma kaydedildi.

ALDAĞ A.Ş. İSKİD BIM KÜTÜPHANESİNDE KENDİ ÜRÜN
GAMINDA YER ALAN İLK VE TEK YERLİ, MİLLİ SERMAYELİ 
FİRMADIR
ALDAĞ A.Ş. Ar-Ge ve İnovasyon kültürü, çağın gereklerini, bu-
gün ve yarın için müşteri talep ve beklentilerini, yarım asrı aşkın 
büyük bir birikimin ve yüksek donanıma sahip teknik kadro-
larının bilgi ve vizyon süzgeçlerinden geçirerek içselleştiriyor. 
Bunun neticesinde uluslararası alanda olduğu gibi ülkemizde 
de yaygınlaşan BIM (Building Information Modelling) çalışma-
larına veri, altyapı sağlamak amacıyla BIM Kütüphanemizi ge-
liştirdik. İSKİD URGE BIM projesi kapsamında kurulacak BIM 

Kütüphanesi’nde yer almak üzere, ALDAĞ A.Ş. Ar-Ge Grubu ve 
BIM Danışmanlarının hazırladığı 272 adet çizim ve rfa formatlı 
dosya; “akıllı eleman” bulunuyor. ALDAĞ A.Ş.’nin İSKİD BIM 
Kütüphanesinde kendi ürün gamında yer alan ilk ve tek yerli, 
milli sermayeli firma olduğunu da belirtmeliyiz. ALDAĞ A.Ş. işte 
bu BIM Kütüphanesini, proje müelliflerinin hizmetine sundu. 
ALDAĞ A.Ş. BIM Kütüphanesi, BIM akıllı eleman kütüphane-
lerinin nasıl hazırlanması, imalatçı modellerinin hangi verileri 
içermesi gerektiği konularında başarılı bir örnek olarak; BIM 
sürecine geçişte iklimlendirme endüstrisine de yol gösterecek.

ALDAĞ A.Ş. MANİSA AKHİSAR TESİSİMİZ, 
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MERKEZİ İKLİMLENDİRME 
SİSTEMLERİ ÜRETİM YATIRIMI
ALDAĞ A.Ş.’nin Manisa Akhisar’da bulunan, Türkiye merkezi ik-
limlendirme sektörünün en büyük merkezi sistem üretim yatırı-
mı olan yeni tesisi, 32 bin m² üretim alanı olmak üzere toplamda 
36 bin m² alana sahip. Enerji ve su kaynaklarının maksimum dü-
zeyde verimli kullanılması öngörülerek projelendirilen tesisimiz 
için LEED Gold Yeşil Bina Sertifikamızın başvurusu neticelenmek 
üzere. Böylelikle Manisa Akhisar tesisimiz, sektörümüzde LEED 
sertifikası almış en büyük fabrika olacak. Bu yeni tesisimizin mo-
dern üretim hatları ve gelişmiş olanakları sayesinde, bugün, AL-
DAĞ A.Ş.’nin tüm üretimi bu tesis bünyesine alınmış durumda. 
Bunun üretim planlama, lojistik olanaklar gibi pek çok avanta-
jı ile birlikte üretim hacmimizde ciddi bir genişleme kaydettik. 
Üretim hacmimizdeki artışı, yurtdışı pazarlarımızdaki varlığımızı 
güçlendirmek için bir avantaj olarak kullandık. Yurtdışı pazar 
ağımızın genişletilmesine yönelik yoğun çalışmalarımız hız kes-
meden devam ediyor. Yüksek katma değerli ürün geliştirme ça-
balarımız, artan üretim olanaklarımız ve genişleyen uluslararası 
pazarlarımız, ALDAĞ A.Ş.’yi Türkiye’de olduğu kadar uluslararası 
pazarlarda da dominant oyuncu haline getiriyor.

“HİÇBİR ZAMAN YAPTIKLARIMIZLA TATMİN OLMADIK, 
DAHA FAZLASI İÇİN DURMADAN, YILMADAN ÇALIŞMAK 
ZORUNDAYIZ.”
Son üç yılda çok fazla kulvarda büyük ilerlemeler kaydettik bü-
yük başarılar kazandık. Hiçbir zaman yaptıklarımızın bizi reha-
vete sevk etmesine müsaade etmedik. Daha yapacak çok faz-
la işimizin olduğunu biliyoruz. 5 yıllık iş planımızı birebir takip 
ediyoruz. Şu ana kadar planladığımız süreçten geri kalmadık 
hatta pek çok alanda programın önünde gidiyoruz. Gayet tabii 
Aldağ’ın son yıllardaki çıkışı sadece Türkiye sınırları içerisinde de-
ğil yurt dışında da ses getirir bir hale geldi. Aynı vizyonu paylaş-
tığımız bizleri yavaşlatmayacak dünya ölçeğinde saygınlığı olan 
yol arkadaşlarına hiçbir zaman olumsuz bakmadık, bakmıyoruz. 
Bazı adımlar için doğru zamanın gelmiş olabileceğini düşünüyo-
rum. Şartlar olgunlaşırsa Aldağ A.Ş. adına yeni süreçleri başlat-
mak konusunda hiç tereddüt etmeyeceğimizi bilmenizi isterim. 
Şirket Küresel sisteme entegre olma konusunda oldukça hazır.
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Bosch Termoteknik, T.C Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Tek-
nik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Bosch Termoteknik arasında 
yapılan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında eğitime 
verdiği desteklerle öğrencilerin daha kapsamlı ve kaliteli eğitim 
almalarına ve kalifiye insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda 
bulunmayı hedefliyor. 

Bosch Termoteknik Akademi; eğitim kurumlarına verdiği hiz-
met içi eğitim, eğitim amaçlı cihaz ve görsel materyal destekleri 
haricinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile 2016 Kasım ayında imzala-
dıkları “Eğitim Kurumları İş Birliği Protokolü” kapsamında farklı 
meslek liselerinde yenileme çalışmalarına da imza atıyor.

Bosch Termoteknik Akademi; bu iş birliği protokolü kapsamın-
da Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un da katılımıyla 27 
Eylül’de, Adıyaman Besni Osman İsot Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi Bosch Termoteknik Akademi Uygulama Laboratuva-
rı’nın açılışını gerçekleştirdi. Bosch Termoteknoloji burada, 
hem eğitim salonunu düzenledi hem de eğitim amaçlı yeni bir 
laboratuvar kurdu. Son teknoloji cihazlarla donatılmış bu sa-
londa öğrenciler; merkezi otomasyon, kontrol sistemleri gibi 
konularda eğitim alacak. 

Açılışa; Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk, Bosch Termotek-
nik Pazarlama Direktörü Ali Aktaş, Bosch Termoteknik Inovas-
yon Merkezi ve Teknik Eğitim Müdürü İbrahim Özyeşilova, ba-
sın mensupları, öğretim görevlileri ile öğrenciler katıldı. 

Bosch Termoteknik Pazarlama Direktörü Ali Aktaş eğitime verdik-

leri desteklerle ilgili “40 yıldır sürdürdüğümüz eğitim faaliyetleri-

mizi Bosch Termoteknik Akademi çatısı altında ‘Bilgi paylaştıkça 

çoğalır’ sloganıyla devam ettiriyoruz. Meslek liselerine yaptığımız 

yatırımlarla ülkemizin ve sektörün geleceğine katkı sağlamak is-

tiyoruz. İzmir Konak Çınarlı Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi’nde kurduğumuz Bosch Akademi Laboratuvarları, İstanbul 

Kartal Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açılı-şını 

gerçekleştirdiğimiz İklimlendirme Sistemleri Eğitim Salonu gibi 

çalışmalarımıza, Adıyaman Besni Bosch Termoteknik Akademi 

Uygulama Laboratuvarı’nı da ekleyerek eğitime desteğimizi sür-

dürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız iş birliği proto-

kolüyle üniversitelerin teknik fakülteleri, meslek liseleri ve meslek 

yüksekokulları ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz ve farklı ku-

rumlara destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.
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İlki geçtiğimiz yıl İsviçre’de düzenlenen GF BT Days, bu yıl GF 
Hakan Plastik’in ev sahipliğinde Türkiye’de gerçekleşti.  21 
ülkeden GF Satış Şirketleri ve GF Üretim Şirketleri yetkililerin 
katıldığı ve 3 gün süren organizasyon son derece verimli geçti.

GF BT Days, Georg Fischer Piping System (GFPS) içinde Üst 
Yapı ürünleri ile ilgili hem mevcut ürünleri hem de yenilikleri 
paylaşmayı, satış şirketlerinin beklentilerini almayı, hangi ülke-
de hangi ürünün ön plana çıktığını diğer ülkelerle paylaşmayı 
amaçlıyor. Ayrıca bu ürünlerle ilgili başarı hikayeleri de diğer 
ülkeler için örnek temsil ediyor. 
GF Hakan Plastik’in Kağıthane’de bulunan merkez ofisinde 
gerçekleşen ilk günde GF Hakan Plastik yetkilileri Türkiye pa-
zarı ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca 4 ülke daha kendi 
ülkelerinde üst yapı grubu pazarı ile ilgili bilgi paylaşımda bu-
lundular.  GFPS Kıdemli Malzeme Mühendisi Michaela Eichen-
berger tarafından “Poliofeinler ve Dezenfektanlar” hakkında 
bir sunum gerçekleştirildi.  Eichenberger sunumunda, dezen-
fektan ajanların tesisat sistemlerine etkisi ve bu malzemelere 

dayanıklı olabilecek alternatif malzemelerin ne olduğu konu-
sunda bilgiler aktardı. GF’in yeni ürünlerinden  “Hycleen, iFit 
ve Instaflex”in ürün müdürleri tarafından sunumu gerçekleşti.
Çerkezköy tesislerinde bir fuar havasında geçen ikinci günde 
ise “PrimoFit, Silenta ve PPR” ürün müdürlerinin ürün sunum-
ları oldu.  Sunumlar sonunda ülke temsilcileri GF Hakan Plastik 
üretim tesisini gezerek bilgi aldılar. 
GF Hakan Plastik yetkilileri “Üst yapı tüm dünyada gelişen 
bir segment.  Her pazarda öne çıkan farklı ürünler var.  GFPS, 
inovasyon ile anılan bir marka ve ürün gamı ile, geliştirdiği 
ürünlerle ihtiyaçlara doğru sistem çözümleri sunabiliyor. Bu 
yıl ikincisini Türkiye‘de gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun 
yeni sistemlerin geliştirilmesi, farklı pazarlara doğru ürünlerle 
ulaşılması açısından çok faydalı olacağını düşünüyoruz“ şek-
linde bilgi verdiler.

Sunumlar ve incelemeler sonunda misafirler, İstanbul boğaz 
turu ve akşam yemeği ile GF BT Days buluşmasını verimli ve 
keyifli bir şekilde noktaladılar.



S
E

K
TÖ

R
 G

Ü
N

D
E

M
İ

56 Termo Klima Kasım 2019

Havaların soğumasıyla birlikte tüketicilerin ısınmayla ilgili 

sorunları da başlıyor. Her yıl giderek artan ısınma maliyetle-

ri tüketiciyi korkuturken, cihazların güvenliği ve randımanı 

da önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor. Isıtma sektörünün 

önemli oyuncusu Daikin’in uzmanları Türkiye’de 21 Nisan 

2018 yılında yürürlüğe giren Isıtma Cihazları için Ekotasarım 

Gereklilikleri ve Enerji Etiketlemesi Tebliği’ni de hatırlatarak, 

yeni kombi alacaklara ve mevcut kullanıcılara şu tavsiyelerde 

bulunuyor: “AB ülkelerinde 2015 yılından bu yana uygulanan 

ErP Direktifi kapsamında, Türkiye’de de 2018 yılından beri 

Isıtma Cihazları için Ekotasarım Gereklilikleri ve Enerji Etiket-

lemesi Tebliğleri yürürlükte. Bu tebliğler, kapasitesi 70 kW ve 

altındaki kombiler için sezonsal mahal ısıtma enerji verimliliği 

yüzde 86’nın altına düşemez diyor. Konvansiyonel kombiler 

bu verimliliği sağlayamıyor. Bu nedenle tebliğ tarihinden iti-

baren konvansiyonel kombilerin üretimi ve ithalatı yasaklandı 

ama yine de piyasada eskiden ithal edilmiş ya da imal edilmiş 

bu tür cihazlar bulunuyor. Artık tüm pazar yoğuşmalı kombi 

ve kazan sınıfına yöneliyor. Yoğuşma, atık gazı yoğuşturan 

özel bir ısı eşanjör yapısı vasıtasıyla atık gaz ısısından yarar-

lanarak yüzde 110’a varan oranda verim değeri elde edilebi-

len bir teknoloji. Bu yüzden yakıttan yüksek oranda tasarruf 

sağlıyor. Aynı zamanda baca sıcaklığını düşürmesi nedeniyle 

emisyon değerlerinde de azalmalara sebep oluyor. Sistem bu 

yüzden çevreci bir özellik de taşıyor.”

Kombi alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

İhtiyacınıza uygun ürün hakkında araştırma yapın. Tavsiye 
edilen cihazın ısıtma kapasitesinin eviniz için yeterli olup ol-
mayacağını öğrenin. Kombinizde mutlaka CE damgası arayın. 
Sadece kombinizin alım maliyetini değil, tüketim bedeli ve ser-
vis maliyetini de göz önünde bulundurun. Bilinen geniş servis 
ağı olan ve güçlü firmaların ürünlerini tercih edin. Bir daireye 
kombi takmadan önce mekanın ısı kaybının iyi hesaplanma-
sı gerekiyor. Dairenin büyüklüğü, dış cepheye olan yüzeyleri, 
pencere ve kapı ölçüleri, açık kanat ölçüleri ısı kaybını belirle-
yen en önemli faktörlerin başında geliyor. Aksi takdirde düşük 
ya da yüksek kapasiteli bir kombi size yüksek doğalgaz faturası 
veya ısınmayan bir ev ile geri dönebilir. 

Kombinin ortalama ısı ayarı kaç derece olmalıdır? 

Kombi ısı ayarı binanın izolasyon yapısı, dizayn özellikleri, mev-
simsel geçişler ve tesisat türleri gibi unsurlara bağlı olarak deği-
şebiliyor. Genelde radyatörlü sistemlerde 40-80°C arasında bir 
sıcaklık yeterli oluyor. Ancak kombinizin yoğuşma yapabilmesi 
için dönüş suyu sıcaklığının 55°C’nin altında olması gerektiğini 
unutmayınız. Kombi ve kalorifer tesisatında çalışma basınçlarının 
en az 1 ila 2 bar olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Oda termos-
tatları evin ısısını daha hassas ayarlayabildiği için özellikle kombili 
sistemlerde tavsiye ediliyor ve büyük oranda ekonomi sağlıyor. 

İyi ısınırken yakıt tasarrufu yapabilir mi?

Kombiyi sadece gündüz kullanım saatlerinde çalıştırdığınızda 
gece boyu soğuyan bina bloğunun ısınması oldukça zaman alı-
yor ve enerji tüketimi büyük oranda artıyor. Bu yüzden binanın 
dış hacminin soğumaması için geceleri düşük seviyede de olsa 
kombiyi çalıştırmak gerekiyor. Kombiyi kısa süreli kapatıp-aç-
mak yakıt sarfiyatını arttıran bir yöntem. Çünkü kombi, eski 
sıcaklığına ulaşması için daha fazla yakıt harcıyor. Bunun yerine 
sıcaklığı düşük seviyelerde tutmak daha fazla tasarruf sağlıyor. 
Uzmanlar, yakıt tasarrufu yapmak için radyatörle birlikte ter-
mostatik vana kullanmayı öneriyor. 

Kombi bakımını ihmal etmeyin 

Uzmanlar kombi bakımının sadece yetkili kişiler tarafından 
yapılmasını öneriyor. Yılda bir kez yetkili servisi çağırarak bu 
bakımları yaptırmak mümkün. Eğer bir gaz kaçağından şüphe 
eder ve da gaz kokusu duyarsanız, ilk iş olarak kapı ve pence-
reyi açıp, ortamı havalandırın ve ana vanayı kapatın. Asla çak-
mak, kibrit ve benzeri şeyleri kullanmayın. Elektrik ekipman-
larını açıp kapamayın veya fişten çekmeyin. Arızayı kendiniz 
gidermeye çalışmayın; 187 Doğalgaz Acil hattını arayın. Eğer 

ulaşamazsanız 110 İtfaiye’yi arayın.



S
E

K
TÖ

R
 G

Ü
N

D
E

M
İ

57Termo KlimaKasım 2019

Türkiye’de %100 yerli sermaye ile inovatif ısı teknolojileri üre-
ten MİMSAN, yeni ürünü Premix Tam Yoğuşmalı Yer Tipi Ka-
zanlara uygulanan dijital LCD kontrol paneli ve Modbus özelliği 
sayesinde sisteme uzaktan erişim imkanı sunarak nesnelerin 
interneti (IoT) teknolojisini kazanlara taşıyor.

%109 verimlilik sunuyor

DIN 4702-8 normuna göre %109 gibi yüksek verimlilik sunan 
Premix Tam Yoğuşmalı Yer Tipi Kazanlar, silindirik formda üre-
tilmiş hücrelerden oluşmakta olup, dekoratif kaset dizaynı ile 
pazara sunulacak. 
Dijital LCD ekran kontrol paneli ile uzaktan erişim imkanı su-
nan Premix Kazanlar, hava basınç sensörleriyle basıncı, sıcaklık 
sensörleriyle de su seviyesini ölçüp, düşük su seviyesine karşı 
koruma sağlayacak.
Kapılardan rahatlıkla geçebilen ve tekerlekleri sayesinde kolay-
ca taşınabilen Premix Tam Yoğuşmalı Yer Tipi Kazanların zemin 
sabitleme ayakları da bulunuyor.
Sessiz çalışma (65 dBA) ve düşük NOx (35 mg / kWh) özelliğiy-
le ortamda maksimum konfor sağlayan Premix Tam Yoğuşmalı 
Yer Tipi Kazanlar, 250 KW -350KW – 400KW ve 525KW olmak 
üzere dört ayrı kapasitede üretiliyor. 

Multi yakıt yakan katı yakıt kazanı da satışa hazır

MİMSAN Ar-Ge ekibi tarafından yaklaşık iki yıl süren çalışma-
ların sonucunda geliştirilen Multi Yakıt serisi katı yakıtlı kazan-
lar da satışa hazır. Talebe göre hem manuel hem de otomatik 
yüklemeli olarak satılması mümkün olan kat kaloriferi, dört ge-
çişli ve bafıllı kazanlar şimdilik 30.000 Kcal/h (35 Kw), 45.000 
Kcal/h, (52 Kw) 65.000 Kcal/h (75 Kw) olmak üzere 3 ayrı ka-
pasitede üretilecek.

Katı yakıtta % 85’e varan 
yanma verimi
Multi Yakıt serisi kazanlar, an kontrollü 
yanma sistemi ve özel hava kutusu tasa-
rımı sayesinde yakıtın tamamında hava 
ile temas sağlıyor. Bu sayede, katı yakıtta 
%85’e varan yanma verimi elde edilir-
ken karbon emisyonu da aşağı çekiliyor. 

“2 yıl süren Ar-Ge 
çalışmasının eseri”
MİMSAN olarak 37 yıldır % 100 yer-
li sermaye ile dünya standartlarında 
geliştirdikleri inovatif ısı teknoloji-
leriyle sektörün öncü markası konumuna geldiklerini belirten 
MİMSAN Grup’un CEO’su H. Ahmet İlhan konuya ilişkin olarak 
şunları söyledi: “55’i mühendis olmak üzere 400 kişilik ekibi-
mizle,  sektörümüze liderlik yaparak ülkemize hizmet ediyoruz. 
Enerji sektöründe, atıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik 
çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Geliştirdiğimiz 
yenilikçi teknolojiler ile sektördeki tüm paydaşlarımız için değer 
yaratmayı görevimiz olarak gördük. Daima müşterilerimizin bek-
lentilerinin de ötesinde ürünler ve mühendislik hizmetleri sun-
mayı hedefledik. Ar-Ge ekibimiz tarafından yaklaşık 2 yıl süren 
çalışmaların sonucunda geliştirdiğimiz inovatif kazanlar ile dijital 
dönüşümü (nesnelerin interneti /lot) üretimden, müşteriye erişi-
me kadar tüm süreçlerimize entegre edecek çalışmaların startını 
verdik.”dedi.
 
“Binalarda kullanılan enerjinin büyük kısmı ısınma amaçlı” 
Binalarda ısınma amaçlı kullanılan enerjinin önemine de dikkat 
çeken İlhan, “Binalarda kullanılan enerjinin büyük kısmı ısınma 
amaçlı olarak tüketiliyor.                         
Bu nedenle Mimsan olarak geliştirdiğimiz teknolojiler ile kon-
forun yanı sıra enerjiyi verimli kullanarak yüksek tasarruf sağ-
layacak çözümler sunmayı hedefledik. Ar-Ge çalışmaları 2019 
yılında tamamlanan ve ilk kez ISK Sodex Fuarı’nda tanıttığı-
mız ‘Multi Yakıt serisi katı yakıtlı kazan ve MİMstar serisi Pre-
mix brülörlü yoğuşmalı yer tipi gaz yakıtlı kazan’larla da uzun 
ömürlü kullanım ve yüksek tasarruf sunuyoruz. Öte yandan 
AB’nin 23 Ekim 2014 tarihinde yayınladığı yönetmeliğe katkı 
sağlamak ve hedeflere ulaşmak adına da yüksek enerji verimli 
ürünlerimiz ile karbon emisyon değerlerini düşürerek, ürün ve 
hizmetlerimizde çevreci bir yaklaşım benimsiyoruz.
Yeni ürünlerimiz, konforun yanı sıra uzun ömürlü kullanım ve 
yüksek tasarruf sağlayacak. Pelet,  kömür, odun ve talaş gibi 
yakıt alternatiflerini verimli bir şekilde yakmak üzere tasarlanan 

son teknoloji kazanlarımız, işletme giderlerini düşürerek, kısa 

sürede kendini amorti edecek.” dedi.
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E
nerji konusunda dışa 

bağımlı olan ülkelerin 

önemli bir kısmında 

enerji ithalatı ve ekonomik 

büyüme arasında ilişki bulun-

maktadır. Özellikle yüksek büyüme 

oranlarının söz konusu olduğu gelişmekte olan ülkelerde, 

enerji kullanımındaki artış petrol ve doğalgaz gibi enerji 

kaynaklarının tüketiminin artmasına neden olmakta ve bu 

durum da ithalatın yoğun bir biçimde artmasına yol açmak-

tadır (Eskin, 2018: 98).

Türkiye, enerji ihtiyacının büyük bir kısmını ülke dışından 

sağlaması sebebiyle, enerjide dışa bağımlı bir ülke olarak ka-

bul edilmektedir. Türkiye yerli ve yenilenebilir enerji kaynak-

ları olan rüzgâr, güneş, hidroelektrik ve jeotermal gibi enerji 

kaynaklarını değerlendirme hususunda yetersiz kalmış, pet-

rol ve doğal gaz gibi fosil kaynaklara bağımlı hale gelmiştir. 

Türkiye’nin enerji tüketiminin % 70’ lik bir kısmı petrol ve 

doğal gazdan sağlanmaktadır.

Türkiye’de enerji bağımlılığını artıran nedenler şu şekilde sır-

lanabilir: nüfus artış hızı, kayıp/kaçak oranının oldukça fazla 

olması, artan kişi başı harcanabilir gelir, teknolojik gelişme-

ler, ekonominin yapısı, ekonomik büyüme, enerji fiyatları, 

coğrafi yapı ve iklim şartları ve ekonomik ve siyasi faktörler 

(Esen ve Bayrak, 2015: 47).

Artan enerji ihtiyacının karşılanmasında dışa bağımlılığı 

azaltıcı ve çevresel sorunlara daha az neden olan enerji kay-

naklarının enerji portföyü içerisinde kullanılması gerekmek-

tedir. Bu nedenlerden dolayı Türkiye için yerli ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarının toplam enerji kaynaklarındaki payının 

arttırılması bir zorunluluk olmakla beraber ülke ekonomisi 

açısından çok yönlü faydalar sağlayacaktır. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının hazırlamış olduğu 2015-2019 Stra-

tejik Plan kapsamında enerjinin nihai tüketiciye sürekli, sür-

dürülebilir, çevre ile uyumlu, kaliteli, güvenli ve asgari mali-

yetlerle arzı ile enerji tüketiminde kaynak çeşitlendirmesini 

esas alarak; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını müm-

kün olan en üst düzeyde değerlendirilmesi temel amaçlar 

arasında yer almıştır (Yıldırım, 2016).

Türkiye’de 2017 yılı itibariyle 47 milyar dolar cari açığın 33 

milyar doları enerji ithalatımızdan kaynaklanmaktadır. Bu 

tutar toplam cari açığımızın yaklaşık %70’ine tekabül et-

mektedir. Bu bağlamda hem enerji ithalatına dayalı cari açı-

ğın düşürülmesi hem de ekonomik büyümenin gerektirdiği 

enerji açığının tamamlanabilmesi için yıllık enerji tüketim ar-

tışının üzerinde bir yenilenebilir enerji yatırımının yapılması 

gerekmektedir. Bu sayede Türkiye’deki toplam enerji üreti-

minde yenilenebilir enerji payının arttırılması büyük önem 

arz etmektedir (Eskin, 2018:136).

Türkiye’nin ulusal strateji hedefleri ve enerji politikalarının 

en önemli bileşenleri; enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji 

arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, 

çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı etkin müca-

dele olarak tanımlanmaktadır (ETKB, 2016).

Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları arasında özellikle 

rüzgâr, hidrolik, güneş ve jeotermal kaynaklarda yüksek 

potansiyele sahiptir.  Güneş enerjisinde gerekli yatırımların 

gerçekleşirse Avrupa’daki ülkeler arasında en üst sıralarda 

yer alacak potansiyele sahiptir. Ayrıca Türkiye rüzgâr ener-

jisinde de Avrupa’da potansiyeli en iyi olan ülkelerden biri 

olarak gösterilmektedir. Buna ek olarak jeotermal enerjide 

ise dünya çapında zengin bir konumdadır. Biyokütle enerji-

sinin üretiminde geleneksel yöntemler terk edilerek modern 

yöntemlere geçilirse yıllık enerji talebinin önemli bir kısmı bu 

enerji türüyle karşılanabilecektir.

Türkiye’nin enerji güvenliğinin arttırılması için öncelikle fosil 

enerji kaynaklarının yoğun olarak kullanıldığı enerji politi-

kasının değiştirilmesi gereklidir. Buna ek olarak yenilenebilir 

enerjide mevzuat eksikliği, teşviklerin yetersiz olması, tek-

nolojide dışa bağımlılık gibi sorunlar çözülmesi gerekmek-

tedir. Bu süreçte Türkiye’nin enerji güvenliği analiz edilerek 

planlama yapılmalıdır. Yenilenebilir enerji kullanımında ye-

rel kaynaklara rağmen bağımlılığın yine farklı bir boyutta 

devam etmemesi için yerli teknoloji desteklenmeli, üretim 

maliyetini düşüren AR-GE yatırımlarına öncelik verilmelidir. 

Yenilenebilir enerjide sürdürülebilir üretime özen gösteril-

meli, çevresel etkilerin minimum olacak şekilde yönetilmesi 

için toplumsal farkındalık oluşturulmalıdır. Türkiye’de yeni-

lenebilir enerji kullanımı dışa bağımlılığı azaltması ve büyük 

ekonomik, politik ve sosyal faydalarının yanı sıra fosil enerji 

ve nükleer enerjiden kaynaklanan çevresel kirlilik ve küresel 

ısınmayı önleme yönünde önemli bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Dışkaya, 2017:145).
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Türkiye güneş enerjisi sektörünü yan sanayii, sektör STK’ları ve aka-
demi de dahil tüm alanlarda kapsayacak olan Solar İstanbul 2020 
Fuarı ve Konferansı için, TG Expo Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Ak-
yıldız ve GENSED Başkanı Halil Demirdağ ev sahipliğinde, 22 Ekim 
2019’da Radisson Blu Bosphorus Hotel’de yapılan tanıtım toplantı-
sına; GENSED Başkan Yardımcısı Tolga Özdemir, GÜNDER Yönetim 
Kurulu Üyesi Kerim Gazioğlu ve Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği 
GÜYAD Yönetim Kurulu Üyesi Erinç Kısa da katıldı. 
Yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımı konusu hem dünyada hem 
de ülkemizde önemini giderek artırıyor. Enerjiyi kesintisiz temin ede-
bilmek ve bunu yerli ve temiz yollarla sağlayabilmek ise her ülkenin 
en önemli misyonlarından biri konumunda. Bu noktadan hareket 
eden Türkiye’nin önde gelen fuarcılık şirketlerinden TG Expo Ulus-
lararası Fuarcılık, güneş enerjisi sektörünün önde gelen dernekle-
rinden GENSED işbirliği ile güneş enerjisi odağında ilk kez fuar dü-
zenleyecek. Solar İstanbul 2020 - Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, 
Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı adıyla düzen-
lenecek olan fuar 11-13 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirecek. 
Güneş enerjisi, yenilenebilir enerji kaynaklarında güneşin yeri ve 
geleceği, enerji depolama, e-ulaşım ve dijitalleşme konularına odak-
lanacak olan Solar İstanbul 2020, güneş enerjisi alanında ulusal ve 
uluslararası arenadan yatırımcılar, üreticiler, yan sanayii temsilcileri, 
düzenleyici kuruluşlar, yerel yönetimler, enerji depolama şirketleri, 
enerjide dijitalleşme konularında çalışan şirket ve uzmanların yanı sıra 
tüm sektör derneklerini ve akademiyi de bir araya getirecek. 

Solar İstanbul 2020 için TG Expo ve GENSED ev sahipliğinde düzen-
lenen tanıtım toplantısında bir konuşma yapan TG Expo Yönetim Ku-
rulu Başkanı Gönül Akyıldız, Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanında 
son 10 yılda gerçekleştirdiği ciddi gelişmenin bu alandaki etkinliklerin 
de artırılması gerektiğine işaret ettiğini belirtti. “Yaşadığımız iklim kri-
zi de özellikle hem güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklara hem 
de bu kaynaklardan enerji üretilebilmesi için yerli teknoloji üretimine 
daha fazla odaklanmamızı zorunlu kılıyor, aslında bu süreç bir seçim 
değil bir görev olmalı” diyen Akyıldız, dünyanın farklı bölgelerinde 
8 ayrı uluslararası enerji etkinliğinde imzası bulunan bir şirket olarak 
Türkiye’deki ilk enerji fuarlarını güneş enerjisi alanında düzenleme-
nin kendileri için ayrı bir önemi olduğunu kaydetti. 

Fuarı düzenleme misyonları hakkında bilgiler veren Güneş Enerjisi 
Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği GENSED Başkanı Halil Demirdağ da 
sektörün sahip olduğu kapasitenin 2014 yılında sadece 40 MW iken 

bugün itibarıyla 5.600 MW’ı aştığını dile getirerek bu büyümenin 
daha etkili bir şekilde gerçekleşmesi için tüm sektörü bir araya ge-
tirmek istediklerini vurguladı. Türkiye’nin bugün kendi kaynaklarıyla 
kurduğu fabrikalarda çok yüksek yerlilik oranına sahip güneş panel-
leri üretebildiğine dikkat çeken Demirdağ sözlerine şöyle devam etti: 
Sektör bu panelleri yalnızca Türkiye’de kullanmıyor, aynı zamanda 
dünyanın pek çok ülkesine de ihraç ederek ciddi bir ekonomik hare-
ketlilik yaratıyor. Ülkemizde eğitim almış ve yine ülkemizde deneyim 
kazanmış mühendislerimizin ve teknik kadrolarımızın kurduğu gü-
neş enerjisi santralleri, bugün Türkiye’nin yanı sıra dünyanın farklı 
coğrafyalarını da çevreci ve temiz enerjiyle aydınlatıyor. Örneğin Türk 
inşaat firmaları Afrika’da çok güçlü. Onlara ‘Gelin, güneşi Afrika pa-
zarında beraber büyütelim’ çağrısında bulunuyoruz. Bu gibi yerel ve 
küresel ölçekte gelişmeleri gözeterek, GENSED olarak güneş enerji-
si sektörünün çok daha hızlı bir şekilde gelişmesine ve büyümesine 
katkı yapmak amacıyla bu fuarı TG Expo ile birlikte düzenlemeye 
karar verdik. Ancak bu sadece bir sektör derneğine mal edilebilecek 
bir konu değil, bu sebeple güneş enerjisi alanında sektörün gelişimi 
için çalışan tüm diğer dernekleri de fuarın sahipliğine davet ettik. Bu 
fuarı ve konferansı bu anlamda da çok önemsiyoruz.”

Halil Demirdağ ayrıca “Güneş enerjisi gerçekten en ucuz ve tama-
men yerli bir enerji kaynağı konumunda. Güneş enerjisi santrallerinin 
ömrünün 30 yıl olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda şu anda 
5.600 MW’ı bulan kurulu güç ile 30 yılda ithal yakıtlara harcanabi-
lecek 18 milyar doları ülkemizin kasasında tutmuş olacağız.” dedi. 

Konar Enerji CEO’su ve Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi 
Derneği GENSED Başkan Yardımcısı Tolga Özdemir “Güneş aslın-
da batıdan doğdu, doğuya doğru geliyor. Bu enerji kaynağından 
doğan yeni teknolojilerle daha çok insanı tanıştırmak istiyoruz. 
Bugün güneş enerjisi diyoruz, yarın batarya teknolojilerinde çok 
daha iyi teknolojiler keşfedeceğiz.  Mikroşebekeler gelişecek. TG 
Expo ile düzenlemeye karar verdiğimiz bu fuarın aslında amacı bu 
ekosistemdeki son teknolojileri duyurmak, ülkemizin sahip olduğu 
potansiyeli yurtdışına, yurtdışındaki deneyimleri ülkemize transfer 
etmek. Özellikle konferans programının içeriği, Avrupa’dan ve bazı 
yeni pazarlardan gelen temsilciler ile birlikte profesyonel altyapı ve 
tartışma teknikleri ile hazırlanacak olan konulardan oluşacak. Bu 
anlamda ziyaretçiler ve katılımcılar birebir fuarı deneyimlediklerinde 
etkisini ve fuarın nihai hedefini daha iyi anlama fırsatı yakalayacak-
tır.” diyerek hayırlı olsun dileklerini iletti. 

Toplantıda kısa bir konuşma yapan ve güneş özelinde çok büyük 
bir girişim olan Solar İstanbul Fuarı’na destek vermenin kendileri 
için önemini aktaran GÜYAD Yönetim Kurulu Üyesi Erinç Kısa ise 
son 5 yılda güneş enerjisi alanında üretim yapan tesislerin kapasite-
sinin yaklaşık 5.600 MW’a geldiğine dikkat çekerek güneş, rüzgar, 
jeotermal gibi yerli ve maliyetsiz kaynaklardan mutlaka yararlanmak 
gerektiğine vurgu yaptı. “Bu nedenle bizler GÜYAD olarak kendisi-
ni ispatlamış bir mekanizma olan YEKDEM’in devam etmesi gerek-
tiğine inanıyoruz” diyen Erinç Kısa, 31 Aralık 2020 sonuna kadar 
işletmeye giremeyecek yatırımcıların yatırımlarının atıl kalmaması ve 
istihdam yaratması amacıyla bu yatırımlara özel süre uzatımı veril-
mesi gerektiğinin altını çizdi.
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Alman teknoloji şirketi Siemens, kuracağı yeni enerji şirketinin 

adını kurum içinde düzenlenen bir konferansla duyurdu. Kon-

vansiyonel ve yenilenebilir enerji alanlarını bir araya getirecek 

ve gelecekte bağımsız bir yapıya dönüşecek olan şirketin ismi 

Siemens Energy olacak. Önümüzdeki döneme ilişkin yol hari-

tası açıklanan şirket, enerji iş alanının Nisan 2020’de ayrı bir 

tüzel kişiliğe dönüşmesiyle birlikte resmen yürürlüğe girecek. 

Ayrıca Eylül 2020 itibarıyla ayrı bir şirket olarak halka açılması 

planlanıyor. 

‘27 milyar Euro ciro, 88 bin çalışan’

Şirketin sunacağı çözümler petrol ve gaz, enerji üretimi ve ener-

ji iletimi segmentlerini ve bunlarla ilişkili servis faaliyetlerini de 

kapsayacak şekilde enerji değer zincirinin önemli bir kısmını ele 

alacak. Mevcut öngörülere göre Siemens Energy’nin cirosu 27 
milyar Euro’ya, dünya genelindeki çalışan sayısı 88 bine, sipariş 
birikimi de 70 milyar Euro’ya ulaşıyor. Günümüzde dünyadaki 
enerji arzının yüzde 20’si Siemens teknolojisine dayanıyor. 

‘En iyi enerji karmasıyla yenilikçi çözümler sunacak’

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Siemens Gaz ve Enerji 
Operasyon Şirketi Eş-Üst Yöneticisi ve Siemens Energy’nin ge-
lecekteki CEO’su Michael Sen, şunları söyledi: “İklim değişikliği 
gerçek ve çok büyük bir sorun. Enerji talebi sürekli artıyor. Aynı 
zamanda da Karbondioksit (CO2) emisyonlarını önemli ölçüde 
azaltmamız gerekiyor. Siemens Energy, kapsamlı portföyüyle 
müşterilerinin olabilecek en iyi enerji karmasını oluşturabilme-
leri için yenilikçi ve güvenilir çözümler sunacak.”

Siemens, şirket için isim belirleme sürecini bu yılın haziran 
ayında başlattı. Çalışanların da isim önerilerinde bulunduğunu 
söyleyen Michael Sen, “Çalışanların en çok önerdiği ismin de 
Siemens Energy olmasının harika bir durum” dedi. 

‘Enerjinin geleceğini şekillendirmek için iyi fırsat’

Siemens Gaz ve Enerji Operasyon Şirketi Eş-Üst Yöneticisi Lisa 
Davis ise görüşlerini şöyle açıkladı: “Bu, heyecan verici bir yol-
culuk. Yeni Siemens Energy şirketi dünya enerji gündeminin 
geleceğini şekillendirmek için benzersiz bir fırsat sunacak. Sie-
mens Energy ismi, şirketin ne iş yaptığını ve neyi temsil ettiğini 
açıkça ve kısaca ortaya koyduğu için müşterilerin güvenini de 
pekiştirecek.”
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Türkiye’de %100 yerli sermaye ile inovatif ısı teknolojileri üre-
ten MİMSAN, 2-5 Ekim tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ISK-Sodex 2019 Fuarı’nda 
çevreci ve inovatif ısı teknolojilerini tanıttı. MİMSAN, ziyaret-
çilerden yoğun ilgi gören standında nesnelerin interneti (IoT) 
teknolojisini kazanlara taşıyan yeni ürünü “Premix Tam Yoğuş-
malı Yer Tipi Kazan” ile “Multi Yakıt Serisi Katı Yakıtlı Kazan 
Teknolojilerini” tanıttı. 

MİMSAN’ın yeni ısı teknolojilerinin lansman toplantısı ise fuarın 
üçüncü günü İstanbul Boğazı’nda düzenlenen tekne gezisi ile 
gerçekleştirildi. Mimsan’ın yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarının 
katıldığı lansman toplantısı, MİMSAN Grup CEO’su H. Ahmet 
İlhan’ın konuşmasıyla başladı. Konuşmasında MİMSAN’ın de-
ğerleri ve yenilikçi teknolojileri hakkında bilgiler veren MİMSAN 
Grup CEO’su H. Ahmet İlhan şunları söyledi: “MİMSAN olarak 
37 yıldır %100 yerli sermaye ile dünya standartlarında geliştirdi-
ğimiz inovatif ve çevreci ısı teknolojileriyle sektörümüzün öncü 
markası konumuna geldik. 37 yıldır yılmadan çalışarak büyümeye 
devam ediyoruz. Bugün “55’i mühendis olmak üzere 400 kişilik 
ekibimizle, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 100’e yakın ba-
yimizle hizmet veriyoruz. Enerji sektöründe, atıkların ekonomiye 
kazandırılmasına yönelik çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam 
ediyor. Isı teknolojileri alanında ise değişen dünya dinamikleri ve 
müşteri gereksinimleri doğrultusunda AR-GE’mize yön vererek 
yüksek katma değer sağlayan, çevreci ve inovatif teknolojiler 
geliştiriyoruz.”dedi. 
Konutlarda kullanılan enerjinin önemine de dikkat çeken İlhan, 
“dünyada kullanılan enerjinin büyük bir kısmı konutlarda tüke-
tiliyor. Konutlarda kullanılan enerjinin yaklaşık %82’si ise ısıtma 
amacıyla kullanılıyor. Bu nedenle konutlarda kullanılan ısıtma sis-

temlerinde enerjinin verimli kullanılması oldukça önemlidir. Bu 
kapsamda 2018 yılının Nisan ayında yürürlüğe giren ve Türkiye 
ekonomisine 1.5 milyar dolara yakın tasarruf sağlayacağı öngö-
rülen “ErP Direktifleri (Enerji İlişkili Ürünler) ile %100 uyumlu ola-
rak geliştirdiğimiz “yoğuşmalı kazan” teknolojileriyle konutların 
ısınmasında %35’e varan oranda enerji tasarrufu sağlıyoruz. Aynı 
zamanda ürünlerimizi çevreye duyarlı olarak geliştirip, karbon 
emisyon değerlerini düşürüyoruz ve hizmetlerimizde çevreci bir 
yaklaşım benimsiyoruz. Ar-Ge ekibimizin yaklaşık 2 yıl süren ça-
lışmaları sonucunda geliştirdiğimiz, yenilikçi teknolojilerimiz ara-
sında yer alan “Premix Tam Yoğuşmalı Yer Tipi Kazan” ile “Multi 
Yakıt Serisi Katı Yakıtlı Kazan” ile ERP direktiflerinin gerekliliklerini 
doğrudan sağlıyoruz. Ayrıca dijital dönüşümü (nesnelerin inter-
neti /lot) üretimden, müşteriye erişime kadar tüm süreçlerimize 
entegre edecek çalışmalar yapıyoruz. Premix Tam Yoğuşmalı Yer 
Tipi Kazanlara uygulanan dijital LCD kontrol paneli ve Modbus 
özelliği sayesinde sisteme uzaktan erişim imkanı sunarak nesnele-
rin interneti (IoT) teknolojisini kazanlara taşıyoruz” dedi. 
Konuşmasında ‘“Premix Tam Yoğuşmalı Yer Tipi Kazan” ile “Mul-
ti Yakıt Serisi Katı Yakıtlı Kazan”larla ilgili teknik bilgiler de veren 
İlhan, “yeni ürünlerimiz, konforun yanı sıra uzun ömürlü kullanım 
ve yüksek tasarruf sağlayacak. Pelet, kömür, odun ve talaş gibi 
yakıt alternatiflerini verimli bir şekilde yakmak üzere tasarlanan 
son teknoloji kazanlarımız, DIN 4702-8 normuna göre %109 gibi 
yüksek verimlilik sağlayarak işletme giderlerini düşürerek, kısa sü-
rede kendini amorti edecek.
Sessiz çalışma (65 dBA) ve düşük NOx (35 mg / kWh) özelliğiyle 
de ortamda maksimum konfor sağlamasını hedeflediğimiz Premix 
Tam Yoğuşmalı Yer Tipi Kazanları, 250 KW -350KW – 400KW 
ve 525KW olmak üzere dört ayrı kapasitede üretebiliyoruz. An 
kontrollü yanma sistemi ve özel hava kutusu tasarımı sayesinde 
yakıtın tamamında hava ile temas sağlayarak katı yakıtta %85’e 
varan yanma verimi sağlayıp karbon emisyonunu 1/20 seviyeleri-
ne düşürdüğümüz “Multi Yakıt Serisi Katı Yakıtlı Kazan”larımız da 
satışa hazır. Talebe göre hem manuel hem de otomatik yüklemeli 
olarak üretilmesi mümkün olan bafıllı kazanları şimdilik 30.000 
Kcal/h (35 Kw), 45.000 Kcal/h, (52 Kw) 65.000 Kcal/h (75 Kw) 
olmak üzere 3 ayrı kapasitede üretebileceğiz” dedi.
İlhan’ın konuşmasının ardından MİMSAN A.Ş.Yönetim Kurulu Üye-
leri ve tüm MİMSAN ekibinin katılımlarıyla sahnede pasta kesildi. 
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Yurtiçi ve yurtdışındaki rüzgar enerjisi santrallerine servis 
hizmetleri sunan Ülke Enerji’nin Genel Müdürü Ali Aydın, 
son yıllarda artan rüzgar enerjisi yatırımları nedeniyle sek-
törün önünün oldukça açık olduğunu belirtiyor.

İklim değişikliğiyle mücadele etmek için temiz enerji 
kaynaklarına yönelimin arttığı son yıllarda, meslek 
gruplarına duyulan ilgi de değişim gösteriyor. Son 
yıllardaki ekonomik hacmi ve çevreye duyarlılığı 
ile ön plana çıkan rüzgar enerjisi, kendi meslek 
dallarında da dikkatleri üzerine çekiyor. Rüzgar 
türbini teknisyenliğinin gelecek yıllarda giderek 
daha fazla tercih edileceğini vurgulayan Ülke 
Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, artan rüzgar 
enerjisi yatırımları nedeniyle sektörün önünün 
oldukça açık olduğunu belirtiyor.

Yapılan araştırmalara göre 2050 yılına kadar dünyanın ihtiyaç 
duyduğu enerji arzının büyük çoğunluğunu karşılayacak olan 
rüzgar enerjisinin kurulumu ve bakımı profesyonel çözümler 
gerektiriyor. Rüzgar türbinlerini kuran, denetleyen, bakımını 
yapan, çalıştıran ve onaran rüzgar türbini teknisyenleri, türbi-
nin beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilecek her-
hangi bir sorunu problem yaşanmadan teşhis edip çözebiliyor. 
Yapılan işin zorluğu ve öneminden dolayı teknisyenlerin ge-
rekli eğitim ve teknolojik bilgiye de son derece hakim olmaları 
gerektiğini belirten Ali Aydın, “Geleceğin enerjisinin üretimin-
de önemli paya sahip teknisyenlerin birçok görevi bulunuyor. 
Kulelerin dışını denetlemek, ekipmanı incelemek, sorunlarını 
gidermek veya onarmak için kulelere tırmanmak, test ve analiz 
için türbin verilerinin toplanması, rutin bakımların yapılması, 
elektrikli bileşenlerin, mekanik ve hidrolik sistemlerin test edil-
mesi, yıpranmış veya arızalı bileşenlerin değiştirilmesi gibi kritik 
fonksiyonlarda teknisyenlerin payı çok büyük.” ifadelerinde 
bulunuyor. 

Türbin sorunlarını gidermek veya onarmak için kulelere tırma-
nan rüzgar türbini teknisyenleri çalışmalarının çoğunu, hassas 
elektronik aletlerin yerleştirildiği ve rüzgar türbini kulesinin üs-
tündeki 3 kısımdan biri olan, nacelle adı verilen motor bölü-

münde gerçekleştiriyorlar. Teknisyenlerin, 20 kilonun üzerinde 
teknik ekipman ağırlığı ile yerden metrelerce yükseklikte bulu-
nan ve kompakt bir şekilde tasarlanan kapalı motor bölümün-
de çalıştığına dikkat çeken Ali Aydın, “Teknisyenlerimiz, rüzgar 
hızını ve yönünü ölçen aletleri değiştirmek veya büyük vinçlerle 
çalışmak zorunda kalabilecekleri zamanlarda da motor bölü-
münün üst kısımlarında çalışıyor. İş sağlığı ve güvenliğinin çok 
üst düzeyde olduğu bu çalışma ortamında, teknisyenlerimiz 
son teknoloji koruma kalkanları ile operasyonlarını gerçekleşti-
riyor.” açıklamalarında bulunuyor. 

Zorlu çalışma ortamında, önemli becerilere sahip olmanın ge-
rektiği rüzgar türbini teknisyenliğinde, dikkat edilen bir diğer 
önemli konu ise mesleki eğitim yeterliliği. Ülke Enerji olarak ça-
lışan eğitimine büyük bir önem verdiklerinin altını çizen Ali Ay-
dın, bu bakımdan Ülke Enerji teknik ekibine dönük stratejilerini 
şöyle özetliyor: “Müşterilerimizin tamamı iş güvenliği ve enerji 
üretim sürekliliğine doğal olarak büyük hassasiyet göstermek-
te. Dolayısıyla eğitimlerimiz teknik yetkinliklere odaklandığı 
kadar çalışılan projenin katma değerini de gözetecek şekilde 
tasarlanıyor. Bu eğitimlerin büyük çoğunluğunu yurt dışındaki 
kaynaklardan temin ediyoruz. Teknisyen arkadaşlarımız bizzat 
Avrupa’daki uygulama sahalarında tamamladıkları dönemin 
ardından sertifikalarına kavuşuyor ve ülkemizdeki santrallerde 
görev almaya başlıyor. Biz de firma olarak sürekli eğitimlerle 
uygulamaların tutarlılığını yönetiyoruz. Ancak diğer perspek-
tifte operasyonel verimlilik ile çalışanlarımızın güvenliğini de 
bir arada değerlendirince, teknolojinin getirdikleri bize büyük 
bir alan kazandırıyor. Örneğin türbin incelemelerini daha hızlı 
ve detaylı yapabilmek için bünyemizde bulunan insansız hava 
araçları ya da onarımlar için yatırım yaptığımız yüksekte çalış-
ma platformları hep bu amaca hizmet ediyor. Bu teknolojiler 
bize iş sağlığı ve güvenliği açısından büyük avantaj getirirken 
çalışanlarımıza da yeni ve benzersiz yetkinlikler sağlıyor. Yani 
bugün bilinçli firmalar için işe katma değer sağlarken aynı za-
manda çalışanlarına verdiği değeri maksimize etmek de artık 
mümkün. Ülke Enerji olarak işimizin uçtan uca kalitesinden ve 
amaca ulaşmasından sorumluyuz. İnanıyoruz ki memnun müş-
teriye giden yol, mutlu bir teknik ekibin varlığından geçiyor.”
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Avrasya bölgesinin lider iklimlendirme sanayi fuarı ISK-SODEX, 2-5 
Ekim 2019 tarihleri arasında sektörü İstanbul’da bir araya getirdi. 
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından sektörün önde gelen 
kurum ve kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen fuarda Türkiye’de-
ki üreticiler 107 ülkeden alım heyeti ile görüşerek ihracata yönelik 
yeni işbirlikleri gerçekleştirdi. İklimlendirme sanayinde geleceğin 
teknolojilerine odaklanılan fuarda 35 ülkeden 1021 katılımcı, ISK 
SODEX 2019’da Türkiye dahil 107 ülkeden fuarı ziyarete gelen 
85.371 sektör profesyoneli ziyaretçi ile fuar bünyesinde biraraya 
gelerek önemli işbirliklerine imza attı. 2018 yılında gerçekleşen 
fuara kıyasla %4’lük yabancı ziyaretçi artışı yakalayan fuarda, bu 
yıl bir önceki yıla kıyasla gerçekleşen online ziyaretçi kaydında 
gözlemlenen %60’lık artış oranı ise dikkat çeken önemli bir diğer 
başarı kriteri arasında yer alıyor. 

