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klimlendirme Sanayi İh-
racatçıları Birliği (İSİB) 
tarafından düzenlenen 
İklimlendirme Sektörü 
Strateji Çalıştayı 14-17 Ka-
sım 2021 tarihleri arasında 

Antalya’da yapıldı. Çalıştayda, 
gelecek teknolojilerin Türk İk-
limlendirme Sektörüne etkileri, 
Türk İklimlendirme Sektörünün 
küresel iletişim stratejileri, yol 

haritası, yıl içinde yaşanan önemli 
ekonomik, idari ve ticari gelişmeler ile 

Avrupa Birliği‘nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasının sektöre etkileri 
ele alındı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İSİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Şanal, İSİB’in, 10. yılını kutladığı bu yıl, sektör adına koyulan hedef-
lerin üzerinde bir başarı yakaladığını ifade etti. “10 yıl önce 130 üye ile Birlik 
olarak ve bütünleşik hareket ederek sektörün ihracatını ve yurtdışı itibarını ar-
tırma hedefi ile çıktığımız bu yolda şu an 2023 üyemizle 200’ü aşkın ülkeye, 5 
milyar doların üzerinde bir ihracat büyüklüğü gerçekleştirerek Türkiye’nin en 
önemli sektörlerinden biri haline geldik. Bu yılsonu için koyduğumuz hedefi 
Ekim ayı itibariyle geçtik. 2021 yılını 6 Milyar doların üzerinde bir büyüklük 
ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Bununla birlikte ihracatın ithalatı karşılama 
oranında yüzde 96,1 gibi bir oranı yakalayarak ülkemiz için katma değerimizi 
her geçen gün artırıyoruz.“ dedi [1]. Sektör, tüm paydaşlarıyla küresel pazar-
larda verimli ve etkili bir satış ve pazarlama stratejisi uygulayarak, 2022 yılında 
pazarlardaki payını ve sektör ürünlerinin maddi ve marka değerlerini artır-
mayı hedeflemektedir. Bu amaçla fuar katılımları, ticari heyet faaliyetleri ve 
alım heyeti organizasyonları gibi pek çok faaliyet gerçekleştirilecektir. Ayrıca, 
Avrupa Birliği’nin sınırda uygulayacağı karbon düzenleme mekanizmasının 
sektöre etkileri konusunda da ciddi çalışmalar yapılmaktadır.

Dünya Ticaret Teşkilatı’nın (World Trade Organization) kuruluşunu takiben 
oluşan küresel pazarlarda yer alabilmek ve ticaret yapabilmek için gelişmekte 
olan ülkelerin önündeki en büyük engelin, etkin pazarlama yapılmaması, bir 
takım teknik ve insan sağlığı ile ilgili şartların yerine getirilememesi olduğu 
söylenebilir. Bu hususların sağlanması, artık bugünkü uluslararası piyasalarda 
en temel ön şartlar olarak görülmektedir. Hepimizin bildiği gibi çeşitli zaman-
larda bazı ürünlerimiz dış ülkelerden bu tip şartlara uymadıkları gerekçesiyle 
geri gönderilmektedir. Birçok durumda ise hazırlanan belgelerdeki eksikler 
gündeme gelmektedir. Bu nedenle ülkemizin de, ileride benzer sorunlarla 
karşılaşmaması için standartlara, metrolojiye, test ve kaliteye yönelik kurum-
sal alt yapısını güçlendirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak çalış-
maların, yapılacak ölçümlerin, uygulanacak yöntemlerin ve takip edilecek 
süreçlerin mutlaka uluslararası geçerliliğe sahip belgelerle kanıtlanması çok 
önemlidir [2].

Dünyamız son yıllarda, birçok alanda büyük değişikliklere tanık olmaktadır. 
Gittikçe etkinleşen çevre bilinci, hızlı nüfus artışı, enerji kaynaklarının pay-
laşımı ile ilgili krizler ve buna bağlı olarak artan ekonomik rekabet, insanla-
rı, ellerinde bulunan olanakları daha rasyonel kullanmaya zorlamaktadır. En 
önemlisi de artık olayları algılayışımız ve değerlendirmemiz değişmiştir. Eski-
den söze dayalı olarak yapılan birçok faaliyetin kabul görebilmesi için artık 
yazılı belgelerinin olması, hatta dijital ortamda işlem yapılabilmesi istenmek-
tedir. Dev adımlarla ilerleyen iletişim sistemlerinin ışığında küreselleşen dün-
yanın yaşadığı bir süreçte Türkiye’nin de yerini alabilmesi, yenilikleri yakından 
takip etmesi ve yeni teknolojileri hızla adapte ederek uygulaması ölçüsünde 
gerçekleşebilecektir. Belgelendirme, günümüzde sadece küresel pazarlarda 
değil birçok konuda karşımıza çıkabilmekte, yaşamımızın bir parçasını teşkil 
etmektedir.

İşletmeler, günümüzde hızla değişen ve yoğun bir rekabetin olduğu dinamik 
bir ortamda faaliyet göstermekteler; dolayısıyla, kaynaklarını ve temel yete-
neklerini (kolay taklit edilemeyen, koruma altındaki özel uygulamalar) geliş-
tiren stratejiler kullanarak rekabette sürdürülebilir bir üstünlük sağlayabilirler. 

Rekabet koşulları, günümüzün dijitalleşen dünyasında pazarlama alanında da 
büyük değişiklikler getirmiş, pazarlama performansına etki eden süreçlerin 
sayısı artmıştır. Tüketicilerin sadece gelirine odaklanan, satın alma kararının 
en az maliyet, en fazla fayda ile verildiği varsayımı artık tam doğru değildir. 
Müşteri iletişimini sağlayan bilgi sistemleri pazarlamaya yeni bir boyut ka-
zandırmıştır. Mal ve hizmetlerin, üreticiden tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan 
pazarlama, satışların planlanması, pazar araştırması, ürün veya hizmetin stra-
tejik planlaması, reklam, fiyat belirleme, satış analizi gibi her türlü faaliyeti 
kapsamaktadır. Teknolojinin bize sunduğu olanaklar bu işleri kolaylaştırmak-
ta, inovasyonu tetiklemekte, yeni ufuklar açmaktadır. 

Aslında, iki yıldır yaşamakta olduğumuz pandemi, bu değişimi hızlandırdı ve 
yeni fırsatlar yarattı. Dijital pazarlama, e – ticaret gibi kavramların hayatımız-
daki önemi arttı. Evden çıkmadan neredeyse tüm ihtiyaçların karşılandığını, 
bunun konforlu olduğunu yaşadık; dijital altyapıyla satıcı-müşteri ilişkisi ku-
rabildik. Teknolojinin hızla değiştiği çağımızda, sanayinin, ülke kaynaklarını 
ve olanaklarını göz önüne alarak çağdaş teknolojiyi yakalayabilmesi gerek-
mektedir. Sanayinin dayanağı teknoloji, teknolojinin dayanağı bilimsel bil-
gi ve eğitimdir. Bugün teknoloji üretemeyen, yenilikçi olamayan toplumlar 
artık ekonomik bağımsızlıklarını koruyamamaktadır. Teknoloji üretmenin en 
önemli alt yapısı yetişmiş insan gücü ve temel araştırmadır. Yetişmiş insan 
gücünde mühendisin yeri çok önemlidir. Teknolojiyi üretme, transfer etme, 
uyarlama, kullanma görevlerini yapabilecek mühendisler düşünen, araştıran, 
planlayan ve yaratan elemanlardır.

Çevre bilincinin giderek artması ve küresel ısınmanın tehlikelerinin anlaşılma-
sıyla birlikte, günlük hayatımızın bir parçası haline gelmiş ürünlere ait enerji 
verimliliği ile ilgili belgelendirme ve sertifikalar son zamanların en çok tar-
tışılan konuları arasına girmiştir. İklimlendirme sektörü ve burada kullanılan 
cihazlar da bu çerçevede ele alınmaktadır. Konunun müşteri davranışı üze-
rindeki olumlu etkisi, hem önemli bir pazarlama unsuru olmakta, hem de 
piyasanın kontrolü açısından iyi bir araç yaratmaktadır.

1990 lı yıllardan başlayarak, içinde bulunduğumuz yüzyılın başından itibaren, 
Avrupa Birliği, Avrupa pazarında satılan ürünlerin, enerjiyi etkin kullanma-
sını istemiştir. Bu amaçla bir dizi standartlar, direktifler ve yönetmelikler ya-
yınlamıştır. Üç grupta inceleyebileceğimiz bu çalışmaların ilkinde, Ecodesign 
Directive (2005/32/EC ve 2009/125/EC) ile pazarda satılan ürünlerin enerji 
tüketimlerine bir sınırlandırma getirilmiştir. Böylece enerjiyi verimli kullanma-
yan ürünlerin satılmasının önüne geçilmiştir. İkinci grupta ise, The Energy La-
belling Directive (92/75/EEC ve 2010/30/EU), aynı tip, benzer ürünlerin enerji 
verimliliği açısından karşılaştırılabilmesinin sağlanması hedeflenmiştir. Son 
olarak da, The Ecolabel Directive ile 
benzerlik gözetmeden pazarda satılan 
en verimli ürünlerin ödüllendirilme-
si amaçlanmıştır. İlk iki çabada belirli 
ürün grupları ele alınırken, son grup 
genel olup, zorlamadan çok gönüllü-
lüğü esas almaktadır [3].

İlk grupta ele alınan ürünler genellikle 
evlerde kullanılan cihazları (buzdolabı, 
çamaşır ve bulaşık makinaları, lam-
balar, vb.) kapsıyordu. İklimlendirme 
sektörü ürünlerinden sadece ev tipi 
klimalar yer almaktaydı ve güçleri 12 
kW ile sınırlandırılmıştı (2002/31/EC 
Direktifi). Direktif daha sonra yeniden 
yayınlanarak kapsamı genişletilmiş ve 
genel ülke enerji tüketiminde etkili 
olabilecek cihazlar da dahil edilmiştir. 
Cihaz kapasiteleri yine 12 kW ile sı-
nırlanmış, hem soğutma/ısıtma, hem 
sadece soğutma cihazları ele alınmış-
tır. Önceki direktiften farklı olarak, 





GÖRÜŞ

enerji verimliliği, sadece soğutma yapan klimalarda, SEER (seasonal energy 
efficiency ratio), mevsimsel enerji verimlilik katsayısı, ısıtma/soğutma yapan 
klimalarda, SCOP (seasonal coefficient of performance) mevsimsel etkinlik 
katsayısı kullanılarak tanımlanmıştır (Şekil 1). Enerji tüketimi sadece kararlı re-
jimde nominal yükteki performans ile değil, sezon içerisinde oluşabilecek kıs-
mi yüklerdeki performansa göre de değerlendirilmektedir. Bu yöntem 2018 
yılında EN 14825 kapsamına alınmıştır [4].
 
Şekil 1 de görüldüğü gibi soğutma ve ısıtma modları ayrı ayrı sınıflandırılmak-
tadır. İlaveten, özellikle ısıtma modunda çalışmada, performansın dış hava 
koşullarından etkileneceği göz önünde bulundurularak soğuk, ılıman ve sıcak 
bölgeler için ayrı etiket verilmektedir. Bu durumda sıcak kuşakta A sınıfı olan 
bir cihaz, özelliklerine bağlı olarak ılıman bölgede B, soğuk bölgede C sınıfı 
olabilecektir. Böyle bir belge ile firma kataloglarında yer alan bilgiler kullanıcı 
tarafından daha iyi anlaşılacak ve yanılmalar önlenebilecektir.

Benzer çalışmalar diğer ürün grupları için de sürdürülmektedir. Örneğin kul-
lanma suyu ısıtıcıları için katı (biyokütle dahil), sıvı, gaz yakıt kullanımı veya 
ısı pompası uygulamaları birlikte değerlendirilecek ve karşılaştırılabilecektir. 
Burada da mevsimsel ortalama tüketimler göz önünde bulundurularak per-
formans hesaplanmaktadır. Diğer çalışmalarda ise cihazların havalandırma 
gibi farklı fonksiyonları ele alınmaktadır. Bazı ürünler birden fazla direktifin 
ilgi alanına girebilmektedir.

Enerji verimliliği ve çevre ile ilgili sertifika veren tek organ Avrupa Birliği ko-
misyonları değildir. Benzer faaliyetleri yapan başka kuruluş ve sivil toplum ör-
gütleri de bulunmaktadır. Ancak verilen sertifikalar zorunlu değil, gönüllülük 
ilkesine dayanmaktadır. Firmalar bu tip belgeleri, ürünlerinin kalitesini ve rakip 
firmaların ürünlerinden farklılıklarını göstermek, satışlarını ve pazar paylarını 
arttırmak amacıyla tercih etmektedirler. Bu tip belgeleri önemsemek gerekir, 
çünkü haksız rekabeti önleyebildikleri gibi kullanıcı bilincini de arttırmakta, 
hatta bazen yeni direktiflerin yayınlanmasına öncülük edebilmektedirler.

Eurovent Sertifikasyonu, günümüzde tanınırlık kazanmış güzel bir örnektir 
(Şekil 2). 2004 yılında soğutma grupları ve su kaynaklı ısı pompaları için enerji 
sınıflandırması yaparak ve standart şartlarda tanımlanan etkinlik katsayısını 
kullanarak sektörde tanınırlığı artan kuruluş, daha sonra 2005 te hava so-
ğutmalı kondenserler ve kuru soğutucular için sınıflandırma getirmiş, 2011 
de doğrudan genleşmeli hava soğutucularını da kapsamına almıştır. Yenilik 
olarak ünitenin kapasitesinin fan gücüne oranını esas alarak bir sınıflandırma 
tanımlamıştır. 2010 da roof-top cihazlar için ve 2011 de fan-coil üniteleri için 
enerji verimliliği sınıfları adapte edilmiştir. Sınıflandırmalarda sadece nominal 
çalışma şartları değil kısmi yüklerdeki performans da dikkate alınmaktadır.

Eurovent Sertifikasyonu, iklimlendirme ve soğutma sistemlerinde kullanılan 
ürünlerin, Avrupa ve uluslararası standartlara göre performanslarını belirler, 
sınıflandırır ve onaylar. Amaç, ürünlerin performanslarını belirlemek için ortak 
bir yöntem oluşturmak ve müşteri güvenini tesis etmektir. Sertifikalı ürünler 
ayrıntılı biçimde tanımlandığından ek karşılaştırma ve performans testlerine 
gerek kalmaz. Danışmanlar, tasarımcılar, uygulayıcılar ve kullanıcılar ürünleri, 
katalog verilerinin doğruluğuna güvenerek rahatça seçebilirler [7].

Üretici firma, sertifikasyonu alabilmek için, performans verilerini, model veya 
model grubunun listesini sunar. Dosyalar Eurovent tarafından değerlendirilir 
ve seçilen numuneler, akredite edilmiş bağımsız laboratuvarlarda test edilir. 

Sonuçlar ilgili standartlara uygunsa, Eurovent sertifikasyon listesine işlenir. 
Ürünlerin testleri belirli aralıklarla düzenli olarak tekrarlanır [8].

Eurovent Sertifikasyon programları imalatçılara, aynı şartlarda elde edilmiş, 
karşılaştırılabilir verilere dayalı, adil bir rekabet zemini sunar. Sektörün imajı 
ve bütünlüğü gelişirken, üreticiler ve tasarımcılar arasındaki güven sağlanmış 
olur. Eurovent Sertifikasyon Logosu, pazarlanan ürünlerin bağımsız değer-
lendiriciler tarafından kontrol edildiğini ve doğru bir şekilde sınıflandırıldığını 
garanti eder.

Resmi olmayan kuruluşların yaptığı sınıflandırma ve belgelendirme sektörde 
kabul görmesi durumunda standartlara ve yönetmeliklere öncülük yapabil-
mektedir. Özellikle değerlendirme kriterlerinde çıtanın yükseltilebilmesine 
katkıları büyüktür. Önce gönüllülük esasıyla başlayan değerlendirme, daha 
sonra kabul görerek resmi standartlara da girebilmektedir.

Bu çalışmaların bir başka yararı da pazarda satılmakta olan ürünlerin perfor-
mansları ile ilgili bir veri bankası ve envanterin oluşturulmasıdır. Bilgiler daha 
sonra resmi makamlarca incelenebilmekte, değerlendirilerek ileride oluşturu-
lacak standartlara veya mevcut standartlarda yapılacak değişikliklere ve iyileş-
tirmelere baz oluşturabilmektedir. İlaveten pazarda satılan ürünler gayri resmi 
de olsa denetim altında tutulabilmektedir.

Türkiye iklimlendirme pazarında, coğrafik yapısı nedeniyle her türlü yeni tek-
noloji yoğun şekilde kullanılmaktadır. Sadece üretim değil, yerli ve yabancı 
üreticilerin bünyesinde kurulu birçok Ar-Ge merkeziyle araştırma da yapıl-
maktadır. Üretilen ürünler dünya pazarlarında rekabet edebilecek kalite ve 
niteliktedir; Avrupa Birliği, Batı Asya, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Rusya için 
önemli bir üretim üssü konumundadır. Yüzde yüz olmasa da sektörün yerlilik 
oranı çok yüksektir; üretilmeyen çok az ara mal veya malzeme söz konusudur. 

Pazarlama faaliyetlerinin bir diğer önemli unsuru da müşteri ilişkileri ve mem-
nuniyetidir. Bireyler kullanacakları ürünleri seçerken, çevreye ve diğer canlılara 
etkileri de artık önemsemekteler; markaların kendi değerleriyle uyumuna da 
bakmaktalar. Bu nedenle müşteri ile iyi ve doğru iletişim kurulması, teknolojik 
nitelikler kadar önemlidir. Profesyonel hayatımızda ağırlıklarını hissettiren Z 
kuşağının alışkanlıklarının ve yaşama bakış tarzlarının dikkate alınması da fay-
dalı olacaktır. Pandemi sırasında daha iyi tanıdığımız ve benimsediğimiz gibi, 
satın alma sürecinde ilk araştırmayı internet üzerinden yapıyor, kendimize 
birkaç marka belirliyoruz. Daha sonra birtakım internet siteleri veya arkadaş-
larımız aracılığıyla bilgi toplayarak seçimimizi yapıyoruz. Bu nedenle marka 
tanınırlığı yanında  “online” ortamda doğru yerlerde yer almak da gerekiyor. 
Ürün özelliklerinin dijital ortamda tanımlı ve erişilebilir olması kaçınılmaz.

Planlama, tasarım, uygulama ve işletim aşamalarında kullanılan, binaların 
fiziksel ve fonksiyonel özelliklerinin dijital temsillerinin üretilmesini ve yöne-
tilmesini içeren, akıllı, üç boyutlu model tabanlı bir süreç olarak tanımlaya-
bileceğimiz Yapı Bilgi Modelleme Sistemi (Building Information Modeling 
– BIM), pazarlama alt yapısının önemli bir unsurudur. Uluslararası pazarda, 
projelerde yer alabilmek, hizmet ve ürün ihracatımızı geliştirmek için bir zo-
runluluktur; uluslararası projeleri yürüten büyük tasarım firmaları artık bu 
şekilde çalışmaktadır. Dünyaya mal satmak ve tasarımların içine ürünler yer-
leştirmek, günümüzde, bu akıllı elamanları hazırlayıp herkesin kullanımına 
sunmaktan geçmektedir. Isıtma Soğutma Klima Eğitim ve Araştırma Vakfı, 
ISKAV, Avrupa’nın, alanındaki en büyük kuruluşu olan Eurovent ile Yapı Bil-
gi Modellemesi (BIM) için akıllı elemanların oluşturulması konusunda işbirliği 
antlaşması imzalamıştır. Veri tabanı oluşturma çalışmaları devam etmektedir.
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Warmhaus Ar-Ge ekibinin geliştirdiği 
ve yüzde yüz yerli sermaye ile üreti-
len ürünler ile evler daha akıllı ısınıyor. 
Warmhaus’un evlerin sıcaklığını kont-
rol etmek için sunduğu cihaz ve uygu-
lamalar kullanıcısına zaman, tasarruf 
ve konfor sağlıyor.
Warmhaus; evlerde sıcaklığın hem 
kolay hem de en etkili şekilde kontrol 
edilebilmesi için tüketicilere sunduğu 

cihazlar ve geliştirdiği uygulamalar ile 
evlerin akıllı şekilde ısınmasını sağlı-
yor. Kontrolsüz ısıtmanın enerji kaybı-
na en fazla neden olan sebeplerden 
birisi olmasından dolayı Warmhaus 
bu konuyla ilgili tüketicilere en kolay 
ve en uygun şekilde tasarruf sağlaya-
bilecekleri ve enerjiyi verimli kullana-
bilecekleri çözümler sunuyor.
Bu kapsamda geliştirilen çözümler-
den birisi olan RecoWa Wi-Fi Akıllı 
Oda Termostat Seti ile RecoWa Uygu-
laması sayesinde kullanıcılarına yakıt 
ve elektrik tasarrufu konusunda avan-
taj sağlıyor. Kombiyi uzaktan kontrol 
edebilmeyi sağlayan WiFi Akıllı Oda 

Termostatı RecoWa’yı Uygulaması ile 
birlikte kullanıcı istediği yer ve istedi-
ği zamanda internet bağlantısı olan 
Android veya iOS işletim sistemine 
sahip cep telefonu ve tabletten rahat-
lıkla kullanabiliyor. Warmhaus kombi-
lerdeki elektronik donanım sayesinde, 
kombi termostat ile uyumlu çalışarak 
kullanıcıya kombinin tüm özellikle-
rine hızlı ve kolayca erişim olanağı 
sunuyor. Kullanıcılar bulundukları her 
yerden kombiyi açıp kapatabiliyor, 
“Yaz Modu”, “Kış Modu”, “Dışarıda-
yım Modu”, “Ekonomik Mod” veya 
“Haftalık Mod” da çalıştırabiliyor, kul-
lanım suyu sıcaklığını kontrol edebili-

yor. RecoWa’nın farklı kullanım mod-
ları istenilen zamanda ihtiyaç kadar 
ısınmayla kullanıcıya dikkate değer bir 
tasarruf sağlıyor.  “Haftalık Program-
lama” özelliği haftanın her günü için 
farklı zaman dilimlerinde farklı sıcaklık 
ayarlama olanağı sunuyor. Bu özellik 
ile kullanıcılar yaşam tarzlarına ve ev-
lerine göre ısıtma programı oluştura-
biliyor. Uygulamanın 4 ek kullanıcıya 
kadar tanımlanabilmesi sayesinde 
evin farklı bireyleri tarafından kombi 
kontrol edilebiliyor. Kombide arıza 
oluşması durumunda arızanın içeriği 
görülebiliyor, basit arızalara uzaktan 
resetleme yapılabiliyor. 