ISK-SODEX’e yabancı ilgisinin her geçen yıl arttığını belirten Han-
nover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel 
şunları ifade etti: “ISK-SODEX Fuarı’nda bu yıl birçok ilki bir arada 
yaşadık. Fuar, yeni tarihlerinde gerek katılımcı ve ziyaretçi sayısı 
gerekse yarattığı iş hacmi açısından inanılmaz güzel ve verimli 
geçti. Sektör ihracatında önemli bir yer turan AB ülkeleri başta 
olmak üzere Afrika ve Güney Amerika kıtasından satın alma he-
yetlerini Türkiye’den üreticilerle aynı masada bir araya getirdik. 4 
günlük süre zarfında yerli ve yabancı üreticiler fuarın sunduğu fır-
satları çok iyi bir şekilde değerlendirdi, önemli anlaşmalara imza 
attı. Sektörü ihracat hedeflerine taşıyan bir organizasyona ev sa-
hipliği yaptık.”

Dünya Devleri ISK-SODEX ile İstanbul’da Bir Araya Geldi!
ISK-SODEX 2019 Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Çin, Fransa, Hin-
distan, İtalya, Güney Kore, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Lüb-
nan, Pakistan, İspanya, İran, Rusya, Yunanistan, Amerika Birleşik 

Devletleri, Mısır, Tayvan ve Japonya başta olmak üzere 35 ülkeden 
1000’in üzerinde katılımcı marka ile yıla damgasını vuran bir or-
ganizasyona daha imza attı. 
İki yılda bir düzenlenen ve dünyanın en büyük fuar organizatörü 
firmalarından, Alman devi Deutsche Messe’nin Türkiye ofisi Han-
nover Messe Sodeks Fuarcılık ile ISKAV, DOSİDER, İSKİD, İZODER,  
TTMD, POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB işbirliğiyle ger-
çekleştirilen ISK-SODEX 2019, sektörün en fazla iş hacmi yaratan 
buluşmalarından birine de imza attı.  Katılımcı firmalar 107 ülke-
den 85 Bin üzerinde profesyonel ziyaretçi ile önemli iş anlaşmaları 
gerçekleştirdi. 

Yaratıcı Konsept ve Yeni Bölümleriyle ISK-SODEX 
Bir Kez Daha Alanındaki Liderliğini İspat Etti!
ISK-SODEX Fuarı, katılımcılarını bir yandan yeni iş birlikleri için po-
tansiyel müşterilerle bir araya getirirken, diğer yandan fuar süre-
since düzenlenen forum ve konferanslarla bilgi ve deneyimlerin 
paylaşıldığı bir platform olarak renkli etkinliklere de sahne oldu.  
Birbirinden renkli organizasyon ve konferanslara da fuar bünye-
sinde ev sahipliği yapan, İklimlendirme sektörü alanında bölgenin 
en büyük ve önemli fuarı 14.Uluslararası “ISK-SODEX 2019”da 
bu yıl ilk olarak gerçekleştirilen yenilikler arasında, 10.Salonda yer 
alan Yangından Korunma Sistemleri ve 13.salonda görücüye çı-
kan MEP Hizmetleri bölümleri de sektörün yoğun ilgi ve beğenisi 
ile karşılaştı. 
Bu yıl ikinci kez düzenlenen "ISK-SODEX Ustalar Ligi 2019" ya-
rışmasında 4 gün boyunca yarışarak doğru montaj, projeye uy-
gunluk ve estetik kriterlerinde dereceye giren ilk üç kombi ustası 
“Türkiye’nin en iyi ustası” olarak ödüllendirildi.  ISK-SODEX’in 
şanslı ziyaretçileri fuar kapsamında gerçekleştirilen çekilişle 1 adet 
FIAT Fiorino, 6 adet Kombi, 1 adet nem alma cihazı ve ISKAV 
Yayınları’ndan oluşan 10 set kazanma şansı elde edecek.
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SOSİAD-Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği Geleneksel Soğut-
macılar Yemeği, ISK-SODEX İstanbul Fuarı kapsamında 4 Ekim 
Cuma günü Tüyap Palas Otel’de düzenlendi. 

Sivil toplum kuruluşları, sektörel basın ve soğutma sektörünün 
temsilcilerinin bir araya geldiği yemeğin açılış konuşmasını yapan 
SOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Can, “Geleneksel Soğutma-
cılar Yemeğine katılımlarından dolayı İSİB Başkanı Mehmet Şanal, 
ISKAV Başkanı Taner Yönet, İSKİD Başkanı Ozan Atasoy, MMO 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akçakaya, DOSİDER 
Genel Koordinatörü Meftun Tüfekçioğlu, TÜYAK Yangından Ko-
runma ve Eğitim Vakfı Yangından Korunma Derneği adına Şen-
gül Çiftçi, Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. Sodeks Fuarları 
Direktörü Toros Utku, AREA Başkanı Marco Buoni ve yemeğin 
düzenlenmesine katkıda bulunan tüm sponsor firmalara teşek-
kürlerimizi sunuyoruz” dedi. 

Can’ın ardından SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Kara-
kuş konuşmasında, “Derneğimizin geleneksel hale getirdiği ISK-
SODEX Fuar yemeğimize hoş geldiniz. Aramızda Sayın AREA 
Başkanı Marco Buoni yer alıyor. Kendisine katılımlarından dolayı 
teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere Türkiye’nin en büyük ve dün-
yanın da sayılı fuarlarından olan ISK-SODEX, sektörümüzün en 
büyük fuarı. İklimlendirme sektörü, dernekler ve sivil toplum ku-
ruluşlarıyla geniş ve örgütlü bir sektör. Birlik ve beraberliğin gös-
tergesi olan ISK-SODEX Fuarı da sektörümüzün tüm bileşenlerini 
bir araya getiriyor. Bu birlik ve beraberliğin daim olmasını dilerim. 
Fuarda bu sene yaklaşık 45 bin metrekare alan satıldı. Geçen se-
neye oranla bu rakamı artırmış bulunuyoruz. Geçen sene fuarımız 
ilk kez TÜYAP’ta düzenlendi, bazı dezavantajlar olacağını düşün-
müştük ama sandığımız gibi olmadı, çok iyi geçti. Bu seneki fuar 
ise geçen seneye göre yabancı ziyaretçilerle ve yaklaşık 150 alım 

heyetiyle çok daha verimli geçti, B2B görüşmelerle sektör firma-
larımıza katkılar sunuldu. SOSİAD olarak ISK-SODEX Fuarı’na çok 
önem veriyoruz, geleneksel hale getirdiğimiz Soğutmacılar Yeme-
ği de, fuara verdiğimiz önemin bir göstergesi. Bu yemek, birlik ve 
beraberliğimizin daim olması için atılmış bir adım, devamı da gele-
cek” dedi. SOSİAD’ın projelerinden de bahseden Karakuş, “Fuarın 
ikinci günü Avrupa ve Türkiye’deki gelişmelerle ilgili F-Gaz Semi-
nerimizi gerçekleştirdik. Sayın Marco Buoni de seminerde ‘F-Gaz 
Yönetmeliği Uygulamalarında Zorluklar ve Fırsatlar’ başlıklı bir su-
num yaptı. Bir diğer projemiz olan Real Alternatives 4LIFE projesin-
de alternatif soğutucu akışkanların yaygınlaşması doğrultusunda 
2019 yılının Mart ayında Friterm Akademi’de eğitimcilerin eğitimi 
programını gerçekleştirdik. Daha öncesinde sektörden uzman 
mühendislerimizi yurtdışına gönderdik ve bu eğitimi vermeleri için 
gerekli sertifikalarını aldılar. Bir başka projemiz Demonstrasyon 
projesi; düşük küresel ısınma potansiyeli olan alternatif soğutucu 
akışkanların, yüksek küresel ısınma potansiyeli olan alternatif so-
ğutucu akışkanlara göre kıyasını gösteren bir farkındalık projesi. 
Bununla ilgili pilot uygulamalar için üç bölge belirledik ve çıktı-
larını daha sonra yapacağımız seminerlerde anlatacağız. SOSİAD 
olarak ayrıca, meslek liselerine gerektiği önemin verilmediği, oysa 
teknik eğitim veren bu okulların ülke sanayisi, ekonomisi ve geliş-
mişlik düzeyi üzerinde oldukça kritik bir önem taşıdığı düşüncesi 
ile ‘Meslek Lisesi, Memleket Meselesi’ adlı bir sosyal sorumluluk 
projesi başlattık. Bu projeyle, tesisat teknolojisi bölümünün farkın-
dalığının oluşturulmasını, tercih edilebilir ve sürdürülebilir olması-
nı amaçladık. Ayrıca vakfımız ve diğer STK’larla birlikte İSMEK ile 
bir protokol imzalayarak İSMEK İklimlendirme Okulu’nu açtık ve 
eğitim faaliyetlerimizi devam ettirdik. Basın Komisyonumuzun da 
bazı çalışmaları mevcut; derneğimiz bir e-bülten çıkarıyor, bu ça-
lışmaları Basın Komisyonumuz takip ediyor. Aynı zamanda futbol 
ve tavla turnuvamızla üyelerimizle bağımızı pekiştiriyoruz” dedi ve 
yemeğin düzenlenmesi için katkı sunan sektör firmalarına teşek-
kür ederek konuşmasını sonlandırdı. 

Davetliler yemekte, canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi. 

Yemeğe sponsor olan firmalar:
Akgün Soğutma, Alemdar Soğutma, Birol Soğutma, Cantaş, 
Cantek, CFM Soğutma, Çetinel, Çil Teknik, Danfoss, Frigoduman, 
Frigoterm, Friterm, HCS Soğutma, İmamoğlu, İstanbul Teknik 
Soğutma, Karyer, Sarbuz, Star Alüminyum, Şark Soğutma, Şenol 
Soğutma, Tura Soğutma, Yüksel Teknik.
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İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği, bu yıl 14. Düzenlenen 
ISK Sodex Fuarı kapsamında, 43 ülkeden 133 firmanın katıldığı 
alım heyeti organizasyonu düzenledi. 

Tüyap Palas Otel’de alım heyeti düzenleyen İSİB, yerli ve ya-
bancı yüzlerce sektör temsilcisini bir araya getirdi. Alım heyeti 

organizasyonuna yoğun ilgi 
gösteren yerli ve yabancı 
firmalar, düzenlenen B2B 
görüşmelerinde bir araya 
gelerek işbirliği yapma im-
kanı buldu. 

Gecede bir konuşa yapan 
İSİB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Şanal alım 
heyeti organizasyonuna 43 
farklı ülkeden katılım oldu-
ğunu söyleyerek, gösterilen 

ilgiden memnun kaldıklarını dile getirdi. Bugüne kadar düzen-
lenenmiş en geniş katılımlı heyet organizasyonu gerçekleştir-
diklerini belirten Şanal, “Fuar boyunca da B2B görüşmeleri 
devam edecek, İSİB standı fuar ziyaretçilerine ve katılımcılara 
destek vermek için hazırdır. Sektörün en büyük fuarı sektörü-
müze hayırlı olsun” diye konuştu. 

Eurovent Dönem Başkanı Naci Şahin  gecede yaptığı konuş-
mada Eurovent Derneği’nin iklimlendirme sektörüne  sertifika 
ve standart sağlanması konusunda hizmet verdiğini belirterek, 
sektörün gelişimi için çalışmalara devam edeceklerini vurgula-
dı. Eurovent Derneği’nin Avrupa ve Türkiye arasındaki ticaretin 
gelişmesi için önemli bir rol üstlendiğini de ifade eden Şahin, 
Türkiye’nin Avrupa ve Asya arasında önemli bir köprü olduğu-
na işaret etti. 

Şahin, Eurovent ve İSKİD’in 2020 yılında Antalya’da düzenle-
necek olan Eurovent Summit organizasyonunda ortak bir sek-
törel çalışmaya imza atacaklarını da sözlerine ekledi.

02-05 Ekim tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 

gerçekleşen ISK-SODEX 2019 fuarında, İSKİD tarafından orga-

nize edilen yabancı dernek temsilcileri ile ikili görüşmeler, İSKİD 

Akşam Yemeği ve İSKİD Global Endüstri Resepsiyonu, yerli ve 

yabancı sektör temsilcilerinin yoğun ilgisi ile gerçekleşti. 

Klima ve Havalandırma Sistemlerinden yalıtım elemanlarına, te-

sisat ve ekipmanlarından, ısıtma ve soğutma sistemlerine kadar 

tüm iklimlendirme sektörünü İstanbul’da bir araya getiren ISK-

SODEX’te İSKİD, Eurovent Derneği ile paylaştığı standında yerli 

ve yabancı sektör temsilcilerini de ağırladı.

Fuarın birinci ve ikinci günü olan 2 ve 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP 

Burgaz Salonu’nda İSKİD, 10 farklı ülkeden 13 dernekle ( AFEC-

İspanya, AIACRA-Hindistan, EUROVENT ASSOCIATION Avrupa, 

ECC Avrupa, ABOK Rusya, CAR Çin, EFRIARC Portekiz, BSRIA 

İngiltere, VDMA / FV ALT Almanya, POLISH VENTILATION ASSO-

CIATION Polonya, RATA Hindistan, ISHRAE Hindistan, ACAIRE 

Kolombiya) tüm gün süren ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Gö-
rüşmelerde eğitim, yatırım, ar-ge çalışmaları, gelecek vizyonu 
oluşturulması ve ortak aksiyon alınmasına yönelik karşılıklı görüş 
alışverişi yapıldı. Görüşmeler sonrasında yabancı dernek temsil-
cilerine İstanbul’un tarihi binalarının gravürlerinden oluşan por-
selen tabaklar hediye edildi. İlk gün gerçekleşen ikili görüşmeler-
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2-5 Ekim tarihleri arasında TÜYAP’ da gerçekleştirilen ve Isıt-
ma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, 
Tesisat, Su Arıtma, Jeotermal, Güneş Enerjisi Sistemleri sek-
törlerinden birçok seçkin markayı bir araya getiren, iklim-
lendirme sektörünü yurt dışında da başarıyla temsil eden 
ISK-SODEX 2019 İSTANBUL fuarında AFS, iklimlendirme sek-
törüne yön veren ürün ve çözümleriyle yerini aldı.  
Gerçekleştirdiği ihracat artışlarıyla Türkiye ekonomisinin 
önemli sektörlerinden biri haline gelen iklimlendirme sanayi, 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde bu başarısını taçlandıran 
başarılı bir organizasyona imza attı. Her yıl iklimlendirme sek-
törünü buluşturan ve bu yıl 14. kez düzenlenen uluslararası 
ISK-SODEX 2019’da yerini alan sektörün öncülerinden AFS, 
en yeni ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. ISK-SODEX 
2019’da açılışın ardından AFS standını ziyaret eden Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Türkiye İhra-
catçılar Meclisi Başkanı İsmail GÜLLE ve İklimlendirme Sanayi 
İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Mehmet Şanal, AFS Yönetim 

Kurulu Başkanı Zeki Poyraz ve S&P AFS Genel Müdürü M. Za-
hid Poyraz ile fuar ve iklimlendirme sektöründeki gelişmeler 
hakkında sohbet etti. 
Geniş ürün skalasına sahip AFS standına gelen ziyaretçiler, 
esnek hava kanalları ve fanlar ile havalandırmaya dair tasarım 
ödüllü ürünler hakkında bilgi almanın yanı sıra akustik odada 
sessiz havalandırma alternatiflerini deneyimleme fırsatı edin-
di.  Fuar forum alanında ise AFS Yurt içi satış müdürü Mustafa 
Selman Küçükçapraz “Flexible Hava Kanallarına Doğru Bakış 
Açısı” ve S&P Proje Satış Uzmanı Ekrem Aksoy “Easyduct Ka-
nal Dizayn Programı” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.
AFS Genel Müdür Yardımcısı Ahmet POYRAZ fuar ile ilgili 
olarak şu açıklamalarda bulundu: “1991’den bugüne dek 
sektördeki ana rolümüzü bildiğimiz için uzun yıllardır katılım 
gösterdiğimiz fuarda gerek yurt içi gerekse yurt dışı paydaş-
larımızla bir araya geliyoruz. Buradaki temel amacımız yeni 
ürünlerimizle onları tanıştırabilmek, ilişkilerimizi güçlendir-
mek ve yeni iş ortaklıkları oluşturabilmek. Ürettiğimiz ürün-

den sonra yabancı dernek temsilcileri, İSKİD yönetimi ve İSKİD 
Üyesi BOREAS, DAIKIN, DANFOSS, GUVEN SOGUTMA, KARYER, 
REFKAR gibi sponsor firma temsilcilerinin katıldığı boğazın eşsiz 
güzelliği eşliğinde yemekli tekne turu organizasyonu gerçekleşti. 
Fuarın ikinci günü olan 3 Ekim tarihinde TÜYAP Marmara 
Salonu’nda İSKİD üyesi firma temsilcileri, yabancı dernek temsil-
cileri ve sektörel basından 150’den fazla kişinin katıldığı gelenek-
selleşen İSKİD Global Endüstri Resepsiyonu yapıldı. Resepsiyonda 
katılımcılara hoş geldiniz konuşması yapan İSKİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Ozan ATASOY, ISK SODEX 2019 fuarı’nın yurt dışından 
gelen yabancı dernek temsilcileri, URGE kapsamında 30 farklı ül-
keden gelen alım heyetleri ve fuara katılan birçok yabancı katılımcı 

ile bu yıl çok daha fazla global bir fuar olma özelliği kazandığını, 
iklimlendirme sektörünün ülke ekonomisine ve büyümeye büyük 
katkı veren üretim alanlarından biri olduğunu söyledi. Bu güzel 
organizasyonun gerçekleşmesinde yoğun çaba sarf eden Han-
nover Messe Sodeks Fuarcılığa teşekkür ederek, fuara katılan 
tüm firmalara hayırlı fuarlar dileyerek konuşmasını sonlandırdı. 
Resepsiyon’da katılımcılar canlı trio müzik eşliğinde yoğun fuar 
gününün ardından keyifli bir zaman geçirme imkanı buldular. 
Dünya genelinde 35 ülkeden 1000’in üzerinde katılımcı firmaya 
İstanbul’da ev sahipliği fuar, AB ülkeleri başta olmak üzere Asya, 
Afrika ve Güney Amerika kıtasından satın alma heyetlerini yeni 
ticari işbirlikleri için Türkiye’deki üreticilerle buluşturdu.
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ler tasarım ve kalite itibariyle daima ilgi odağı. Ayrıca mev-
cut Ar-Ge çalışmalarımızın sonuçlarını paylaşıyor, fuar forum 
alanında sunumlar gerçekleştiriyoruz. İnovasyonu ve sektörel 
yenilikleri bir arada sunma fırsatı olan ISK-SODEX yatırımcı, 
mühendis, öğrenci ve sektör paydaşlarının bir araya gelip, ye-

nilikleri görebilmeleri için fırsat oluşturuyor. Herkes için fayda 
sağlayan bu yapılanma organizasyon itibariyle de oldukça ba-
şarılı yürütülen bir süreç oldu. Tüm emeği geçenlere teşekkür 
ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da güçlü, farklı ve etkin bir 
biçim de bu platformda olmaya devam edeceğiz.”

İklimlendirme sektörünün öncü markası Alarko Carrier, 2-5 Ekim 
tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ISK-
Sodex İstanbul 2019 Fuarı’nda geniş ürün gamını sergiledi. Alar-
ko Carrier, fuar kapsamında ısıtma, soğutma ve su basınçlandır-
ma sistemlerindeki yenilikçi ürünlerini, yüzden fazla ülkeden bini 
aşkın sayıdaki sektör profesyoneliyle buluşturdu. 

Fuarda; Toshiba’nın çok düşük enerji tüketimiyle optimum kon-
foru bir araya getiren yeni Seiya klimaları ziyaretçilerin beğeni-
sine sunuldu. Klima kumandasının yanı sıra akıllı telefon veya 
tablet üzerinden de kontrol edilebilen akıllı klima Toshiba Seiya, 
yeni R32 soğutucu akışkan ile çalışıyor ve çevreyi koruyor.

Alarko Carrier’ın ISK-Sodex kapsamında sergilediği bir 
diğer ürün, sektörde devrim yaratan Toshiba 
SHRM-e oldu. Toshiba SHRM-e küresel iklim değişikliğinin tüm 
dünyayı etkilediği bu dönemde yüksek enerji verimliliği ile öne 
çıkıyor. 3 borulu VRF sistemi olan Toshiba SHRM-e, ısıtma, so-
ğutma ve sıcak su ihtiyacını aynı anda karşılayabiliyor. Üstelik 
ısıtma ve soğutma yapan iç üniteler arasında enerji transferi 
yapabilen sistem bu sayede üst düzey verimlilik sağlıyor.

AquaForce® Vision KAV/P (ZE): Küresel Isınma 
Potansiyeliyle Devrim Niteliğinde Bir Ürün
Soğutucu akışkanların çevreye olan zararlı etkilerinin azaltıl-
masına yönelik yapılan çalışmaları yakından takip eden Carrier, 
çevreye dost, küresel ısınma potansiyelleri çok düşük soğutucu 
akışkanların soğutma gruplarında kullanılması için gerekli çalış-
maları sürdürüyor. Bu kapsamda fuarda yer alan yeni AquaFor-
ce® Vision KAV/P (ZE) serisinde de GWP (Global Warming Po-
tential – Küresel Isınma Potansiyeli)  değeri 1’in altında olan yeni 
nesil soğutucu akışkanlardan R1234ze soğutucu akışkanı kulla-
nılıyor. -20°C ila 55°C gibi farklı dış hava sıcaklıkları ve negatif 
su sıcaklıklarında çalışabilen AquaForce® Vision 30KAV/P (ZE), 
çok yüksek seviyelerde enerji verimliliği sunarken, üst düzey ofis 
binalarından sağlık tesislerine, veri merkezlerinden endüstriyel 
projelere kadar her türlü uygulamada zorlu beklentileri karşılıyor. 

Projeler İçin Terzi İşi Çözümler
İklimlendirme sektöründeki benzersiz yeniliklerden biri olan 
Tam Otomasyonlu Klima Santrali de fuarda sektör profesyonel-

leriyle buluştu. Tam Otomasyonlu Klima Santralleri, standart 
klima santrallerinin otomasyonlu seçilmesinin yanı sıra terzi 
usulü denilen esnek klima santrallerini de  otomasyonlu hale 
getirilebiliyor. Tüm olasılıklar ve algoritmalar önceden çalışılmış 
olarak seçim programının içine gömülüyor. Üretim aşamasında, 
tüm santraller sahada montaja hazır olacak şekilde birleştirilip 
fabrika simülasyon testleri yapılıyor. Böylelikle Alarko Carrier, 
test edilmiş ve montajında hata olmayan tak-çalıştır tam oto-
masyonlu klima santralini müşteriye sunmuş oluyor. 

Su basınçlandırma alanında yarım yüzyıla yaklaşan deneyimiy-
le ürünler geliştiren Alarko, fuarda yeni geliştirilen yüksek ka-
pasiteli ve tasarruflu ALDP S/F serisi hidroforlarını da sergiledi. 
Kompakt yapıdaki hidroforlar; içme, kullanma, sulama ve pro-
ses sularının sürekli ve istenen seviyede tutulmasında ekono-
mik ve güvenilir çözümler olarak öne çıkıyor. Serideki hidrofor-
lar hastane, okul, sera, çiftlik, otel, tatil köyü, iş merkezi, villa 
ve apartman gibi farklı yapılarda kullanılabiliyor. Alarko Carrier 
standında ayrıca, yoğuşmalı kombiler, duvar tipi yoğuşmalı ka-
zanlar, sirkülasyon pompaları, santrifüj pompalar, kirli ve temiz 
sular için dalgıç pompalar, panel radyatörler, ısı payölçerler gibi 
farklı ürün gruplarına da yer verildi. 2020 yılının ilk çeyreğin-
de pazara sunulacak yer tipi yoğuşmalı kazanlar da prototip 
olarak iki farklı renk kombinasyonunda fuar ziyaretçilerinin be-
ğenisine sunuldu. Alınan geri bildirimler doğrultusunda tercih 
edilen renk belirlendi. Bu yıl fuarda birçok inovatif ürünü ser-
gilediklerini belirten Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, 
“Sektörümüzde ihracatın öneminin giderek arttığı bu dönemde, 
ISK-Sodex gibi organizasyonlar da sektör profesyonelleri açısın-
dan önemli fırsatlar sunuyor. Elliden fazla ülkeye ihracat yapan 
bir firma olarak, bu yıl yine fuarda birçok yeni ürün sergiledik. 
Çin’den, İtalya’dan, Pakistan’dan, Almanya’dan ziyaretçilerimi-
zi ağırladık. Bu yıl da fuarda küresel ısınmaya etkisi çok düşük 
olan, çevreci ürünlerimizi sergilemeyi tercih ettik. Uluslararası 
sektör profesyonellerini bir araya getiren ISK-Sodex’te yüksek 
verimlilik sağlayan yenilikçi ürünlerimizin gördüğü ilgiden çok 
mutluyuz.” diye bilgi verdi. 
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Aldağ A.Ş. ISK-SODEX Fuarı’nda etkinlikleriyle en büyük ilgi 

odağı oldu. Ekolojik konsepte sahip 650 m2 Aldağ A.Ş. stan-

dında, far süresince yurtiçi ve yurtdışından sektör profesyo-

nelleri ağırlandı ve ilk kez ISK-SODEX fuarında sergiledikleri 

TB1 ısı köprüsüzlük ve T2 Isı Geçirgenlik sınıfındaki yeni nesil 

klima santrali, standın ilgi odağı oldu.