İleri teknolojisiyle pompa sistemleri 
sektörünün lider markası olan Masdaf, 
2021 yılında hayata geçirdiği “Bilgi Tek-
nolojileri ve Dijitalleşme” departmanı 
ile dijitalleşme konusunda da öncü ve 
yol gösteren firma olmayı hedefliyor. 
Dünya kaynaklarını koruyan çevreci 
su teknolojileri ile sürdürülebilir bir 
gelecek hedefleyen Masdaf, dijital 
dönüşüm yolculuğunda hızla ilerliyor. 
2021 yılında hayata geçirilen “Bilgi 
Teknolojileri ve Dijitalleşme” depart-
manı ile dijitalleşme çalışmalarını tek 
çatı altında toplayan Masdaf, tüm 
süreçlerinde; gelişmiş analitik uygu-
lamaları ve yapay zekâ kullanımını 
yaygınlaştırmayı ve değişimlere hızla 
adapte olan yeni dijital iş modelleri 
geliştirmeyi hedefliyor. İşletmelerin; 
dijital olgunluk düzeyine, işletme 

kültürüne, müşterilerine, işletme stra-
teji ve hedeflerine göre dijital dönü-
şüm sürecinde izlediği yolun farklılık 
göstereceğini ifade eden Masdaf IT 
ve Dijitalleşme Müdürü Emre Keşaf 
sözlerine şöyle devam etti: Organi-
zasyonların mevcut durumu, dijital 
dönüşüm yolculuğunun başlangıç 
noktasını oluşturuyor. Bu kapsamda; 
teknoloji projelerinin uygulanması, 
süreçlerin yeniden yapılanması, orga-
nizasyon yapısının ve çalışma alanının 
yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Bu 
noktada biz, Masdaf’ta; veriden ka-
zanç sağlama hedeflerine ulaşmak, 
gelişmiş üretim yöntemleri kullanarak 
müşteri taleplerini yerine getirmek, 
gerçek zamanlı veri ve sensörler kulla-
narak müşteri ihtiyaçlarına hızla yanıt 
verebilmek amacıyla 2021 yılının ilk 

çeyreğinde “Bilgi Teknolojileri ve Diji-
talleşme” departmanını hayata geçi-
rerek, çalışmalarımıza başladık” dedi.
Dijital dönüşüm çalışmalarının teme-
linde; yüksek müşteri memnuniyeti ve 
doğal kaynakları tasarruflu kullanan 
pompa teknolojileri olduğunu belir-
ten Emre Keşaf: “Masdaf olarak tüm 
süreçlerimizin merkezine dijitalleşme-
yi yerleştirdik. Çünkü ancak dijitalleş-
me ile; operasyonel mükemmellik, 
çevreci yaklaşım ve yüksek müşteri 
memnuniyeti sağlayabilirsiniz. Dijital 
dönüşümü, şirket geneline yaymayı 
ve öncelikli olarak; kaynak optimi-
zasyonu sağlamayı,operasyonel ma-
liyetleri azaltmayı, gerçek zamanlı 
analizler yaparak, karar almayı ve 
müşterilerimize eşsiz bir kullanıcı de-
neyimi yaşatmayı hedefliyoruz. 

Dijitalleşme çalışmalarımız kapsamın-
da yaşam kaynağımız olan suyun 
temini için de akıllı teknolojiler geliş-
tirmeye devam ediyoruz. Enerjiyi ve-
rimli kullanan, suyu doğru ve verimli 
yöneten akıllı pompa teknolojilerimiz 
ile iklim kriziyle mücadelede etkin rol 
oynamak da öncelikli hedeflerimiz 
arasında yer alıyor” şeklinde konuştu. 
Masdaf olarak pompa sektörünün 
öncü firması olduklarını ve pazarı do-
mine ettiklerini vurgulayan Emre Ke-
şaf, dijitalleşme konusunda da öncü 
ve yol gösteren firma olmayı hedefle-
diklerini ifade etti. 

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Der-

neği (MTMD), iklim krizi ve sürdü-

rülebilirlik kavramları ile ilgili sektörü 

ilgilendiren gelişme ve faaliyetler 
üzerine çalışmalar gerçekleştirmek 
için İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik 
Komisyonu’nu kurdu.
MTMD İklim Krizi ve Sürdürülebilirlik 
Komisyonu; sıfır enerjili binaların yay-
gınlaştırılması ve Paris Anlaşması’na 

bağlı 2030-2050 hedeflerinin ül-
kemizde gerçekleştirilmesi için ya-
pılacak çalışmalara katkı verilmesi, 
karbon ayak izinin azaltılmasıyla 
sürdürülebilir üretimin geliştirilmesi, 
MTMD üyelerinin ve sektörün yeşil 
üretim ve yapılaşmaya yönelik farkın-

dalığının arttırılmasını amaçlamakta-
dır. Komisyon başkanlığını MTMD YK 
Başkan Yardımcısı Murat Suiçmez’in 
üstlendiği komisyonun üyeleri arasın-
da Bülent Yaşar, Fatma Akım, Muam-
mer Akgün, Sinan Ayrancı ve Şinasi 
Karaoğlu yer almaktadır.

İleri teknolojiyi ve sektördeki ye-
nilikleri her daim yakından takip 
eden Refkar Soğutma Kırklareli'ne 
taşıdığı yeni fabrikasında ileri tek-
nolojiyi ve geçmiş senelerin bilgi 
birikimini kullanarak değerli çözüm 
ortaklarına yenilikçi ürünler üret-
meye devam ediyor.

Bundan sonraki süreçte üretim 
bölümleriyle birlikte kalite ve arge 
departmanları Kırklareli fabrikasın-
da, satış ve finans departmanları 
Dünya Ticaret Merkezinde bulu-
nan merkez ofisinde çalışmalarına 
devam edecektir. Refkar yetkilileri; 
çözüm ortaklarının; malzeme sev-

kiyatlarını Kırklareli fabrikasına, 
evrak gönderimlerini Dünya Ticaret 
Merkezinde bulunan merkez ofise 
yapmaları gerektiğini belirttiler.

Fabrika: Kırklareli Org. San Böl. 15 
Sk. No:6  Kızılcıkdere Köyü Mevkii 
- Kırklareli / Tel: +90 288 502 34 08

Merkez Ofis: Yeşilköy Mah. 
Atatürk Cd. EGS Business Park 
Blokları. B3 No:167 Kat:3 
Bakırköy/İstanbul
Tel +90 212 671 95 99
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İklimlendirme sektörünün lider şir-
keti Baymak, 2021 yılında tüm Tür-
kiye’deki bayi ve teknik servislerine 
ısı pompası konusunda eğitim verdi. 
1 Ocak 2021 tarihinde başlayan ve 
tüm yıl süren eğitimler, Türkiye’nin 
14 ayrı bölgesinde hayata geçirildi. 
Tüm dünyada önemi hızla artan ye-
nilenebilir ve temiz enerji politikaları 
çerçevesinde ısı pompaları, giderek 
önemli bir iklimlendirme ve konfor 
çözümü olmaya başladı. Başta Av-
rupa olmak üzere dünya iklimlendir-

me pazarındaki yerini güçlendiren 
ısı pompaları, sağladığı tasarruf ve 
verimle tüketiciler tarafından daha 
çok tercih ediliyor. Yüksek enerji 
verimliliği sayesinde geleceğin tek-
nolojisi olarak tanımlanan ısı pom-
paları, sağladığı yüzde 80’e varan 
enerji tasarrufuyla ısıtma, soğutma 
ve kullanım sıcak suyu ihtiyacını tek 
bir cihazla karşılayabiliyor. Son yıl-
larda özellikle Ege ve Akdeniz böl-
gelerinde başta otel ve büyük ticari 
işletmeler tarafından tercih edilen ısı 
pompaları, bireysel kullanıcıların da 
dikkatini çekerek evlerde ve yazlık 
mekanlarda da çokça tercih edilme-
ye başlandı. Geleceğin teknoloji ısı 
pompalarını, tüm Türkiye’nin kulla-

nımına sunmak üzere son bir yılda 
ülkenin birçok yerine ısı pompası 
hizmeti veren bayi ve teknik servis-
ler açan Baymak, bir yandan da var 
olan tüm satış noktası ve teknik ser-
visleri için özel eğitimler verdi. 
Bu kapsamda 2021 yılı boyunca 
süren eğitimler, teorik ve pratik ola-
rak iki ayrı aşamada gerçekleştirildi. 
Pratik eğitimlere katılan 140 teknik 
servis toplam 104 saat eğitim aldı. 
70 saatlik teorik eğitimlere ise ülke 
çapında toplam 1044 teknik servis 
personeli katıldı. 
Eğitim programı hakkında bilgi ve-
ren Baymak Satış Sonrası Hizmetler 
Müdür Yardımcısı Mustafa Bozkurt, 
“Tüm yıl süren eğitim çalışmamıza 

tüm bayi ve teknik servislerimiz bü-
yük ilgi gösterdi. Eğitimlerde satış 
ve pazarlama departmanlarına ısı 
pompası ürünümüz hakkında ay-
rıntılı bilgiler verdik. Diğer yandan 
teorik ve pratik eğitimlerimizle tek-
nik servis elemanlarımızın eksiklik-
lerini giderdik. Böylece hem satış 
sürecinde müşterilerimize doğru 
bilgi vererek ısı pompasının avan-
tajlarını anlatacağız hem de müşte-
ri taleplerine satış sonrası kurulum, 
bakım ya da olası aksaklıklar yaşan-
ması durumunda hızla yanıt vere-
bileceğiz. 2022 yılında da bayi ve 
satış kanallarına yoğunlaşarak eği-
timlerimize hız kesmeden devam 
edeceğiz” dedi. 

GF Hakan Plastik, 2022 yılına girerken iş kazaları-
nın önüne geçilmesi amacıyla, "Farkında Ol, Gü-
vende Ol" sloganıyla başlatılmış olan global kam-
panya çerçevesinde, GF Piping Systems’ın Hayat 
Kurtaran Kuralları ile ilgili bir bilgilendirme eğitimi 
düzenledi.
GF Hakan Plastik’in bünyesinde bulunduğu GF Pi-
ping Systems’ın geçmiş yıllarda kendi operasyonla-
rında meydana gelen olaylardan çıkarılan dersler-
den hareketle geliştirdiği Hayat Kurtaran Kurallar, 

markanın İş Sağlığı ve Güvenliği sistemlerinin sü-
rekli iyileştirilmesi ve bu kültürün güçlendirilmesi 
amacıyla uygulanıyor. Bu kurallar, her çalışan kadar 
tesis ziyaretçileri, müteahhit, müteahhit çalışanı, 
geçici işçi gibi faaliyetlerden doğrudan etkilenen 
tüm kişiler için geçerlilik taşıyor.
GF Hakan Plastik Türkiye ve Ortadoğu Bölge 
Başkanı Batuhan Besler’in de katıldığı ve 8 ana 
maddeden oluşan Hayat Kurtaran Kuralların ör-
nekleriyle açıklamalarının yapıldığı eğitimde, aynı 

zamanda kaza riskleri, örnekleri, meydana geliş 
nedenleri ve sonuçları üzerinde duruldu.  
GFPS Sürdürülebilirlik Başkanı Dominik Scherer 
ve Sürdürülebilirlik Program Müdürü Francesca 
Viggiano’nun video mesajlarının da yayınlandığı 
seminerde iş sağlığı ve güvenliğinin marka için 
önemi, bu kültürün korunması, güçlendirilmesi ve 
iş kazalarının azalması açısından herkesin katkısı-
nın ne kadar değerli olduğu vurgulandı. “Sadece 
birlikte çalışarak sıfır kazayı gerçeğe dönüştürebili-
riz” mesajı verildi.

Farkında Ol, Güvende Ol 

Panasonic Life Solutions Türkiye, en 

önemli iş ortağı olan bayilerin ço-

cuklarına yönelik önemli bir sadakat 

programı başlattı. Uzun yıllardır bir-

likte çalıştığı bayilerinin işlerini devra-

lacak bir sonraki nesil ile aidiyet bağı 

kurmayı, onların iş motivasyonunu 

artırmayı ve geleceklerine yatırım 

yapmayı amaçlayan PanaGeneration 

programına İstanbul’da gerçekleştiri-

len açılış etkinliğiyle start verildi. Bir 

tam gün süren etkinlik kapsamında 

şirket kültürünün tanıtılması, üretim 

tesislerinin ziyaret edilmesi gibi aksi-

yonların yanı sıra gezi ve yemek gibi 

keyifli aktivitelere de imza atıldı.
PanaGeneration programının açılış 
etkinliğinde konuşan Panasonic Life 
Solutions Türkiye Satış & Pazarlama 
İş Bölümü Başkan Yardımcısı Azim 
Tuncinar; “Bayilerin iş dinamiğine 
baktığımızda bir sonraki jenerasyo-
nun işi devralmaya hazırlandığını gö-
rüyoruz. Bu nesil ile eski jenerasyo-
nun iş kültürü, beklentileri, değerleri 
birbirinden farklı. Bu iç görüyle yola 
çıktık ve farklılıkları pozitif yönde 
adımlara dönüştürebilmek amacıyla 
PanaGeneration programını başlat-
tık. Böylece yeni neslin Panasonic’e 
olan bağlılığını kuvvetlendirmek, iş 
ilişkimizi güçlendirmek ve uzun so-
luklu sadık partnerler olarak onlar-
la yolumuza devam etmek üzerine 

projeler gerçekleştirmeyi hedefliyo-
ruz. Lansmanını yaptığımız program 
kapsamındaki aktivitelerle katılımcı-
ları motive ederken, aynı zamanda 
marka ve iş yönetimi vizyonlarını da 
genişletmek amacındayız. Bu süre 
içerisinde katılımcılar, Panasonic ile 
iletişimlerini güçlendirecek ve mar-
ka ile kuvvetli bağlar kuracak. Aynı 
zamanda program ile mevcut bayi 
sahiplerini de motive ederek emekli 
olup işi devredecekleri zaman geldi-
ğinde, gözlerinin arkada kalmayaca-
ğı bir hissiyat oluşturacağımıza inanı-
yorum” dedi. 
Tuncinar; “Kısa vadede otuz kişi ile 
başladığımız programa dahil olan 
kişilerin 2023 Mart ayına Panasonic 
markasını ‘love brand’ olarak be-

nimsemesini istiyoruz. Uzun vadede 
ise oluşturulan sistemi ve konsepti 
Panasonic’in tüm dünyadaki ofisle-
rinde uygulanır hale getirmeyi gaye 
edindik” dedi. 
Program kapsamındaki uygulama-
ların inovatif, eğlenceli, heyecan 
yaratan bir yaklaşımla kurgulanması 
ve uygulanması noktasında titizlik-
le çalıştıklarını ifade eden Tuncinar; 
“Dokunacağımız neslin dijital çağda 
yetişen, beklentisinin hızlı ve etkili bir 
şekilde karşılanmasını isteyen, yaratı-
cı ve teknolojik içeriklere karşı ilgi du-
yan kişilerden oluşacağını biliyoruz. 
Bu noktada da sınırların dışına çıkı-
lan, alışılmışın ötesinde ve hafızalar-
da yer edecek bir program sunmak 
için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.
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Adana’dan dünyaya yarım asır önce 

başlattığı serüvenini bir başarı hika-

yesine dönüştüren Wavin,  Adana’nın 

düşman işgalinden kurtuluşunun 

100.yılını kutladı. 

12. Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı 

Maratonu ve Halk Koşusu kapsamın-

da, Wavin çalışanları “Duyuyoruz, 

görüyoruz, kadınlar için koşuyoruz” 

sloganıyla kadınlar adına koşarak 

farkındalık yarattı.  Globalde yaklaşık 

12 bin çalışanı ile inovatif çalışmalara 

imza atan Wavin, Adana’nın kurtulu-

şunun 100. yılını çeşitli etkinliklerle 

karşıladı. Sektöre sunduğu yenilikçi, 

sürdürülebilir  tasarımları ve iklim 

değişikliğine yönelik farkındalık kam-

panyalarıyla da öne çıkan marka,  

Adana’nın kurtuluş coşkusunda ka-

dınları unutmadı. Wavin çalışanları 

Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve 

Halk Koşusu’nda kadınlar için koştu. 

Wavin olarak Adana'nın birlik, be-

raberlik ve dayanışma ruhuna eşlik 

ettiklerinin altını çizen Wavin Türkiye 

Genel Müdürü Fatih Asal “Yarım asır 

önce Adana’da kurulan şirketimiz 

her zaman lider olmayı ve plastik 

boru sektöründe inovatif kimliği ile 

yer almayı başardı.  Bu başarıda hiç 

şüphesiz Adana’nın geçmişinde de 

olduğu gibi ticaret, tarım, turizm ve 

eğitim merkezi olmasının payı bü-

yük. Şirketimiz de temelinin kurul-

duğu Adana’nın düşman işgalinden 

kurtuluşunun 100. yılını etkinliklerle  

kutladı. Wavin çalışanları, 12. Ulusla-

rarası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu 

ve Halk Koşusuna katılarak kurtuluş 

coşkusuna eşlik etti. Bununla birlikte 

çalışanlarımız “Duyuyoruz, görüyo-
ruz, kadınlar için koşuyoruz” sloga-
nıyla koşarak kadınlar için anlamlı bir 
desteğe imza attı. Bu vesileyle bir kez 
daha Adana’nın kurtuluşunun 100.
yılını kutluyorum” dedi. 

Enerji tasarrufu, çevreye dost üretim, doğayla 
bütünleşen ürünler, sağlıklı bireyler yaklaşımıyla 
yalıtım sektörünün lideri olan İzocam, “iyi ya-
şam” ve “sürdürülebilir yarınlar” için denizlere 
yelken açıyor. İzocam ve Sailmaster ile işbirliği ile 
kurulan İzocam Yelken Takımı, son olarak 22 – 
23 Ocak 2022 tarihlerinde organize edilen MIYC 
Marmaris Kış Trofesi’nin birinci ayağına katıldı. 
Organizasyon kapsamında hava koşulları sebebi 
ile sadece 23 Ocak’ta gerçekleştirilen yarışı kendi 
grubunda 2'nci olarak tamamlayan İzocam Yel-
ken Takımı, bir sonraki Marmaris yarışında yapı-
lacak törende ödül almaya hak kazandı.
“Hep birlikte tam yol ileri!’ sloganıyla yelken 
açan İzocam Yelken Takımı, 2022 yılı boyunca 
BAYK Bodrum Kış Trofesi, MIYC Marmaris Kış 
Trofesi ve Bosphorous Cup olmak üzere 3 trofe 
ve 30 yarışta yer alacak.

Yalıtımın lider markası İzocam, tüm faaliyetlerini 
gelecekte daha yaşanabilir bir dünya hedefine 

ulaşma misyonuyla sürdürüyor. Ürünleriyle 57 
yılda 650 milyon ton karbon salımını engelleyen 
İzocam, 2050 yılına kadar da büyük çaplı yatırım-
lar devreye alarak karbon nötr olmayı hedefliyor. 
Bu doğrultuda 2021’de Tarsus Tesisi’nde dünya 
standartlarında hava emisyon değerlerine ulaş-
mayı sağlayan bir baca filtresi yatırımı gerçekleş-
tiren İzocam, Taşyünü ve Camyünü üretim tesis-
lerinde döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak 
amacıyla enerji izleme sistemleri kurarak geri 
kazanım, verimlilik projeleri uyguladı. Tüm tesis-
lerinde Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ni almaya 
hak kazanan İzocam, tesislerindeki aydınlatma 
tiplerini de çevreci uygulamalarla yeniledi. İzo-
cam, şimdi de küresel iklim değişikliğine dikkat 
çekerek, ‘iyi yaşam’a ve ‘sürdürülebilir yarınlar’a 
öncülük etme misyonuyla kurduğu İzocam Yel-
ken Takımı ile doğanın gücünü (rüzgarı) arkasına 
alıyor ve fosil yakıtları azaltıyor.
Doğadan ilham alıp doğal olanı destekleyen 
İzocam, üretimlerinde de bu misyonla hareket 

ederek doğa dostu ve sağlıklı ürünler sunuyor. 
Isı yalıtım, ses yalıtımı ve akustik düzenleme ile 
birlikte yangın güvenliği için vazgeçilmez olan 
İzocam camyünü ve taşyünü yalıtım ürünleri, 
dünyada en çok bilinen ve en güvenilir çevre 
dostu ürünler arasında yer alıyor. İzocam, 14 yıl-
dır Taşyünü ve 13 yıldır da Camyünü ürünlerinde 
EUCEB Sertifikası için yaptığı sürekli yatırımlarla 
da sektöre liderlik ediyor. İzocam marka mineral 
yünlerin, deri ve solunum yoluyla vücuda nüfuz 
eden elyafları vücuttan çözünerek atılıyor, doğa-
ya ve insan sağlığına zarar vermiyor. Ürünlerin bu 
bio-çözünürlük özelliği de EUCEB belgesi ile ka-
nıtlanmış durumda. EUCEB sertifikası olan ürün-
ler sürekli test edilerek, elyafların sağlığa zararsız 
olduğu sertifika süresince garanti ediliyor.

Form Şirketler Grubu’nun kendi ta-
rihini kalıcılaştırmak üzere yayım-
ladığı “İlk Günden Bugüne, FORM 
Grubu’nun Klima Sektöründeki 56 
Yılı” isimli kitap iklimlendirme sektö-
rünün ilklerine, Türkiye’nin çağdaşlaş-
ma serüvenine ve dünya tarihindeki 
dönüm noktalarına da ışık tutuyor.
 
Türkiye’de iklimlendirme sektörünün 
öncü kurumlarından Form Şirketler 
Grubu, 56. yılı kapsamında bir aile 

ve şirket hatıratı yayımladı. “İlk Gün-
den Bugüne, FORM Grubu’nun Klima 
Sektöründeki 56 Yılı” ismiyle yayımla-
nan kitap, başta şirket kurucuları Bedi 
Korun ve Figen Korun olmak üzere 
Form ailesinin arşivinden çıkanlar ve 
anılarından süzülen bilgilerle derlen-
di. Aynı zamanda kuruluşundan iti-
baren farklı dönemlerde Form’a bir 
süre emek vermiş 50’ye yakın ismin 
kişisel belleklerinden süzülenler, re-
sim, yazışma, evraklar ve kurumsal 
kayıtlara düşülen notlar, bu kitap için 
harmanlandı.
İklimlendirme sektörünün pek çok 
ilkine, Türkiye’de model bir aile şirke-
tinin tohumdan yarım asırlık bir çına-
ra evrilmesine, Türkiye’de sanayinin 
gelişimine, Türkiye’nin çağdaşlaşma 

serüvenine ve dünya tarihinin dönüm 
noktalarına ışık tutan bu derlemede, 
pek çok değerli ve benzersiz tecrü-
beler dağarcığı kronolojik bir sırayla 
tekrar sunuluyor. 
Bu konuda konuşan Form Yürütme 
Kurulu Başkanı Tunç Korun şöyle 
dedi: “Bu kitap fikri, ilk olarak Korun 
Ailesi’nin biyografisini arşivleme ama-
cıyla ortaya çıksa da kitabın hazırlıkla-
rı başladıktan sonra daha net gördük 
ki Korun Ailesi ve FORM iç içe geçmiş 
ortak bir tarihe uzanıyor.  
Form Şirketler Grubu olarak 50. yılı-
mıza özel 2015 yılında hazırladığımız 
“Duayenlerin Tanıklığında Türkiye 
Klima Sektörü” adlı kitaptan sonra, 
kendi kurumsal tarihçemizi de tanık-
lar eşliğinde kayda geçerek Türkiye 

tarihinde küçük de olsa bir iz bırak-
mak istedik. Böylelikle Form Şirketler 
Grubu’nun 55 yılı aşkın tarihçesiyle 
ilgili yer yer hüzünlendiren, yer yer 
gülümseten, oldukça detaylı bir anı 
kitabı ortaya çıktı. Kitap her ne kadar 
Form’un yarım asrı aşkın şirket tarihi-
ne özel hazırlanmış olsa da bu uzun, 
yorucu ama bir o kadar da keyifli se-
rüvenin detaylarını okurken aynı za-
manda Türkiye’nin yakın tarihine de 
bu kitapla tanıklık edeceksiniz.” 
Grubun daha önce çıkardığı “Dua-
yenlerin Tanıklığında Türkiye Klima 
Sektörü” isimli kitabı da hazırlayan 
İzzeddin Çalışlar’ın kaleminden çıkan 
kitap, birbirinden ilginç görsel hazine-
sini ise Form Şirketler Grubu kurumsal 
arşivinden alıyor.
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İklimlendirme sektörünün öncü firmala-

rından Form Şirketler Grubu’nun Japon 

Mitsubishi Heavy ortaklı iştiraki Form MHI 

Klima Sistemleri’nde, yeni yılla birlikte dört 

üst düzey atama gerçekleşti.

56 yıldır iklimlendirme sektörüne yön ve-

ren Form, sektör ve firmaya uzun yıllar 

başarıyla hizmet etmiş isimlere verdiği yeni 

sorumluluklar ve kadrosuna dahil ettiği uz-

man isimler ile her geçen gün büyümeye 

devam ediyor. Bu kapsamda Form, 2022 

yılına girerken bir dizi üst düzey atama ger-

çekleştirdi.

Bu kapsamda uzun yıllardır firmadaki Ge-

nel Müdürlük görevini başarıyla yürüten 

Mehmet Oral, 1 Ocak 2022 itibarıyla Form 

MHI Klima Sistemleri Yönetim Kurulu Üye-

liğine atandı. 1987 yılında ODTÜ Makine 

Mühendisliğinden mezun olan Mehmet 

Oral 2010 yılından bu yana Form bünye-

sinde görev alıyor. Mehmet Oral öncesinde 

Alarko, Arduman, York ve Airfel‘de farklı 

pozisyonlarda çalıştı. 

Form MHI Klima Sistemleri Genel Mü-

dürlüğü görevine ise 2011 yılından bu 

yana Form Grup bünyesinde birçok farklı 

sorumluluk üstlenen ve son olarak Genel 

Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Zafer 

Sarı getirildi. 1999 yılında İTÜ Makine Mü-

hendisliği bölümünden mezun olan Zafer 

Sarı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde 

Enerji Sistemleri Mühendisliği üzerine yük-

sek lisans yaptı. 

2018 yılından bu yana Form MHI Klima 
Sistemleri’nde Bireysel Sistemler Satış Mü-
dürlüğü görevini yürüten Taner Özdoğan, 
01 Ocak 2022 tarihi itibariyle firmanın Bi-
reysel Sistemler Genel Müdür Yardımcısı 
olarak görev alacak.

2020 yılından bu yana Form MHI Klima 
Sistemleri VRF Satış Müdürü olarak görev 
alan Uğur Bayülgen ise, 01 Ocak 2022 ta-
rihi itibariyle görevine VRF Genel Müdür 
Yardımcısı olarak devam edecek.

Soğutma sektöründe edindiği 
tecrübesiyle Ali Rıza Oylum-
lu, BVN ailesine Yurtdışı Satış 
ve Operasyon Müdürü olarak 
katıldı.
Havalandırma sektöründe fa-
aliyet gösteren, soğutma sek-
törüne yönelik yeni ürünleriyle 
de dikkatleri üzerine çeken 
BVN’nin Yurtdışı Satış ve Ope-
rasyon Müdürlüğü görevine 
soğutma sektöründe faaliyet 

gösteren firmalarda önemli 
tecrübeleri bulunan Ali Rıza 
Oylumlu getirildi. Oylumlu, şir-
ketin tüm ihracat satış ve ope-
rasyon fonksiyonlarından so-
rumlu olacak. Fan sektöründe 
açık ara ihracat şampiyonu olan 
BVN, deneyimli isimleri kadro-
suna katarak global pazardaki 
hedeflerini büyütüyor.
Yıldız Teknik Üniversitesi Maki-
ne Mühendisliği Fakültesi Ma-

kine Mühendisliği mezunu olan 

Ali Rıza Oylumlu, kariyerine 

Karyer firmasında Satış Mühen-

disi olarak başladı. Sonrasında 

Cantaş, Ercan Teknik, Leiten-

berger Mess, Güven Soğutma, 

IBS Soğutma ve Pınar Soğutma 

firmalarında çeşitli üst düzey 

görevlerde bulundu. İngilizce 

ve Almanca bilen Oylumlu, evli 

ve 2 kız çocuk babasıdır. 

Ayvaz ailesine 2007 yılında Satış Mühendi-
si olarak katılan, 2008-2019 yılları arasında 
Ankara Bölge Müdürü, 2020 yılından itiba-
ren ise Ayvaz İç Satış ve Pazarlama Müdü-
rü olarak görevini sürdüren sayın Abdullah 
Tandoğan, 01.01.2022 tarihi itibarıyla Ay-
vaz İcra Kurulu Üyeliği’ne layık görülmüştür.

Enerji üretimi, dağıtımı ve perakende alanlarında 
faaliyet gösteren, Türkiye’nin en büyük ener-
ji şirketlerinden Aydem Enerji’nin İş Sağlığı ve 
Güvenliği (İSG) ve Çevre Grup Direktörlüğü po-
zisyonuna Hatice Çinar getirildi. Çinar, Holding 
ve tüm şirketlerinde gerçekleşen faaliyetlerin İş 
Sağlığı, Güvenliği ve Çevre mevzuatlarına uyum-
lu olarak yürütülmesinden sorumlu olacak.
ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun 

olan ve yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Si-

yasal Bilimler Fakültesi’nde tamamlayan Hatice 

Çinar’ın alanında 20 yılı aşkın deneyimi bulunu-

yor. Kariyerine Teknik Mühendislik ve Danışman-

lık şirketinde başlayan Çinar, 2001-2005 yılları 

arasında BOTAŞ’ta Çevre Yöneticiliği görevini 

üstlendi. 2005–2008 döneminde Phillip Morris 

Sabancı bünyesinde Çevre Mühendisi olarak ça-

lışan Çinar, son 12 yıl boyunca Limak Holding 

bünyesinde farklı sektörlerdeki şirketlerde sıra-

sıyla İSG ve Çevre Müdürlüğü ile İSG ve Çevre 

Direktörlüğü görevlerini yürüttü.

Kurum kültürünün bir parçası olarak benimse-

diği “Önce Yaşam Güvenliği, Önce Sen” yak-

laşımıyla büyük hassasiyetle yönettiği İSG uy-

gulamalarının yanı sıra, çevresel duyarlılıklarla 

faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji; konusunda 

önemli bir deneyime sahip Hatice Çinar’ı da 

bünyesine katmasıyla beraber, bu alandaki çalış-

malarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor. 
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İklimlendirme sektörüne çev-
re dostu çözümlerle öncülük 
eden E.C.A., yeni nesil her-
metik şofbeni Phoenix ile en 
soğuk kış günlerinde sıcak su-
yun konforunu sunuyor. 5 farklı 
üstün emniyet sistemine sahip 
Phoenix, sıcak su kullanım 

verimliliğini düşük emisyonlu 
yapısıyla buluşturarak kullanıcı 
deneyimini iyileştiriyor.
Uzun yıllara dayanan tecrü-
besiyle iklimlendirme sektö-
rünün başrol oyuncularından 
olan E.C.A., enerji kullanımını 
önemseyen hermetik şofben 
Phoenix ile kışın vazgeçilmezi 
oluyor. Konforu ön planda tu-
tan yapısıyla tercih edilen Phoe-
nix; mutfakta, banyoda ve lava-
boda sıcak su kullanımına yeni 
bir boyut kazandırıyor. Phoenix 
şofben, elektronik akış ölçer 

sayesinde termostatik kontrol, 
emniyet sistemi sayesinde ise 
elektrik kesintilerine karşı özel 
önlemler alıyor. Verimliliğin 
yanı sıra güvenliği de öne çı-
karan ürün, modülasyonlu fanı 
sayesinde sessiz çalışmasıyla 
fark yaratıyor.
E.C.A.’nın yeni enerji yönet-
meliğine uygun hermetik şof-
beni Phoenix, NOx salınımını 
düşüren özel tasarım yapısıyla 
sürdürülebilirliğe imkan tanı-
yor. Akıllı yanma kontrolü özel-
liği ile üstün emniyet sağlayan 

Phoenix, güvenliği her zaman 
ön planda tutuyor. Kullanılan 
özel hermetik baca seti ile 
yanma havasını dış ortamdan 
temin eden Phoenix, yanma 
sonucu oluşan atık baca gazını 
yine hermetik baca seti ile dış 
ortama aktarıyor. LCD kontrol 
paneli ile çıkış suyu sıcaklığını 
anlık olarak görebilme imkanı 
tanıyan ürünün minimal ve 
basit yapısı kullanıcıya kullanım 
kolaylığı sağlıyor.
640 x 360 x 240 mm kompakt 
boyutları sayesinde dar alan-

larda dahi kullanım ve montaj 
kolaylığı sağlayan Phoenix, 19 
kW ısıtma gücü ve dakikada 
maksimum 11 litre sıcak su 
kapasitesi ile konfor sunuyor. 
Sistem, sıcak su musluğu açıl-
dığında ateşlemeyi elektronik 
olarak gerçekleştiriyor ve sıcak 
suyun ayarlanan sıcaklık değe-
rinde temin edilmesini kolay-
laştırıyor. 5 farklı üstün emniyet 
sistemi sayesinde de güvenliği 
üst seviyede tutan Phoenix, 
kullanıcısına 3 yıl süre ile servis 
garantisi sağlıyor.

Katma değer sağlayan performans çözümleriyle yapı 
profesyonellerinin güvenilir çözüm ortağı Knauf, 2021 
yılını değerlendirmek ve 2022 hedeflerini belirlemek 
üzere Antalya’da satış ve pazarlama toplantısı gerçek-
leştirdi. Yıl içinde tamamlanan global ve lokal projelerin 
çıktılarının değerlendirildiği, özel çalıştayların da dü-
zenlendiği toplantıda stratejik aksiyon planları üzerinde 
çalışıldı. Kıdem ödülerinin verildiği ve 2021 satış başa-
rılarının ödüllendirildiği organizasyon uzun bir aradan 
sonra yeniden bir araya gelen ekipler için önemli bir 
motivasyon kaynağı oldu. 
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Knauf Tür-
kiye Genel Müdürü Ali Türker, “2021 yılı, pandeminin 
devam eden zorlu etkilerine rağmen şirketimiz için ol-
dukça başarılı geçti. Bu yıl birçok yerel ve global proje-

nin çözüm ortağı olduk. Sistem çözümlerimiz ve sağla-
dığımız performanslarla birçok projeye hayat verdik. Bu 
başarıda tüm birimlerimizin katkısı çok büyük. Yaptığı-
mız organizasyonla başarımızın mimarlarını kutlarken 
hem yılı değerlendirdik hem de stratejilerimize yönelik 
çalıştıylar yaparak aksiyon planlarımızı belirledik. Ayrı-
ca 2022 hedeflerimizi, izleyeceğimiz yol haritalarımızı 
şekillendirdik, çözüm ortaklarımızın ihtiyaçları doğrul-
tusunda odaklanmamız ve yatırım yapmamız gereken 
alanları belirledik. 2021 yılında olduğu gibi 2022 yılın-
da da atacağımız doğru adımlarla yılı oldukça başarılı 
bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum.” şeklinde 
konuştu. 
Pandemi ve ekonomik koşullara rağmen 2021 yılı he-
deflerine ulaşılmasından son derece mutlu olduğunu 

belirten Türker, “2021’den aldığımız motivasyonla 

2022’ye daha güçlü ve istekli bir şekilde giriyoruz. 

2022 yılında da “Birlikte daha güçlüyüz” mottosuyla 

iş ortaklarımız ve tüm çalışanlarımız ile birlikte yürüme-

ye, büyümeye devam edeceğiz. 2021 yılında hayata 

geçirilen dijital hizmetler, tamamlanan global ve lokal 

projelere 2022 yılında yenilerini ekleyeceğiz. Yeni yıl 

sistem satışlarına odaklandığımız bir yıl olacak. Daha 

çok projede yer alarak Türkiye yapı sektörünün gelişi-

mine ve sektörün dijitalleşmesine katkı sağlayacağız.”

Viessmann Türkiye ve Muğla Sıtkı Koç-
man Üniversitesi arasında geçtiğimiz 
Eylül ayında imzalanan işbirliği protoko-
lü çerçevesinde verilen marka derslerin 
12.’si 22/12/2021 günü gerçekleştirildi. 
Üniversite rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çi-
çek ve Viessmann Genel Müdürü Dr. 
Celalettin Çelik’in katılımlarıyla gerçek-
leşen tören esnasında konuşan rektör, 
sanayi ile işbirliği yapmanın önemine ve 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin bu 

konudaki öncülüğüne dikkat çekti.Ce-
lalettin Çelik ise, eğitim altyapısı güçlü 
özel sektör firmalarının, bu ve benzer 
birlikteliklerle yeni nesillere yatırım yap-
mak ve gelişimlerine katkı sağlamayı 
görev olarak görmesi gerektiğini belirtti.
2021-22 eğitim öğretim yılı kış döne-
minde 13 hafta süren eğitimler, mühen-
dislik alanında uzman Viessmann eğit-
menleri tarafından verildi. Derslerden 
8 tanesi online, 5 tanesi de üniversite 
kampüsünde yüzyüze verildi. 3555 Vi-
essmann marka ders ismi, “Endüstriyel 
ve Bireysel Enerji Sistemleri” olarak isim-
lendirildi. Teknoloji fakültesi son sınıf 
öğrencilerine göre hazırlanan program-

da; bireysel doğalgaz yakıtlı cihazlar, 
orta ve büyük güç kazanlar, merkezi ve 
bireysel ısıtma sistemleri, buhar tesisa-
tı, ısı pompaları, fotovoltaik sistemler 
ve termal solar sistemler, akıllı ısıtma 
soğutma sistemleri, enerji dönüşümü 
ve yeni nesil elektrikli cihazlar ve VRF 

klima sistemlerinin planlaması konuları 
anlatıldı. 14 Ocak 2022 tarihinde ger-
çekleşen Viessmann marka dersi; ül-
kemizde ve dünyada enerji dönüşümü 
konusuna ayrıldı. Dersten sonra ger-
çekleşen soru cevap kısmına takiben 
ödül töreni yapıldı.

Basınçlandırma sektörünün öncü ismi 
Standart Pompa, müşterilerinin ve çö-
züm ortaklarının ürünleriyle ilgili tüm 
içeriklere kolayca ulaşabilecekleri bir 
bilgi bankasını hayata geçirdi. Docu-

port adıyla hizmete başlayan bu bilgi 
bankasında, Standart Pompa ürün-
leriyle ilgili geniş kapsamlı bilgiler yer 
alıyor. Türkçe ve İngilizce hazırlanan ve 
kolayca erişilebilen bu hizmette ürün 

katalogları, bakım kılavuzları, sertifika-
lar, 2D ve 3D çizimler tek adreste bir 
arada bulunuyor. Cep telefonu, tablet, 
bilgisayar gibi tüm dijital platformlara 
uyumlu olan Docuport’a ulaşmak için 

docuport.standartpompa.com 

web adresine tıklamak yeterli.
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İnşaat projeleri için en uygun çö-
zümleri dakikalar içerisinde bir araya 
getiren çevrim içi sistem seçim aracı 
ODE Select, bu yıl 27’ncisi düzenlenen 
“ALTIN ÇEKÜL Uluslararası Yapı Kata-
loğu Ödülleri”nde Sektörel Pazarlama 
kategorisinde “En İyi Tanıtım Projesi 
Teşvik Eşdeğer Ödülü”ne layık görül-
dü. Türkiye’de bir ilk olan uygulama, 
dünyada da sayılı örneklerden biri ola-
rak kabul ediliyor. 
Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli 
en büyük yalıtım şirketi ODE Yalıtım, 
yatırım ve üretime devam ederken 
paydaşlarına değer katan yenilikçi 
projeler de geliştiriyor. Bu bakış açı-
sıyla 2020 yılında hizmete sunulan ve 
kısa sürede sektörün büyük beğenisini 
kazanan ODE Select’in başarısı “AL-
TIN ÇEKÜL Uluslararası Yapı Kataloğu 

Ödülleri”nde bir kez daha tescillendi. 
Türkiye’nin ilk ve tek malzeme kata-
loğu olan Yapı Kataloğu çatısı altında 
27’ncisi düzenlenen törende ODE Se-
lect, Sektörel Pazarlama kategorisinde 
“En İyi Tanıtım Projesi Teşvik Eşdeğer 
Ödülü”nün sahibi oldu. 

Ayşe Miray Şen: “Dijital dönüşü-
mü ve sektörün gerekliliklerini 
dikkate alıyoruz”
Şirket adına ödülü alan ODE Yalıtım 
Teknik Ofis Yöneticisi Ayşe Miray Şen, 
“ODE Yalıtım olarak,  paydaşlarına de-
ğer yaratmayan hiçbir organizasyonun 
sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. 
Diğer taraftan paydaşlarımıza yönelik 
tüm çalışmalarımızda dijital dönüşü-
mü ve sektörümüzün gerekliliklerini 
göz önünde bulunduruyoruz. Bu viz-

yonla 2020 yılında devreye aldığımız 
ODE Select’in sektörümüzün en köklü 
ve prestijli ödüllerinden birine layık 
görülmesinden büyük mutluluk duyu-
yoruz. Sektörümüze, paydaşlarımıza 
değer katan ürün ve hizmetleri ge-
liştirmeye önümüzdeki dönemde de 
devam edeceğiz” dedi.

500 doküman, 288 sistem çözümü 
İnşaat projeleri için geliştirilen çevrim 
içi sistem seçim aracı ODE Select, 
çatılar, temel ve perdeler için yalıtım 
çözümleri, proje kriterlerine uygun 
sistemler, 2D detaylar, şartnameler ve 
teknik dokümanları dakikalar içinde 
görüntülemeyi ve bilgisayara indirebil-
meyi sağlıyor. ODE Select’te, yaklaşık 
500 doküman ve 288 farklı sistem 
çözümü; 50 farklı ürün grubu için 5 

farklı uygulama alanında sunuluyor. 
Mimarlar, tasarımcılar, danışmanlar, 
müşavirler ve uygulamacıların işlerini 
kolaylaştıran sistem üzerinden, satış 
temsilcilerinden teklif veya uzmanlar-
dan teknik destek de alınabiliyor.