ISK-Sodex Fuarı’nda, Teknoloji Bakanı Yardımcısı Hasan Bü-

yükdede, Aldağ A.Ş.’nin standını ziyareti sırasında Aldağ 

A.Ş.'nin teknolojik yenilikleri ve Ar-Ge çalışmaları hakkında 

İcra Kurulu Başkanı Rebii Dağoğlu’ndan bilgiler almasının yanı 

sıra fuar süresince Aldağ A.Ş birçok etkinlik de gerçekleştirdi.

Fuarın ikinci günü gerçekleştirilen Aldağ A.Ş özel oturumun-

da Ar-Ge Yöneticisi Hamza Sonkur tarafından EN 1886 Stan-

dardına Göre Klima Santrali Performans Kriterleri konulu su-

numu ve sektörün değerli uzmanlarının katıldığı, geçmişten 

günümüze iklimlendirme sistemlerinin gelişimini, bugün ve 

gelecekteki beklentileri karşılayacak teknolojileri konu alan 

bir panel gerçekleştirildi. Ardından, Aldağ A.Ş.’nin ana spon-

soru olduğu Team Bosphorus ekibi ve mentorları Aldağ A.Ş. 

standında basın toplantısı düzenledi ve Aldağ A.Ş.’ye teşek-

kürlerini dile getirdi. 

Fuar sırasında, Aldağ A.Ş. tarafından gerçekleştirilen bir di-

ğer etkinlik de Aldağ A.Ş. Ar-Ge Yöneticisi Hamza Sonkur’un 

klima santrallerini tüm komponentleri ile ele alan ve enerji 

verimliliği açısından yapılan çalışmaları ve yönetmeliklerin ge-

reklilikleri konularını içeren sunumuyla fuarın forum alanında 

oldu.

Ayrıca ISK-Sodex Fuarı süresince, Aldağ A.Ş. İcra Kurulu Baş-

kanı Rebii Dağoğlu, birçok televizyon kanallının da canlı ya-

yınlarının konuğu oldu. 
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2005 yılından beri HVAC sektöründe özellikle enerji verimliliği 
yüksek sistemler (Absorpsiyonlu grup, su kaynaklı ısı pompası, 
hibrit soğutma kulesi, çok fonksiyonlu soğutma grubu, değiş-
ken debili nem ve sıcaklık kontrollü rooftop vs) alanında faaliyet 
gösteren Atlantik Grup, deneyimli kadrosu ve mevcut ürün yel-
pazesi ile daha önceki yıllarda olduğu gibi 2-5 Ekim tarihlerinde 
TÜYAP’ta bu sene 14.cüsü düzenlenen ISK-SODEX İSTANBUL 
2019 Fuarı’na katıldı.
Bir önceki fuara göre daha büyük bir stant ile katılım sağlayan 
Atlantik Grup’un sergilemiş olduğu Amerikan menşeili AAON 
marka nem ve sıcaklık kontrollü, rotary tip ısı geri kazanımlı, de-
ğişken debili, mahal basınç kontrollü rooftop, MITA marka İtal-
yan menşeili MCC model kapalı tip soğutma kulesi ve ATLANTİK 
marka EWH04, EWH07, EWH15 ve EWH22 model ısı pompaları 
gelen ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. 

Atlantık Grup yetkilileri fuar ile ilgili şu değerlendirmelerde 
bulundular: “İklimlendirme sektöründe dünyanın 3. fuarı 
olan SODEX Fuarı’na şirketimizin kurulduğu yıldan beri sü-
rekli olarak katılım sağladık, bu sayede müşterilere kendimizi 
tanıtmak, yenilikleri ve gelişmeleri aktarmak, mevcut müşteri 
ilişkilerimizi güçlendirmek ve yeni iş ortaklıkları oluşturmak 
için SODEX Fuarı’nın iyi bir fırsat oluşturduğunu düşünüyo-
ruz. Özellikle yurtdışından gelen çok sayıda ziyaretçi olduğu-
nu görüyoruz. Türkiye’nin coğrafi konumu dolayısı ile Asya, 
Ortadoğu ve Afrika bölgesinde yer alan projelerde Türk mü-
teahhitler kanalıyla birçok büyük projeye ürün tedarik ettik. 
Atlantik Grup, önümüzdeki yıllarda da HVAC&R sektörünün 
uluslararası buluşma noktası haline gelmiş olan ISK-SODEX 
İstanbul Fuarı’nda yerli ve yabancı müşterileri ile tekrar bir 
araya gelmeyi hedeflemektedir.”

COPA, 2-5 Ekim 2019 tarihinde Tüyap Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşen ISK Sodex İstanbul 2019 Fuarı’na 
katıldı. Isıtma, soğutma, havalandırma, klima, pompa, yalıtım, 
tesisat, vana, su arıtma, güneş enerji sistemleri gibi alanları kap-
sayan ISK- Sodex Fuarı, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini bir 
araya getirdi. İklimlendirme sektörünün büyük markalarının bu-
lunduğu 7. Holde A06 numaralı  142,5 metrekarelik standında 
yer alan COPA, ürünlerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu. 
Standında  panel radyatör, dekoratif panel radyatör, alüminyum 

radyatör, duvar ve salon tipi klima, havlupan, radyatör vanaları 
ve montaj aksesuarlarını sergileyen COPA, 4 gün boyunca yurti-
çindeki ve yurtdışındaki ziyaretçilerini ağırladı. 

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından düzenlenen ISK So-
dex Fuarı’na bu yıl; 35 ülkeden 1021 katılımcı, 106 ülkeden fuarı 
ziyarete gelen 85.371 profesyonel ziyaretçi katılım gösterdi. Bu 
yıl fuarda; bir önceki yıl gerçekleşen fuara kıyasla % 4’lük yaban-
cı ziyaretçi artışı, %60’lık online ziyaretçi ziyaretçi artışı sağlandı.    
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Isıtma, soğutma, klima, havalandırma, yalıtım, pompa, vana, 
tesisat, su arıtma ve güneş enerjisi sistemleri sektöründe hizmet 
veren oyuncuların en önemli buluşma noktalarından biri olan 
ISK-SODEX İstanbul Fuarı, 2-5 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Tü-
yap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuara iklimlendirme 
sektörünün öncü markası Daikin, ‘Airfel’ markasıyla katıldı. Isıt-
madan soğutmaya geniş ürün yelpazesine sahip olan Airfel, fuar 
alanındaki 400 metrekarelik standıyla göz doldururken, marka-
nın tasarım ve teknolojisi yenilenmiş ürünleriyle birlikte, piyasaya 
sürülecek yeni cihazları büyük ilgi gördü. Sektörünün en önemli 
oyuncularından biri olduğunu geniş ürün gamıyla ispatlayan Air-
fel, önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek yeni ürünleriyle de 
sektördeki iddiasını tekrarlamış oldu.  
Soğutma tarafında split klima, multi klima, kaset tipi klima, kanallı 
tip klima ve salon tipi klima olmak üzere 5 farklı ürünün sergilen-
diği Aifel standında ısıtma tarafında ise kombi, şofben, kaskat, 
duvar tipi kazan ve yer tipi kazanın yer aldığı 6 farklı ürün grubu 
kendine yer buldu. 
Kombinin en önemli parçalarından biri olan ‘plakalı eşanjör’den 
esinlenilerek kurgulanan ve 400 metrekarelik bir adayı kaplayan 
Airfel standı, ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Bayi, toptancı 
ve yabancı yatırımcıların hedeflendiği fuar 4 gün sürdü. Fuarda 

ziyaretçilere en iyi deneyimi yaşatmayı amaçlayan Daikin, 50 adet 
personel ile hizmet verdi. Satış ekibi, ürün sorumluları, servis de-
partmanı, pazarlama ve PR ekipleri gelen her ziyaretçiyle ayrı ayrı 
ilgilenerek ürünleri anlattı, gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Airfel, 
tasarımıyla da büyük ilgi çeken standında 12 bin ziyaretçi ağırladı. 
Bu yıl 96 ülkenin katılımıyla gerçekleşen ISK-SODEX İstanbul 
Fuarı’nı 90 bin kişi ziyaret etti. 

Doğu İklimlendirme bu yıl da Sodex İstanbul fuarındaki farklı 
standıyla dikkat çekti. “Doğadan ilham aldık” teması üzerinden 
hazırlanan stantta ağırlıklı olarak düşük enerji tüketimi olan ve ErP 
uyumlu ürünler sergilendi. 2019 yılında çevreye duyarlı tasarım 

kriterlerini ön plana alan firma, fuarda ev tipi ısı geri kazanım ciha-
zı ve rotorlu enerji geri kazanım cihazı gibi çevreye duyarlı ve enerji 
tasarrufu yapan ürünleri ile dikkat çekti. Ayrıca tavan tipi selülozik 
eşanjörlü ısı geri kazanım cihazı ve ErP 2018 uyumlu yeni nesil 
rooftop cihazının da ilk lansmanları yapıldı. 
2018 Sodex fuarında köfte pişirilerek dağıtılırken ortaya çıkan 
duman ve koku hava filtrasyon cihazı FOUR KITCHEN ile temiz-
lenmişti. Bu yıl ürün geliştirilerek ısı geri kazanım fonksiyonu da 
eklendi ve yine gerçek şartlarda çalıştırılarak performansı müşte-
rilerin beğenisine sunuldu. 4 gün boyunca birçok yerli ve yabancı 
misafirini ağırlayan Doğu İklimlendirme geniş ürün yelpazesinden 
farklı ürünleri müşterilerine ve pazara tanıttı. 

İki yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük 3. HVAC fuarı ISK-
SODEX 02-05 Ekim tarihleri arasında Tüyap Fuar merkezinde 
düzenlendi. Endüstriyel ve ticari ısıtma sistemlerinin 20.000’e 
yaklaşan referansı ile 1 numarası olan Çukurova Isı, kendi mar-
kası olan Goldsun profesyonel elektrikli ısıtıcıların yeni serisi olan 
Vega’yı tanıttı. 18 kW’a kadar çok çeşitli aralıklarda kapasitesi 
bulunan ısıtıcının performansı ziyaretçiler tarafından ilgi ile karşı-
landı. Bununla birlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sa-
yın Hasan Büyükdede ve beraberindeki heyet Üntes standını zi-
yaret ettiler. Dosider Başkanı olan Üntes Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Cihad Vardan, Bakan Yardımcısına cihazları tanıttı. Üntes 
yetkilileri; Standlarına ziyarette bulunan Sn. Hasan Büyükdede 
ile yanındaki heyete ve standılarını yoğun şekilde ziyaret eden 
tüm ziyaretçilere teşekkür etti.
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Sektörde E.C.A. markalı ürünleriyle faaliyet gösteren Emas Ma-
kina, iklimlendirme sektörünün tüm bileşenlerini bir araya geti-
ren ISK-SODEX Fuarı’na yeni ürünleriyle damga vurdu.
Elginkan Topluluğu çatısı altında 30 yılı aşkın süredir iklimlendir-
me sektörünün en güçlü markalarından biri olarak faaliyetlerini 
sürdüren E.C.A., 2-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ISK-

SODEX Fuarı’nda yeni ürünlerini sektör profesyonellerine tanıttı. 
Fuar kapsamında E.C.A., Calora Premix Kombi, 2020 yılında 
pazara sunacağı Confeo Premix Kombi, Phoneix Şofben, Fe-
lis Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan, Elektronik Dijital Termostatik 
Vana, Helios Radyatör ve radyatörü adeta bir oyun öğesine dö-
nüştüren Magnet Radyatör gibi yeni ürünlerini ilk kez sektör 
temsilcileriyle buluşturdu. 
Fuar özelinde açıklamada bulunan Elginkan Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve Emas Makina Sanayi A.Ş. Genel 
Müdürü Mehmet Özokumuşoğlu, “Sektörümüzün önemli 
buluşma noktası olan ISK-Sodex Fuarı’nda yeni ürünlerimizi 
tanıtmanın gururunu yaşadık. E.C.A. Ar-Ge mühendisleri tara-
fından geliştirilen, yüzde 100 yerli sermayeli Felis kazanlar, yeni 
nesil teknolojisiyle tasarruf sağlayan Calora Premix yoğuşmalı 
kombi ve çevre dostu Phoenix Şofben ziyaretçilerin beğenisi-
ni toplarken; 2020 yılında pazara sunacağımız Confeo Premix 
yoğuşmalı kombi dokunmatik cam ekranıyla ilgi odağı oldu. 
Bu sene de oldukça yüksek ziyaretçi sayısına ulaşan fuarda 
özellikle uluslararası ziyaretçi sayısındaki artış dikkat çekiciydi. 
Ürünlerimizin gördüğü ilgili bizi çok memnun etti.“

ISK-SODEX ISTANBUL Fuarı 02-05 Ekim 2019 tarihlerinde Tü-
yap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Dünyanın her 
yerinden, konusunda uzman katılımcıları ve ziyaretçileri ile bil-
gi alışverişi yapma imkanı sunmasının yanı sıra, fuar süresince 
devam eden destekleyici programları ve sektörün önde gelen 
dernekleri ile olan iş birlikleri sayesinde ısıtma, soğutma, klima, 
havalandırma ana başlıklarında katılımcı ve ziyaretçilerine bü-
yük olanaklar sundu.
Müşteri odaklı yaklaşımıyla sektörün ihtiyaç ve beklentilerini 
her noktada MIT markalı ürünlerine en iyi şekilde yansıtan Ekin 
Endüstriyel, Isıtma-Soğutma ve İklimlendirmede yeni teknoloji 
ve tasarımlarını, tüm üretim ve hizmet süreçlerini katılımcıları 
ile paylaştı. Tüm bölüm yöneticilerinin ve pazarlama ekiplerinin 
katıldığı fuarda, sundukları ürün ve hizmetleri tanıtırken yeni 
iş ortaklıklarının kapısını açacak görüşmeler de gerçekleştirdi. 
Oldukça başarılı ve verimli geçen fuarda dünyanın dört bir ya-
nından gelen ziyaretçilerin sorularını titizlikle cevaplayan uzman 

mühendisler, gösterilen yoğun ilgiden oldukça memnun kaldık-

larını belirtiler.

Fuar hakkında görüşlerini aldığımız  Kayse A.Ş Yurtdışı Satış 
Müdürü Fatih Tortop bir  çok seçkin katılımcının yer aldığı So-
dex fuarına sürekli katılan bir  firma olduklarını  söyledi. Fatih 
Tortop: "Bu fuar, gerek yurtiçinden gerek yurtdışından bir çok 
katılımcının katıldığı bizimde ürünlerimizi bütünüyle sergiledi-
ğimiz önemli bir platform. Bu sene ziyaretçi sayısında geçen 
senelere göre önemli bir artış var. Fuarda ürün sertikalarını 
güncellediğimiz FM onaylı sprinkler hortumu, omega flexler ve 
kompansatörlerimize ilginin  büyük olduğunu bununla beraber 
sürekli talep gördüğümüz seviye grubunda şamandıralı depo 
dolum vana grubu ürünlerini  bu fuarda ürün gamımıza yeni 
eklemiş olduğumuz vana çeşitlerimizi de müşterimize sunma 
fırsatı bulduk." dedi.



İZ
LE

N
İM

73Termo KlimaKasım 2019

Dünyanın önde gelen iklimlendirme markalarından Ferroli, 2 – 5 
Ekim 2019 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen ISK-Sodex İstanbul Fuarı’nda yerini aldı. 
 
31 Temmuz 2019 itibariyle Türkiye’deki üretim, satış ve pazarla-
ma faaliyetlerinin Bestherm İklimlendirme’ye geçtiği duyurusunun 
hemen ardından Ferroli markası,  ISK-Sodex Fuarı’nda sektör pro-
fesyonelleriyle buluştu. 
Sektörün en büyük organizasyonlarından biri olan ISK-Sodex 
Fuar’nda 7 No’lu salonda 209 metrekarelik standı ile yer alan Fer-
roli, premix tam yoğuşmalı Bluehelix Tech kombi, Energy Top W 
kazan ve panel radyatörleri başta olmak üzere yenilikçi ürün ve 
hizmetlerini fuarda sergiledi. 

Ödüllü Premix Tam Yoğuşmalı Ferroli Bluehelix 
Tech Kombiler 
Altroconsumo tarafından ödül alan Erp-Eco Design kriterlerine 
uygun Ferroli Bluehelix Tech kombiler, premix yoğuşma teknolo-
jisi ile yüksek verimlilik sağlıyor. Ferroli patentli titanyum alaşımlı 
paslanmaz çelik eşanjöre ve farklı kapasitelere sahip Ferroli Blue-
helix Tech kombiler, sessiz çalışması, mükemmel izolasyona sahip 
olması, kompakt ölçüleri ve montaj kolaylığı ile ön plana çıkıyor. 
Kullanım suyunda en yüksek konfor seviyesi olan 3 yıldızlı kulla-
nım suyu konfor kriterlerine uygun olup, bol miktarda ve çok hızlı 
sıcak su üretebilme özelliğine sahip.    

Teknolojik Üstünlüklere Sahip Ferroli Energy Top 
W Premix Yoğuşmalı Kazanlar 
Farklı kapasite seçenekleri bulunan Ferroli Energy Top W duvar tipi 
kazanlar, premix tam yoğuşma teknolojisi ile 109’luk yüksek yan-
ma verimliliği sağlıyor. Ferroli Energy Top W duvar tipi kazanların; 

metal fiber paslanmaz çelik brülörü, yoğuşma eşanjörü, standart 
kontrol paneli ve hermetik kullanıma uygun olması gibi birçok 
teknolojik üstünlüğü bulunuyor.  6 farklı emniyet sistemine sahip 
olmasının yanında,  Kaskad sistemlerle de kullanılabiliyor. 

Ferroli Gold ile İş Ortakları ile Güçlü İletişim
Türkiye’deki üretim, satış ve pazarlama faaliyetleri Bestherm İklim-
lendirme tarafından yönetilen Ferroli, iş ortaklarıyla iletişimi güç-
lendirmek ve iş süreçlerinde daha hızlı ve daha kolay ilerleyebilmek 
amacıyla hazırladığı Ferroli Gold mobil uygulamasını da ilk defa 
ISK-Sodex Fuarı’nda duyurdu. Google Play Store ve AppStore’dan 
indirilebilen Ferroli Gold mobil uygulaması, Türkiye’nin her nokta-
sındaki satış temsilcilerine üstün kalitede hizmet sağlayabilmeyi ve 
sıcak iletişim kurabilmeyi amaçlıyor. 

Sektörün en önemli fuarı olan Ulusla-
rarası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalan-
dırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su 
Arıtma, Yangın, Güneş Enerjisi Sistemi 
Fuarı ISK-SODEX Istanbul,  2-5 Ekim 2019 
tarihlerinde gerçekleşti. Sektördeki son 
trendlerin ve gelişmelerin konuşulduğu 

ve sergilendiği fuar yerli yabancı katılımcı 
kitlesiyle yoğun ilgi gördü. 
İş bağlantıları kurma-geliştirme, sektör-
deki son yenilik ve gelişmeleri yakından 
tanıma fırsatı sunan ISK-SODEX Istanbul 
Fuarı’nda Friterm geniş bir alana yayılan 
standında soğutucu ve batarya ürünlerini 

sergiledi. Friterm Satış ve Pazarlama Mü-
dürü Ümit Güngör: ‘ Sektör için böylesine 
önemli bir fuarda yer almaktan çok mem-
nunuz. Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizle 
yoğun bir fuar geçirdik. Sektörün buluş-
ma noktası olmaktan mutluluk duyduk. 
Yurtiçi pazarda yerimizi sağlamlaştırmaya 
devam ederken, ihracattaki yoğun büyü-
me hedeflerimizle önümüzdeki seneye 
hazırlanıyoruz.‘ dedi.
Friterm Genel Müdürü ve Eurovent Başka-
nı Naci Şahin ise: ‘ISK-SODEX sektörümüz 
için çok önemli bir fuar. Bu yıl da oldukça 
yoğun ilgi gördüğünü görüyor ve sektör 
adına gurur duyuyoruz. Yabancı ziyaret-
çilerin yoğunluğu da Türkiye pazarının 
sektörde önemli bir yeri olduğuna dikkat 
çekiyor Friterm olarak bu yıl 40. Yılımızı 
kutluyoruz. Küresel pazarda büyüme he-
deflerimiz doğrultusunda adımlar atmaya 
devam ediyoruz.‘ dedi.
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Avrasya'nın en önemli ve en büyük iklimlendirme fuarı ISK-
SODEX 2019, Ekim ayının ilk haftasında TÜYAP Fuar ve Kong-
re Merkezi'nde düzenlendi.

Isıtma, soğutma, havalandırma, yalıtım, tesisat gibi iklimlen-
dirme sektörünün her bir kolundan firmaların yer aldığı fuar-
da, Frigo Block ve grup firması Frigo Soğutma her yıl olduğu 
gibi bu yıl da yerini aldı. Açıklanan fuar ziyaret raporuna göre 
106 farklı ülkeden 85 binin üzerinde ziyaretçinin ağırlandığı 
fuarda, Frigo Block ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. 

Global ısınma sebebiyle, Avrupa’da Freon gazının kullanı-
mına getirilen ek vergiler ve yüksek fiyatlar sebebiyle, yeni 
nesil ürünlerde bu gazların kullanımından vazgeçilmekte ve 
CO2 gibi doğal soğutucu akışkan kullanan cihazların önemi 
artmaktadır. Bu kapsamda Frigo Block da, CO2’li teknolojiler 
konusunda ar-ge çalışmalarını tamamlamış ve artık üretim ve 
uygulama yapan bir firma olarak fuarda tamamı karbondiok-
sitli akışkanla çalışan kondenser ünitesi, evaporatör ve trans-
kritik booster cihazlarını sergileyerek, bu yeni nesil cihazlarıy-
la ziyaretçilerden tam not aldı. 

Fuar boyunca standında 40’tan fazla farklı ülkeden gelen potan-
siyel müşterilerle temasta bulunan Frigo Block, tamamen çevreci 
bir temayla tasarlanan ve uygulanan standıyla da göz doldurdu. 

Fuar hakkında görüşlerini dile getiren Frigo Block yönetim 
kurulu üyesi Sn. Levent Aydın: “Asya, Avrupa, Afrika ve Orta 
Doğu’da 75’ten fazla ülkeye ihracat yapan Frigo Block, sun-
duğu kaliteli ürünlerle sektöründeki lider markalardan biridir. 
Sağlam bayi ağımızla, pazarda yükselen bir ivme ile yol alıyo-
ruz. Fuarlar, mevcut ihracat hedeflerini geliştirmede ve yeni 
pazarlara ulaşmada bizim için büyük önem taşıyor. İklimlen-
dirme sektörünü ve uzmanlarını bir araya getiren ISK-Sodex’e 
katılıp ürünlerimizi tanıtma ve yeni iş ortakları kazanma fırsatı 
bulduğumuz için memnunuz” ifadelerini kullandı.

FRICOLD TİCARİ ARAÇ SOĞUTUCULARI 
ISK-SODEX’TE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Endüstriyel soğutma sektöründe 30 yılı aşkın süredir faaliyet 
gösteren Türkiye’nin lider markası Frigo Block, soğutmadaki 

tecrübesini ve üstün kalitesini artık frigorifik sektöründe de 
sergiliyor.

Potansiyel pazar değerlendirmeleri neticesinde ve ülkemizde 
gıdanın soğuk zincirde bozulmadan taşınabilmesi, sağlıklı gı-
danın son tüketiciye ulaştırılması konusunda devletin de attı-
ğı adımların ardından frigofrig sektörüne giriş yapmaya karar 
veren Frigo Block, 1 yılı aşkın süredir yapılan ar-ge çalışmaları 
sonucunda, frigofrik araçlar için özel cihaz üretimine başladı. 
FRICOLD marka adıyla tescillenen ve üretimine başlanan ticari 
araç soğutucu üniteleri; hafif ticari araç, kamyonet ve kam-
yon kategorilerine uygun olarak tasarlanıp, üretilen cihazlar 
ilk olarak ISK-Sodex 2019 fuarında ziyaretçilerin beğenisine 
sunuldu.

Frigofrig taşımacılığında güvenli gıdanın güvencesi olan ATP 
sertifikasına sahip olan cihazlar, fuarda yerli ve yabancı ziya-
retçiler tarafından ilgiyle karşılanarak, pek çok talep aldı. Hızlı 
bir şekilde bayi ağını oluşturup, bu yeni pazarda da sektörün 
öncüsü ve en güvenilir ismi olma yolunda çalışmalarını baş-
latmış oldu.



İZ
LE

N
İM

75Termo KlimaKasım 2019

İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemle-
ri, 2-5 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleşen ISK-Sodex Fuarı’nı başarıyla ta-
mamladı. İmbat, yenilikleriyle, teknolojisiyle 
ve imza attığı ilklerle dolu dünyasına açtığı 
farklı pencerelerle, fuar süresince yoğun ilgi 
topladı.

İmbat’ın Teknolojiye Açılan Penceresi; 
Ar-Ge ve Mühendislik Gücü
Bugüne kadar sektörde çok sayıda ilke imza 
atan İmbat; %100 yerli ilk çok kompresör-
lü VRV klima santrali, dünyada ilk inverterli 
merkezi soğuk depo, Türkiye'de tasarlanan 
Eurovent sertifikalı ilk çatı tipi klima, %100 
yerli ilk doğalgazlı çatı tipi klima ürün ta-
sarımlarının yanı sıra termodinamik ısı geri 
kazanımı, scroll kompresörlü hassas klima 
ve soğutma grubu cihazlarında uygulanan 
asimetrik soğutma teknolojileri ile de sahip 
olduğu ar-ge ve mühendislik gücünü gös-
terdi. Yeniliklerine Ar-Ge Merkezinde eş 
zamanlı olarak yürüttüğü projeler ile devam 
eden İmbat, ISK-Sodex fuarında bu çalışma-
ların ürünü olan yeni ürün modeli ve tekno-
lojilerini de tanıttı. Farklı kullanım amacı ve 
pazar ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarladığı 
ürünlerden biri de distribütörleri kanalıyla 
Almanya ve Avusturya pazarlarına sundu-
ğu taşınabilir çatı tipi klima modelleri oldu. 
İç ve dış ortam montajına uygun seriler ha-
linde tasarlanan cihazlar, özellikle etkinlik ve 
organizasyonlarda taşınabilir ve verimli bir 
çözüm sağlıyor.
İmbat’ın fuarda sergilediği bir diğer yeni 
ürün ise; havacılık sektöründe uçak yolcu 
biniş köprülerinin klimatizasyonu için tasar-

lanan çatı tipi klima oldu. İmbat, bu ürünüy-
le spesifik alanlar için ideal iklimlendirme 
çözümünü sunuyor.