ODE Select sergide yer aldı
ODE Select, ALTIN ÇEKÜL’de ödüle 
layık görülen diğer ürün ve projelerle 
birlikte Ocak ayı sonuna kadar İstanbul 
Beşiktaş’taki AURA İstanbul’da tüm zi-
yaretçilere açık olarak sergilendi. 

GF Hakan Plastik, 1973 yılından beri 
yayımda olan Türkiye’nin ilk ve tek 
malzeme kataloğu YAPI KATALOĞU 
çatısı altında, 27.kez hayat bulan 
“ALTIN ÇEKÜL Uluslararası Yapı Ka-
taloğu Ödülleri”nde GF Silenta Ext-
reme ürünü ile Yapıda Yenilikçi Ürün 
Yapı Kataloğu Özel Ödülü‘ne layık 
görüldü! 

Yapıda Yenilikçi Ürün, Fikir ve Sek-
törel Pazarlama olmak üzere 3 ana 
kategoride sahiplerini bulan Altın 
Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu 
Ödülleri’nde ödül kazanan GF Hakan 
Plastik, yenilikçi ve sürdürülebilir bir 
gelecek için çalışmalarını sürdürmeye 
devam edecek.
GF Silenta Extreme, yangın regü-
lasyonlarına tümüyle uygun, polip-
ropilen bazlı ve halojen grubu ele-
mentleri içermeyen formülasyonu ile 
Türkiye’de sektöründe tek olma özel-
liğine sahip bulunuyor. Yanmaya karşı 
oldukça dayanıklı bir performans 
sergilemesine (EN 13501’e göre B-s1; 

d0) ek olarak, hem üretiminde hem 
de yanma esnasında, doğaya en çok 
zarar veren sera gazlarından olan 
kloroflorokarbon (CFC) gazları açığa 
çıkartılmasının da önüne geçiyor.
GF Hakan Plastik sessizlik kelepçeleri 
ile EN14366 standardına göre göre 
4 l/sn’de 18 dB(A) ses performansı-
na sahip bulunuyor. Silenta Extreme, 
pürüzsüz yapıya sahip iç katmanı ile 
mükemmel akış performansı; yüksek 
moleküler yapıya sahip orta katmanı 
ile ses dalgalarını emilim; dayanık-
lı dış katmanı ile ise yüksek sıcaklık 
ve darbelere dayanım sergiliyor.  ISO 
14025 / 21930 ve EN 15804A1+A2 

gerekliliklerini yerine getirerek EPD 
Belgesi alan sistem, çevresel etkilerini 
de kayıt altına almış bulunuyor.
13 Ocak 2022 Perşembe akşamı 
gerçekleşen törende ödülü GF Ha-
kan Plastik adına Ürün Yönetimi ve 
İnovasyon Müdürü Ozan Kovancı, 
mimar Ayşe Hasol’un (Has Mimarlık) 
elinden aldı. Ödül töreni sonrasın-
da, ödül alan ürünler ALTIN ÇEKÜL 
Ödülleri sergi açılışında tüm davet-
lilerin beğenisine sunuldu. 14-28 
Ocak 2022 tarihleri arasında, “AURA 
İstanbul”da tüm ziyaretçilere açık 
olacak sergi, hafta içi saat 10-18 ara-
sında görülebilecek. 

Kış mevsiminin gelmesiyle bir-
likte havalar da artık soğuyor. 
Bu da birçok ev ve iş yerle-
rinde de doğalgaz tüketimi-
nin artmasına neden oluyor. 
Artan doğalgaz tüketimi de 
faturalara yansıyarak tüketi-
cilerin yaz aylarına göre daha 
çok elektrik ve doğalgaz fatu-
rası ödemesine neden oluyor. 
Pronet’in Akıllı Termostat ve 
Akıllı Priz ürünleriyle hem 
elektrik tüketiminde hem de 
doğalgazda tasarruf etmek 
mümkün.
Güvenlik sektörünün lider şir-
keti Pronet, sunduğu güven-

lik hizmetlerinin yanında akıllı 
ürünleriyle, kullanıcılarının fa-
turalarında da tasarruf sağlı-
yor. Pronet, Pronet Plus alarm 
sisteminize entegre edilebilen 
Akıllı Termostat ve Akıllı Priz 
ürünleriyle hem tasarruf hem 
de güvenlik konforunu bir 
arada yaşayabilmenize imkân 
tanıyor.

Akıllı Termostat ile ısınma
giderlerinde tasarruf edin
Kombinin uzaktan kontrol 
edilmesine olanak sağla-
yan Akıllı Termostat hem ısı 
derecesinin ayarlanmasına 
hem de ısınma giderlerinin 
düşmesine yardımcı oluyor. 
Kullanıcılar Akıllı Termostat’ın 

otomatik programlama 
özelliği sayesinde; günlük 
alışkanlıklarına göre evden 
veya iş yerlerinden çıkarken 
kombilerinin ısı derecesini 
ayarlayabiliyor, uzaktan açıp 
kapatabiliyor, eve ya da iş ye-
rine yaklaştığında açılmasını 
sağlayarak enerji tasarrufu 
sağlayabiliyor. Günlük ya da 
haftalık olarak üç farklı saat 
diliminde istenen sıcaklığa 

p ro gr a m l a n a -
bilen Akıllı Ter-
mostat, kullanı-
cılarına ekonomi 
ve konforu bir 
arada sunuyor. 
Akıllı Termostat 
ayrıca sunduğu 

bu özellikler sayesinde, müş-
teri kullanımına bağlı olarak 
ısınma giderlerinde tasarruf 
sağlamaya yardımcı oluyor.

Tek tuşla açık unutulan
prizleri kapatın, faturaları 
azaltın
Akıllı Priz ise evdeki standart 
prizlerle birlikte kullanılan bir 
ürün olarak karşımıza çıkı-
yor. Evden çıkıldığında ütüyü 
prizde unutmak ya da açık 
unutulan bir elektronik cihaz, 
Akıllı Priz ile artık bir sorun ol-
maktan çıkıyor. Açık unutulan 
elektronik cihazlar, Akıllı Priz 
sayesinde Pronet Plus uygu-
laması üzerinden tek bir tuşla 
kapatılabiliyor ve tüm elekt-

rikli cihazlarınızın açık olup 
olmadığı kontrol edilebiliyor. 
Böylece hem prizden geçen 
enerji harcamasının azaltılma-
sı sağlanıyor hem de kullanıcı 
da yangın riskine karşı korun-
muş oluyor. Pronet Plus uy-
gulamasıyla harcanan enerji 
miktarını cep telefonundan 
görebilen kullanıcı, ayrıca ev 
veya işyerinin elektrik harca-
masını da cihaz bazında takip 
edebiliyor.
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Warmhaus Blog zengin içerikleri ile tüketicilerin 
günlük yaşantılarında kombi, kazan, şofben ve pa-
nel radyatör kullanımı ile ilgili ihtiyaç duyabilecekle-
ri tüm konuları aydınlatıyor. Warmhaus, tüketicileri 
kombi, şofben, kazan ve panel radyatör kullanımı 
konularında doğru bilgilendirmek ve bilinçlendirmek 
amacıyla oluşturduğu Blogunda farklı konu başlıkları 
ile zengin bir içerik sunuyor.

Blog’da yer alan “Yaşam” bölümünde Panel Radya-
tör Nasıl Temizlenir? Merkezi Isıtma mı Kombi mi? 
Kombi Neden Ses Yapar? Oda Termostatı Kullan-
manın Faydaları Nelerdir? Kombi Kullanırken Doğal 
Gazdan Nasıl Tasarruf Sağlarız? Kombi Su Basıncı 
Ayarı Nasıl Olmalı? gibi konu başlıkları ile yer alan 
yazılar, tüketicileri kapsamlı bilgilendirmenin yanı 
sıra aynı zamanda ürünlerin en verimli ve tasarruflu 
şekilde nasıl kullanılabileceği konusunda da bilinç-
lendiriyor. 
“Kombinin Ustaları” bölümünde basit arızalar için 
tüketicinin kendisinin yapabileceği işlemler kullanı-

cılara aktarılıyor. “Müşteri Görüşleri” bölümünde 
farklı ürünleri kullanarak tecrübe eden müşterilerin 
yorumları paylaşılıyor. “Kullanım Kılavuzları” bölü-
münde ise tüketiciler Warmhaus’un ürün gamındaki 
tüm ürünlerin detaylı kullanım kılavuzlarını inceleye-
biliyor. 
Warmhaus Blog sadece tüketicilere günlük yaşamda 
kullanabilecekleri bilgileri temin etmekle kalmıyor 
aynı zamanda sektör için de değer yaratan içerikler 
sunmayı amaçlıyor.
Warmhaus’un Blog’una www.warmhaus.com.tr/tr/
blog adresinden ulaşılabiliyor.

Masdaf, sürdürülebilir bir dünya için 

farklı sektörlere enerji ve su kaynak-

larını etkili ve verimli kullanan uzun 

ömürlü pompa çözümleri sunmaya 

devam ediyor. Masdaf, “NMP Monob-

lok Santrifüj Pompa” ile su ve endüst-

riyel sıvıların taşınmasında; enerjiden 

tasarruf, işletmede kolaylık ve uzun 

süreli kullanım avantajı sunuyor. Ya-

rım asra yaklaşan köklü geçmişiyle 

Türkiye’de pompa sektörünün öncü 

markası olan Masdaf, güvenilir ve ta-

sarruflu akışkan teknolojileriyle sek-

törde fark yaratmaya devam ediyor. 

Masdaf, gövde ve çarkları AISI 316 

paslanmaz çelik sacdan imal edilen 

“NMP Monoblok Santrifüj Pompa” 

ile; ısıtma, soğutma ve havalandırma 

sistemlerinde sıvı transferinde, bina-

larda su transferinde, sulama sistem-

lerinde, yıkama ve ters yıkama OEM 

proses ısıtma ve soğutmada, az ve 

orta agresif akışkanların transferinde, 

su arıtma ve su filtreleme (Reverse Os-

mosis) sistemlerinde; su kaynaklarının 

etkin bir şekilde kullanılmasına katkı 

sağlayarak, iklim kriziyle mücadelede 

önemli rol oynuyor. 

3 – 200 m³/h debi , 10 – 70 mss ba-

sınç gibi geniş bir çalışma aralığına 

sahip olan NMP Monoblok Santrifüj 

Pompalar, -20 °C ile + 100 °C sıvı 

sıcaklık aralığında ve akışkana göre 

farklı mekanik salmastra opsiyonları 

ile çalışabiliyor. 

Hafif ve kompakt tasarım 

Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde 

az yer kaplayan NMP Monoblok Sant-

rifüj Pompalar, sessiz çalışma özelli-
ğiyle de işletmelerde yüksek konfor 
sunuyor.

Kolay müdahale imkânı
Back-pull out özelliği, emme ve basma 
hatlarını bozmadan, çark ve salmast-
raya kolayca erişim imkânı sunarak, 
olası bir acil durum karşısında meka-
nik salmastranın hızlı ve kolay bir şe-
kilde değiştirilmesine olanak sağlıyor.

Sağlıklı ve sürdürülebilir ortamlar inşa 
etme amacı kapsamında sel, kuraklık, 
yüzey suyu kirliği, yeraltı suyunun tü-
kenmesi ve ısı stresi problemlerine çö-
züm üreten Wavin, globalde  “I’m Your 
City (Ben Senin Şehrinim)” isimli filmin 
devamını getirdi.
Wavin’in sağlıklı ve sürdürülebilir ortam-
lar inşa etme hedefini, kentlerin sahibi 
olan insanları harekete geçirmek ama-
cıyla kentlerde yaşanan zorlukları şehrin 
dilinden anlattığı farkındalık projesinin 
ardından “Her kararı iyi değerlendir” 
isimli filmi ile şehirlerin büyük zorluklarla 
karşı karşıya kalmasını yeniden ele aldı.
Türkiye’de 50 yıldır plastik boru sek-
töründe faaliyet gösteren Wavin, tüm 
organizasyonel süreçlerini “Sağlıklı ve 
Sürdürülebilir Ortamlar İnşa Etmek” 
amacı ile  belirlediği dört temel hedefi 
doğrultusunda yürütüyor.“Güvenli ve 
verimli su tedariki”, “daha iyi tesisat ve 
hijyen koşulları”, “iklim değişikliklerine 
karşı dirençli şehirler” ve “daha iyi bina 
performansı” hedefleri ile çalışmalarını 
sürdüren Wavin, gelecekte şehirleri ya-

şanabilir kılmak ve ürünlerin daha da 
geliştirilmesi için inovatif çalışmalarına 
devam ediyor.  Son olarak konuya ilişkin  
dikkat çeken bir farkındalık kampan-
yası başlatan Wavin, kentlerin yaşadığı 
büyük zorlukları “Ben Senin Şehrinim 
(Şehirlerimizin Sesi)” videosunu  ardın-
dan “Her kararı iyi değerlendir” adlı kısa 
filmle şehirlerin dilinden anlatıyor. 

Kentlerin sesi Wavin
Dünyanın lider plastik boru üreticisi 
Wavin’in global olarak imza attığı far-
kındalık projesinde; iklim değişikliği 
ve etkilerinin, önümüzdeki yıllarda da 
kritik bir konu olmaya devam edeceği 
aktarılıyor. “Ben Senin Şehrinim” filmin-
de kentlere ses verilerek, karşı karşıya 
oldukları zorlukları ve onları geleceğe 
hazırlamak için şehirde yaşayanlara nasıl 
ihtiyaç duydukları anlatılıyor. Wavin bu 
kısa filmle; daha yaşanabilir geleceğin, 
dayanıklı  şehirlerin, buralarda yaşayan 
insanların duyarlılığıyla tasarlanacağını 
vurguluyor. 

“Her kararı iyi değerlendir”
Konunun devamı olan “Her kararı iyi 
değerlendir” isimli filmde ise  kentsel 
dayanıklılık yaratma konusunda şehir-
lerin büyük zorluklarla karşı karşıya 
kalmasına değiniliyor. Film, izleyiciyi 
“Her kararı iyi değerlendir” sloganıyla 
çözüme teşvik ediyor ve alınacak her 
doğru kararın kentsel yaşam ve suyun 
korunması anlamında öenmli pozitif 
sonuçlarının olacağını vurguluyor.   İk-
lim değişikliği ve kentleşmenin şehir 
ve içinde yaşayan insanlar üzerinde 
yarattığı büyük etkiler çarpıcı hale 
getirilerek  “Şimdi harekete geçme za-
manı!” deniliyor. Uygulanan çözüm-
lerin gelecek nesiller için de işe yarar 
olması gerektiğinin altı çizilerek, alına-
cak her kararın bir sonucunun olacağı 
söyleniyor. Gelecek için her kararın iyi 
değerlendirilmesine dikkat çekiliyor. 

Kâr amacının ötesine geçerek küresel 
sürdürülebilirliği temel alan Wavin, daha 
iyiye odaklanmanın yanı sıra, sadece 
çalışanlar için bir değer duygusu yarat-
makla kalmayıp, aynı zamanda kullanı-
cılar ve paydaşları da dahil edeceği bir 
diyalog başlatıyor. Wavin gibi düşünen 
müşteriler, ortaklar ve paydaşlarla olan 
işbirliği sayesinde sürdürülebilirlik çıtası-
nı yukarılara taşımaya hazırlanıyor. 

I’m Your City (Ben Senin Şehrinim-Şe-
hirlerimizin Sesi) filmini aşağıda linkten 
izleyebilirsiniz: I Am Your City - Ben Senin 
Şehrinim- (Şehirlerimize Kulak Verin) I 
Wavin - YouTube

Make Every Decision Count (Her kararı 
iyi değerlendir) filmini aşağıda linkten 
izleyebilirsiniz: Her Kararı İyi Değerlendir 
| Wavin - YouTube
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COPA’nın yeni hermetik şofbe-
ni Nixa12, dakikada 12 litrelik 

kesintisiz sıcak su kapasitesiyle 

kullanım konforunu üst seviye-

ye taşırken, A sınıfı enerji ve-

rimliliği sayesinde enerji tasar-

rufu sağlıyor.

İklimlendirme sektörünün öncü 

markalarından COPA Isı Sistem-

leri, yeni nesil hermetik şofbeni 

Nixa12 ile hem evlerde hem de 

restoran ve kuaför gibi yerlerde 

kesintisiz sıcak su konforu sunu-

yor. Mutfakta, banyoda ve lava-

boda sıcak su kullanımına yeni 

bir boyut kazandıran Nixa12, 

NOx Sınıf 6 kategorisinde ve 

ErP direktifine uyumlu. Yüksek 

enerji tasarrufunu kesintisiz sı-

cak su konforuyla birleştiren 

Nixa12, hermetik özelliği ile or-

tam havasını kullanmadan gü-

venli kullanım sağlıyor.

Elektronik ateşleme özellikle-

ri ile son derece güvenli olan 

Nixa12, donma, aşırı ısınma 

ve voltaj değişikliklerine karşı 

güvenli ve uzun süreli kullanım 

imkanı da sunuyor. COPA’nın 

yeni hermetik şofbeni Nixa12, 

su akış türbin grubu ve paslan-

maz filtresi sayesinde sıcak su 

talebini hızla algılıyor. Ayrıca 

kompakt boyutları (64.5 x 32 

x 25 cm) ile az yer kaplayarak 

montaj kolaylığı da sağlıyor. 

48 dB olan düşük ses seviyesi 

ile kullanım konforunu üst se-

viyeye taşıyan Nixa12, bekleme 

konumunda 1 ampul kadar (3 

W) elektrik harcıyor. Güneş 

enerji sistemleri ile uyumlu ol-

manın yanı sıra hem doğalgaz 

hem de LPG ile çalışabiliyor.

Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Dr. Johan-
nes Wimmer ve Ticaret Ataşesi Dr. Christian 
Maier, MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Feh-
mi Yılmaz ile AFS Ankara fabrikasını ziyaret 
ederek esnek hava kanalları ve iklimlendir-
me sektörü hakkında bilgi aldı.

MÜSİAD Ankara’nın “Visiting MÜSİAD 
Ankara Members with Ambassadors” 
programları kapsamında Avusturya’nın 
Ankara Büyükelçisi Dr. Johannes Wimmer 
ve Ticaret Ataşesi Dr. Christian Maier ile 

MÜSİAD Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz, AFS 
Genel Müdürü Zeki Poyraz ile bir araya ge-
lerek Türkiye ve Avusturya'nın ekonomik 
ilişkileri ile gelecekte iş birliği yapılabilecek 
alanlar ele alındı. 

Ar-Ge çalışmaları, yanma, basınç dayanı-
mı, ses yalıtımı vb. konularda testlerin yer 
aldığı AFS laboratuvarını anlatan Poyraz, 
dünyanın birçok prestijli laboratuvarından 
sertifikalara sahip olan AFS’nin kendi fi-
nansmanıyla Ar-Ge çalışmaları yaptığına 

dikkat çekti. Türkiye ve Avusturya arasın-

daki tarihsel ilişkilerin güçlenerek sürdü-

ğünü belirten Poyraz, Türkiye'de iklimlen-

dirme sanayisinin de güçlü bir konumda 

olduğunu belirterek, sektörün katma de-

ğerli üretim ve ihracat yaptığını söyledi. 

Dr.Winner’a “1001 Inventions: Muslim 

Heritage in Our World” yayınını takdim 

eden Poyraz “Avusturya ile ticari ve dosta-

ne ilişkilerimizi geliştirerek daha iyi nokta-

lara taşıyabiliriz” dedi.

Tesislerinde enerji verimliliği ve sıfır karbon 
emisyonu konusunda çalışmalarını sür-
düren GF Hakan Plastik, I-REC Sertifikası 
(Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası) 
ile önemli bir adım daha gerçekleştirdi.

Enerji verimliliği ve enerji kullanımında sıfır 
karbon emisyonu yaklaşımı ile 2021 yılının 

ikinci çeyreğinde ÇOSB (Çerkezköy Orga-
nize Sanayi Bölgesi) ile gerçekleştirdiği pro-
tokol çerçevesinde yenilenebilir kaynaklar-
dan enerji tedariğine başlayan GF Hakan 
Plastik, I-REC sertifikası aldı. Böylece tesis-
lerinde yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik tedarik edildiğini belgelendirmiş 
oldu. 

Protokol çerçevesinde 2021 yılı 3. çeyrek 
dönemi için Aksa Elektrik A.Ş.‘den satın 
alınan yeşil enerji ile yaklaşık 4.000 ton 
karbon salınımı tasarrufu sağladı. Bu de-
ğer, kişisel aracınızla dünyanın çevresin-
de 580 kere tur atılmasına veya 320.000 
ağacın bir yılda doğaya sağladığı katkıya 

eş değer bir tasarruf anlamına geliyor. 
2022 yılında da protokolün devamlılığı-
nın yanı sıra Verimlilik Artırıcı Projelere 
(VAP) odaklanacak olan GF Hakan Plastik, 
ISO 50001 Enerji Yönetimi Standardı’nın 
2022 yılı sonuna kadar kalite sistemine 
entegre edilmesi çalışmalarını da tamam-
lamayı planlıyor.

GF Hakan Plastik, yenilenebilir enerji teda-
riğinde bugünün ve geleceğin en kullanışlı 
ve en çok tercih edilen  yenilenebilir enerji 
sertifikalarından biri olarak değerlendirilen 
I-REC sertifikası ile GF’in 2025 sürdürü-
lebilirlik hedefleri için de önemli bir katkı 
sağlıyor. 
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ıllardır satış eğitimlerinde binler-

ce satış profesyoneli ile bir araya 

gelme şansım oldu. Bu eğitimler 

sırasında özellikle tecrübeli satış pro-

fesyonellerinin hep aynı mantıkla 

hareket ettiklerini gözlemledim; “Müş-

teriye çok seçenek sun, zira çok seçenek 

müşteriyi mutlu eder”. Evet, hepimiz 

çok seçenek arasından seçim yapmayı 

seviyoruz, evet, seçeneklerin çok olması-

nı istiyoruz, ama aynı derecede çok olan 

seçenekler ne yazık ki satışa gerçekten 

zarar veriyor.

Konuyu Barry Schwartz “The Paradox of 

Choice” kitabında çok geniş bir şekilde 

işlemiş ama özetlemek gerekirse seçe-

neklerin fazla olması dört farklı şekilde 

zarar veriyor;

1- Seçim yapmak gittikçe zorlaşıyor,

2- Seçim yaptığımız durumlarda 

    aldığımız haz azalıyor,

3- Fırsat maliyeti,

4- Beklentilerin yükselmesi.

Seçim yapmak gittikçe zorlaşıyor

“Müşteriye sunum yaparken ideal alter-

natif sayısı kaç olmalı?”, her satıcının su-

num öncesi muhakkak kendisine sorması 

gereken harika bir sorudur. Sheena Iyen-

gar tarafından ABD’de yapılan bir deney 

aslına sorunun cevabını bulmamıza yar-

dımcı olabilir;

Deney için çok fazla çeşit ürünün bu-

lunduğu bir süpermarket seçiliyor. Sü-

permarketin girişine bir tadım standı ko-

yuluyor. Deneyin ilk parçasında, standa 

24 farklı çeşit reçel koyuluyor. Müşteriler 

istedikleri kadar ürünü tadabiliyorlar. So-

nuç; mağazaya girenlerin %60’ı 24 fark-

lı çeşit olan standa uğruyorlar. Deneyin 

ikini kısmında, aynı stanttaki reçel çeşidi 

6’ya indiriliyor. Bu durumda ise, mağaza-

ya girenlerin %40’ı standa uğruyor. Ama 

24 farklı çeşit olan reçel standından, 

standa uğrayanların sadece % 3’ü sa-

tın alma yapıyor. 6 farklı çeşit olan reçel 

standından satın alma yapanların oranı 

ise % 30. Yani daha çok seçenek, karar 

vermeyi güçleştiriyor ve akabinde tüketi-

ci karar vermemeyi seçiyor. Seçeneklerin 

sınırlı olması satışları arttırıyor.

Seçim yaptığımız durumlarda 

aldığımız haz azalıyor.

Seçim yaptığımız ürün veya hizmet ile 

ilgili herhangi bir problemle karşılaştığı-

mızda, seçmediğimiz alternatifin daha iyi 

olduğu konusunda kendimizi otomatik 

olarak inandırıyoruz. Dolayısıyla yaptığı-

mız seçimden dolayı pişmanlık duyuyo-

ruz ve bu pişmanlık bizlerin yaptığımız 

seçimden elde edeceğimiz tatminin azal-

masına sebep oluyor. Yani, ne kadar çok 

alternatif varsa, o seçimler sonrasında 

elde edeceğimiz tatmin o kadar azalıyor.

Fırsat maliyeti

Ekonomistler fırsat maliyetini “herhangi 

bir malın üretimini bir birim artırmak için 

başka bir maldan vazgeçilmesi, feragatta 

bulunulması gereken mal ve/veya kazanç 

miktarı ya da başka bir deyişle iktisadi 

bir seçim yapılırken vazgeçilmek zorun-

da kalınan ikinci en iyi alternatif” olarak 

açıklıyorlar. Her seçimin bir fırsat maliye-

ti vardır. Hepimiz –bilinçsizce- bir seçim 

yaptıktan sonra fırsat maliyetini aklımıza 

getirip karşılaştırma yapıyoruz. Yani fırsat 

maliyeti her zaman hazdan çalıyor. Doğal 

olarak alternatiflerin sayısı çok olunca 

da, bu alternatiflerin kendine has özel-

likleri (bizim seçimimizde olmayan) bize 

fırsat maliyeti olarak yansıyor.

Beklentilerin yükselmesi

Alternatiflerin çoğalması, beklentilerimi-

zin de artmasına yol açıyor. Her seçenek 

ile yeni bir özellik ortaya çıktığından, bu 

özelliklere ihtiyacımız olmasa da istek 

duymaya başlıyoruz ve bu da beklentile-

rimizin artmasına sebep oluyor.

Kısaca, seçeneklerinizi gözden geçirin, 

sadeleştirin, azaltın. Aksi halde mutsuz 

müşterilerinizin sayısı artacak.

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Yüksekbilgili
Pazarlama Danıșmanı ve Eğitmen

Nișantașı Üniversitesi
zeki@yuksekbilgili.com

yuksekbilgili@gmail.com 
http://www.zeki.yuksekbilgili.com
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Dijital dünyaya uyum sağlarken her geçen gün gelişen ve büyü-

yen pazarlara bir yenisi ekleniyor. Son zamanlarda büyük bir ilgi 

gören e-ihracat, e-ticaretin içerisinde payını artırmaya devam 

ediyor. Kurdaki dalgalanmalardan etkilenerek yüksek kâr sağ-

layan e-ihracat, birçok avantajıyla daha da büyüme göstereceği 

öngörülüyor. 

Dijital pazarlama ile e-ihracat firmalarının kar oranını yüzde 

80’e yakın artıracaklarını belirten Dijital Pazarlama Okulu Kuru-

cusu Yasin Kaplan, “E-ihracat için öncelikle hedef pazarın be-

lirlenmesi gerekiyor. İnternet dünyası bu pazarı belirlememizde 

birçok kaynak sunuyor. Bu kaynakların istatiksel verilerine göre 

ürün ve hizmet sunacağımız ülke belirlenmelidir. Bunlardan bir 

tanesi anahtar kelime araştırması. Yani ürün veya hizmetimiz 

ile ilgili arama motorlarında ne kadar arama yapıldığını öğrene-

biliriz. Aynı zamanda Google Market Finder ile potansiyel pa-

zarlar tespit edilebilir. Pazar araştırmasının ardından pazar yeri 

arama motorları ve sosyal medya mecraları incelenerek hedef 

kitlenin hangi uygulamaları kullandığı ölçümlenmeli ve dijital 

pazarlama planı oluşturulmalı. Yapılan tüm detaylı araştırmalar 

neticesinde satış hacminin kısa sürede arttığı gözlemlenebilir” 

dedi.

E-ihracatta dijital pazarlamanın olmazsa olmazlarını açıklayan 

Kaplan,  son kullanıcının markayı çok rahat her platformda bu-

lunması gerektiğini belirtti. Kaplan, sözlerine şöyle devam etti: 

“Son kullanıcının markayı bulması için web sitesinin ve sosyal 

medya uygulamalarının teknik ayarlarının doğru yapması gere-

kiyor. Ardından doğru kurgulanan dijital reklam yönetimleriyle 

üst sıralarda yer alabilir. Aynı zamanda e-ihracatın önemli kale-

leri olan Amazon ve Esty gibi sitelere özel bir planlama yapılma-

lı ve son kullanıcının zaman kaybetmeden ulaşması sağlanır.”

Â





Kombi Klima Shop 
Pazarlama Müdürü 
Bedri Mumcu:  

Kombi Klima Shop Pazarlama Müdürü Bedri Mumcu Hem bu 

ayki dosya konumuz olan pazarlama özelinde hem de Kombi 

Klma Shop genelinde sorularımızı yanıtladı. Hem gelenekselde 

hem de dijitalde etkin ve verimli pazarlama yaptıklarını belirten 

Mumcu, ‘’Sponsoru olduğumuz Timder Akademi eğitim prog-

ramına sektörümüzün değerli temsilcilerini davet ediyoruz. ‘’ 

dedi. 

∂  Öncelikle ürün portföyünüzün son durumu ile ilgili bilgi 
 almak isteriz?

İklimlendirme ve Mekanik Tesisat ürünlerini içeren 50’den fazla 

marka ve 3.000 adetin üzerinde geniş bir ürün gamına sahibiz. 

Cirosal olarak en çok sattığımız ürünler; Kombi, Klima, Radya-

tör, Termosifon, Kazan ve Mekanik Tesisat Malzemeleri

‘’ZAMAN ZAMAN DEĞİL HER ZAMAN VE BİRDEN FAZLA

HEM DE ÇOK FAZLA KAMPANYA YAPIYORUZ’’

∂  Zaman zaman kampanyalar yapıyorsunuz. Peki başarılı 
 bir pazarlama kampanyası için belirli özellikler var mıdır?

Zaman zaman değil her zaman ve birden fazla hem de çok 

fazla kampanya yapıyoruz. Kampanyalarımızdan her zaman 

başarılı sonuçlar alıyoruz. 

Düşük sezonda işletme giderlerine katkı sağlayan kampanya-

lar, normal zamanlarda hem firmaların birikim yapabilecekleri 

hem de işletme giderlerine katkı sağlayacak kampanyalar, yük-

sek sezonda ise seyahat ve birikim yapabilecekleri kampanyalar 

düzenlemekteyiz.
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Başarılı kampanyalar yapmamızın birçok nedeni var; iş süreç-

lerimiz çok basit, Üreticilerden alıyor Perakendeci Firmalara 

satıyoruz, haliyle her 2 tarafı da iyi tanıyor olmamız en önemli 

sebep. Tabi ki sektörümüzü iyi biliyor olmamız, Ekonomiyi takip 

ediyor olmamız da önemli etken. Bunların dışında, eğitimli ve 

etkin satış ekibine sahibiz, herkes tarafından beğenilen, sek-

törümüzde en çok trafik alan Web uygulamaları içeren verimli 

sistemimiz ile de destekliyoruz.   

‘’ÖZELLİKLE YAKIT GİDERİ YÜKSEK BİR SEKTÖRÜZ BİZ DE 

AĞIRLIKLI OLARAK YAKIT KAMPANYASI YAPMAKTAYIZ’’

∂  Son zamanlarda başlattığınız bir kampanyanız var mı?

Az önce belirttiğim gibi birçok kampanyamız var. Son zaman-

larda Kombi Klima Shop olarak bütçelendirdiğimiz kampan-

yalar dışında Üreticilerin direkt bütçelendirdiği ve üzerimizden 

sunduğu kampanyalar da yapmaktayız. Düşük sezonda olma-

mız nedeniyle genel giderlerine katkı sağlayacak kampanya-

lar sunmaktayız. Özellikle yakıt gideri yüksek bir sektörüz biz 

de ağırlıklı olarak yakıt kampanyası yapmaktayız. Yoğuşmalı 

Kombilerde birçok marka için ayrı ayrı kampanya yapmaktayız. 

Elektrikli Kombiler, Termosifonlar, Klimalar, Radyant Isıtıcılar ve 

Radyatörler için hem Kategori bazında hem de marka bazında 

kampanyalarımız var. Marka bazında ayrıca, markayı sahiple-

nenlerle talebi karşılayanları ayrıştırmak adına da kampanyalar 

yapmaktayız.

‘’MÜŞTERİLERİNE 1’DEN FAZLA MARKA İLE ÜRÜN 

SUNABİLMELERİNİ SAĞLIYORUZ’’

∂  Kombi Klima Shop’un pazarlamadaki değişmezi nedir?

Kombi Klima Shop olarak;

Üreticilere;

Finansal riske girmeden, yüksek pazarlama & satış maliyetlerine 

katlanmadan, kısa zamanda yüksek Pazar Payı kazandırıyoruz.

Geniş dağıtım kanalımız ile Türkiye’nin her yerine ulaşabilme-

lerini sağlıyoruz.

Müşteri Memnuniyeti sağlamaları için tüketicilerin ihtiyaçlarına 

uygun çözümler sunuyoruz.

Perakendecilere;

Satınalmasından tahsilatına, muhasebesel işlemlerine kadar 

tüm iş süreçlerini yönetebildiği franchising sistemi oluşturduk 

ve herhangi bir bedel almadan kullanımına sunuyoruz.

Mobil Uygulamamız ve b2b.kombiklimashop.com - Dijital 

Franchising sistemimiz ile; Global ve Ulusal birçok markanın 

her modelinde stoklu çalışarak toplu iş taleplerini dahi anlık 

karşılayabiliyoruz. Bu sayede, müşterilerine 1’den fazla marka 

ile ürün sunabilmelerini sağlıyoruz.

7/24 tahsilat, taksit yapılabilen tüm kredi kartlarına 12 tak-

sit, 15 gün açık hesap çalışma ve 150 güne kadar vadeli alım 

imkânı sunuyoruz.

Oda Termostadından Split Klimaya kadar birçok üründe İşyeri-

ne Ücretsiz Teslimat yapıyoruz.

Kampanyalarımızla şirket giderlerine katkı, birikim ve seyahat 

imkânı sunuyoruz.

Tabela, Stand vb pazarlama desteklerimiz ve distribütörlükleri-

miz ile satış potansiyelini ve kârlılığını arttırıyoruz.

Kombi Klima Shop konsept mağazalı Standart Franchising sis-

temimiz ile;

İlave olarak; Kombi & Klima vb ürün almayı düşünen tüketicile-

rin mağazasına girmesini sağlıyoruz.

Tüketicilere;

Doğru Seçim ve Hızlı Alım için, aynı mağazada ihtiyacına ve 

bütçesine uygun ürünü bulabilmeyi hatta 1’den fazla markayı 

görmeyi ve karşılaştırmayı,

Uygun fiyat için, Türkiye’nin tüm bankalarıyla yaptığımız özel 

anlaşmalar ile vade farksız geniş ödeme seçenekleri

Kurumsal ortamda hizmet almayı sunuyoruz.

∂  Sizce “iyi pazarlama”yı sağlayan bileşenler nelerdir?

Pazarlama eğitimlerinde 4P; Product – Ürün, Price – Fiyat, Place 

– Dağıtım, Promotion – Tutundurma, ile başlayan sonrasında 

People – İnsan, Physical Evidance – Fiziksel olanaklar, Process 

– Süreç eklenmesiyle 7P’ye çıkan günümüzde bunların da ye-

tersiz kaldığı dönem yaşıyoruz. 

Pazarlama & Satış şirketi olmamız nedeniyle hızlı adapte oluyor 

hatta sektörümüze öncü oluyoruz. Hem gelenekselde hem de 

dijitalde etkin ve verimli pazarlama yapmaktayız.

∂  Ülkece içinde bulunduğumuz ekonomik durumu düşünecek 
 olursak, bize piyasadaki son durumu yorumlar mısınız?

Yüksek enflasyon, azalmakta olan alım gücü, tahsilat riski, 

nakit yetersizliği, bunlar da yetmezmiş gibi tedarik ve lojistik 

sorunları… Ülke olarak neredeyse her 7 yılda bir kriz yaşayıp 

güçlenmek gibi bir marifetimiz olsa da bu defa tüm dünya ile 

aynı anda krize girdik. Tabi ki bu krizden de pandemiden de 

hep beraber çıkacağız.

∂  Peki siz bu süreç için nasıl bir yol haritası belirlediniz?

Şirketimizi en kötü koşullarda dahi ayakta kalacak hatta büyü-

tecek zemine inşa ettik ve bu süreçlerimize her daim yatırım 

yaptık. Çok düşük genel gider yapısı, sıfır riskle satış ve tabi ki 

ayağını yorganına göre uzatarak. Yatırımlarımızla ve büyümeye 

devam edeceğiz.

∂  İleriye dönük hedefleriniz nelerdir?

Müşterilerimiz olan perakendeci firmaların dışarıdan temin et-

mek zorunda kaldıkları ürünleri gamımıza katmak, yakın za-

manda ihtiyaç duyabilecekleri yeni ürünleri sunmak.

∂  Eklemek istediğiniz bir konu var mı?

Sponsoru olduğumuz Timder Akademi eğitim programına sek-

törümüzün değerli temsilcilerini davet ediyoruz.  
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974 yılında bir sos-
yolog olan Phillip 
Kunz, evine gelen 
yılbaşı tebrik kartla-
rından esinlenerek 

bir deney tasarladı [1], 

Civarında oturan, hiç ta-
nımadığı 600 ailenin ad-
reslerini tespit etti ve bu 
ailelere her yılbaşı el ya-
zısı ile tebrik mektupları 
yolladı. Sonuçlar ilginçti; 
önce 15-20 daha sonra 
200 aileden cevap gel-

meye başladı. Cevaplar 
detaylıydı –bazen 3 hatta 4 

sayfa-, aile ile ilgili fotoğraflar içe-
riyordu. Kunz, tamamen yabancı bir kişiye niye bu kadar özel 
bilginin yollandığını, niye bu kadar detaylı yazıldığını inceleme-
ye başladı.

Kunz’un cevabı ise, Arizona State Üniversitesinde çalışan Ro-
bert Cialdini tarafından verilmişti; karşılıklılık ilkesi. Kısaca ta-
nımlamak gerekirse, İnsanlar iyiliği iyilikle karşılama, kendileri-
ne yapılan bir hoşluğu karşılıksız bırakmama eğilimindedirler. 
Dolayısıyla bizler, kendimize yapılan iyiliği iyilik ile karşılarız, 
bize doğum gününde hediye alan arkadaşımıza biz de hediye 
alırız, bize kutlama mesajı yollayan arkadaşlarımıza biz de kut-
lama mesajları yollarız.

Cialdini bir deneyde [2] bu ilkenin ne kadar etkili ortaya koy-
muştur. Bir restoranda, yemek sonrası hesap getiren garsonlar 
önce sadece hesabı, sonra sırasıyla hesapla birlikte bir ve daha 
sonra iki tane nane şeker ile hesabı birlikte getirmişler ve bahşiş 
miktarı ölçümlenmiştir. Bir nane şekeri verildiğinde bahşişlerin 
% 3, iki nane şekeri verildiğinde ise % 14 arttığı gözlemlen-
miştir. (Aynı deneyde bir farklı bakış açısı denenmiş, garson tek 
bir nane şekerini hesap ile beraber sunduktan sonra duraksa-
yıp geri dönerek “Siz tatlı müşteriler için bir tane de benden” 
diyerek bıraktığı ikinci nane şekeri sonucunda ise bahşişin %23 
oranında arttığı ortaya koyulmuştur).

Aslında, bu tekniği tüm 
perakende kullanır; bir 
mağazaya girdiğimizde 
satış danış-
manının bizi 
karşılaması-
nın, bizimle 
ilgilenmesi-
nin, sohbet 
etmesinin,  temel 
sebepler inden 
biri de budur.

Gelelim bizle-
re… Bugün-
lerde birçok 
işletme müş-
terilerini ikna 
etmekte zor-
lanıyor. Malum 
ekonomik koşullar 
sebebi ile müşteriler satın almaları erteleme davranışları sergili-
yorlar. Dolayısıyla onları satın almaya ikna etmek gittikçe daha 
da zorlaşıyor. İşte bu aşamada, karşılıklılık ilkesi devreye giriyor; 
müşterileri ikna etmek için onları borçlu bırakın ve onlar da 
karşılıklarını satın alma yaparak versinler… İşletmeniz olarak 
verebilecekleriniz sınırsız olabilir. Bu promosyon malzemele-
rinden, vade uzatmaya kadar giden uzun çeşitlilik üzerinde 
hareket eder. Bunun muhakkak bir maddi karşılığı olması da 
gerekmez. Örneğin müşterinize bazı konularda ücretsiz danış-
manlık verebilirsiniz, ihtiyacı olan konularda ücretsiz eğitimler 
verebilirsiniz, sorunlarını çözeceğine inandığınız bir e-kitap yol-
layabilirsiniz.        

Unutmayın; iyiliği ilk yapan olmak, ikna gücünü artırır.

[1] Kunz, Phillip R & Woolcott, Michael  () Season’s greetings: 
From my status to yours, Social Science Research, 5 (3):  269-
278 [DOI: https://doi.org/10.1016/0049-089X(76)90003-X]

[2] Cialdini, R. B. (1993). Influence: Science and practice (3rd 
ed.). New York: Harper Collins.
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SOSİAD 9.Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Ocak 2022 tari-
hinde CVK Park Bosphorus Oteli’nde yapıldı. Toplantı, A.Metin 
Duruk başkanlığında, Yüksel Turgut ve Vahe Dağdevirenel’in 
görev aldığı Divan Kurulunun seçimi ile başladı. Başta ülkemi-
zin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşla-
rı, şehitlerimiz, aramızdan ayrılan sektörümüze katkı sağlayan 
büyüklerimiz, dostlarımız için İstiklal Marşı eşliğinde 1 dakikalık 
saygı duruşunda bulunuldu. Metin Duruk 13 yıl önce dünyada 
ve ülkemizde barışı, halklar arasındaki barışı savunan Hırant 
Dink’i ölüm yıldönümünde andı. Ardından söz alan 8.Dönem 
SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakuş, dünya ve 
sektör gündeminin ilk sırasında iklim krizinin olduğunun altını 
çizerek, ikinci önemli sorunun ise eğitim sistemindeki yeter-
sizlikler neticesinde kalifiye eleman bulmak olduğunu söyledi.