Nesnelerin İnterneti, İmbat Cihazlarında
İmbat teknolojisi ve yeniliklerinden bir diğe-
ri ise İmbat ürünlerinde yer alan yazılımda 
kendini gösterdi. Nesnelerin interneti (IoT - 
internet of things) teknolojisini iklimlendir-
me alanında uygulayan İmbat,  hem enerji 
verimliliği hem de yönetim ve bakım etkinli-
ği sağlayan yeni kontrol sistemini tanıttı. 

İmbat’ın Deneyime Açılan Penceresi; 
28 Yıllık Deneyim ve Güven
İmbat sahip olduğu deneyim ve mühendis-
lik gücüyle tasarladığı ürünlerini tanıtırken, 
“%100 yerli tasarım”lara dikkat çekti. Yerli 
tasarım ve üretim gücünü temsil eden İm-
bat, sektörde yerli markaların ve yerli tasa-
rımların teşvik edilmesinin önemini bir kez 
daha vurgulamış oldu. İmbat, Türkiye’de ta-
sarladığı ve kendi üretimini gerçekleştirdiği 
uluslararası standartlardaki ürünlerle, bugü-

ne kadar dünyanın birçok noktasına ulaştı. 
40’tan fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatın 
yanı sıra satış ve satış sonrası hizmetleriyle 
İmbat’ı farklı ülke pazarlarında temsil eden 
distribütör ve partnerler, güçlü işbirliği ve 
dostluklara işaret ediyor. İhracat gücüyle İm-
bat, kurumsal hedeflerine emin bir şekilde 
ilerlerken Türkiye’nin mühendislik gücünü 
de dünyada gururla temsil ediyor.

İmbat Çatı Tipi Klima; Eurovent’te 18’de 18!

İmbat çatı tipi klima, Eurovent tarafından 
gerçekleştirilen testlerde, son üç testi aralık-
sız olarak, sıfır hata ile tamamladı Her sefe-
rinde altı kriterin değerlendirildiği testlerde, 
toplam on sekiz kriteri hatasız olarak karşı-
ladı. İmbat, elde ettiği skorlar, verimlilik ve 
güvenilirliğin altını çizdi. İmbat, ISK-Sodex 
2019’da ziyaretçilerini, %100 yerli ve özgün 
tasarımlarla açtığı pencerelerle; tasarımdan 
üretime, bilginin gücünden dostluk ve de-
neyimin güvenine uzanan zengin dünyasını 
keşfetmeye davet etti.

Türkiye’de %100 yerli sermaye ile inovatif ısı teknolojileri üreten 

MİMSAN, 2-5 Ekim tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kong-

re Merkezi’nde düzenlenen ISK-Sodex 2019 Fuarı’nda 6. Hall'de 

bulunan standında çevreci ve inovatif ısı teknolojilerini tanıttı. 

MİMSAN, ziyaretçilerden yoğun ilgi gören standında nesnelerin 

interneti (IoT) teknolojisini kazanlara taşıyan yeni ürünü “Premix 

Tam Yoğuşmalı Yer Tipi Kazan” ile “Multi Yakıt Serisi Katı Yakıtlı 

Kazan Teknolojilerini”nın tanıtımını da yaptı. Yeni iş ortaklıklarının 

kapısını açacak görüşmeler de gerçekleştirdi.

MİMSAN’ın yeni ısı teknolojilerinin lansman toplantısı ise fuarın 

üçüncü günü İstanbul Boğazı’nda düzenlenen tekne gezisi ile 

gerçekleştirildi. Mimsan’ın yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarının 

katıldığı lansman toplantısında bir konuşma yapan MİMSAN Grup 

CEO’su H. Ahmet İlhan: “MİMSAN olarak 37 yıldır %100 yerli 
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sermaye ile dünya standartlarında geliştirdiğimiz inovatif ve çevre-
ci ısı teknolojileriyle sektörümüzün öncü markası konumuna gel-
dik. 37 yıldır yılmadan çalışarak büyümeye devam ediyoruz. Bu-
gün “55’i mühendis olmak üzere 400 kişilik ekibimizle, yurt içinde 
ve yurt dışında bulunan 100’e yakın bayimizle hizmet veriyoruz. 

Enerji sektöründe, atıkların ekonomiye kazandırılmasına yönelik 
çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Isı teknolojileri 
alanında ise değişen dünya dinamikleri ve müşteri gereksinimleri 
doğrultusunda AR-GE’mize yön vererek yüksek katma değer sağ-
layan, çevreci ve inovatif teknolojiler geliştiriyoruz.”dedi. 

Tüyap Fuar Merkezi’nde düzenlenen ISK-Sodex Fuarı’na özel 
standıyla katılan MGT Filtre, yine başarılı bir fuar geçirdi. ISK-
Sodex Fuarı 3. Salonda ziyaretçilerini ağırlayan MGT Filtre’yi 
fuarın önemli misafirleri de ziyaret ederek firma ve ürünler 
hakkında bilgiler aldılar. 

MGT Filtre Genel Müdürü Onur Töngüt’ ISK-Sodex Fuarı’nda 
Fuar ve MGT Filtre’deki gelişmeler hakkında bilgiler verdi. 
Töngüt yaptığı açıklamada; “MGT Filtre, hava filtreleri konu-
sunda, gelişmiş teknolojileri üretim hatlarına uygulayarak en 
üst seviye ürün kalite standartlarında, pazara sunmayı hedef-
liyor. MGT Filtre’de, filtrasyon sistemlerinde standartlara uy-
gunluk ve pazar memnuniyeti temel hedef olarak kabul edilir. 
Bu anlayışla pazarlama faaliyetlerini yürüten MGT Filtre, iklim-
lendirme cihazları için son teknoloji ile ürettiği filtrelerini ser-
gilediği standıyla katıldığı ISK-Sodex İstanbul 2019 Fuarı’nda 
uzmanlardan büyük ilgi gördü.” açıklamasında bulundu. 

MGT Filtre standında sergilenen son teknoloji ürünü filtrelere 
özellikle yurtdışından gelen ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdi-

ğini, özellikle yabancı ziyaretçilerle kurdukları temasların ken-
dileri için önemine değinen MGT Filtre Genel Müdürü Onur 
Töngüt, ISK-Sodex Fuarı’nın MGT Filtre açısından memnuni-
yet verici olduğunu, burada kurulan bağlantıların daha sonra 
işbirliklerine dönmesi için çalışmalarına ara vermeden devam 
edeceklerini söyledi.

HASSAS FİLTRELERİN TESTİ İÇİN KULLANILAN, 

TÜRKİYE’NİN İLK TEST CİHAZI MGT FİLTRE’DE

MGT Filtre olarak, kalite standartları için sürekli yatırım yap-
tıklarını beliren Töngüt; “Yürürlükten kaldırılan Hassas Filt-
re standardı EN 779’un yerine gelen ISO 16890 standardına 
uygun olarak MGT Filtre Çerkezköy Fabrikasında üretimden 
sonra filtrelerin testlerinin gerçekleştirildiği yeni test sistemi-
ni devreye aldık. Bu test cihazını müşterilerimizin firmamıza 
olan güvenin daha da arttırmasını sağladı. Bu fuarda MGT 
Filtre olarak, test sistemi ve diğer ürünler hakkında ziyaretçi-
lerimize bilgiler verdik. Standa gelen sektör profesyonellerini, 
MGT Filtre Çerkezköy Tesislerindeki teknolojik yatırımları gör-
meleri için davet ettik.”dedi. 

Yalıtımda dünya markası olma hedefiyle faaliyetlerini sürdü-
ren ODE, sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olan 
Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, 
Tesisat, Su Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemleri fuarı ISK-SODEX 
İstanbul 2019’a katıldı. 2-5 Ekim tarihleri arasında Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve tüm dünyadan konu-
sunda uzman katılımcıları ağırlayan ISK-SODEX’e 244 metre-

karelik standıyla katılan ODE, fuarda yeni pazarlar hedefledi ve 
ürünleriyle büyük ilgi gördü. 

ODE Yalıtım Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Erhan Özdemir ilk kez 1997 yılında organize edi-
len ve sektör ihracatının artırılmasına, firmaların yurt içi ve 
dışından yeni iş birlikleri yapmasına önemli katkı sağlayan 
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Pompa Sektörünün öncü markası Masdaf, 3 Ekim’de ISK-Sodex  
İstanbul Fuarı’ndaki standında düzenlediği lansman kokteyli ile 
“yenilenen logosunu ve sloganı”nı tanıttı.  

Akışkan sistemleri konusunda geliştirdiği inovatif ürünler ve 
sunduğu mühendislik hizmetleriyle 42 yıldır yurt içinde ve yurt 
dışında önemli referans projelerin çözüm ortağı olan “Masdaf” 
logosunu ve sloganını yeniledi. 

Marka kimliğinde büyük bir değişim gerçekleştiren Masdaf’ın 
yeni logosu, daha dinamik ve modernize edilmiş bir yapıya 
sahip olacak şekilde tasarlandı. Buna göre Masdaf, değişen 
dünya dinamikleri, teknolojik gelişmeler ve müşteri beklentileri 
doğrultusunda ürün ve hizmet kalitesini “daha ileri” taşıyarak, 
iş ortaklarına “yenilikçi çözümler” sunmayı ve global ölçekte 
sürdürülebilir bir marka olmayı hedefliyor. 

Tüm süreçlerinde yenilikçi ve müşteri odaklı bir yaklaşım be-
nimseyen Masdaf, yenilenen logosunu ve kurumsal kimliğini 
ilk kez 3 Ekim’de ISK Sodex Fuarı’ndaki standında düzenlediği 
lansman kokteyli ile tanıttı. 

Lansman kokteylinde yaptığı konuşmada Masdaf’ın yenilenen 
yüzüyle ilgili bilgiler veren Masdaf Yönetim Kurulu Üyesi De-
nizhan POLATOĞLU şunları söyledi: “Masdaf olarak akışkan 
sistemleri konusunda bir dünya markası olma arzusuyla çıktı-
ğımız yolda 42 yılı geride bıraktık. Bu süreçte hedefilerimize 
ulaşmak adına; AR-GE ve markalaşma çalışmalarının önemine 
inandık. Değişen dünya dinamikleri ve müşteri beklentileri; 
üretim teknolojilerimizde, AR-GE’mizde ve görsel dünyamız-
da en belirleyici unsurların başında geldi. Daima müşterileri-
mizin beklentilerinin de ötesinde ürün ve hizmetler sunmayı 
hedefledik. Müşterilerimizle sürdürülebilir bir işbirliği sağla-
manın temelinde, geliştirdiğimiz inovatif ürünler ve müşteri 
odaklı hizmet anlayışımız kadar markalaşma adına yaptığımız 
çalışmalar da büyük önem arz ediyor. Bu anlayışla logomuzu 

da değişen müşteri gereksinimlerine uygun olarak ve mar-
kamızın ruhunu yansıtacak şekilde yeniledik. Çünkü Masdaf 
olarak en büyük hedefimiz “her koşulda %100 müşteri mem-
nuniyeti sağlamak”. Yeni logomuzla da “müşteri odaklı” bir 
yaklaşım benimsiyoruz. Logomuzda kullanılan küçük harfler 
ile müşterilerimizin sesini yani beklentilerini ön planda tutu-
yoruz, logo etrafında kullanılan çerçevelerin kaldırılmasıyla da 
Masdaf’ın ürün ve hizmette sınır tanımadığı, müşterilerinin 
ihtiyaçlarına göre esnek ve çözüm odaklı bir yaklaşım benim-
sendiğini vurguluyoruz. Masdaf logosu ile birlikte kullanılan 
amblem ise ana hatlarıyla ileriyi gösteren ve modernize edil-
miş bir üçgenden oluşuyor. Üçgeni oluşturan öğeler ise pom-
pa eğrileri ve pompa çarklarından esinlenerek tasarlandı. Ok 
şeklinde bir görünüme de sahip olan amblem aynı zamanda 
firmamızın hedefini yani “daha ileri” sloganını da destekliyor. 
Yeni sloganımızla da hiç durmadan çalışıp, yenilikçi akışkan 
teknolojileri geliştirerek yüksek katma değer sağlayacağımızı 
ve hem çözüm ortağı olduğumuz projeleri hem de Türk pom-
pa sektörünü “daha ileri” taşıyacağımızı vurguluyoruz” dedi.

ISK-SODEX’e bu yıl 2018’e kıyasla 2 kattan daha büyük bir 

standla daha da güçlü bir biçimde katılmaktan memnuniyet 

duyduklarını söyledi. Özdemir şöyle devam etti: “105 ülke-

den 85 bine yakın ziyaretçinin olduğu fuarda, ODE olarak 

biz de standımızda yerli ve yabancı firmaları ağırladık.  Bu yıl 

fuarda ODE Starflex, ODE R-Flex ve ODE Rockflex ürünlerimizi 

sergiledik. Yeni ODE R-Flex Diamond ürünümüzün de tanıtı-

mını yaptık.”

Ciroda ihracatın payı yüzde 40’a çıkacak

Özdemir, ihracatın ODE’nin büyümesinde en önemli itici güç 

olduğunu belirterek, katma değerli üretim ve yeni ihracat pa-

zarlarının etkisi ile ihracatta atağa geçtiklerini vurguladı. Geçen 

yıl katılım gösterilen yurtiçi ve yurtdışı fuarların da katkısıyla 

dolar bazında ihracatın yüzde 30 arttığını açıklayan Özdemir 

şunları söyledi: “ODE olarak 5 kıtada 70’in üzerinde ülkeye 

ihracat yapar konuma geldik. Farklı pazarlardan gelen yeni ta-

leplere Ar-Ge çalışmalarımızla hızla yanıt verebiliyoruz ve bu 

çevik yapımız ihracatımızı çok olumlu etkiliyor. Bu yıl için he-

defimiz ciro içinde yüzde 35 olan ihracat payını yüzde 40 se-

viyesine taşımak. Bu nedenle hem yurtiçi hem de yurtdışı fuar 

organizasyonlarına katılmaya bu yıl da önem gösteriyoruz. ISK-

SODEX’te standımızın ve ürünlerimizin gördüğü ilgiden ise çok 

memnunuz.” 
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2-5 Ekim tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
14.sü düzenlenen ISK-Sodex 2019 fuarında katılan Pa-Flex 
Kauçuk’dan Satış ve Pazarlama Müdürü Cafer Basık fuar hakkın-
daki görüşlerini paylaştı. Fuarın oldukça verimli geçtiğini belirten 
Basık şu değerlendirmelerde bulundu: ‘’Bu yıl üçüncü kez katıldı-
ğımız İstanbul ISK-Sodex Fuarı oldukça verimli geçmiş olup, orga-
nizasyonda özellikle yabancı ziyaretçilerimizin yoğun ilgisi bizleri 
memnun etmiştir. Açıkçası fuar sonrası talep ve ilgi de son 2 yıldır 
yükseliş grafiği sergileyen ihracat satışlarımızın yine yükselme eği-
liminde olacağını gösterdi.Rakamlarla ifade etmek gerekirse; 35 
farklı ülkeden 1021 katılımcının bulunduğu fuarı 85.371 kişi ziya-
ret etmiştir.107 farklı ülkeden ziyarete gelen misafirlerimizin oranı 
2018 yılına göre %4 artmıştır. Katılımcılar özelinde bakarsak, ISK-
SODEX 2019 Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Çin, Fransa, Hindis-
tan, İtalya, Güney Kore, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, 
Pakistan, İspanya, İran, Rusya, Yunanistan, Amerika Birleşik Dev-
letleri, Mısır, Tayvan ve Japonya başta olmak üzere 35 ülkeden 
1000’in üzerinde katılımcı marka organizasyonda ürünleriyle yer 
aldı. Pa-Flex Kauçuk standını ziyaret eden misafir profiline bakıl-
dığında; bölge ülkeleri yanı sıra, özellikle bu yıl yeni proje yatırım-
larına başlamış olan Özbekistan’ın yanında Afganistan, Pakistan, 
Ürdün ve Dubai gibi ülkeler göze çarpmakta. Diğer yandan hedef 
pazarımızın en üstünde yer alan Avrupa’dan Çek Cumhuriyeti, 
Balkan ülkeleri, Fransa, Malta, Hollanda gibi ülkeler sıralanmakta. 
Ayrıca yurtdışı distribütörlerimizin ziyaretleri ve ülkelerinde mar-
kamızla ilgili olumlu gelişmeler yaşandığını belirtmeleri sevindirici 
idi. İhracat yapmakta olduğumuz birçok ülkede ya pazar lideri ya 
da ilk sıralarda olduğumuz bilgisini de verdiler. Kalite odaklı çalışan 
belli ülkelerden devamlı talep alıyor olmamız ürün kalitesine işaret 
eden çok önemli bir etken aslında.
Yurtiçinden misafirlerimiz de bizleri bu önemli organizasyonda 
yalnız bırakmadılar. Neredeyse Türkiye’nin her bölge ve ilinden 
ziyaretçi ağırlama olanağı bulduk. Misafirlerimizin markamız ve 
standımızla ilgili tebrik ve başarı dileklerini kabul ettik. Ürün kalite-
mizle ilgili olumlu görüşleri ve bizleri onore edici sözlerini duymak 

bizleri motive etmiş, doğru bir yolda ilerlediğimizi bir kez daha 
göstermiştir. İnşaat firmalarından proje firmalarına, mekanik ta-
ahhüt firmalarından havalandırma firmalarına, üretici firmalardan 
bayi ve dış ticaret firmalarına kadar geniş bir yelpazeden ziyaretçi-
lerimiz oldu. Ziyaretçilerimizden bir kısmı kısa sürede uluslararası 
tercih gören bir marka olmamızdan bahsederken özellikle uygula-
ma yapan diğer bir kesim ürünün katalog değerlerine uyumundan 
ve darbelere, yırtılmaya karşı direncinden dolayı memnuniyetini 
dile getirdi. Diğer yandan kapasite artırımı sonucu, direkt şantiye-
lerden gelen taleplere şu anda en hızlı dönüş yapabilen, kısa sü-
rede ürün sevkiyatını gerçekleştiren, imalat ve stoklama prosesini 
çok iyi yönetebilen bir sistemle çalışan üretici firmayız. Bunların 
sonucunda marka bilinirliğimizin artması, kaliteli ürün ve hizmet 
anlayışımızın sektörde karşılık bulması fuar süresince ilgi odağı 
olmamızda etkindi. Kendi adımıza güzel sonuçları olan bir fuar 
geçirmiş olduk, 2021 yılındaki fuarda tekrar görüşmek ümidi ile.’’

Sektörün en önemli fuarı olan  ISK-SODEX,  02-05 Ekim 2019 
tarihleri arasında TÜYAP  Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşti. 
96 ülkenin katılımlarıyla   ISK-SODEX İstanbul Fuarı’ nı 90 bin kişi 
ziyaret etti.
Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Yalıtım, Pompa ve Vana sek-
törleri alanında önemli bir ihracat potansiyeli olan fuarda Resa 
Rezistans'ı  şirket sahibi Bedrettin KOÇ  ile birlikte  dış ticaret, 
satınalma, satış - pazarlama bölümü temsil etti. 
Resa Rezistans San. ve Tic. Şti.’nin ürün yelpazesi, bir çok sektöre 
hitap ettiği için farklı sektör temsilcileri ile bir araya gelme fırsatı 
sağladı. Fuar süresince yerli ve yabancı katılımcıların rezistansların 
kullanım alanları ve üretim metotları hakkında tüm istek ve bek-
lentilerini karşılayacak görüşmeler gerçekleştirdiler.
Satış Sorumlusu  Ayşe MADEN; "4 gün boyunca yerli ve yabancı 
ziyaretçilerimizle yoğun bir fuar geçirdik. Rezistans adı altında bir 
çok ürün sergiledik. Yabancı katılımcıların defrost  ısıtıcılara olan 
ilgisi çok büyüktü. Bu ilgi; ihracattaki büyüme hedefimizde bizi 
mutlu etti." dedi.
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Wavin Türkiye, 2-5 Ekim tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen ISK-Sodex 2019 Fuarı’nda zi-
yaretçilerine merhaba dedi. Oldukça yoğun bir ziyaretçi kitlesini 
standında ağırlayan Wavin Türkiye, standında ürün ve hizmetleri 
ile ilgili ziyaretçilere bilgiler aktardı. Fuar temasını “Dünyada en iyi, 
Dünya için en iyi” olarak belirleyen Wavin Türkiye, standında ziya-
retçilerine bunun bir temadan öte tüm müşteri ve diğer iş ortakla-
rına bir vaat olduğunun da altını çizdi. Çevreye dost, enerji verimli, 
iklim değişikliklerine karşı dirençli ve yenilikçi sistemlerin tanıtıldığı 
fuarın gözde ürünü ise yine fuarda lansmanı yapılan dünyanın en 
sessiz borusu Wavin AS+ oldu. Stuttgart Fraunhofer Enstitüsü’nde 
yapılan ölçülere göre sistemin 4 l/s debide ses seviyesi 10 dB(A) 
olarak ölçüldü. Bu değer yeni Wavin AS+’ın dünyanın en sessiz 

borusu olduğunu tescilledi. Proje ihtiyaçlarına göre 
seçilebilecek diğer sessiz boruları SiTech+ ve yangı-
na karşı dirençli SiTech B1’i de misafirlerine tanıtan 
Wavin Türkiye, müşterilerine sessiz borulardan çıkan 
gürültü seviyelerini test etme imkânı sundu. Wavin 
Türkiye, Sentio yerden ısıtma ve serinletme sistemiy-
le, tam otomasyonlu ve farklı ürün paket opsiyonla-
rını barındıran çözümleriyle, ziyaretçilere bu alandaki 
uzmanlığını aktardı. Isıtma bölümünde sergilenen 
Calefa kat istasyonu ise, merkezi ve bölgesel ısıtma 
sistemi dahilinde bir apartman dairesinde ısıtma ve 
sıcak su üretimini bağımsız olarak kontrol edebil-
mektedir. Sessiz boru ve yerden ısıtma çözümlerinin 
yanı sıra yeni nesil Tigris press-fit tesisat boru ve ek parça siste-
mi, QuickStream sifonik yağmur suyu tahliye sistemi ve diğer tüm 
ürün grupları hakkında da detaylı bilgiler, ziyaretçileri ile buluştu. 
Wavin’in yağmur suyu tahliye sistemlerinde dünya çapındaki refe-
rans projelerinden biri olan Atletico Madrid’in stadyumu Wanda 
Metropolitano’daki uzmanlık çözümleri misafirlerle paylaşıldı.
Fuar sırasında basın ekibine konuşan Wavin Türkiye Genel Mü-
dürü Fatih Asal, geçtiğimiz günlerde Wavin Pilsa’dan Pilsa ibare-
sinin kaldırılmasını ve artık globalde tek ve güçlü bir marka olan 
Wavin ismi ile yola devam edileceğini paylaştı. Ayrıca ana firma 
Mexichem’in Orbia ismini almasına ve Orbia’nın beş iş kolundan 
biri olan İnşaat ve Altyapının tüm dünyada Wavin ile temsil edile-
ceğine vurgu yaptı. Asal, “Sodex’te yenilikçi ve enerji verimli ürün 
gamımızı ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Bu bağlamda gördü-
ğümüz ilgiden oldukça memnunuz. Sessiz borunun mucidi olan 
firmamızın ürettiği Wavin AS+, dünyanın en sessiz borusu olma 
özelliğini taşıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Avrupa’nın en büyük iklimlendirme sistemleri fuarlarından ISK-

SODEX, bu yıl da ulusal ve uluslararası markaları bir araya getirdi. 

Vestel’in üretim gücü ve teknoloji bilgisinden yararlanarak hayata 

geçirilen “Vestel Proje Ortağım”, fuardaki 200 metrekarelik stant 

alanında ürün ve çözümlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Kurumsal projelere A’dan Z’ye teknolojik çözüm sunmak ve ih-

tiyaçlara cevap vermek için çalışan ‘Vestel Proje Ortağım’, 2-5 
Ekim tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
ISK-SODEX İstanbul 2019’da iklimlendirme sektörünün önem-
li temsilcileri ve katılımcılarla buluştu. Tüm kurumsal ve bireysel 
projelerin en yüksek teknolojiye ulaşması için çözümler geliştiren 
‘Vestel Proje Ortağım’ fuardaki standında tasarım, verimlilik ve 
performans kriterleriyle ön plana çıkan VRF iklimlendirme ürünle-
rinin yanı sıra, projelerde tamamlayıcı olarak konumlandırılan LED 
aydınlatma ve dijital ekran çözümlerini de sergiledi.
Vestel’in yeni çıkaracağı A++ enerji sınıfı, yüksek verimliliği ve şık 
tasarımıyla dikkat çeken yerli üretim multi inverter klimalar ve Ves-
tel VRF ailesinin yeni üyesi V6 serisi dış üniteler, fuarda sergilenen 
ürünler arasında ön plana çıktı. 