Dernek Müdürü Kemal Öz, 2020-2021 Dönemi Yönetim Kuru-
lu faaliyetlerini özetlediği konuşmasında şu başlıklara yer verdi: 
“Hedeflendiği gibi bu süreçte derneğimize on yeni üye katıldı. 
Derneğimizin Mecidiyeköy’de yeni merkez ofisinin satın alın-
ması ve tefrişi tamamlandı, 23 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 
bu adresten hizmet vermeye başladık. Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı ile ISK SODEX Fuarında ortaklaşa bir se-
miner düzenledik, Bakanlığımızın düzenlediği toplantı, eğitim, 
çalıştay ve panellere katılım sağladık. Bakanlık tarafından gön-
derilen mevzuatlarla ilgili çalışmalar, UMTAG Komisyonumuz 
tarafından yürütülerek, üyelerimizden gelen görüşlerle birlikte 
dernek görüşümüzü, Bakanlığımıza sunduk. MEB İstanbul Milli 
Eğitim İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Pendik 
Borsa İstanbul  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde SOSİAD 
Laboratuvarı kurma çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üyesi 
olduğumuz AREA (Air Conditioning and Refrigeration Europe-
an Association) çalışmalarına katkı sağlamaya ve Genel Kurul 
Toplantılarına katılmaya devam ediyoruz. TOBB İklimlendirme 
Meclisi içindeki çalışma grupları ve projelerde aktif olarak görev 

alıyoruz. İSO (İstanbul Sanayi Odası) 15.Sanayi Kongresi’nde 
yerimizi aldık. İSİB (İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği) ve 
Derneğimiz temsilcilerinin katılımıyla 21 Temmuz 2020 günü, 
çevrimiçi bir toplantı ile İSİB’in “RCA Modelinin Türk Soğutma 
Sektörüne Uygulanması ve Hedef Ülke Önerileri” sunumu ger-
çekleştirildi. ISKAV bünyesindeki platformlar ve projelerde de 
bilfiil görev alıyoruz. ESSİAD’ın EHİS Akredite Test Analiz Labo-
ratuvarı Projesine desteğimiz devam ediyor. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi bünyesinde kurulan İstanbul Sanayi Platformu’nun 
toplantılarına düzenli olarak katılıyoruz. ISK SODEX Fuarının 
komitelerinde yer almaya devam ediyoruz. FOTEG Fuarını des-
tekleyen kuruluşlar arasında yer alarak üyelerimize özel fiyat-
larla katılım olanağı sağladık. E-Bültenlerimiz, web sitemiz ve 
sosyal medya hesaplarımızla, faaliyetlerimizin sektörde etkin 
biçimde duyurulmasını sağladık.”

Eğitim Komisyonu Başkanı Turgay Karakuş, komisyon çalışmaları 
hakkında şunları söyledi: “Bu dönemde 17 toplantı yapan Ko-
misyonumuz; endüstriyel soğutma alanında meslek liselerinde 
eğitim kalitesinin artması, daha kalifiye eleman yetişebilmesi, 
bölüm tercihinin artması, mezun olanlara iş olanaklarının ya-
ratılması için yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 16 
Eylül 2021 günü benim ve Dr.Kadir İSA Hocamızın katılımı ile 
bir tanıtım semineri düzenledik. Bu okulda üyelerimizin bağışları 
ve katkılarıyla yapılan ve tamamlanmak üzere olan Tesisat Tek-
nolojisi ve İklimlendirme Alanı Soğutma Sistemleri dalı eğitim 
laboratuvarına SOSİAD Endüstriyel Soğutma Laboratuvarı adı 
verilecek. Bu okulda bizim branşımız, artık öğrencilerin ilk ter-
cihi. REAL Alternatives 4 Life projemiz ve İSMEK İklimlendirme 
Sektörü Uzmanlık Okulu projesine desteğimiz devam ediyor.

Basın Yayın, Tanıtım, Sosyal Faaliyetler ve Uluslararası İlişkiler 
Komisyonu çalışmalarını özetleyen Komisyon Başkanı Ayhan 
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Kılıç, şu bilgileri verdi: “Komisyonumuz bu dönemde çevrimiçi 
31 toplantı gerçekleştirdi. Dünyada ilk kez 2019 yılında kut-
lanmaya başlanan 26 Haziran Dünya Soğutma Günü, her yıl 
SOSİAD tarafından düzenlenen etkinliklerle ülkemizde de kut-
lanmaktadır. 2020 yılı teması olan ‘Yaşam için Soğuk Zincir’ ve 
2021 yılı teması olan ‘Soğutmanın Şampiyonları: Daha İyi Bir 
Dünya için Saygın Kariyer’ başlıkları ile düzenlenen çevrimiçi 
seminerler, çok sayıda STK temsilcisi, uzman, akademisyen ve 
sektör profesyonelini bir araya getirdi. 21 Ekim 2020 tarihinde 
ise yine çok büyük ilgi gören ‘Soğuk Depolarda Yangın Önlem-
leri’ seminerimizi, yine çevrimiçi gerçekleştirdik. HMSF tarafın-
dan düzenlenen ‘Yaşam için Soğutma’ çevrimiçi konferansına 
çok sayıda konuşmacı ile katıldık. Geleneksel tavla turnuvamız, 
13 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşti. Bu dönemde 11 e-bülten 
ve çok sayıda sosyal medya postu yayınlayarak etkin bir tanıtım 
ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.”

Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Takip ve Geliştirme Komisyonu 
Başkanı Barış Uçaner, AREA ile ilgili faaliyetleri özetleyerek, Real 
Alternatives 4 Life ve ‘Türkiye Cumhuriyeti’nde Düşük Küresel 
Isınma Potansiyeline (KIP) Sahip Soğutkanların Teşvik Edilmesi 
için Tanıtım ve Pilot Faaliyetler’ başlıklı UNIDO ve Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğinde gerçekleşen projelerin 
kısa tanıtımlarını yaptı. Uçaner ayrıca şu bilgileri verdi: “İthalat 
Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen ek vergiler 
konusunda çalışma yapmak üzere, UMTAG Komisyonu bünye-
sinde Sürdürülebilir Ticaretin Desteklenmesi Komitesi oluşturul-
du. Ülkemizdeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Meslek 
Yüksek Okulları soğutma ve iklimlendirme bölümlerindeki de-

mografik durumu, sektördeki kadın istihdamının mevcut duru-
munu, sektördeki cinsiyet eşitliği görünümünü analiz etmek için 
üyelerimiz arasında bir anket çalışması gerçekleştirdik.”

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda, mesleki eğitim stajına 
devlet katkısını da dahil edecek şekilde yapılan değişikliğe dikkat 
çeken A.Metin Duruk; Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gö-
ren çocukların, yeni düzenleme ile haftada bir gün okula, diğer 
günler bir endüstriyel işletmede eğitim göreceğini, bu süreçte 
SGK ödemeleri ve asgari ücretin %30’u veya 50’si tutarında öğ-
renciye verilecek ücretin devlet tarafından karşılanacağını söyle-
di. Duruk, konuşmasında çevresel bir felakete yol açan 4.seviye 
metalik madenciliğin engellenmesinin ve madenlerin doğaya 
dost yöntemlerle çıkarılmasının önemini vurguladı.

Genel Kurulda diğer gündem maddeleri görüşüldükten sonra 
yeni Yönetim, Denetleme, Onur ve Danışma Kurulları asil ve 
yedek üyelerinin seçimine geçildi.

Genel Kurul, 8.Dönem SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay 
Karakuş’a bir teşekkür plaketinin takdim edildiği kokteyl prog-
ramı ile son buldu.

Yönetim Kurulu 21 Ocak 2022 tarihinde yaptığı ilk toplantısın-
da görev dağılımının aşağıdaki şekilde oluşmasına ve dernek 
faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için mev-
cut komisyonlara ilave olarak İklim Değişikliği Komisyonunun 
kurulmasına karar verdi.

SOSİAD 9.DÖNEM 
YÖNETİM KURULU (Asil)  
Yön. Krl Bşk. Hayati CAN
Yön. Krl Bşk. Yrd. Turgay KARAKUŞ
Yön. Krl Bşk. Yrd. Barış UÇANER
Genel Sekreter Türkay YILDIRIM
Sayman Eyüp ÇİL
Yön. Krl. Üyesi Kıvanç ASLANTAŞ
Yön. Krl. Üyesi Ayhan KILIÇ

YÖNETİM KURULU (Yedek)
Vahe Dağdevirenel 
Yüksel Turgut
A.Emre Akdoğan

DENETLEME KURULU (Yedek)

M.Metin Terzibaşıoğulları
Şenol Kağıtçı
Taner Şenkardeş

ONUR KURULU (Asil)

A.Metin Duruk
K.Jirayr Dağdevirenel
Cemal Yılmaz

ONUR KURULU (Yedek)

Ömer Say

DANIŞMA KURULU (Asil)

Vahe Dağdevirenel
Yüksel Turgut
Erim Ekşioğlu
Ali Turhan
A.Emre Akdoğan
Alişan Ercan
M.Metin Terzibaşıoğulları
Turgay Karakuş

DANIŞMA KURULU (Yedek)

Taner Şenkardeş
Mahmut Turgut
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ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Can İŞBİLEN’in 
açılış konuşmasıyla başlayan toplantının mode-
ratörlüğünü Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi İklimlendirme 
Bölümü Uzman Teknik Öğretmeni ve ESSİAD 
Onursal Üyesi Fevzi BALKAN yaptı.

Toplantıya; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İş Yeri Taban-
lı Mesleki Eğitim Dairesi Uzman Öğretmeni 
Aydın YAVŞANCI, Çınarlı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Bilge Han KURTCEBE 
ile Açık Lise ve Mesleki Eğitim Merkezi Sınıfla-
rından Sorumlu Müdür Yardımcısı Meriç Barış 
AKYÜZ, Şahin Hukuk Bürosu’ndan Avukat 
Hatice ÖNEL konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda; 3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanunu'nda, mesleki eğitim stajına devlet 
katkısını da dahil edecek şekilde yapılan de-
ğişiklikle, Almanya'daki dual mesleki eğitimde 
olduğu gibi, Mesleki Eğitim Merkezlerinin, 
öğrencilerin haftada bir gün okulda, diğer 
günler bir işletmede mesleki eğitim aldıkları 
sistem, tüm detaylarıyla ele alındı. 

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eği-
tim Genel Müdürlüğü İş Yeri Tabanlı Mesleki 
Eğitim Dairesi Uzman Öğretmeni Aydın YAV-
ŞANCI, kökleri Ahilik geleneğine dayanan 
çıraklığın bir dönem geri planda kaldığını, 
ancak Mesleki Eğitim Merkezleri ve çıraklık 
sistemine getirilen yeni düzenleme ile bu du-
rumun değiştiğine dikkat çekerek başladığı 
konuşmasında özetle şunları söyledi: “İşveren 
tarafında kalifiye eleman sıkıntısına karşı genç 

işsiz oranı da yüksek. Demek ki ortada bir 
yanlışlık var. Düzeltebilmek için çok yoğun bir 
çaba sarf edildi. Eğitim sistemindeki iyileştir-
melerin meyvelerini toplamaya başladık. 2016 
yılında MEM mezunlarının sayısı 74 bin iken 
256 bine ulaştık. Sene sonu için hedef bir mil-
yon. Bu kadar kısa süre içinde ve tüm zaman-
ların en yüksek seviyesine erişmiş olmak çok 
önemli. Değişim hala devam ediyor, hala bizi 
yoran noktaları var. İşletmeler işin içinde olma-
dığında mesleki eğitimin bir ayağı kısa kalıyor. 
Getirilen yeni yaklaşımda okul teorik, işletme 
pratik eğitimi üstlenecek. Mezun olmuş bir 
çocuk, bir işe girdiğinde ‘hiçbir şey öğrene-
memiş’ diyemeyecekler. İşletmeler, kalifiye 
olmamış bir genci işe almış olmayacaklar. Yeni 
sistemde çocuk 1 gün okulda ders görecek, 
diğer günler bir işletmede çalışacak. 9, 10 ve 
11 sınıftakiler, asgari ücretin %30’u, 12.sınıf-
takiler %50’sinden az olmamak üzere ücret 
alacak. Bu para devlet tarafından işletmeye 
iade edilecek, ayrıca SGK ödemesi de devlete 
ait. Yani işletmeye maddi bir külfeti yok.”

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdü-
rü Bilge Han KURTCEBE, 1961 yılından bugüne 
eğitim hizmeti veren Çınarlı Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi hakkında bilgi vererek “Bugüne 
kadar 55 bin mezunumuz var. Bugün, 2400 
öğrencimiz, 240 öğretmenimiz, 9 binamız ile 
eğitim hizmetimize devam ediyoruz. Mesleki 
Eğitim Merkezimizdeki öğrencilerimizin tama-
mı için işletme bulma sorumluluğu üstlendik. 
MEM mezunlarının %88’i eğitim aldıkları işe 
devam ediyor. Meslek Lisesi mezunlarında ise 
bu oran ne yazık ki %20’nin altında.” dedi.

Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mü-
dürü Açık Lise ve Mesleki Eğitim Merkezi Sı-
nıflarından Sorumlu Müdür Yardımcısı Meriç 
Barış AKYÜZ mesleki ve teknik eğitim sistemi 
hakkında sunum gerçekleştirdi. Akyüz konuş-
masında “Öğrencilerin çalışacağı işletmede 
‘Usta Öğreticilik Belgesi’ sahibi usta bulun-
mak zorunda. MEM öğrencileri, beceri sına-
vını başarı ile geçebilirse, 11.sınıfı bitirdiğinde 
‘Kalfalık’, 12.sınıfı tamamladığında ‘Ustalık’ 
belgesi almaya hak kazanıyor. Mesleki Eğitim 
Merkezlerinde 28 alanda ve bu alanlar altında 
192 dalda öğretim programı bulunmaktadır. 
Mesleki Eğitim Merkezlerinde kalfalık ve usta-
lık eğitimi almak üzere başvuracak öğrenciler; 
en az ortaokul veya İmam-Hatip ortaokulu 
mezunu olmalı ve bünyesi ve sağlık durumu, 
başvuracağı mesleği icra edebilecek uygun-
lukta olmalıdır. MEM programını tamamlayan 
öğrenciler fark derslerini vererek mezun ola-
bilirse yüksek öğrenime devam etme hakkına 
sahiptir. İşletme yetkilileri, okul ve çırak adayı 
ile, çırak adayı reşit değil ise aileleri ile bir söz-
leşme yapmalıdır. Usta belgesine sahip olan-
lar, 40 saatlik iş pedogojisi kursu almaları ve 
bitiminde girecekleri sınavı geçmeleri halinde 
Usta Öğretici Belgesi almaya hak kazanmak-
tadır. MEM eğitimi için bir yaş sınırı bulunma-
maktadır. Askerlik görevi, eğitim tamamlana-
na kadar tecillidir. Öğrenci, öğretim yaşamı 
boyunca, gelir elde etmekte ve ailesine yük 
olmamaktadır. Bu durum bir anlamda eğitim-
de fırsat eşitliği sağlamaktadır.” dedi.

Şahin Hukuk Bürosu’ndan Avukat Hatice 
ÖNEL, sözleşme taraflarından her hangi bi-
rinin sözleşmeyi feshedebileceğini, herhangi 
bir bağlayıcılığının olmadığını belirterek çı-
rakların –yaşı kaç olursa olsun- iş kanununa 
tabi olmadığını, öğrenci sayıldığını hatırlattı. 
Önel, çırak olarak çalıştırılan çocuğa ‘asıl işin’ 
yaptırılamayacağını ve ‘tehlikeli, çok tehlikeli 
iş’ kapsamındaki işletmelerin dikkatli olmaları 
gerektiğini söyledi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen webinar ka-
tılımcıların sorularının yanıtlanmasını takiben 
son buldu.
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Binalarda ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılan enerjinin is-

raf edilmemesi için standartlara uygun ısı yalıtımı yapılma-

sının şart olduğunu vurgulayan İZODER (Isı Su Ses ve Yangın 

Yalıtımcıları Derneği) Başkanı Emrullah Eruslu, şunları söyledi: 

“Ülkemizde yalıtım ile ilgili yasal düzenlemeler henüz gelişmiş 

ülkeler seviyesinde değil. Yürürlükteki mevzuatlarımızla halen 

2008 yılında tanımlamdığımız enerji limitlerini kullanıyoruz. 

Biz 2008’den bu yana  enerji verimliliği anlamında yerimizde 

sayarken gelişmiş  ülkeler birçok adım attı. Bu ülkelerde 2019 

yılından bu yana yeni kamu binalarının tümü neredeyse sıfır 

enerjili olarak üretiliyor. 2020 yılının başından itibaren ise tüm 

yeni binalar neredeyse sıfır enerjili olarak yapılıyor. Yeni binalar 

ülkelerce tanımlanan bu limitler dahilinde yapılmak zorunda. 

GELİŞMİŞ  ÜLKELELE ARAMIZDA 4-5 KAT FARK VAR

Gelişmiş ülkelerde tanımlanmış U değerleri (ısı geçirgenlik ora-

nı) ile ülkemizde tavsiye edilen değerler karşılaştırıldığında, 

ülke olarak daha verimli çözümlere yönelmemiz gerektiğini 

görüyoruz. Bina enerji verimliliği konusunda gelişmiş ülkelerde 

birim metrekare/yıl olarak enerji tüketimi 30-50 kW mertebe-

lerinde belirlenmiş durumda. Bina tasarlanırken, ‘bu binanın 

ısıtma ve soğutmaya yönelik birim metrekaredeki yıllık toplam 

enerji tüketimi 30-50 kW mertebelerinde olmalıdır’ deniliyor. 

Türkiye’de biz hala birim metrekarede yıllık 120-150 kW se-

viyesine uygun yalıtım yapmaya çalışıyoruz. Gelişmiş ülkelerle 

aramızda neredeyse 4-5 kat fark var. Örneğin Erzurum’da bu 

rakam yalıtımsız binalar için 250 kW’ye kadar çıkabiliyor.

U DEĞERLERİ 2-2,5 KAT İYİLEŞTİRİLMELİ 

Dernek olarak hayata geçirdiğimiz ‘Tek yol U dönüşü’ kam-

panyamızla U değerlerinin ülke genelinde iyileştirilmesi konu-

suna dikkat çekiyoruz. U değeri, çatı, duvar, döşeme ve pen-

cere gibi yapı elemanlarının ne kadar ısı geçirdiğinin ölçüsüdür. 

U değeri büyüdükçe yapı elemanlarından geçen ısı miktarı 

artar. Bir an önce 2012 yılında yayımlanan Enerji Verimliliği 

Strateji Belgesi’nde de tanımlandığı üzere enerji limitlerimiz 

ve U değerlerimiz AB seviyesine getirilmeli. Ortak hedefimiz 

Türkiye’deki binaların daha az enerji harcayan çevre dostu bir 

yapıya kavuşması olmalı. TS825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları 

Standardının 2019 yılı içerisinde başlayan revizyon çalışmaları 

tamamlandığında dört mevsimi yaşayan ülkemizin soğuk böl-

gelerimizde ısıtma ihtiyacına, sıcak bölgelerinde ise soğutma 

ihtiyacına göre tasarım yapılmasına imkan sağlanacak. TS 825 

standardının tamamlanması ile enerji verimliliğinde gelişmiş ül-

kelerle aramızdaki mesafeyi kapatacak esaslı adımları atarak 

enerji limitlerimizi belirlememiz gerekiyor. Bu çalışmalar kap-

samında ülkemiz için neredeyse sıfır enerji verimli bina tanımı 

yapılmalı ve hedef olarak ortaya konulmalıdır.
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YALITIM KALINLIĞININ ARTMASININ İNŞAAT 
MALİYETİNE ETKİSİ OLDUKÇA AZ 
Yalıtım kalınlığı arttıkça sağlanacak enerji verimliliği aynı oran-
da artar. Buna karşılık kalınlık artışının inşaat maliyetine etkisi 
oldukça azdır. Yalıtım kalınlığını iki katına çıkardığımızda top-
lam maliyet ikiye katlanmaz ama bu sayede ısıtma ve soğut-
mada tasarruf potansiyeli iki kat olur. Isı yalıtımı uygulamaları 
hem ilk yatırım hem işletme maliyetlerini düşürerek kendini 
kısa sürede geri öder, bina ömrü boyunca tasarruf sağlamaya 
devam eder. 

TOPLUMUN YÜZDE 36,7’Sİ EVLERİNDE ISINAMIYOR
TÜİK’in 2020 yılı ‘Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’na göre 
konutun yalıtımından dolayı ısınamama, en çok karşılaşılan 
konut ve çevre problemi oldu. Araştırma sonuçlarına göre nü-
fusun yüzde 36,7'si konutunda yalıtımsızlıktan dolayı ısınma 
sorunu, yüzde 34,7'si sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş 
pencere çerçeveleri gibi problemleri yaşarken yüzde 22,6'sı tra-
fik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği 
veya diğer çevresel sorunlarla karşılaştı. Yüzde 36,7 gibi yüksek 
bir oranın ısınma sorunu yaşaması, binalarımızda sağlıklı ve ve-
rimli bir şekilde ısınamadığımızı gösteriyor. 

TÜRKİYE’DE BİNALARIN YÜZDE 80’İNDE ISI YALITIMI YOK
Türkiye’deki binaların yüzde 80’inde ısı yalıtımı uygulaması 
bulunmuyor. Bunu da şöyle hesaplıyoruz; Haziran 2000 itiba-
rıyla yeni binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği’ne uygun yalıtım 
yapılması zorunlu kılındı. Hepsi yapılmış olsa zaten yüzde 20 
oluyor. Mevcut binalar içinde renovasyon yapılan binalar da 
oldu. Ama her halükarda 2000’den sonra uygun yapılmayan 
bir kısmı da hesaba katarak bugün binaların yüzde 80’inde ısı 
yalıtımı olmadığı bilgisini dikkate alıyoruz.  

KENTSEL DÖNÜŞÜM FIRSATINI İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ
Kullanılan toplam enerjinin yüzde 33 gibi yüksek bir oranın 
binalarda tüketildiği Türkiye’de, Avrupa standartlarına uygun, 
enerji tasarruflu binalara sahip olabilmemiz için önümüzde 
‘kentsel dönüşüm’ gibi çok önemli bir fırsat var. Kentsel dönü-
şüm, ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarının yapılacağı 
doğru yapı üretim süreci olarak karşımıza çıkıyor. Bu çerçevede 
ilgili yönetmelik ve standartlar doğrultusunda üretilecek sağ-
lıklı, güvenli ve konforlu yapılarda yaşamak mümkün olacaktır. 
Eğer elimizdeki bu fırsatı iyi değerlendirerek yeniden inşa edi-

lecek tüm binalara CE belgesine sahip, Avrupa standartlarına 
uygun ürünlerle ısı yalıtımı yaptırırsak ülke ekonomimize her yıl 
milyarlarca dolarlık katkıda bulunabiliriz. 

DOĞALGAZ VE ELEKTRİK FATURASINI YÜZDE 50 
AZALTMANIN YOLU YALITIM
Doğalgaz ve elektrik faturasını yüzde 50 azaltmanın tek yolu, 
yaşadığımız binalara ısı yalıtımı uygulaması yaptırmaktır. Tür-
kiye’deki binaları ısı yalıtımlı hale getirerek, ülkemizin toplam 
enerji faturasını yaklaşık yüzde 15, yakıt giderlerini yüzde 50,  
azaltmamız mümkün. Sadece binaların enerji verimli hale geti-
rilmesiyle (En az C sınıfı binalar) her yıl 9 milyar dolar tasarruf 
elde etme potansiyelimiz var. Ayrıca Türkiye’nin gerçekleştirdi-
ği toplam ithalatın içerisinde en büyük pay enerjiye ait. Enerji 
ithalatının dış ticarette yarattığı bir açık var. Dolayısıyla binalar-
da her yıl sağlanan 9 milyar dolar tasarrufun ülke ekonomisine 
ciddi bir katkısı olacaktır. 

Çevreye, ülke ve aile ekonomisine katkıda bulunarak; sağlıklı, 
konforlu ve güvenli konutlarda yaşamamızı sağlayacak doğru 
yalıtım uygulamaları için ‘Tek Yol U Dönüşü’ diyor; tüm yetkili-
leri U değerlerini iyileştirmeye davet ediyoruz.”
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Isı pompalarının konutların yanında artık birçok alanda kulla-
nılmaya başlandığını ifade eden Baymak CEO’su Ender Çolak, 
“Pandemi ve küresel ısınma gibi önemli faktörler iklimlendir-
mede mevsimselliği ortadan kaldırdı. Değişen yaşam biçimi ve 
alışkanlıklar dört mevsim kullanılan ısı pompalarına olan ilgi-
yi artırıyor. Biz de bu alandaki öncü rolümüzü sürdürüyoruz. 
2021 yılında Türkiye’nin farklı bölgelerinde bayi ve yetkili ser-
vislerimize ısı pompası konusunda teorik ve pratik toplam 170 
saatin üzerinde eğitimler verdik, sadece ısı pompası konusunda 
hizmet veren uzman yetkili servisler oluşturduk ve tüketicileri-
mize sunduğumuz desteği güçlendirdik” şeklinde konuştu. 

2021 yılının Baymak’ın Türkiye genelinde bayi ve yetkili servis 
yapılanmalarını da güçlendirdiği bir yıl olduğunun altını çizen 
Çolak, “Türkiye genelinde 303 yetkili servisimiz ve 600’ün 
üzerinde bayimiz ile tüketicilerimize ulaşmaya devam ediyo-
ruz. Sektörün en yaygın servis ağına sahip şirketi olarak her 
noktada ve her hava koşulunda müşterilerimizin sürekli olarak 
yanlarındayız. Yaz döneminde klimadaki yüksek mevsimsel ar-
tışa karşın montaj sürecinde maksimum performans göstere-
rek yine tüm müşterilerimizin montaj taleplerini en kısa sürede 
yanıtlamayı başardık. Pandemi dönemine rağmen bayi ağımıza 
yenilerini eklemeyi başardık. Tüm iş ortaklarımız ile kurduğu-
muz ilişkinin temelinde güven yatıyor. İş ortaklarımız için oluş-
turduğumuz Baymaklife sadakat programımızda kullanıcı sayı-
mızı 2021 yılında iki katına çıkarmakla kalmadık, sektörde BES 
sistemini sadakat programına entegre eden ilk firma olduk. 
Bu sayede iş ortaklarımızın geleceğine yatırım yapmaktan çok 
memnunuz” dedi.

“Sadece kendimizi değil, müşterilerimizi de dönüştürüyoruz” 
Baymak’ın 2021 yılında Türkiye iklimlendirme sektörünün ilk 
Dijital Dönüşüm Ofisi’ni kurduğunu belirten Çolak, “Biz diji-
talleşme sürecimizi müşteri deneyimi, operasyonel süreçler ve 
iş modellerinin dönüşümü üzerine kurguladık. Baymak olarak 
“Yüzde 100 müşteri memnuniyeti” hedefimiz doğrultusunda 
Müşteri Deneyimini İyileştirme Dijital Yol Haritamızı hayata ge-
çirmeye devam ediyoruz. Merkezinde yapay zekâ olan projede 
tüketicilerimizin davranışlarını analiz edip bu analizler doğrul-
tusunda ürün, servis ve teknik hizmetlerimizi “terzi” yaklaşı-
mıyla sunuyoruz. Sadece kendimizi değil, müşterilerimizi de 
dönüştürüyoruz. Geçen yıl “Uzaktan Erişim ve Destek Uygu-
lamasını” hayata geçirdik. Bu sayede tüketicilerimiz, yüz yüze 



İKLİMLENDİRME - TESİSAT

Şubat 2022

www.termoklimadergisi.com
47

temas olmadan ürünlerimizle ilgili sorunlarını uzaktan erişim 

ile çözebiliyor. Yapay zekânın bütünleştiği sistemlerle müşteri 

deneyimini iyileştirmek için yürüttüğümüz “Yapay Zekâ Des-

tekli Müşteri Deneyimi Projesi” ile bir ilke imza attık. Hayata 

geçirdiğimiz robotik otomasyon sistemleri ile fabrikamızdaki 

süreçlerin etkinliğini arttırarak hata risklerini ortadan kaldırdık. 

Tüm bu çalışmalarımızın karşılığında Şikayetvar tarafından bu 

yıl 6. kez düzenlenen ve en iyi müşteri memnuniyeti sağlayan 

markaların belirlendiği A.C.E. Awards “Müşteri Memnuniye-

ti Başarı Ödülleri”nde, “Isı Sistemleri” kategorisinde “Gold” 

ödülüne layık görüldük” dedi.

2022 YILINDA BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 50’NİN ÜZERİNDE 

Sadece iklimlendirme sektörünün değil genel itibarıyla iş dün-

yasının geleceğinde; enerji dönüşümü, dijitalizasyon ve müşte-

ri deneyiminin belirleyici olacağına vurgu yapan Çolak, “2021 

yılında yaptığımız 22 milyon ve 2022’de yapmayı hedeflediği-

miz 100 milyon TL’lik yatırımın bir bölümünü bu üç alandaki 

çalışmalarımıza ayırdık. Büyük bir kısmı ise üretim kapasitele-

rimizin arttırılmasına yönelik planladı. Önümüzdeki 2 yıl içeri-

sinde yıllık kombi üretim kapasitemizi 400 binler seviyesinden 

500 bine çıkarmayı hedeflerken, boyler hat kapasitemizi de 34 

binden 56 bin seviyesine çıkararak %65 oranında arttırmayı 

planlıyoruz. Bu yatırımların ana sebebi 2021 yılında kombi ih-

racatımızın adetsel olarak %36 artması ile boyler satışlarında 

da büyüme kaydedilmiş olması. Özellikle boylerdeki büyüme-

nin Avrupa ihracatımıza yukarı yönlü bir ivme kazandıracağını 

düşünüyoruz. Ayrıca termosifon gibi ürünlerde de verim artı-

rıcı üretim teknolojileri yatırımlarımız olacak. Bunların yanında 

2022 yılında ürün yelpazemize diğer ürünlerimizle hibrit çalışa-

bilen yeni güneş kolektörlerimizi ekleyeceğiz. 2022 yılında, bü-

yüyen yerli ve yabancı pazarlarımızdaki talebi karşılayabilmek 

adına yukarıda bahsettiğim kapasite artışlarına ve yatırımlara 

bağlı olarak oluşacak ihtiyaçlara paralel, katma değer yaratan 

kadrolarımızı da artırmayı öngörüyoruz” şeklinde konuştu. 

HİDROJENLE ÇALIŞAN KOMBİ TÜKETİCİLERLE İLK KEZ 

BULUŞTU

Tüm dünyada fosil yakıtların azaltılmasına çalışılırken, 

Türkiye’nin de Paris İklim Anlaşması’na imza atarak sürdürü-

lebilirlik anlamında çok önemli bir adım attığını belirten Ço-

lak, sözlerini şöyle sürdürdü: “2021 yılında Baymak ve ana 

şirketimiz BDR Thermea Group’un Ar-Ge ekipleri tarafından 

geliştirilen ülkemizin ilk hidrojen ve doğal gazla çalışan kombisi 

Lunatec’i tüketicilerimizin beğenisine sunduk. Avrupa’da enerji 

dönüşümünde fikir liderliğini BDR Thermea yaparken, Baymak 

olarak bizler de Türkiye’nin enerji dönüşümü sürecinde yeni 

nesil teknolojileri destekleyen ürün yelpazemiz ve bilgi birikimi-

mizle sürece yön veren şirketlerden biri olacağız. Aynı zaman-

da İtalya ve İngiltere’ye öncülük ederek BDR Thermea Grup 

bünyesinde platform kombisi üretme yetkinliğine sahip ilk ülke 

olarak bu kombileri dünyaya ihraç edeceğiz.”

İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜ İHRACATTA YÜKSELİYOR  

2021 yılında sektör genelinde döviz kurlarının seyri nedeniyle 

bazı ürün gruplarına talepte düşüşler olduğunu belirten Çolak, 

“Pandemi ve ekonomik daralmanın yarattığı sektörel küçülme 

2021 yılında %17 civarında seyretti. Bu küçülme paralelinde 

kombi ve panel radyatör satışlarında düşüş olmasına karşın do-

ğal gaz-LPG tipi brülör ve ısı pompalarının satışlarında ciddi 

artışlar oldu” dedi. Türkiye iklimlendirme sektörünün ihracat 

açısından çok parlak bir yıl geçirdiğine dikkat çeken Çolak, 

açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bu yıl için sektör olarak belir-

lediğimiz 5 milyar dolarlık ihracat hedefini, Ekim 2021 itiba-

rıyla, 6 milyar dolar sınırını ise aralık ayında aşmayı başardık. 

Ayrıca ülke ihracatındaki payımız da yüzde 2,7’e çıktı. Biz de 

Baymak olarak 2021 yılını başarılı bir ihracat performansı ile 

geride bıraktık. Bu dönemde tüm ürün gruplarında ihracatımızı 

artırarak toplam ihracatımızı dolar bazında yüzde 38 büyüt-

tük. Rusya, Arjantin, Almanya, Ukrayna, İspanya, Özbekistan, 

Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerde çift haneli büyüme sağ-

ladık ve pek çok önemli pazarla olan ilişkilerimizi geliştirerek 

Baymak’ın buralarda aranan bir marka olması yönünde önemli 

adımlar attık. Aynı dönemde Afrika ve Amerika kıtalarındaki 

satışlarımızı da artırarak seneyi büyük başarılarla noktaladık. 

2021 yılında boyler ihracatında kaydettiğimiz %52 oranındaki 

büyüme 2019 yılında Rusya, Almanya ve ABD pazarları ile baş-

lamıştı. Bu büyüme Fransa’nın da katılmasıyla bu sene artarak 

devam edecek. Ayrıca Afrika pazarında da solar kolektör ve 

paket sistem satışlarını artırmayı başardık. Enerji dönüşümün-

deki liderliğimiz ve gelecek ürün tasarımlarımızı global enerji 

dönüşümü ihtiyaçlarına uygun planlamış olmamız, önümüz-

deki yıllarda ihracatta güçlenerek büyüyeceğimizi gösteriyor.”

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAKIŞ AÇISINI İŞ ALANLARIMIZA

DAHİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ” 

Çolak, sözlerini şöyle tamamladı: “Teknolojinin verdiği gücü 

arkamıza alarak çevre dostu ve tasarruflu iklimlendirme ürün-

leri geliştirmeye devam ederken bir yandan da üretim tesisleri-

mizde, çalışma alanlarımızda köklü bir değişime gittik. Fabrika 

çatımıza kurduğumuz güneş kolektörleri sayesinde elektriği-

mizin önemli bir bölümünü kendimiz üretmeye başladık. Bay-

mak Ailesi olarak hem ofiste hem özel hayatlarımızda plastikle 

amansız bir savaşa girdik. Tüm atıklarımızı ayrıştırmaya, kom-

post yaparak yeniden doğaya kazandırmaya, elektronik atık-

larımızı düzenli olarak fidan bağışına dönüştürmeye başladık 

ve paydaşlarımızın sürdürülebilirlik konusundaki farkındalık ve 

bilincini artıracak programları hayata geçiriyoruz. 2022 yılında 

da kurumsal ve bireysel olarak doğa üzerindeki olumsuz et-

kilerimizi en aza indirmek için sürdürülebilirlik bakış açısını iş 

alanlarımıza dahil etmeye devam edeceğiz.”
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Bomaksan, endüstriden kaynaklanan hava kirliliğinin kont-

rolü için iklimlendirme çözümlerini ekolojik hassasiyet-

le üretmeyi ve pazara sunmayı temel görevi olarak kabul 

ediyor. Farklı havalandırma ihtiyaçlarına cevap verirken aynı 

zamanda iklimlendirme sistemlerinde dijital dönüşümü ve 

sürdürülebilir yaklaşımları esas alıyor.

Doğal afetlerle birlikte daha da öne çıkan ve iklim değişikli-

ğinin olumsuz etkilerini artıran sera gazı emisyonları 30 yıl-

da 15 milyar ton yükseldi. Bu gelişmelerle birlikte işverenler; 

sürdürülebilir üretim anlayışına yönelerek emisyonların azal-

tılması yönünde önemli adımlar atıyor. Üretim tesislerinin iç 

ortam havalandırmasından başlayarak temiz enerji kullanı-

mını tüm süreçlere entegre etmeyi amaçlıyor. 

Isıtma, soğutma ve iklimlendirme (HVAC) sektöründe 35 

yıldır faaliyet gösteren Bomaksan doğa dostu ürünleriyle 

sektöre öncülük ederken, uygun havalandırma ve iklimlen-

dirme sistemlerinin tasarlanması ile iç ortam hava kalitesini 

artıracak önlemleriyle dikkat çekiyor. Temiz çevre ve emis-

yonların azaltılması konusunda imalat gibi sorumluluğu yük-

sek sektörlerin yükünü hafifletiyor. 

“EKOLOJİK DENGEYİ KORUYUP, ENERJİ TASARRUFU 

SAĞLIYORUZ”

İmalat sektörüne de endüstriyel kaynaklı hava kirliliğinin 

kontrolünde destek olduklarını belirten Bomaksan’ın Genel 

Müdürü R. Bora Boysan, yüksek kaliteli, uzun ömürlü ve dü-

şük enerji tüketen ürünleriyle yerkürenin geleceğini koruyan 

sistemler geliştirdiklerini vurguladı. İmalat sektörüne de en-

düstriyel kaynaklı hava kirliliğinin kontrolünde destek olduk-

larını hatırlattı. Bora Boysan konuşmasına şöyle devam etti: 

“Daha yeşil bir yerküre ve yaşanabilir bir gelecek için sürdü-

rülebilir çözümleri esas alan kapsamlı bir dönüşüme ihtiyacı-

mız var. Dünyanın yaşadığı kabuk değişimi karşısında sınırlı 

olan doğal kaynakların tüketiminde çok daha etkili bir bakış 

açısı, yönetimler için küresel bir önceliğe dönüşmeli. Özel-

likle de iklimlendirme sektöründe bu önceliğin tüm süreçleri 

yöneten temel argüman olması kritik önemde. Bomaksan 

olarak; yeşil bir dünyaya hizmet eden, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının daha da öne çıktığı sistemlerinin yaygınlaştırıl-

masını önemsiyoruz. Hem ekolojik dengeyi koruyan hem de 

enerji tasarrufu sağlayan sistemler geliştiriyoruz.”

“3'Ü 1 ARADA DESTEK VEREBİLEN NADİR 

FİRMALARDANIZ”

Bir toz toplama sistemi hedefinin maruziyet seviyesini müm-

kün olan en düşük noktaya çekmek, optimum çalışma veri-

mine sahip olmak ve izin verilen emisyon seviyesinin altın-

da kalmak olduğunu söyleyen Bomaksan’ın Genel Müdürü 

R. Bora Boysan, toz toplama sisteminin gerçek performans 

göstergelerini 3 maddede özetledi: “İç ortam hava kalitesini 

ve maruziyet seviyesini ölçmek ve değerlendirmek için bir 

ISG uzmanı, emisyon ve imisyon değerlerini bağımsız ola-

rak ölçmek için akredite bir ölçüm firması, etkin, verimli ve 

yüksek performanslı bir toz toplama sistemine sahip olmak 

için; güvenilir, deneyimli ve alanında uzman bir projeci, üre-

tici ve uygulayıcı bir firmaya ihtiyacınız vardır. Toz toplama 

sistemlerinin etkin bir şekilde projelendirilmesi, üretilmesi 

ve uygulanması alanlarında destek verebilen Bomaksan, bu 

alanda 3'ü 1 arada destek verebilen nadir firmalardandır.”
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Çukurova Isı, yenilikçi teknolojileriyle 
enerji verimliliğini sürdürülebilir kılan 
çalışmalara imza atmaya devam ediyor. 
“Sulu Radyant Panel” ürün grubunda 
bir yılı aşkın bir süre önce İtalyan Sabi-
ana markası ile distribütörlük anlaşması 
imzalayan Çukurova Isı, sürdürülebilir 
bir dünya için enerji kaynaklarını verim-
li kullanan teknolojileri, ısıtma pazarı ile 
buluşturmaya devam ediyor. 

HEDEFİ “TASARRUF”

Müşterilerine; keşiften projelendirmeye, 
satıştan, devreye alma süreçlerine kadar 
komple sistem çözümü sunan Çukurova 

Isı, işletmelerin ısıtmadan kaynaklı enerji 
giderlerini düşürerek, tasarruf sağlama-
larını hedefliyor. 

ÇEVRECİ TEKNOLOJİ
Dünya genelinde hızla artan nüfus ve 
iklim değişikliğine paralel olarak enerji 
kaynaklarının hızla tükendiğine dikkat 
çeken Çukurova Isı Pazarlama Müdürü 
Osman ÜNLÜ, sürdürülebilir gelecek için 
ısıtma pazarında sunulacak verimli tek-
nolojilerin ve uygulamaların hayati önem 
taşıdığını vurguladı. ÜNLÜ: “Dünyada 
tüketilen enerjinin yüzde 30’u sanayi-
de  tüketiliyor. Sanayide tüketilen ener-
jinin yüzde 80’i ise ısıtma ve  soğutma 
sistemlerinde kullanılıyor. Endüstriyel 
tesislerde enerji kaynaklarını akıllı ve ve-
rimli kullanan ısıtma  teknolojileri tercih 
ederek yüzde 65’lere varan oranda ener-
ji tasarrufu  sağlamak mümkün. Böylece 
işletmelerde fazla enerji tüketimine bağlı 
olarak oluşabilecek CO2 emisyonunun, 
küresel bir sorun haline gelen iklim krizi 
üzerindeki  etkilerini azaltmak da müm-
kün hale geliyor. 

Kısa süre önce ürün portföyümüze da-
hil ettiğimiz “Sulu Radyant Panel” ürün 
grubuyla da  en az çevresel etkiyle ve en 
yüksek verimle, işletmelerde konforlu ve 
tasarruflu ısıtma sağlıyoruz. 

ISITMADA YÜZDE 30 DAHA VERİMLİ 
Isı transferi, ışınım yolu ile sağlanan 
“sulu radyant panel”lerden çıkan ışınlar, 

ısı transferi hava ile sağ-
lanan sistemlerden farklı 
olarak hava hareketle-
rinden etkilenmiyor. EN 
12831 standardına uygun 
olarak geliştirilen sulu rad-
yant paneller, doğrudan 
ortamdaki makinelere, 
insanlara ve zemine çarpa-
rak, ısı enerjisine dönüşüyor 
ve ışınların, tüm alan içeri-
sine eşit olarak dağılmasıyla 
da ısıtmada maksimum kon-
for elde ediliyor. Bu çalışma 
prensibi sayesinde hissedilen 
sıcaklığın, gerçek sıcaklıktan 
fazla olması ise enerji verimli-
liğini klasik sistemlere göre yüzde 30’lara 
varan oranlarda artırıyor. 

SAĞLIKLI ISITMA
Sulu radyant panellerde ısıtma esnasında 
hava sirkülasyonu olmayışı ise ortamdaki 
virüs ve tozların taşınmasını önlüyor. Bu 
sayede ortamdaki konfor şartları sağlıklı 
bir şekilde sağlanıyor. 

KULLANICI DOSTU 
Kullanıcı dostu olması sayesinde işlet-
melere uygulamada da avantaj sağlayan 
“sulu radyant panel”ler, 10 bin metrekare 
bir tesise bir hafta veya on gün içerisinde 
uygulanabiliyor. Radyant paneller, tavana 
monte edildiği için de çalışma sahasında 
ekstra yer kaplamıyor. Ayrıca işletmede de 
kolay kullanım imkânı sunuyor. 
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İklimlendirme sektörünün öncü mar-

kalarından DemirDöküm, Meslek Liseli 

öğrencilere desteğini sürdürüyor. Geride 

bıraktığı 68 yılda Türk sanayisinin gelişi-

mine katkılarda bulunarak, birçok yeni 

yatırımı hayata geçiren, tüketicisini üstün 

teknolojiyle buluşturan, iklimlendirme 

konusunda kaliteyi yükselten ve sektö-

rün geleceğine eğitim alanında yatırım 

yapan DemirDöküm, başarılı girişimleriy-

le adından söz ettirmeye devam ediyor. 