Hem üretim gücü hem mühendislik çözümleriyle fark yaratıyor
‘Vestel Proje Ortağım’ın, kendi alanlarında uzman ekipleri önce 
keşif turu yaparak ihtiyaçları tespit ediyor, ihtiyaca uygun ürün-
ler tasarlıyor. İş ortaklarına her aşamada çözüm üreten, projelere 
tasarım aşamasından itibaren mühendislik desteği veren “Vestel 
Proje Ortağım”, hem üretim gücü hem mühendislik çözümleriyle 
fark yaratıyor.
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Türk sanayisinin fabrikaların dijital dönüşüm sürecine entegrasyo-
nu için çalışan teknoloji devi Mitsubishi Electric, 25-26 Eylül tarih-
leri arasında Gebze Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen 2. Geleceğin 
Fabrikaları Sempozyumu ve Sergisi’nde fabrikaların dijital dönü-
şüm süreçlerine dikkat çekti. 

Otomasyon, robotik, yazılım, sensörler, sanal gerçeklik, 3D baskı, 
büyük veri, kestirimci bakım, insan makine ara yüzleri gibi pek 
çok alanda en son gelişmelerin masaya yatırıldığı etkinliğe Elmas 
Sponsor olarak katılan Mitsubishi Electric, markanın Sanayi 4.0’a 
yanıtı olan dijital ve akıllı fabrika konsepti e-F@ctory hakkında bilgi 
verdi. Etkinlik kapsamında “Fabrikalarda Dijital Dönüşüm Zama-
nı” konulu bir konuşma gerçekleştiren Mitsubishi Electric Türkiye 
Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü 
Tolga Bizel, e-F@ctory, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve ileri robot tek-
nolojileri konularında önemli bilgiler verdi.

Üretimde kişiselleştirme, yüksek kalite ve verimliliğin yolu 
dijital fabrikalardan geçiyor
Konuşmasında yeni endüstri evresinin mevcut sanayinin bilgisa-
yarlaştırma yönünde teşvik edilmesi ve yüksek teknolojiyle dona-
tılması olarak özetlenebileceğini belirten Tolga Bizel, “Dijital dönü-
şüm çağında makineler çevrelerinde olup bitenleri anlayabilecek 
ve birbirleriyle internet protokolleri aracılığıyla iletişim kurabilecek 
duruma geliyorlar. Bu sayede fabrikalardaki üretim hatlarının kişi-
selleştirilmiş ihtiyaçlara göre optimize edilmesi sonucunda pazar-
daki rekabet koşullarına ayak uydurmak daha kolay hale gelecek. 
Mitsubishi Electric olarak bu yeni endüstri evresine yanıtımız olan 
e-F@ctory ile geleceğin dijital fabrikalarını bugünden kurmak 
mümkün. Bu süreçte robotlar arası veri transferinin de giderek 
hızlanması ve birbirleriyle konuşabilen ileri robot teknolojileri sa-
yesinde robotlar artık kendi kendilerini daha detaylı ve koordineli 
olarak kontrol edebiliyor. Bugün e-F@ctory ile robotlar üretim hat-
tındaki diğer ürünlerle de haberleşebiliyor. e-F@ctory konseptinde 
fabrika otomasyonunda yer alan tüm ürünler birbirleriyle entegre 
ve açık bir mimari ile çalışıyor” dedi.

Türkiye’nin üretim kabiliyetinin sürdürülebilir olması için global 
düzeyde rekabet edebilmesinin önemini hatırlatan Tolga Bizel, 
“Sanayicilerin dünya kalitesinde üretim yaparak küresel pazarlar-
da rekabet edebilmeleri ve ihracatta güç kazanmaları için üretim 
kalitesini artırırken maliyetlerini optimize etmesi gerekiyor. Bu 
noktada, fabrika otomasyon sektörünü yakından takip edip yeni 
teknolojilere hızla uyum sağlayabilmek ve gerekli altyapı yatırımla-
rını yapmak önem kazanıyor” diye konuştu. Geleceğin haberleş-
me üzerine kurulmasının beklendiğini ifade eden Bizel, bu bağ-
lamda firmaların yüksek hızlı ve kaliteli haberleşme sistemlerini 
kurmalarının daha da önemli hale geldiğini söyledi. Hammadde 
ve kaynakların çok daha etkin şekilde yönetilmesinin de bu sü-
reçte firmalara avantaj sağlayacağını belirten Bizel, “Yeni dönem-
de en önemli konulardan biri de sanayicilere sunulan çözümlerin 
gerçekten Sanayi 4.0 ile uyumlu olup olmadığına dikkat etmeleri 
diyebiliriz. Türk iş dünyası yöneticilerinin, Sanayi 4.0’ın gerçekten 
ne olduğu konusunda kapsamlı araştırmalar yaparak, ekiplerini de 
bu araştırmalar çerçevesinde eğitmesinin önemli olduğunu düşü-
nüyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu. 

“Fabrikaları dijital çağa uygun şekilde dönüştürüyoruz”
“Nesnelerin İnterneti” (Internet of Things) kavramının, nesne 
ve eşyaların internete bağlanarak veri alışverişi yapması ve bulut 
üzerinden hem insanlarla hem de birbirleriyle iletişim içerisinde 
olması şeklinde tanımlanabileceğini ifade eden Tolga Bizel, “Yeni 
sanayi evresinin merkezinde hiç şüphesiz üretim bulunuyor. Son 
dönemde şirketlerin ilgi odağı olan Sanayi 4.0 ve şirketlerin tekno-
loji yatırımları üzerinde büyük bir etki yaratan “Nesnelerin İnter-
neti” konusuyla birlikte teknoloji ve haberleşmenin önemi daha 
da artıyor. Bu noktada biz de Mitsubishi Electric olarak, iş model-
lerimizi yeniden tasarlıyor ve performansımızı arttırmak için tek-
noloji yatırımlarımızı hangi alanlara yoğunlaştırmamız gerektiğini 
belirliyoruz. Köklü inovasyon mirasımız ve üstün teknolojimiz ile 
geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle fabrikaların altyapısını, sistem-
lerini ve süreçlerini dijital çağa uygun şekilde dönüştürüyoruz” 
diyerek sözlerini tamamladı.
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Çevreye ve insana zarar vermeyen, hızlı ve güvenli yangın sön-
dürme sistemi 3M™ Novec™ 1230, çok yüksek elektriksel ya-
lıtkanlık değeri sayesinde özellikle bilgi işlem ve veri odaları ile 
elektronik cihazların korunmasında önemli bir görev üstleniyor. 
3M™ Novec™ 1230, sahip olduğu yenilikçi özellikleriyle İstan-
bul Havalimanı’nın kritik öneme sahip olan trafik kontrol kulesi 
ve IT odaları gibi alanlarının korunması için de tercih ediliyor.  
Kitlelerin yoğun olarak kullandığı havalimanları, hayati önem 
taşıyan kontrol kuleleri ile birlikte tarihi ve kültürel değerlerin 
korunduğu müzeler, verilerin saklandığı bilgi işlem merkezleri, 
yangından korunması gereken yerlerin başında geliyor. Herhan-
gi bir yangın durumuna karşın kullanılan kimyasallar yangını 
söndürse bile mekânda bulunan cihazlar, eşyalar ya da eserle-
rin üzerinde tahribat yaratabiliyor. Diğer yangın söndürme sis-
temlerine göre daha etkili sonuçlar sunan 3M™ Novec™ 1230 
ise başka hiçbir malzeme ile etkileşime girmediği için herhangi 
bir yapıya zarar vermiyor. Sadece yangını meydana getiren et-
kenlerden biri olan ısıyı ortadan kaldırarak yangın söndürme 
prensibine sahip. Oksijeni baskılamayan Novec canlılar için en 
güvenli çözüm olarak sunuluyor. 
3M™ Novec™ 1230 Yangın Söndürme Sıvısı’nın güçlü etkisi-
nin saniyeler içerisinde kendisini göstererek çok hızlı bir şekilde 
sonuç verdiğini belirten 3M Elektronik Pazarlar Satış Müdürü 
Simantov Pozanti; “Doğru şekilde tasarlanmış bir sistemde kul-
lanıldığında, Novec™ 1230 Yangın Söndürme Sıvısı çabucak 

buharlaşarak korunan alanda 10 saniye içerisinde eşit bir şekil-
de dağılıyor. Alevlerin yaydığı ısıdan kaynaklı sıcaklığı, yanma 
derecesinin altına düşüren Novec, deşarj tamamlandıktan 30 
saniye sonra yangını söndürüyor. Novec™ 1230 yangını, inert 
gaz veya karbondioksit temelli sistemlerden daha hızlı bir şe-
kilde söndürdüğü için; yüksek değerli varlıklarda oluşabilecek 
zararlar önemli ölçüde azaltılabiliyor.” dedi. 

İstanbul Havalimanı projesinde, 3M™ Novec™ 1230 Yangın 
Söndürme Sıvısı 3M tarafından; sistemi oluşturan parçalar ise 
Norm Teknik tarafından sağlanıyor.

Tarihi boyunca İstanbul büyük yangınlara şahit oldu

Şimdilerde büyük alışveriş merkezleri ile bilgi işlem merkezle-
rine de ev sahipliği yapan İstanbul tarihi boyunca okul, köp-
rü, saray, müze gibi alanlarda pek çok büyük yangın atlattı. 
1948’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin Fındık-
lı’daki binası yanmış ve bu binada eğitim verilemeyerek okul 
geçici bir lokasyona taşınmıştı. 1909 yılında yaşanan Çırağan 
yangınında ise sarayın büyük bir bölümü harap olurken çok 
sayıda değerli antika parça ile II. Abdülhamit koleksiyonuna ait 
eserler, IV. Murad’ın özel kütüphanesi ile ilk meclis tutanakları 
ve belgeleri de yok olmuştu. Boğaz’ın Avrupa sahil şeridindeki 
bir diğer yangın ise yakın tarihimize denk geliyor. Galatasaray 
Üniversitesi’nin Ortaköy’deki 148 yıllık ana binasında 2013 yı-
lında çıkan yangın, saatler süren bir çalışma sonunda söndürü-
lebilmişti. Ancak çok sayıda tarihi eser ve kitap da bu yangında 
kül oldu.  Yine yakın bir tarihte, 2010 yılında elektrik kontağın-
dan çıktığı açıklanan yangınla tarihi Haydarpaşa Garı’nın çatısı 
tamamen yok olmuştu. 
3M™ Novec™ 1230 Yangın Söndürme Sıvısı, alternatiflerine 
göre aynı anda; daha hızlı, daha güvenli ve çevreye zarar ver-
meden büyük yangınlardaki tarihi öneme sahip maddi ve ma-
nevi kayıpların önüne geçilmesinde büyük rol oynuyor. 
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Teknolojinin hızlı gelişimiyle dijitalleşme artık bir seçenek değil, 
zorunluluk. Dünya önümüzdeki 5-10 yıl içinde devrim niteli-
ğinde gelişmelere sahne olacak. Ben şu satırları yazarken dahi 
dünyada onlarca cihaz diğer cihazlarla ve insanlarla birbirine 
bağlanıyor. Değişim çok hızlı ve geleceğe bugünden hazırlan-
mak için hala çok geç kalmış sayılmayız. Bizi bu hızlı dönüşü-
me iten nedenlerin en önemlilerinden biri orta gelir sınıfı insan 
sayısındaki artış. 2030 yılında nüfus artışı ve şehre göç sonucu 
şehirlerde yaşayan nüfüsun 5 milyar kişi olacağı öngörülüyor 
ve bu 5 milyar kişinin de trilyonlarca euro harcama potansiye-
line sahip olması… Nüfus artışı ile birlikte sadece gıdaya değil 
dijitalleşmeye yönelik çalışacak işgücüne de ihtiyaç artacak. 
Forbes’un yaptığı bir araştırmaya göre 10 yıl önce “Uygula-
ma Yazılımcısı”, “Millenial (Milenyum Çağı) Uzmanları” ya 
da “Bulut Bilişim Uzmanı” gibi iş kolları ve uzmanlıklar yoktu. 
Dolayısıyla teknolojinin gündelik hayatımıza daha çok yerleş-
mesiyle insan gücüne, yaratıcılığına da fazlasıyla gereksinim 
olacak. Yeni iş kolları, yeni meslekler ortaya çıkarken bugün 
bildiğimiz pek çok mesleğin adı dahi anılmayacak.   

Yapay zeka önümüzdeki on yılın en çığır açıcı 

teknolojilerinden biri olacak

Dünyada yapay zekanın ilk defa konuşulmaya başlandığı za-
manlar 1950’li yıllar. Peki, son 10 yıldaki hızlı gelişimine ne 
demeli? Yapay zeka alt sektörünün, 2023 yılında 14 milyar 
dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Çünkü her gün inanıl-
maz büyüklükte bir veri yığını üretiyoruz ve bu yığının altında 
kalmamak ve doğru, hızlı kararlar verebilmemiz için yapay ze-
kaya ihtiyacımız artıyor. Dünyada üretilen verinin çok büyük bir 
bölümünün de son 4-5 yılda üretildiğini söylersek yanlış olmaz.
McKinsey Global Institute’ın Kuzey Amerika ve Avrupa’daki 7 

ülkeden 3 bin 31 şirketle gerçekleştirdiği yapay zeka ve oto-
masyon temalı araştırmaya göre kendilerini “yapay zeka tek-
nolojilerini tamamen benimsemiş” olarak tanımlayan şirketle-
rin yüzde 71’i gelirlerinde yüzde 10 civarı artış beklediklerini 
iletmişler. Yapay zekayı yok sayan şirketlerin ise diğerlerine 
göre geride kalma, nitelikli işgücünü kaybetme riski ve rekabet 
güçlerini yitirme ihtimalleri çok yüksek. 

Nesnelerin İnterneti elektronik ürün tasarımlarının 

vazgeçilmezi olacak

Gartner’ın 2018 ve ötesi için en önemli stratejik öngörülerini 
derlediği bir raporuna göre; Nesnelerin İnterneti (IoT), 2020 yı-
lında elektronik ürünlerin neredeyse tamamında rol oynayacak. 
Rapora göre, 2020 yılına kadar IoT teknolojileri her yeni elektro-
nik ürün tasarımının yüzde 95’inde yer alacak. Yeni teknolojiler 
ile birlikte gelecek yeni fırsatlar, dijitalleşmeyi daha fazla derinleş-
tirerek daha esnek bir yapıya dönüştüreceğe benziyor.

Peki böylesine hızlı dijitalleşen bir dünyaya hazır mıyız? İşte tam 
da bu noktada yapılması gerekenlerin başında gelişen dünyaya 
ayak uydurarak trendleri takip etmek, ilham almak ve bu dö-
nüşüme direnmeden kendimizi akıntıya bırakmamız ya da  bel-
ki de akıntıya yön vermemiz gerekiyor Çığır açıcı teknolojileri 
bugünden iş süreçlerimize entegre etmemiz ve buna yeni iş ve 
gelir modelleri ortaya koymamız bizi bu dönüşüm fırtınasında 
hasar almadan karaya ulaştıracaktır.

Gençler sorgulayıcı olmalı

Türkiye genç nüfusuyla dünyaya kıyasla oldukça dinamik bir 
ülke. Yeniliklere açık, teknolojiye meraklı genç bir nüfusa sa-
hibiz. Bu ülkemiz adına çok büyük bir avantaj. Çünkü daha 
çok sorgulayan, teknolojinin kendisinden çok teknolojiyle 
hayatımızı değiştiren çözümlere kafa yoran, nitelikli gençler;  
Türkiye’yi bu dönüşüm çılgınlığında çok daha ileri seviyelere 
taşıyacaktır. Ben aldığı, gördüğü eğitimle yetinmeyerek kendini 
geliştiren, merak eden, girişimci yönü yüksek gençlere inanı-
yorum ve önümüzdeki on yılda en büyük değişimi onlarla ve 
onlar sayesinde yaşayacağımızı düşünüyorum. 
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Erse Kablo, 2002 yılında düzenlenmeye başlanılan Solar De-
cathlon Yarışması’nda sürdürülebilir, ekolojik ve tükettiği enerjiyi 
üretebilen, öğrencilere yönelik konut tasarım yarışması için, Yıl-
dız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki farklı 
disiplinlerden; Mimarlık, Makine, Çevre, Elektrik, Endüstri, İnşaat 
Mühendislikleri, Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık, Peyzaj 
Mimarlığından lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden 
oluşan Team Bosphorus ekibinin dizaynı olan ReYard Evi’ne sinyal 
kontrol ve Erflex marka kumanda kablo ürün gruplarıyla sponsor 
olarak destek verdi. 

Yarışmada; enerji tüketimi ve sürdürülebilirlik konularında toplum-
da sosyal bilinç oluşturmayı, yarışma süreci içerisinde üretilen ino-
vatif malzemelerle teknoloji ve endüstriye, öğrencilerin katılımıyla 
mesleki eğitime, bilime ve akademiye katkı sağlanması amaçlan-
maktadır.

2019 Eylül ayında Fas’ın Ben Guerir şehrinde, Amerikan Enerji 
Bakanlığı’nın düzenlediği Solar Decathlon Afrika Yarışması’nda 
Türkiye’yi temsil eden Team Bosphorus ekibi, “İnovasyon”, “Mü-
hendislik ve İnşaat” ve “İletişim ve Sosyal Farkındalık” kategorile-
rinde sırasıyla 99, 91 ve 96 puan alarak birinci oldu.

20 takım projelerini ağustos ve eylül ayları arasında Green Energy 
Park’ta inşaa etti. Projeler, inovasyon, mimarlık, pazarlama ve uy-

gulama potansiyeli, konfor ve sağlık, enerji dengesi, sürdürülebi-
lirlik, mühendislik, ev yaşamı, ev aletleri, iletişim ve sosyal farkın-
dalık alanlarında değerlendirildi. 40 gün süren yarışma boyunca, 
100 puan üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda, her 
kategoride en yüksek puanı alan ekip ödülleri kazandı. ReYard 
Evi, 3 kategoride birinci olarak ödüllerin sahibi oldu.

ReYard Evi’nin başarısının kaynağı; evi oluşturan yapı malzeme-
sinin yerel imkânlarla edinilebilecek toprak ve ahşap kaynaklı ol-
ması, Fas’ta bol miktarda çıkartılan fosfattan elde edilen fosfat 
alçısının yapı malzemesine dönüştürülebilmesi, yenilikçi ısıtma ve 
soğutma cihazlarına evin mekanik tesisat tasarımında yer verilme-
si, mikroyosun teknolojisinin öne sürülmesi ve doğal havalandır-
ma imkânlarından faydalanılması oldu.   

Team Bosphorus ekibi, yarışmada elde edilen başarının daha da 
anlamlı olabilmesi için bugüne kadar harcanan emeklerin endüst-
riyel ürünlere, model sıfır-enerji köylere, sığınmacı yerleşkelerine 
ve diğer birçok alana taşınması gerektiğine inanıyor.  

Ekipteki öğrenciler ve üniversiteleri temsil eden akademisyenler, 
şimdiye kadar gösterdikleri başarıyı bu süreçte onlara destek olan 
sanayi firmalarına, tasarımcılara, mentörlerine ve sektörel sivil 
toplum derneklerine borçlu olduklarını belirtip Türkiye ve Dünya 
için katma değer üretecek projelere desteğin artarak devam et-
mesi gerektiğinin ve bunun öneminin altını çiziyorlar.

Team Bosphorus Ekibi’nden Mesaj:

-
-
-

Erse Kablo'nun Mesajı:
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İklimlendirme sektörünün öncü ve inovatif şirketi Daikin, bü-
yük projelerin gözdesi olmaya devam ediyor. Bugüne kadar ko-
nuttan otele kadar pek çok önemli projenin iklimlendirmesinde 
çözüm ortağı olan Daikin, şimdi de Arke Yapı AŞ tarafından 
İstanbul Yenibosna’da yapımı süren, Millenium West İstanbul 
projesinde yer alıyor. Kullanıcılarına sağladığı yüksek konforun 
yanı sıra, düşük yatırım ve işletme maliyeti sunan çevre dostu 
cihazları ile Millenium West İstanbul Hotel projesinin iklimlen-
dirme çözüm ortağı olan Daikin, bütün bu avantajlarıyla bera-
ber tasarruf da sunuyor. 
Yatırımcı Arke Yapı AŞ, proje müdürü Özgür Cankaya, iklim-
lendirme çözümleri için Daikin’i tercih etmelerinin nedenleri-
ni şu şekilde anlatıyor: “Daikin, konusunda uzman ve üstün 
özellikte üretimleri olan bir marka. Millenium West İstanbul bir 
otel projesi olduğu için öncelikle konuklarımıza iklimlendirme 
açısından konfor sağlamız gerekiyordu. Ancak bunu yaparken 
de sessizliği ön plana almalıydık. İhtiyacımız olan şeylerden biri 
de kullanılan cihazların birbiriyle uyum sağlayabilmesi ve mak-
simum verimlilikle çalışmasıydı. Daikin ürünleri bize aradığımız 
konforu, kaliteyi ve tasarrufu sağladı.”

İKLİMLENDİRMEDE FARK YARATIYOR
17 kattan oluşan otel, farklı büyüklüklerde toplam 315 odaya 
sahip. 40 bin metrekarelik bir alan kaplayan otelin konuk oda-
ları, ortak alanlar, restoranlar, ofis odaları ve sigara içme alan-
ları da iklimlendirme projesinin parçalarını oluşturuyor. Daikin, 
kullanıcıya sadece cihaz çözümü sağlamak yerine toplam bir 
çözüm üreten ‘sistem’ vizyonuyla her yıl daha fazla ürün ge-
liştiriyor. Bu bağlamda Daikin’in VRV sistem klimalarında öne 
çıkan ürünü ısı geri kazanımlı REYQ-T model cihazı Millenium 
West İstanbul projesinin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. 
REYQ-T model ısı geri kazanımlı VRV dış ünite, hassas sıcaklık 
kontrolü, havalandırma, sıcak su, klima santralleri ve merkezi/

bireysel kontrol sistemleri ile tek bir iletişim noktası üzerinden 
otelin tüm ihtiyaçlarını gideriyor. Eş zamanlı ısıtma ve soğutma 
sayesinde otel misafirlerine mükemmel bir konforu garanti edi-
yor. Isıtma ve kullanım sıcak suyu eldesi, soğutma ihtiyacı olan 
alanlardaki ısının bu alanlara aktarılmasıyla “bedelsiz” olarak 
sağlanıyor. Sistem, maksimum verimlilikte çalışarak işletmeye 
tasarruf sağlarken, çevreye zararı da aşağıya çekiyor. 

YÜKSEK VERİM, KOLAY MONTAJ VE DEVREYE ALMA
Cihazın soğutucu akışkan sıcaklığı dış ortam ve iç ortam sıcaklı-
ğına göre değişkenlik gösterdiğinden ihtiyaç duyulan kapasite-
ye ayarlanıyor. Bu özellikle yüksek verimli çözümler sağlamanın 
yanı sıra üfleme sıcaklığını da ayarlayarak iç ortam konforunu 
her zaman maksimumda tutuyor. Ürün, geniş kapasite çeşitli-
liği ve yüksek borulama limitleri ile farklı büyüklüklerdeki tüm 
alanlarda en iyi performansı sağlıyor. Serbest dış ünite kombi-
nasyonu ve bin metre toplam borulama uzunluğu sayesinde 
esnek montaj çözümü sunuyor. VRV IV dış ünitelerinde stan-
dart olarak bulunan otomatik soğutucu akışkan şarjı özelliğiyle 
devreye alma sırasında hem zamandan tasarruf ediliyor hem 
de en iyi performans yakalanıyor. 

FARKLI İÇ ORTAM İHTİYAÇLARINA UYGUN ÇÖZÜMLER
Özellikle otel odalarında iç üniteler çok önem taşıyor. Alan 
özelliklerine uygun ve sessiz çalışan gizli tavan tipi iç üniteler, 
konukların konforunu üst düzeyde tutarak devamlılığını sağlı-
yor. Daikin FXDQ düşük statik basınçlı iç ünite tam da bu ama-
ca hizmet eden bir ürün olarak projede yerini alıyor. Son derece 
ince tasarıma sahip olan cihaz sadece 20 cm yüksekliğiyle ko-
nuk odalarının estetik yapısını bozmayacak bir görünüm sağlı-
yor. Fısıltı kadar sessiz çalışmasıyla konforu en üst düzeye taşı-
yan FXDQ düşük statik basınçlı iç üniteler konuklara kesintisiz 
bir konfor yaşatıyor. 
Otelin lobi, restoran gibi ortak alanlarında ise düşük ses seviyeli 
ve özel olarak geliştirilmiş DC fan motoru sayesinde daha dü-
şük enerji tüketimine sahip FXSQ orta statik basınçlı gizli tavan 
tipi iç ünite modelleri tercih edildi. Koridorlarda ise sıcaklığın 
eşit dağılımını sağlayan; kompaktlık ve estetiği bir araya ge-
tiren Daikin’in simgesel ürünü FXFQ dairesel atışlı kaset tipi iç 
ünite kullanıldı. Ofis alanlarında tercih edilen ürün ise FXZQ 
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kaset tipi iç ünite oldu. Karolaj tavana uyum sağlayan cihaz, 
şık görüntüsüyle de estetik bir bütünlük sundu. FXMQ yüksek 
statik basınçlı kanallı iç ünite ise sigara içme alanlarında sağla-
dığı iç ortam hava kalitesi nedeniyle projede tercih edilen ürün 
oldu. Sistem odalarında da FXAQ duvar tipi VRV iç üniteye yer 
verildi. 
Projenin taze havaya olan ihtiyacı ise VRV Sürekli Isıtmalı Heat 
Pump dış üniteye bağlanabilen klima santralleri ile çözüldü. Bu 
durumda dış üniteler sürekli ısıtma ile kesintisiz üstün ısıtma per-
formansı sağlıyor ve iç ortam hava kalitesini maksimuma çıkarıyor.
Daikin, AR-GE çalışmalarını geniş çaplı araştırmalar ve çevre-
ye duyarlılık üzerine geliştiren bir marka. Bu prensiple hareket 
eden Daikin, 2018 yılında turizm sektörüne özel olarak yapılan 
detaylı pazar araştırmaları sonuçlarını dikkate aldı ve yüksek 
sıcak su kapasitesi ihtiyacına yönelik olarak VRV sistem klimalar 
ile beraber kullanılan 24 kW sıcak su ünitesi Hydrobox’ı geliş-
tirdi. Bu cihaz ile otellerin önemli ihtiyaçlarından biri olan kul-
lanım sıcak suyu ihtiyacı da giderilmiş oldu. 

BİREYSEL/MERKEZİ KUMANDA ÇÖZÜMLERİ
Birbirine entegre çalışabilen Daikin cihazları projedeki yerini 
aldıktan sonra, tüm klima işlevlerine erişmenin mümkün oldu-
ğu kullanıcı dostu dokunmatik bireysel/merkezi kumandalar 
devreye giriyor. Bu kumandalar kolay kullanımın yanı sıra akıllı 
enerji yönetimini de beraberinde getiriyor. Bu sayede enerji kay-

bı önleniyor, işletme maliyeti düşü-
rülüyor ve verimliliğin en üst düzeye 
çıkarılması hedefleniyor. 2018 IF Ta-
sarım Ödülü’ne sahip yeni premium 
tasarımlı kullanıcı dostu ‘Madoka’ 
kumanda, mavi ‘Daikin Eye’ dairesel 
ekranı ve 85 x 85mm ölçüleri ile şık 
bir görünüm sağlıyor. Daikin Madoka 
Assistant uygulamasıyla kullanıcıya 
akıllı telefon üzerinden temel/ileri ayar yapma olanağı yaratıyor. 
Madoka’nın sade ve şık ekranı aracılığıyla otel misafirleri, kişisel 
konfor tercihlerine göre kolayca ayarlama yapabiliyor.
Enerji tüketimi, enerji kayıp kaynağını tanımlama, uzaktan in-
ternet erişimi, tüm iç-dış ünitelerin uzaktan arıza ve bakım için 
takibi, sistemin diğer sistemlerle uyumlu çalışabilmesi ve oto-
matik iç ünite kaydı sağlayan bir merkezi otomasyon sistemi 
olan I-Touch Manager da Millenium West İstanbul otel proje-
sinde yerini alarak projeye değer katarken tasarruf ve güven-
liği de beraberinde getiriyor. Daikin bina yönetim sistemi, kapı 
veya pencere kontağı, yangın alarmı ve pay ölçer gibi 3’üncü 
parti ürünlere entegre edilebiliyor. Örneğin otel odasında pen-
cere açıldığında sistem kendini otomatik olarak kapatıyor. Yan-
gın alarmı aktif hale geçtiğinde ise iç üniteler otomatik olarak 
kendini kapatıyor ve daha büyük arızaların önüne geçiyor.

Carrier Santrifüj Su Soğutma Grup-

ları ile Enerji Sektöründe Yüksek Ve-

rimlilik

Türkiye’nin önde gelen sanayi grupla-
rından HABAŞ Topluluğu’nun İzmir Alia-
ğa’daki elektrik enerjisi üretim santralinin 
kapasitesi, Carrier AquaEdge Santrifüj Su 
Soğutma Grupları ile arttırıldı.
qÜlkemizin en büyük sınaî ve tıbbi gazlar, 
çelik, elektrik enerjisi, ağır makina, tüp 
ve kriyojenik tank üretimleri yanında sı-
vılaştırılmış doğal gaz (LNG), sıkıştırılmış 
doğal gaz (CNG) ve petrol gazı (LPG) 
dağıtımı yapan kurumlarından HABAŞ 
Topluluğu’nun Aliağa elektrik enerjisi 
üretim santralinde; ilk fazda kullanılan 
ve müşteri memnuniyeti yaratan 4 adet 
sonrasında, 2. fazda da 16 olmak üze-
re, her biri 5.000 kW soğutma kapasiteli 
Carrier 19XR AquaEdge serisi su soğut-
ma grupları işletmeye alındı. 

Carrier 19XR AquaEdge Serisi Su So-

ğutmalı Soğutma Grubu

Carrier’ın tasarladığı AquaEdge ailesi 
santrifüj kompresörlü su soğutma grubu, 
çevreye zarar vermeden üstün verimlilik 
sağlıyor. Yüksek verimi gerçek çalışma 
koşulları için geçerli olan AquaEdge su 
soğutucularının, küresel ısınma üzerin-
deki doğrudan veya dolaylı etkileri bü-
yük ölçüde azaltıldı. Soğutma grupları-
nın artırılmış yüzey alanı, borulamada 
kullanılan ileri teknoloji ve yüksek verimli 
motorla, sınıfında en yüksek verim sağ-
layan ürün olma özelliği taşıyor. Carrier 
AquaEdge Santrifüj Su Soğutma Grup-
larında ozon tabakasına zarar vermeyen 
HCF esaslı R134a soğutucu akışkan kul-
lanılıyor. 
qCarrier 19XR AquaEdge soğutma gru-
bunun kapasite aralığı tek kademelilerde 
703 - 5275 kW, iki kademelilerde 11.957 

kW.  Kullanım biçimine göre sabit devirli 

ya da değişken devirli kompresör seçe-

nekleri vardır.  Ozona zarar vermeyen 

HCF esaslı R134a soğutucu akışkanlı 

cihazlar, ozona zarar veren soğutkanlı 

cihazların üretiminin son ermesine ilişkin 

programı beklemeden HCF esaslı soğut-

kan kullanmaya başlayan sınıfında ilk 

ürün olarak öne çıkıyor. 

Yıllık kaçak oranı %0,1 olan cihaz, hava 

koşullandırma endüstrisinde sağlanabi-

len en küçük kaçak değerine sahip olup 

modüler yapısıyla da tercih ediliyor. 
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Dev enerji projelerinin yalıtım danışmanı İzocam, TÜPRAŞ ve 

STAR rafinelerinin yanı sıra, Tufanbeyli, İncirliova ve Soma’daki 

enerji santrallarının da ürün tedarikçisi oldu. İzocam son ola-

rak enerji projesi referanslarına Irak’ta gerçekleştirilen Besmaya 

projesini de ekledi.

Türkiye’de yalıtım sektö-

rünün lider kuruluşu 

İzocam, Türkiye’de-

ki projelerin yanı 

sıra bölgedeki diğer 

önemli enerji proje-

lerine de yalıtım danış-

manlığı hizmeti sağlıyor. 

Dünyanın birçok ülkesindeki 

büyük çaplı rafinerilerin kurulum 

projelerine ihracat gerçekleştiren İzocam, bu alandaki refe-

rans listesine Irak’taki Besmaya projesini de ekledi. İzocam, 

Enka’nın ana yüklenici olarak Irak’ta gerçekleştirdiği rafineri 

projesinde yalıtım malzemeleri hizmeti sundu.

İzocam, son dönemde Türkiye’de gerçekleştirilen en önemli 

enerji projelerine de ürün temin ediyor ve projelerin yalıtım sü-

recinde sunduğu danışmanlık hizmeti nedeniyle tercih ediliyor. 

İzocam, bu çerçevede TÜPRAŞ ve STAR rafinelerinin yanı sıra, 

Tufanbeyli, İncirliova ve Soma’daki enerji santrallarının da ürün 

tedarikçisi oldu.

İzocam, Tüpraş Rafinerisine kalınlık hesabı, belgelendirme gibi 

yalıtım danışmanlığı hizmetleri de sunduğu işbirliği çerçevesin-

de projeye Gemont (80 bin m2 
İzocam Taşyünü Sanayi Şiltesi Tip 
750, 10 bin m İzocam Taşyünü 
Prefabrik Boru), Gemsan 
(65 bin m2 İzocam Taş-
yünü Sanayi Şiltesi Tip 
750, 6 bin m İzocam 
Taşyünü Prefabrik Boru, bin 
m2 İzocam Manto Taşyünü) ve 
Tekfen (280 bin m2 İzocam Taşyünü 
Sanayi Şiltesi Tip 750, 156 bin m İzocam 
Taşyünü Prefabrik Boru, 13 bin m2 İzocam Taşyünü Sanayi 
Levhası SL2) ürünleri temin etti. 

SOCAR’ın İzmir Aliağa’da gerçekleştirdiği Star rafinerisi proje-
sine ise Gemont(260 bin m2 İzocam Taşyünü Sanayi Şiltesi Tip 
750), Gemsan (100 bin m2 İzocam Taşyünü Sanayi Şiltesi Tip 
750), İlk İnşaat (160 bin m2 İzocam Taşyünü Sanayi Şiltesi Tip 
750) ürünleri temin edildi. Projede İzocam ayrıca yalıtım danış-
manlığı çerçevesinde ürün kalite raporları, kalınlık hesabı gibi 
hizmetler de sundu. 

Enerji SA yatırımı olan Tufanbeyli 
Linyit Santrali’nde de İzocam ürünleri ter-
cih edildi. 250 bin metrekarelik 
bir alanda kullanılan 
ürünleri temin 
etmenin yanı 
sıra İzocam, pro-
je çerçevesinde 
kalınlık hesabı, 
metraj hesabı, uy-
gulama detayı, ya-
lıtım danışmanlığı, 
üretim ve sevk plan-
lama hizmeti verdi. 

3 S Kale Enerji A.Ş. tarafından yapı- lan Aydın 
İncirliova Jeotermal Santrali İzocam’ın ürün te- darik ettiği 
ve danışmanlık hizmeti sunduğu bir diğer proje oldu. İzocam 
bu projeye 30 bin m2 İzocam Taşyünü Sanayi Şiltesi Tip 700 
ürünü sağladı. Kolin İnşaat’ın yapımını üstlendiği Soma Termik 
Santralı’nın yalıtımında ise 60 bin m2 İzocam Taşyünü Sanayi 
Şiltesi Tip 700 ürünü kullanıldı. 
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Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel 
Müdürlüğü'nün kamu-özel işbirliği mo-
deliyle yaptırdığı Tekirdağ Şehir Hastanesi, 
Trakya'nın tek "şehir hastanesi" olma özel-
liği taşıyor. 118.038 m2 arsa alanında, top-
lam kapalı alanı 158 bin metrekare olan, 
16 ameliyathanesi, 576 odası, 96 yoğun 
bakım yatağı olan, son derece modern ve 
ileri teknoloji ile donatılmış Tekirdağ Şehir 
Hastanesi’nin, 1.660 araçlık kapasiteye sa-
hip, 50 bin metrekare kapalı otopark alanı 

bulunuyor.  Aironn, sayısı onu aşan entegre 
sağlık kampüsü ve şehir hastanesi refe-
ranslarına Tekirdağ Şehir Hastanesi’ni de 
ekledi. Aironn Kartepe Tesisinde, Tekirdağ 
Şehir Hastanesi için yangın duman fanları 
ve otopark jet fanlarının yanı sıra tüm blok 
fanları üretilecek. Her biri Aironn Perfor-
mans Test Laboratuvarında gerekli testlere 
tabi tutulduktan sonra sevk edilen, enerji 
verimlilikleri ve düşük işletme maliyetleri ile 
“işletme dostu” Aironn cihazları, Tekirdağ 

Şehir Hastanesi’nde gerek havalandırma 
gerekse yangın güvenliği konularında hiz-
met verecek.

Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne komşu bölgede inşa edilen 
300 yatak kapasiteli Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hasta-
lıkları Hastanesi ve Batman Bölge Eğitim, Araştırma Hastanesi 
projesi kapsamında yüksek enerji verimli Üntes ürünleri kul-
lanıldı.

18 adet klima santrali, 8 adet hijyenik klima santrali, 4 adet pa-
ket hijyenik klima santrali ve 9 adet yüksek enerji verimli FullPO-
WER serisi soğutma grubu ile projenin tüm iklimlendirme ihtiya-
cını karşılayan Üntes geniş ürün gamı ile hijyenik ortamların ilk 
tercihi olmaya devam ediyor.

Proje Adı: British American Tobacco Fabrikası.
Yer: Samsun
Satış ve Uygulamacı Bayi: Zengin İzolasyon
Malzeme Miktarı: 6000 m2 
Kullanılan Ürün: Ravaber 150 /6 Taşyünü

Dünyanın ikinci büyük tütün şirketi olan British American Tobacco 
(BAT) Samsun Fabrikası’nın çatı yalıtımında Ravaber Taşyünü’nü 
tercih edildi. Samsun 19 Mayıs ilçesinde yer alan, British American 

Tobacco Samsun Fabrikası yaklaşık 520 dönümlük arazi üzerine 
kuruludur. Projeye Mardav Bayisi Zengin İzolasyon tarafından Ra-
vaber Taşyünü 150/6 6000 m2 malzeme satış ve uygulaması yapıl-
dı. Ravaber Taşyünü, Binaların çatılarında, bölme duvarlarında,dış 
cephe yalıtımlarında; ısı, ses, rutubet yalıtımı ve yangın güvenliği 
gerektiren her yerde üstün yalıtım özelliğine sahiptir.  Taşyünü 
elyafları sayesinde ses, gürültü gibi olumsuz dış etkenleri berta-
raf ettiği için, huzurlu bir ortam imkânı sunmaktadır. Doğal ham 
maddeden imal edilmiş, ekolojik ve çevre dostu bir üründür. 
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Türkiye’nin en önemli projelerinden biri 
olarak yaklaşık 35 hektarlık bir alanda in-
şası devam eden Mersin Akkuyu Nükleer 
Güç Santrali’nde, AFS esnek hava kanalları 
tercih edildi. 
İlk reaktörün 2023 yılında devreye alınma-
sının planlandığı Mersin Akkuyu'da yapılan 
Türkiye'nin ilk nükleer santralinde inşaat 
çalışmaları sürerken, Akkuyu sahasında 
toplam 4 bin 800 mW gücünde 4 ünite 
nükleer reaktör inşa edilecek ve bunla-
rın her biri bin 200 mW gücünde olacak. 
Akkuyu işletmeye alındığında Türkiye'nin 
elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu 
karşılayacak. Projenin maliyeti 20 milyar 

dolar olarak hesaplanıyor. 30 yıla yakın 
süredir iklimlendirme sektöründe hizmet 
veren ve Avrupa’nın en büyük esnek hava 
kanalı üreticisi olarak anılan AFS bu proje-
nin de esnek hava kanalları ihtiyacını karşı-
lıyor. AFS Genel Müdür Yardımcısı Ahmet 

POYRAZ tüm ürün, hizmet ve markaların-
da güvenin öncelikli olduğunu söyleyerek 
bugüne kadar yer aldıkları bütün projeler-
de ürün kalitesi ve marka güvenilirliği ile 
sektörün en güvenilir çözüm ortağı olmak 
için çalıştıklarını belirtti.

Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde 2015-2035 yılları-

nı kapsayan, 5 farklı etaptan oluşan vizyon planı çerçevesinde, 

Merkez Kütüphane Ek Binası için Aldağ A.Ş.’nin sektörde büyük 

ilgi gören ve enerji verimliliğinde yeni bir zirve olarakkabul edilen 
klima santralleri tercih edildi. Mevcut Kütüphane Merkez binası-
nın batısına bakan cephede 6.8 milyon liraya mal olan, kütüpha-
ne kapasitesini 800 kişiden 1.550 kişiye çıkaran yeni kütüphane 
binası “engelsiz” kullanıma uygun bir yapı olarak tasarlandı. 
7/24 hizmet verebilen ek hizmet binasında ayrıca 200 kişilik bir 
konferans salonu da yer alıyor. 
Yaklaşık 90.000 öğrenci kapasiteli dev üniversitenin iddialı pro-
jesi olan, modern kütüphane binasında Aldağ A.Ş.’nin enerji 
verimliliğinin en iyi göstergesi olan TB1 ısı köprüsüzlük ve T2 ısı 
geçirimsizlik sınıflarında üretilen, 3.600 – 13.850 m3/h kapasite 
aralıklarında EC fanlı klima santrallerinin yanı sıra, 3.600 - 4.000 
m³/h kapasite aralıklarında hücreli aspiratör hizmet verecek.

Türkiye’de son yılların en büyük yatırım ataklarından biri olan 

Kamu – Özel Sektör İş Birliği (PPP) Projeleri kapsamındaki 

devasa hastanelerde Acrefine Sismik Koruma ürünleri tercih 

ediliyor. Ulus Yapı ve Acrefine bayrakları doğudan batıya, ku-

zeyden güneye ülkenin her yerinde dalgalanıyor. Bu projeler 

kapsamında Ulus Yapı tarafından toplamda 100 bin adedin 

üzerinde sismik halat seti, 24 bin adetten fazla pad izolatör, 5 

binin üzerinde yaylı izolatör, 2 binden fazla kauçuk izolatör, 4 

bin adetten fazla sismik sınırlayıcı ve 140 bin adedin üzerinde 

sismik dübel tedarik edilmiştir.

• Adana •Ankara Etlik • Bilkent Entegre • Bursa • Elâzığ

• Eskişehir •İkitelli • İzmir • Kartal Lütfi Kırdar • Kayseri

• Kocaeli • Konya • Manisa • Ümraniye Kadın Doğum

• Yozgat
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Pa-flex Kauçuk olarak kamu ve özel te-

şebbüs projelerinde ürünlerimizle yer 

almaya devam ediyoruz.Bu projelerden 

ilki Tem Gaziosmanpaşa Avrasya Konut-

ları.Fuzul İnşaat ve TOKİ ortak iştiraki 

konut projesinde ısıtma-soğutma boru-

ları ve otopark,ortak mahal havalandır-

ma kanallarında Pa-Flex Kauçuk levha 

ve boru ürünleri tercih edildi.İçerisinde 

değişik konseptlerde konutların ve alış-
veriş caddesinin yer aldığı projede top-
lamda 6 blokta 612 daire ve 12 dükkan 
bulunmakta.2017 yılı temmuz ayında 
başlayan projenin 2019 yılı sonunda ta-
mamlanması hedeflenmekte.
Ürünlerimizle katkı sağladığımız bir di-
ğer proje de Avrupa Konutları Yama-
nevler projesi, Avrupa Konutları’nın 
Anadolu Yakası’ndaki ilk konut projesi 
olma özelliğini taşıyor. 1.604 konut, 2 
ofis bloğu ve ticari meydanıyla; yaklaşık 
5.000 kişiye yaşam şansı veren proje-
de ısıtma borularında 7.500 mu buhar 
difüzyon direnci  ve yüksek yoğunluğu 
ile yırtılma ve kopmalara dirençli Pa-Flex 
boru izolasyonu uygulandı.

Geçtiğimiz ay içerinde ürünlerimizle ka-

tıldığımız diğer projeler arasında Pulver 

Kimya Fabrikası gibi sanayi tipi yatırım-

ların yanında Kansuk İlaç Labaratuvarları 

Arnavutköy tesisleri ,Medipol Üniversite-

si Pendik Hastanesi ve Gebze de inşaası 

süren Doğa Hastanesi gibi sağlık sektörü 

yatırımları da bulunmakta.Avrupa pa-

zarında kabul görmüş kauçuk izolas-

yon ürünlerimizin katalog ve şartname 

değerlerine uyumu,sertifikasyon eksiği 

bulunmaması,hijyenik ve kolay uygula-

ma gibi başat etkenler sayesinde günden 

güne büyüyen ve kendini geliştiren bir 

Türk markası olarak Pa-Flex hedeflerinin 

de ilerisine yürümeye devam edecektir. 

Dünya çapında enerji ve telekomünikas-
yon kabloları sektörünün lideri Prysmi-
an Group'un Türkiye operasyonu Türk 
Prysmian Kablo, “Türkiye’yi Yarınlara 
Bağlıyoruz” olarak tanımladığı şirket mis-
yonuyla dev projelere imzasını atmaya 
devam ediyor. Dünya mirası kabul edilen 
Göbeklitepe’ye yeni nesil, yangına karşı 
güvenli kablolarıyla enerji sağlayan Türk 
Prysmian Kablo, tarihin sıfır noktası kabul 
edilen dünya mirasına önemli bir katkıda 
bulundu. Türk Prysmian Kablo her yıl ge-
leneksel olarak düzenlediği Yetkili Satıcılar 
Toplantısı’nı da bu yıl Şanlıurfa’da gerçek-
leştirdi ve A-Takımı yetkili satıcılarına da 
Göbeklitepe’nin tarihi dokusunu tanıtma 
fırsatına sahip oldu.

Dünyanın bu en önemli emanetinin doğ-
duğu topraklarda korunarak, en iyi şekil-
de değerlendirilmesinin gelecek nesiller 
için çok önemli olduğunu söyleyen Türk 
Prysmian Kablo CEO’su Cinzia Farisè, 

“Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyo-
numuzu pek çok mega projenin yanı sıra 
Göbeklitepe’de de yenilikçi ürün ve çö-
zümlerimizle hayata geçirmek bizim için 
büyük bir onur. Anadolu’nun bu en önem-
li armağanını en iyi şekilde korumak ve 
geleceğe taşımak için yeni nesil, yangına 
karşı dayanıklı kablolarımızla donatarak, 
hızlı ve güvenli enerji ve telekomünikasyon 
iletişimini sağladık. Göbeklitepe bizim için 
anlamlı bir proje ve Türk Prysmian Kablo 
olarak bu eşsiz yerde imzamızın olması bizi 
hem heyecanlandırıyor hem de mutluluk 
veriyor. Aynı zamanda “Göbeklitepe Yılı” 
olan 2019 yılında, yetkili satıcılarımızla da 
burada buluşmayı tercih ettik ve buranın 
eşsiz güzelliğini özellikle yaşamalarını iste-
dik.” diye konuştu.

2018 yılında UNESCO Dünya Mirası 
Listesi'ne giren Göbeklitepe için Türkiye'de 
de “2019 yılı Göbeklitepe Yılı” ilan edildi. 
Henüz küçük bir bölümü ortaya çıkarılan 

Göbeklitepe ziyarete açıldı; ancak, kazılar 

devam ediyor.  

Teknoloji ve üretim kapasitesini artırmak 

için 1964 yılından bugüne dek birçok ya-

tırım yapan Türk Prysmian Kablo, Mudan-

ya’daki fabrikasında 22 bin farklı kablo 

üretebiliyor. 220 kV’a kadar tüm enerji 

kabloları, 3 bin 600 çifte kadar bakır ilet-

kenli haberleşme kabloları, fiber optik kab-

lolar, endüstriyel uygulamalarda kullanılan 

özel kablolar da Türk Prysmian Kablo’nun 

imzasını taşıyor.
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Günümüzde bir çok endüstriyel tesiste üretim atığı olarak buhar 
oluşmaktadır. En genel tabiri ile buhar; sıvıların ısı alıp gaz haline 
geçme durumu olarak tanımlanabilir.Buhar içerdiği ısı ve su miktarı-
na göre kızgın buhar ve doymuş buhar olarak sınıflandırılır.
Su kaynama noktasına ulaştığında, suyun sıcaklık artışı sona erer ve 
buharlaşana kadar sıcaklığı aynı kalır. Su sıvı fazından buhar fazına 
geçer. Buharın içinde sıvı halde su kaldığı sürece, buhar sıcaklığı, 

suyun sıcaklığı ile aynıdır. 
Buhar yoğunlaşma sınırın-
dadır. Bu buhara Doymuş 
Buhar adı verilir.
Kızgın Buhar ise belirli bir 
basınçta kaynama sıcaklı-
ğının üzerindeki bir sıcak-
lıkta olan ve sıvı su tane-
cikleri içermeyen buhardır.
Endüstriyel uygulamalarda 
doymuş buhar kullanılır-
ken, türbünlerde su dam-

lacıkları türbünlerin yüksek dönme hızından kaynaklı, kanatlarda 
dengesizlik yaratarak kırılmasına neden olabileceğinden kızgın bu-
har kullanılır.

Sanayi devrimi neticesinde buhar gücü yoğun biçimde kullanılmaya 
başlanmıştır. Bir çok sektörde ve proseste buhar vazgeçilmez olarak 
yerini almış olup her türlü ısıtma kurutma ve pişirme gibi uygula-
malarda doğru ürün tercih ve tasarımı ile ısı kaynağı olarak yerini 
almıştır.
Buhar eşanjörleri sayesinde gerek sıcak kullanım suyu, gerekse  or-
tam veya ürün ısıtılması mümkün olmaktadır. Genellikle 6 bar doy-
muş buhara kadar olan uygulamalarda plakalı buhar eşanjörünün 

kullanılması ekonomik ve fonksiyonelken, 6 bar ve üzeri 
doymuş buhar basınçlarında borulu tip buhar eşanjörü 
en uygun ürün olmaktadır.
Prosesteki ihtiyaca göre  plakalı bir buhar eşanjörü tercih 
edilecekse conta malzemesi, borulu bir buhar eşanjörü 
tercih edilecekse de boru malzemesi ve boru et kalınlığı 

seçimi sistemde-
ki doymuş buhar 
basıncına göre 
yapılmalıdır. 

Borulu eşanjörlerde yapılan buhar uygulamalarında genellikle buhar 
tüplerin içerisinden geçirilirken, diğer akışkan gövdeden geçirilerek ge-
rekli hesaplamalar yapılır. Boru içerisinde kondens oluşumunu ve olası 
koç darbelerini önlemek için genellikle U borulu eşanjörler tercih edilir.
Endüstriyel tesislerdeki atık buhar bir çok farklı şekilde değerlendi-
rilebilir. Buhar-şebeke suyu gibi iki farklı akışkanın olduğu alanlarda 
sıcak kullanım suyu elde edebilmek için komple paslanmaz malze-
meli bir buhar eşanjöründe ısıtılan suyun bir akümülasyon tankında 
depolanması ile sıcak kullanım suyu ihtiyacını karşılanabilmektedir. 
Ya da mevcut buhar ile bina ofis gibi alanların ısıtılması hedefleniyor 
ise maliyet açısından karbon çelik malzemeli bir eşanjör kullanımı en 
uygun seçenek olmaktadır.

Buhar ile ürün ısıtılması, kurutulması gibi uygulama-
larda her zaman ikinci bir sıvı gerekli değildir.
Gıda, cam, mobilya ve tekstil alanlarında kullanılan 
kurutma fırınlarında buhar radyatörleri ortam ya da 
ürünü ısıtarak  bir çok proseste çözüm olmaktadır.

Buhar ile ürün ısıtılması, kurutulması gibi uygulama-
larda her zaman ikinci bir sıvı gerekli değildir.
Gıda, cam, mobilya ve tekstil alanlarında kulla-
nılan kurutma fırınlarında buhar radyatörleri or-
tam ya da ürünü ısıtarak  bir çok proseste çözüm 
olmaktadır.
Yine ikinci bir akışkan olmadan ortam ısıtılması ihtiyaçlarında buhar 
bataryaları; daha kompakt, ürün olarak ise buhar apareyleri tercih 
edilmelidir.

 uygun dizayn edilmiş bataryanın fan, dış gövde ve diğer 
yardımcı ekipmanlar ile birleştirilmiş ve ek bir parça gerektirmeden 
kullanıma hazır ısıtma üniteleridir. Buhar, sıcak su, kızgın yağ gibi 
ısıtıcı akışkanlarla ortam ısıtılmasında oldukça ekonomik ısıtıcılardır.
Apareyler,  toplantı salonu, spor salonu, fabrika gibi geniş alanlarda, 
ekonomik ve pratik bir ısıtıcı olarak olarak kullanılabilmektedir. Apa-
reylerde borulu buhar eşanjörleri gibi kullanım yeri ve sistemdeki 
buhar basınçlarına göre farklı malzeme ve fan çeşitleri kulla-
nılarak tasarlanmaktadır. Örneğin 
1-3 bar doymuş buhar basıncına 
kadar olan uygulamalarda aparey 
bataryalarında standart kalınlık-
taki bakır borular kullanılabilirken 
3-4 bar buhar basıncı olan sistem-
lerde et kalınlığı fazla bakır boru-
lar tercih edilmekte, 4 bar ve daha 
yüksek basınçlarda ise çelik borulu 
bataryalar tercih edilmektedir.

Şekil 4’de görüldüğü gibi  aparey-
lerde yer alan yönlendirici kanatlar vasıtasıyla sıcak havanın istenilen 
yöne yönlendirilebilmesi büyük bir avantajdır.
Isıtılacak alanın 2-4 metre yükseklik aralığında ve sessizliğin önemli 
olduğu toplantı, konferans salonu gibi mekanlarda tavan tipi ak-
siyel fanlı apareyler tercih edilmeli, 4 metreden yüksek ve fabrika 
gibi ısıtılacak alanı büyük olan mekanlarda üfleme kapasitesi yüksek 
radyal fanlı apareyler tercih edilmelidir.
Enerji maliyetlerinin giderek arttığı ve doğal kaynakların hızlı bir 
şekilde tükendiği günümüzde atık buharın değerlenmesi git gide 
önem kazanmakta ve yeni çıkarılan yasalarla birlikte bir çok ülkede 
zorunlu hale gelmektedir.
Yapılan istatistikler sonucunda atık buharın en doğru ve verimli kul-
lanımı ile bir tesisteki enerji giderlerinin %35-40 oranında azaldığı 
saptanmıştır.
Özellikle bir çok şeker, seramik ve tekstil firması kurmuş olduğu se-
raları fabrikalarındaki atık buhar ile ısıtıp tüm ısıtma maliyetini orta-
dan kaldırmışlardır.
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak, enerjinin verimli kul-
lanılması, enerjinin verimli kullanılması ise en uygun ürünlerin kulla-
nılması ile mümkündür.

Ferhat KURALAY

  Ekin Endüstriyel 

Isıtma Soğutma San. Ltd. Ști.

ferhat.kuralay@ekinendustriyel.com        

Șekil.1 -Buhar Kaynağı ve Isı Transfer Kapasitesi

Șekil.2- Plakalı ve Borulu Buhar Eșanjörleri

Șekil.3-Buhar 

Radyatörü

Șekil.4 –Tavan ve Duvar Tipi 

Sıcak Hava  Apareyi



İklimlendirme sektörünün en fazla kabul gören sertifikasyon 
kuruluşu Eurovent’in, klima santrallerinin mekanik performa-
sını değerlendirirken referans aldığı EN 1886 standardına göre 
gerçekleştirilen testler sonucu ALDAĞ A.Ş. Klima Santralleri, 
büyük bir başarıyı yansıtan karneye sahip oldu.

EN 1886 Standardında sınıflandırması yapılan değerler; ısı köp-
rüsü (Tb), ısıl iletkenlik (T), gövde hava kaçağı (L), filtre bypass 
kaçağı (F), gövde mekanik dayanımı (D) ve akustik değerlerdir.

Isı Köprüsüzlük: Tb1

Yazın ve kışın santral içinden geçen havayla dış ortam arasın-
daki farkın yüksek olduğu bölgelerde çalışan klima santralleri, 
büyük risk altındadır. Bu tip uygulamalarda kullanılan klima 
santrallerinin iç ve dış ortamla temas halinde olan yüzeyleri bir-
birinden ayrılmazsa, istenmeyen yoğuşma ve bunun neticesin-
de korozyon oluşmaktadır. Tb sınıfı, klima santrallerinin içi ve 
dışının ne kadar iyi izole edildiği ve ısı köprüsü oluşturacak nok-
taların ne kadar iyi bir şekilde birbirinden ayrıldığını ifade eder. 
Yine bu testler de 20K sıcaklık farkı altında, cihazın tüm yü-
zey sıcaklıklarının noktasal olarak ölçülmesiyle belirlenir. Cihaz 
üzerinde kullanılan vidaların, iç ortamdaki bileşenlerle teması, 
bu değeri yukarıya çekerek daha olumsuz sonuçlara sebep ol-
maktadır. Ayrıca hem iç hem de dış ortamla doğrudan temas 
halinde bulunan köşe parçaları ya da profiller de bu değeri 
olumsuz yönde etkilemektedir. Aldağ A.Ş. yeni nesil klima sant-
ralleri; özel tasarımlı ısı köprüsüz panel yapısıyla ve patentli vida 
saklama haznesiyle 0,8 değeriyle, Tb1 sınıfında yer almaktadır. 

Isı Geçirgenlik: T2

Klima santralleri belirli sıcaklık farkları altında çalışan cihazlar-
dır. Kışın dış ortam soğukken iç ortamdan ısıtılmış, yani enerji 
yüklenmiş hava geçerken, yazın tam tersi bir durum söz konu-
sudur. T sınıfı, klima santrallerinin birim yüzey alanından mey-
dana gelen ısı kaçağını temsil etmektedir. Bu testler cihaz içi 
ve dışı arasında 20K sıcaklık farkı altında yapılmaktadır. Testler 
sonucunda cihazlar T1 en iyi olmak üzere, T1 ve T5 aralığında 
sınıflandırılır. Bu sınıf, panellerde kullanılan yalıtım malzemesi ile 
doğrudan ilintilidir. T2 sınıfı 50-60 mm kaya yünü izolasyonla 
ulaşılabilecek en iyi sınıftır. Aldağ yeni nesil klima santralleri 60 
mm kaya yünü izolasyonuyla 0,8 W/mK değeriyle T2 sınıfında 
yer almaktadır.

Gövde Hava Kaçağı: L1

Klima santralleri belirli basınç farkları altında çalışan ekipman-
lardır. Fanlar basınç farkı yaratarak hava hareketi sağlar ve bu-
nun için enerji harcar. Klima santrallerinde hava kaçaklarının 
engellenmesi, enerji harcayarak elde ettiğimiz koşullandırılmış 
havanın kayıpsız bir şekilde aktarılması açısından önem taşı-
maktadır. L sınıfı, +700 Pa ve -400 Pa basınç altında, birim yü-
zey alanından meydana gelen hava kaçağını sınıflandırır. Cihaz 
vida ve kapı bağlantıları, bu sınıf için büyük önem taşır. Aldağ 
klima santralleri L1 değerini sağlayarak bu sınıf için en üstün 
performansta olduğunu kanıtlamıştır.

Filtre Bypass Kaçağı: F9

Havanın bir mahalde kullanılması için sadece entalpik olarak 
şartlandırılması yeterli değildir. Hava, bünyesinde barındırdığı 
partiküllerden arındırıldıktan sonra mahallere yollanır. Fakat sa-
dece filtre sınıfı, filtrasyon için yeterli değildir. Filtre ve çerçevesi 
birlikte değerlendirilmelidir. F sınıfı filtre çerçevesinin sızdırmaz-
lığını inceleyen sınıftır. Klima santralleri içerisinde kullanılan en 
verimli filtreler F9 sınıfı olduğu için bu değer F9 sınıfına kadar 
değerlendirilir. Aldağ özel dizayn filtre bağlantılarıyla F9 sınıfını 
sağlayarak tüm hijyenik uygulamalarda rahatlıkla kullanılabil-
mektedir.

Gövde Mekanik Dayanımı: D1

Klima santralleri belirli basınçlar altında çalışan ekipmanlardır. 
Bu cihazların basınç altında ne kadar gövde sehimi yaptığı ve 
kalıcı deformasyona maruz kalıp kalmadığı, cihazın sızdırmaz-
lığını değişmeden çalışma sürekliliği anlamında büyük önem 
taşır. D sınıfı +1000Pa ve -1000Pa basınç altında ne kadarlık 
bir sehim oluşturduğunu esas alarak sınıflandırır. Aldağ klima 
santralleri çelik profilli sağlam yapısıyla D1 sınıfında yer almak-
tadır. Bu, Aldağ Klima Santrallerinin dayanıklılık iddiasını kanıt-
lamaktadır.

Aldağ A.Ş. Ar-Ge Grubu, enerji verimli, çevre dostu, yüksek 
katma değerli teknolojiler geliştirerek sürekli bir adım önde ol-
maya devam etmektedir.
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Yüksek ve çok işlevli bina sa-
yısının artması, tasarım ve 
yapım aşamasında seçilen 
malzemelerle güvenli yapılar 
oluşturulması yönünde çalış-
malara hız kazandırıyor.  2007 
yılında uyulması zorunlu hale 
gelen Binaların Yangından Ko-
runması Hakkında Yönetmelik 
kapsamında ülkemizde TS EN 
13501 standardı uygulanıyor. 
GF Hakan Plastik, EN 13501 
yanma normlarına göre B-s1; 

d0 değerlerini sağlayan yüksek performanslı bir ürün geliştirdi: Si-
lenta Extreme Yanmaya Dayanıklı PP Bazlı Halojen İçermeyen Ses 
Yalıtımlı Boru Sistemi.

Polipropilen (PP) hammaddeler kullanarak halojen (yandığında 
öldürücü gaz açığa çıkan malzemeler) içermeden alev geciktirici 
özellikte malzemelere ulaşmak oldukça zor bir konudur. GF Ha-
kan Plastik, Türkiye’nin ilk sessiz borusu Silenta ürün grubuna ek-
lediği Silenta Extreme ile bu zor uygulamayı hayata geçirdi. 

GF Hakan Plastik yine bir ilke imza atarak PP bazlı yanmaya di-
rençli B-s1;d0 sınıfında bir ürünü plastik boru sektörüne kazan-
dırmış oldu. GF Silenta Extreme,  yönetmeliği uygun özelliklerinin 
yanı sıra GF Hakan Plastik sessizlik kelepçeleri ile EN14366’ya göre 

4 l/sn’de 18 dB(A) ses performansına da sahip bulunuyor. Hem 
sessiz, hem yanmaya karşı yüksek dirençli hem de halojen madde 
içermeyen PP bazlı Silenta Extreme Boru Sistemi, d50-d200 mm 
çap aralığında üretilebiliyor.

3 katmanlı bir yapıya sahip olan Silenta Extreme:

- İç katmanının pürüzsüz yapısı ile mükemmel akış performansı 
 sergiliyor. Üstün kimyasal direnci ile korozyon  
 ve aşınmaların önüne geçiyor.
- Yüksek moleküler yapıya sahip orta katmanı,  
 ses dalgalarının emilimini sağlıyor.
- Dış katman ise yüksek sıcaklık ve darbelere   
 dayanıklılık sergiliyor.

Anti Shrink Sistemi ile üretilen tüm Silenta Ext-
reme ailesi ve ek parçaları, atık sistemlerinin so-
runsuz bir şekilde uzun yıllar hizmet vermesini 
garanti ediyor.

Özel muf yapısı ile kolay ve hızlı bir şekilde ko-
lay kurulum imkanı sunan Silenta Extreme, özel 
conta yapısı ile de su sızdırmazlığını garantiliyor. 

150mm-3000mm aralığında üretilen Silenta 
Extreme Boru Sistemi, ayrıca DIN 4102-B1, 
DIN 4109, EN 1451-1 normlarına da sahip 
bulunuyor. 

boru sistemi 
Silenta Extreme’i 
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Baymak’ın Avrupa teknolojisiyle Türkiye’ye taşıdığı Lectus yoğuş-
malı kazanlar %111‘e varan verimliliği ile yakıt tasarrufunu en 
üst noktaya taşıyor. Lectus kazanlar, 5627 sayılı- Enerji Verimliliği 
direktifi kapsamında hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı” 
(BEP) yönetmeliği ile toplam kullanım alanı 2.000 m²’den büyük 
olan binalarda merkezi ısıtma sistemlerinin zorunlu hale geldiği 
bu dönemde kullanıcılara avantaj sunuyor. Baymak Lectus Duvar 
Tipi yoğuşmalı kazan serisi içerisinde yer alan 65, 90 ve 115 mo-
dellerinin en büyük özelliği ise ‘Premix Yanma’ teknolojisi. 

Premix teknolojisine sahip Lectus kazanlar verimliliği belirleyen 
teknolojisi sayesinde, bir birim gaz için gerekli olan havayı, yan-
ma öncesinde gaz ile karıştırarak ideal yanma sağlıyor. Eski tip 
kazanlarla karşılaştırıldığında Lectus kazanların performansında 
%30 oranında daha fazla verim alınıyor. 
Yüksek güç ve performansın bir arada olduğu Lectus kazanlar, 
renkli ve geniş LCD ekranı sayesinde kullanıcılara kullanım ko-
laylığı sağlıyor. Baymak için özel üretilen RVS kaskad kontrol pa-
neliyle, 15 adet yoğuşmalı Lectus kazan tam otomasyona bağlı 

olarak kontrol edilebildiği gibi her kazan ayrıca, kendi içinde 
modüle edilebiliyor. Hem bina yöneticileri hem de bina görev-
lileri için kontrol ve yönetim kolaylığı sunan RVS kaskad kontrol 
paneli ısıtma, kullanım sıcak suyu veya farklı zonların ayrı ayrı 
kontrol edilip, günlük ve haftalık olarak programlanmasını da 
sağlıyor. Sisteme uzaktan erişim sağlayan web server ara yüzü 
sayesinde tüm kontrol ve yönetimler istenilen yerden kolaylıkla 
yapılabiliyor. Sistem herhangi bir sorun yaşadığında otomatik bil-
gilendirme ile konu merkeze ulaştırılarak çözüme en kısa sürede 
ulaşılıyor. 
Pahalı enerjiye karşı, temiz bir doğa için tasarlanan Lectus yo-
ğuşmalı kazan serisi düşük emisyon değerleriyle çevre dostu bir 
ürün olarak dikkat çekiyor.  TS EN, CE ve ISO 9001 kalite belge-
sine sahip olan Lectus kazanlar, doğalgaz ve LPG kullanımına 
uygun olarak üretilmiştir. 500x500x750 mm kompakt ölçüleri 
sayesinde küçük alanlarda büyük kapasitelere ulaşma imkânı 
sağlayan Lectus, kazan dairesi kurulumunda da kolaylıklar yara-
tarak beklentilere tam anlamıyla cevap veriyor.
Özel Alüminyum.-Magnezyum.-Silisyum alaşımlı döküm eşan-
jörü sayesinde yüksek ısı iletkeliği sağlayan Baymak Lectus ka-
zanlar, fiber kaplı paslanmaz çelik modülasyonlu brülörü ve mo-
dülasyonlu fan grubu sayesinde maksimum verimi sunmaktadır.
Baymak Lectus Yoğuşmalı Kazanlar, duvar tipi yoğuşmalı kazan 
pazarında açık ara liderliğiyle pazara adını veriyor. Lectus serisi 
premix teknolojili yoğuşmalı kazanlarda, devreye alınma tarihi 
itibari ile 3 yıl garanti hizmeti veren Baymak, kazan dairesi çö-
zümlerinde Baymak ürünlerinin tercih edilmesi halinde yoğuş-
malı kazanlara 5 yıl sistem garantisi veriyor.

Teknik Özellikleri
• Kapasite: 65, 90, 115 Modelleri
• 15 Kazana Kadar Kaskad Çalıştırma 
• Kaskad Sistem Baymak Kazanlar İçin 
 RVS Siemens Kontrol Panelleri
• TS EN Ve CE Belgeli, ISO 9001
• Geri Akım Klapesi İle Yüksek Güvenlik
• %111,3’ e Varan Yüksek Verim
• 15 Kazana Kadar Kaskad Çalıştırma 
• Al-Mg-Si Döküm Isı Eşanjörü
• Paslanmaz Çelik Brülör
• Premix Modülasyon
• Sessiz Çalışma
• Donma Korumasına Sahip
• %16-100 Modülasyon Aralığı (Lectus 115 İçin)
• Dijital Ekran
• Dogalgaz Ve Propan İle Çalışma İmkanı
• Kompakt Ölçüler
• Düşük Emisyon Değerleri İle Çevre Dostu 
• 100/150 Mm Baca Bağlantısı
• 0,8-6 Bar Arası Kazan Su Basıncı
• Gaz Hattı 21 Mbar Gaz Basıncı
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Defrost rezistansı; endüstriyel mutfak reyonlarında, soğuk 

hava odalarındaki evaporatör gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Evaporatör’ün yüzeyinde yapışık veya boru içinde bulunur. 

Yalnız defrost periyodunda devreye girerek evaporatör yü-

zeyinde biriken buzları eritir. Dolabın normal çalışma periyo-

dunda sadece iletken olarak görev yapar. 

Tesisatlara eklenen çeşitli devrelerle, düzeneklerle, önlem ve 

otomasyonlarla; soğutma sistemlerinin defrost için harca-

dıkları enerji gereksinimleri düşük düzeyde tutulmaya çalışı-

lır. Defrost sabit veya kontrollu zamanlama ile yapılır. 

Defrost  rezistanslarımız; Defrost fişek rezistans  (tek taraf-

tan çıkışlı)  ve Defrost çubuk rezistans (çift taraftan çıkışlı) 

olarak üretilmektedir.

• Defrost rezistanslarda; 300 dereceye dayanıklı silikon 

baskı tapa uygulanır.

• Kullandığımız kablolar ise +180 derece / - 40 derece ‘ye 

dayanıklı  ithal  kablo ‘dur.

• Evaporatörlerde kullanılan defrost  rezistanslar  ısındığı za-

man genleşme  yaptığında, rezistansların oynamaması için  

sekman kanalı açılır  veya  sabitleme  sacı  kullanılır.

Defros çubuk Rez.
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Uzayıp giden faturalar artık 

son buluyor!

Elginkan Topluluğu çatısı altın-
da 30 yılı aşkın süredir iklim-
lendirme sektörünün en güçlü 
markalarından biri olarak faali-
yetlerini sürdüren E.C.A., yeni 
kombisi Calora Premix ile  uza-
yıp giden faturaları sonlandırı-
yor. A enerji verimlilik sınıfıyla 
kullanıcısına yüksek tasarruf 
sağlamasının yanı sıra küçük 
boyutlarıyla da çok az yer kap-
layan Calora Premix, akıllı oda 
termostatı ile uzaktan kontrole 
imkan sağlayan yeni nesil tek-
nolojisiyle beğeni kazanıyor. 

Sektörde E.C.A. markalı ısıtma ve soğutma ürünleriyle faaliyet 
gösteren Emas Makina, son teknolojiyi kullanarak tasarladığı 
E.C.A. Calora Premix Kombi ile kullanıcısını tasarrufla buluş-
turuyor. 

Sürdürülebilir bir dünyaya katkı…

ErP yönetmenliğine uygun, A enerji verimlilik sınıfıyla kullanı-
cısına yüksek tasarruf sağlamanın ötesinde küçük boyutlarıyla 
çok az yer kaplayan Calora Premix, gaz emisyon değerleriyle 
çevre dostu bir ürün olmasıyla sürdürülebilir dünyaya da katkı 
sağlıyor. Calora Premix, bakım hatırlatıcı fonksiyonu ve ergono-
mik kontrol paneliyle kullanıcısına konforlu bir deneyim sunu-
yor. Ayrıca akıllı oda termostatı ile uzaktan kontrole de imkan 
sunan ürün, yeni nesil teknolojisiyle beğeni kazanıyor. 

Üstün emniyet, sessiz çalışma özelliği 

16 farklı üstün emniyet sistemleriyle güvenli yanma sağlayan 
Calora Premix, sessiz çalışma özelliğiyle de kullanıcısının raha-
tını ön planda tutuyor. Kullanım suyunda feed forward  tür-
bin sistemi ile sabit sıcaklıkta su alma imkanı, paslanmaz çelik 
eşanjör ile yüksek yanma verimi, düşük atık gaz emisyonu ve 
enerji verimli sirkülasyon pompası ile daha az enerji tüketimi 
sağlayan Calora Premix, bu özellikleriyle kendi sınıfında ön 
plana çıkıyor. Ayrıca son teknolojiyle tasarlanan Calora Premix, 
cep telefonunuzla uzaktan evinizi istediğiniz dereceye ayarla-
manıza, bu sayede daha çok konfor ve tasarruf elde etmenize 
imkan sağlıyor. 

Baymak’ın, su teknolojilerinde çözüm 

ortağı DAB firması, ticari binalar, okul, 

otel, hastane gibi büyük projelerde ısıt-

ma, havalandırma, klima ve güneş ener-

jisi sistemlerindeki su sirkülasyonu için 

Evosta ve Evoplus serisi olan Islak Rotorlu 

Sirkülasyon Pompaları ile yüksek perfor-

mans ve kullanım kolaylığı sağlıyor.

DAB teknolojisine sahip Baymak ıslak 

rotorlu sirkülasyon pompaları Evosta ve 

Evoplus, frekans kontrolü, yüksek per-

formansı, düşük enerji tüketimi ve kolay 

kullanımı ile çevre dostu 
olma özelliği taşıyor. 
2019 yılı başında Evosta ve 
Evotron serilerini Evosta2 ve 
Evosta3 serileri ile yenileyen 
DAB firması ufak kapasite-
lerdeki yüksek verimini bir 
üst seviyeye taşımış oldu. 
Maksimum 4,2 m3/h debi 
ve maksimum 8 mSS basma 
yüksekliğinin yanı sıra ener-
ji sınıfını EEI 0,23’den EEI 0,18’e çekti. 
Resirkülasyon hatları için bronz gövde, 
yüksek glikollü (Maksimum yüzde 60) 
uygulamalar için solar model opsiyonu-
na sahip olan Evosta2 ve Evosta3 serileri 
1’’, 1 ½’’ ve 2’’ rekor ölçüleri ve PN 10 
gövde dayanımı ile kullanıcıya esneklik 
ve kaliteyi bir arada sunuyor. IPX5 motor 
koruma sınıfı ile zor koşullara meydan 
okuyor. İzolasyon köpüğü Evosta2’de ak-
sesuar olarak Evosta3 serisinde ise ürün-
le beraber standart olarak sunuluyor.
Baymak Evoplus serisi frekans sirkülas-
yon pompaları maksimum 64 m3/h debi 
ve maksimum 18 mSS basma yüksekli-
ğine kadar kapasite aralıklarında olup 
rekorlu ve flanşlı bağlantılı seçenekler 
sunuyor. Tekli ve ikiz tip versiyonları bu-
lunan seride DN 32 PN6 ‘den DN 100 
PN16 bağlantıya kadar farklı ihtiyaçlara 
çözüm ortağı oluyor. 

Evoplus serisi sirkü-

lasyon su pompaları, 

yüksek oranda ener-

ji tasarrufu sağlıyor. 

ECO dizayn yönetmeliklerine uygun ola-

rak tasarlanan Evoplus serisi konutlardan 

ticari binalara, hastanelerden otellere ka-

dar birçok farklı projede ısıtma, havalan-

dırma klima ve güneş enerjisi sistemle-

rinde tercih ediliyor. Frekans kontrolü ve 

yüksek performansı ile kullanım kolaylığı 

sağlayan Evoplus, geleneksel sirkülasyon 

pompalarına göre yüzde 70 oranında 

enerji tasarrufu elde ediyor. 

Elektronik kontrol ve gelişmiş teknolojiy-

le entegre edilen Baymak Evoplus, siste-

min sürekli optimizasyonunu sağlayarak 

enerji israfını önlerken, ürünün ömrünü 

de uzatıyor. Evoplus, kurulum, kontrol ve 

bakım açısından da önemli ölçüde za-

man tasarrufu sağlıyor.
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• Çok tasarruflu   • Çok sessiz
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Isı Köprüsüzlükte Son Nokta

TB1
Isı Köprüsüzlük Sınıfı

T2
Isıl Geçirgenlik Sınıfı

“Alıştığınız Üzere
Yine Bir Adım Öndeyiz” 