Gençlerin iklimlendirme sektörüne ilişkin 

hedeflerini kendinden emin bir şekilde 

gerçekleştirebilmesi hedefiyle ilerleyen 

DemirDöküm; 34 şehirde 60’tan fazla 

meslek lisesinde hayata geçirdiği kombi 

dağıtımıyla öğrenim gören yüzlerce öğ-

rencinin edindikleri teorik bilgileri prati-

ğe dökmelerine yardımcı olacak. Sektö-

rün geleceğinde büyük bir öneme sahip 

olan bu proje ile marka, aynı zamanda 

bu alana deneyimli ve bilgili ekiplerin ka-

zandırılmasında da etkin bir şekilde rol 

oynayacak.

“GENÇLERİMİZİN BİLGİ, BİRİKİM VE 

HEYECANLARINA İHTİYACIMIZ VAR”

Her geçen yıl küresel konumunu güçlen-

diren ve ülkeye sağladığı katma değeri 

artıran Türkiye iklimlendirme sektörünün, 

gençlerle büyümeye devam edeceğini be-

lirten DemirDöküm CEO'su Alper Avdel; 

“Teknik ve mesleki eğitim alan öğrencile-

rimizin eğitimlerine katkıda bulunmak ve 

laboratuvar koşullarının iyileştirilmesine 

destek olmaktan mutluyuz. Türkiye'nin 

en önemli sektörlerinden biri konumuna 

ulaşan iklimlendirme alanında bugünkü 

konumumuzu, gençlerimizin yenilikçi ba-

kış açısıyla daha da yukarılara taşıyacağı-

mıza inanıyoruz. Kaliteli ürünlerimizin ve 

hizmetlerimizin sürdürülebilir olması için 

gençlerimizin bilgi, birikim ve heyecanları-

na ihtiyacımız var. Alanımızda elde ettiği-

miz başarıyı sürekli kılmak için üzerimize 

düşen görevleri yerine getirmeye, sektör-

de yerini almaya hazırlanan gençlerimizin 

henüz meslek hayatına atılmadan dona-

nım kazanmasına destek olmaya devam 

edeceğiz” dedi.

“KARİYERLERİNİN BAŞINDA 

ÖĞRENCİLERİMİZİN YANLARINDA

 OLMAMIZ ÇOK DEĞERLİ”

Bu projenin gençlerin mesleki deneyim 

kazanmasında katkısı olacağını belir-

ten Avdel şöyle konuştu: “İşimize olan 

inancımız ve öğrenme aşkımız ile her yıl 

başarı çıtamızı daha da yükselterek iklim-

lendirme sektörüne ve Türkiye'ye birçok 

ilki kazandırmaya devam ediyoruz. Bu 

süreçte Teknik ve Meslek Liseli gençle-

rimizin hep yanında olduk. Meslek Liseli 

11'inci sınıf öğrencilerimizin Isıtma Tesi-

satı, Doğal Gaz Bina İçi Tesisatı ve Gaz 

Yakıcı Cihazlar kitaplarıyla 6 yıldır eği-

timlerinde yanlarındaydık. Kariyerlerinin 

başında yanlarında olabilmek bizler için 

çok değerli. Artık öğrendiklerini prati-

ğe dökerlerken de yanlarında olacağız. 

Önümüzdeki süreçte Teknik ve Meslek 

Liseleri Genel Müdürlüğü ile birlikte 

kombi gönderimi yaptığımız okulların 

bazılarında pilot uygulamalar yapmayı 

hedefliyoruz. Gençlerimize tesisat tekni-

ği, ısıtma-soğutma sistemleri, yenilenebi-

lir enerji sistemleri hususunda eğitimler 

vermek de planlarımız arasında.”
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Kış mevsiminin iyiden iyiye hissedildiği bugünlerde faturalardaki 
tutarları azaltmak adına alınan tasarruf önlemleri sıkça konuşu-
luyor. Özellikle mevsim geçişlerinde değişen hava koşulları karşı-
sında evin sıcaklığını ideal ölçüde tutmak için pratik bir yol sunan 
klimalar, sadece ısıtmak için değil, temiz hava solumak için de çok 
güçlü bir alternatif olarak dikkat çekiyor. Ancak burada akıllara 
gelen ilk soru elektrik faturaları oluyor. İklimlendirme sektörünün 
dünya devi Daikin’in uzmanları, evinizin ısısını artırırken faturanızı 
düşürmenin püf noktalarını anlatıyor. 

YALITIMI MUHAKKAK YAPTIRIN 
Bir yerde doğru yalıtım olmadığı sürece ısıtmada verim alınama-
yacağına dikkat çeken Daikin uzmanları, “Mekanın yalıtımını 
yaptırın, pencere ve kapılarınızın hava sızdırmasını engelleyin ve 
kapalı tutun.” dedi. Klima montajının da önemli olduğunu be-
lirten uzmanlar, “Klimanızın montajının doğru yapıldığına emin 
olun. Mekanın büyüklüğüne uygun olmayan ve yanlış monte edi-
len cihazlar hem daha çok enerji harcar hem de arıza gösterir.” 
şeklinde konuştu. 

YILDA BİR BAKIM ŞART 
Teknolojik üstünlüğü, Ar-Ge ve inovasyona verdiği önemle iklim-
lendirme sektörünün standartlarını belirleyen Daikin’in uzmanları, 
yetkili servislerce sağlanan klima bakımlarının cihazların ömrü-
nü uzattığını söylerken hem de enerji tasarrufu açısından büyük 
avantajlar sağladığını ifade ediyor. Klimaların bakımlarını yılda en 
az 1 kere yaptırmak, cihazın ilk günkü gibi verimli çalışmasına ola-
nak verirken aynı zamanda bir dizi avantajı da beraberinde geti-
riyor. Filtresi tıkalı klimaların performansının düştüğünü belirten 
Daikin uzmanları, böyle bir durumda cihazın kullandığı elektrikle 
doğru orantılı olarak ısıtma-soğutma yapamayacağını, bunun da 
gereksiz yere elektrik faturasına yansıyacağını belirtiyor.  

KLİMA SEÇİMİNDE KALİTEDEN ÖDÜN VERMEMEK ÖNEMLİ
Klima alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken konular hak-
kında bilgi veren Daikin uzmanları, “Bu işin birinci kuralı kalite-

den ödün vermemektir.” uyarısı yaptı. Konfor ve tasarruftan taviz 
vermeden serinlemenin mümkün olduğunu vurgulayan uzmanlar, 
“İlk kez klima alıyorsanız, fiyatı elbette sizi etkileyecektir. Ancak 
kullanmaya başladıktan sonra tasarımı, performansı, enerji tasar-
rufu, sessiz çalışması gibi özellikler de çok önemli olacak.” hatır-
latmasında bulundu. Klimadan tam verim alabilmek için klimanın 
kurulacağı alanın metrekaresi, izolasyon durumu, cephesi, cam-
ların durumu gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan 
Daikin uzmanları, montaj öncesinde keşfe gelecek uzmanların 
bunlara çözüm sunabileceğini kaydetti.
 
1°C’LİK FARKLA YÜZDE 5 İLE YÜZDE 10 ARASINDA 
ENERJİ TASARRUFU 
Günümüzde önemi giderek daha da artan enerji verimliliği konu-
suna değinen uzmanlar, “Bu konuda yapmanız gereken tek şey; 
A++ ve üzeri enerji sınıfı ya da inverter teknolojisine sahip bir ci-
hazı tercih etmek. Bu sayede hem faturalarınız kabarmaz hem de 
klimanız düşük enerji sarfiyatı yaptığı için çevrenin korunmasına 
katkıda bulunursunuz.” önerisinde bulunuyor. Enerji verimliliği ko-
nusunda doğru kullanımın önemini bir kez daha vurgulayan Dai-
kin uzmanları, klima kullanımında 1°C’lik farkla yüzde 5 ile yüzde 
10 arasında enerji tasarrufu sağlanabileceğine dikkat çekti.
 
ISI POMPALI KLİMALAR FATURALARDA FARK YARATIYOR
Isı pompalı bir klimanın halen enerji verimliliği en yüksek, maliyet 
açısından ise en etkin ısıtma yöntemi olduğunu aktaran uzmanlar, 
“Mekanınıza uygun klimayı seçer, doğru kullanım ve bakım ku-
rallarına da uyarsanız, soğuk kış aylarında klimanız ile konforlu bir 
ortam yaratabilirsiniz. Üstelik yanlış kanının aksine pahalı olmaz, 
tam tersi bütçe dostudur. Çünkü ısı pompalı bir klima, ısı enerji-
sinin büyük bir kısmını dışarıdaki havadan alarak gerçekleştirir.” 
ifadelerini kullandı. 
 
ELEKTRONİK TERMOSTAT İLE SICAKLIĞI KONTROL 
ETMEK VERİMİ %30 ARTIRIYOR
Evlerde oda sıcaklıklarını kontrol edebilmek, özellikle kış aylarında 
önemli olan konu başlıkları arasında yer alıyor. Daikin uzmanları, 
elektronik termostat ile sıcaklığı kontrol etmenin verimi yüzde 30 
civarında artırarak tasarruf sağlayacağını belirtiyor. Programlama 
modu olan klimaların tercih edilmesini öneren uzmanlar, şunları 
anlatıyor: “Klimanızı ortamda bulunmadığınız zamanlarda ka-
panmasını ve bulunduğunuz zamanlarda açılmasını sağlayacak 
şekilde programlayın. Klimanızı akıllı kontrol sistemlerinize enteg-
re edin. Böylece evde olun veya olmayın, cep telefonunuzdan kli-
manızın kontrolünü istediğiniz zaman sağlayın.”
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Günümüzde enerji tüketiminin azaltıl-
ması ve sürdürülebilir enerji yönetimi po-
litikalarının uygulanması, dünyanın gele-
ceğine en büyük yatırımlardan biri olarak 
kabul ediliyor. Küresel ısınmanın yarattığı 
hasarın önüne geçmek adına alınacak bi-
reysel önlemler ise giderek daha önemli 
hale geliyor. Isıtma-soğutma sektöründe 
35 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren 
E.C.A.’nın sürdürülebilirliğe katkı sağ-
layan ürünleri, kullanıcısına da enerji 
tasarrufunun en pratik halini sunuyor. 
Yoğuşmalı kombiler, Felis Kazan, Poly ve 
Circle oda termostatları ve Spylos serisi 
duvar tipi klimayla enerji verimliliğini üst 
düzeyde tutan E.C.A., kullanıcı bütçesine 
katkı sağlama noktasında da maksimum 
hassasiyet sağlıyor.

YOĞUŞMALI KOMBİLER İLE KABARIK 

FATURALARA SON

Kış mevsiminde yaşam alanlarının ısın-
ması için gereken enerjiyi yoğuşma-
lı kombiler ile sağlayan E.C.A., yüzde 
107,5 verimle çalışarak tasarrufu müm-
kün kılıyor. Sıcaklık ayarının düşük tu-
tulması sayesinde yakıt tasarrufu imkanı 
veren yoğuşmalı kombi, düşük NOx ve 

CO2 emisyonları sayesinde ise sürdürüle-
bilirliği sağlayıp karbon ayak izini küçül-
tüyor. Ürünün ErP yönetmeliğine uygun 
A enerji verimlilik sınıfı yapısı, faturaları 
daha ekonomik kılıyor.

DÜŞÜK ATIK GAZ EMİSYONU İLE

ÇEVRECİ ÇÖZÜM: FELIS KAZAN

Merkezi ısıtma sistemleri için, E.C.A. 
Ar-Ge merkezi tarafından tasarlanan ve 
geliştirilen Felis kazanlar, düşük atık gaz 
emisyon değerleri ile çevreci ve Avrupa 
normlarını sağlayan yüksek verimlilik 
sağlıyor. Felis serisi kazanların en önem-
li özelliği ise E.C.A. Ar-Ge mühendisleri 
tarafından geliştirilen entegre baca kla-
pesi sayesinde daha küçük baca çapı ve 
düşük baca maliyeti ile tasarruf ve ilk 
yatırım avantajı sağlaması. Felis kazan-
lar yüzde 19’a varan modülasyon oranı 
sayesinde, ihtiyaç yoğunluğuna göre gaz 
tüketim oranını ayarlayarak mevsim ge-
çiş aylarında büyük tasarruf sağlıyor.

CEP YAKMAYAN DOĞA DOSTU 

ISI YÖNETİMİ

E.C.A., soğuk havalarda kombilerin daha 
verimli çalışması için geliştirdiği Poly ve 

Circle oda termostatları ile ortamın sı-

caklığını sabit seviyede tutuyor. Tasarruf 

özelliğiyle öne çıkan oda termostatları 

fazla yakıt tüketiminin önüne geçtiği için 

ısınma giderlerini düşürerek ev ekono-

misini destekliyor. Kombi ve kazan ısıt-

ma ürünlerine bağlanan ürünler gerek 

konut tipi bireysel kullanımlarda gerekse 

ofis gibi ticari alanlardaki merkezi sistem 

uygulamalarında ısıtma cihazlarının ça-

lışmasını düzenleyerek bu alanların ideal 

biçimde ısıtılmasına yardımcı oluyor.

ÇEVRE DOSTU PROFİLLE 

SÜRDÜRÜLEBİLİR SOĞUTMA

E.C.A.’nın doğayı ve insanı düşünen 

Spylos serisi duvar tipi kliması, ErP yö-

netmeliğine uygun A++ enerji verimlilik 

sınıfı yapısıyla ve içerdiği inverter donanı-

mıyla soğutma konforunu artırıyor, enerji 

tüketimini azaltıyor, ortalama tüketim 

değerleri ile kullanıcısının 

yüzünü güldürüyor. Ge-

lişmiş kompresor fre-

kansı sayesinde sessiz 

çalışma kabiliyeti olan 

Spylos, R32 soğutucu 

gaz ile yüksek verimli, 

sürdürülebilir ve çevre 

dostu bir profil çiziyor.  

cısının 

e-
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Han Enerji, sürdürülebilir büyüme stratejileri kapsamında, ya-

rım asrı aşkın süredir Türkiye’de güvenli ve verimli brülör tek-

nolojilerinin öncüsü olan Gökçe Brülör’ü bünyesine kattı.

 

Han Enerji Yönetim Kurulu Başkanı H. Ahmet İlhan ve Gökçe 

Brülör Yönetim Kurulu Başkanı Eren İnönü’nün katılımlarıyla 

13 Ocak’ta Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de 

düzenlenen imza töreninde, Han Enerji’nin Gökçe Brülör’ü sa-

tın alma sürecinin detayları ve hedefleri basınla paylaşıldı. 

“YENİ YATIRIMIMIZ, UZUN SOLUKLU STRATEJİMİZİN 

İLK ADIMI”

Törende yaptığı konuşmada, Türkiye ısıtma sektörünün köklü 

kuruluşlarından Gökçe Brülör’ün hisselerini devralmış olmak-

tan dolayı mutlu olduklarını belirten Han Enerji Yönetim Kurulu 

Başkanı H. Ahmet İlhan, bu satın alma ile faaliyet gösterdikle-

ri alanları da genişlettiklerini ifade etti: “Bu yeni yatırımımızı, 

uzun soluklu büyüme stratejimizin ilk adımı olarak görüyoruz. 

Global ölçekte yaşanan ve etkileri ülkemizde de hissedilen zor-

layıcı ekonomik şartlara rağmen hiç tereddüt etmeden böyle 

bir satın alma sürecini başlattık. Çünkü biz, “ülkemiz kazanır-

sa, biz de kazanırız” anlayışını kendimize prensip edindik. 

“SEKTÖRDEKİ PAYDAŞLARIMIZ ADINA 

DEĞER YARATMAYI AMAÇLIYORUZ”

Isıtma sektöründe 40 yıla dayanan tecrübemizi, brülör pazarı-

nın büyüme potansiyeli ile birleştirerek, hayata geçirmiş oldu-

ğumuz bu önemli yatırımla sektördeki tüm paydaşlarımız adına 

değer yaratmayı amaçlıyoruz. 

Önümüzdeki süreçte şirket vizyonu ve misyonunu yeniden 

oluşturarak, tüm ekibimizle birlikte, emin adımlarla ortak he-

deflerimize doğru yürümek istiyoruz.
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“GELECEK İÇİN TEKNOLOJİ”

Bildiğiniz üzere hem dünyada hem de ülkemizde, enerji verim-

liliği ve çevre duyarlılığı konusunda ciddi bir bilinçlenme söz 

konusu. Ayrıca Binalarda Enerji Performansı (BEP) yönetmeliği 

ve Enerji ilişkili Ürünler ( ERP) direktifinin de etkisiyle düşük 

emisyon oranına sahip ürünler öne çıkmış durumda. Dolayı-

sıyla “Gelecek İçin Teknoloji” vizyonuyla Gökçe Brulör çatısı 

altında da öncelikle müşterilerimize enerji verimliliği sunan ve 

ilk yatırım maliyetini optimum bir seviyede tutan ürünlerin ge-

liştirilmesi süreçlerine önem vereceğiz. Bu kapsamda AR-GE 

ve teknoloji yatırımlarımıza hız vererek, yenilikçi bakış açısı ile 

markayı daha da büyütmeyi ve Gökçe Brülör’ü global ölçekte 

ileri brülör teknolojileri üreten bir şirkete dönüştürmeyi hedef-

liyoruz. Ülkemizin uluslararası piyasalardaki gelişimini destek-

leyecek bu çalışmalarımızın sonucunda da önümüzdeki 5 yıllık 

süreçte Gökçe Brülör’ün yurt içindeki pazar payını yükseltmeyi 

ve daha pek çok başarıya imza atmayı planlıyoruz. İhracatımı-

zı arttırabilmek adına hedef pazarları belirleyip, bu pazarlarda 

marka konumlandırma çalışmalarını hızla başlatacağız.

Müşteri odaklı yönetim anlayışı, satış sonrası hizmetlerde de 

yüksek müşteri memnuniyetini zorunlu kılıyor. Bu çerçevede 

teknik servis sayımızı artırarak, ülkemizin en ücra köşesinde 

kullanılan bir ürünümüze dahi çok kısa zamanda hizmet vere-

bilmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 

Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Gökçe Brülör 

Yönetim Kurulu Başkanı Eren İnönü ise konuşmasında Gökçe 

Brülör’ün emin ellere teslim edildiğini ifade etti: “Gökçe Brülör 

58 yıllık geçmişiyle ülkemizde ısıtma sektörüne hizmet veren 

köklü firmalardan biridir. Bu zamana kadar çalışanlarımıza ve 

ülkemize olan sorumluluk bilincini yerine getirmiş olmanın gu-

ruru içinde artık bayrağı, Han Enerji şirketine ve Ahmet İLHAN 

Bey’e devrediyoruz. 

Ahmet İlhan Bey’in liderliğindeki yeni yönetimin; misyonu, ısıt-

ma sektöründeki engin tecrübesi ve kuvvetli mali yapısı ile 58 

sene evvel Necmettin Gökçe Bey’in temelini attığı bu yapıyı, 

çok daha ileri seviyelere taşıyacaklarına olan inancımız tamdır” 

diyerek sözlerini tamamladı.  
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Frascold Kuzey Batı İtalya Bölge Satış Mü-
dürü Nika Bagdasarian: "Günlük olarak 
tükettiğimiz gıdaların çoğu sofralarımıza 
ulaşmadan önce soğuk zincirin birçok aşa-
masından geçer. Bu ifade, ürünlerin hasat 
edildiği, avlandığı veya kesildiği andan evi-
mize ulaşana kadar izlediği yolu ifade eder. 
Amaç, hijyen standartlarına uyumu ve gıda 
güvenliğini teşvik ederken, duyusal ve este-
tik özelliklerini korurken gıdaları korumaktır.

Malların en iyi kalitesini sağlamak için bu 
nedenle zincir boyunca kullanılan soğutma 
sistemlerinin yüksek performanslı ve verimli 
olması çok önemlidir. Bu anlamda sabit ve 
kontrollü sıcaklıkların korunmasına yardım-
cı olan kompresörler, gıdaların tazeliğini 
sağlamada vazgeçilmez bileşenler arasında 
öne çıkmaktadır. Frascold Kuzey Batı İtalya 
Bölgesi Satış Müdürü Nika Bagdasarian ile 
konuyu derinlemesine inceleyelim.

∂ Avrupa Yeşil Anlaşması, iklim 
 değişikliğinin azaltılması için iddialı 
 2050 hedefleri belirliyor. Benzer şekilde, 
 UNEP “Gıda İsrafı Endeksi” Raporu, 
 gıda israfı ile iklim değişikliği arasında 
 bir ilişki olduğunu göstermektedir. 
 Doğru bir soğuk zincir bu hedeflere 
 ulaşmayı ne kadar olumlu etkiler?

Gıda israfına ilişkin güncellenmiş veriler en-
dişe vericidir: FAO, her yıl dünyada üretilen 
gıdanın yaklaşık üçte birinin israf edildiğini 
tahmin etmektedir. Çevresel olmakla birlik-
te, ekonomik ve sosyal sonuçları olan önem-
li somut bir sorundur. Gıda atıklarının berta-
rafı, aslında, küresel olarak sera gazlarının 
%8 ila %10'unu oluşturmakta ve böylece 

iklim krizini ağırlaştırmaktadır. Bu anlamda 
doğru bir soğuk zincir, en son teknolojile-
rin benimsenmesi sayesinde fark yaratabi-
lir ve bu bağlamda Frascold kompresörleri 
tedarik zincirindeki aktörlerin her ihtiyacını 
karşılamak için geçerli bir müttefiktir. Ürün-
lerimiz iki görevi yerine getirmeye katkıda 
bulunur: gıdanın en iyi şekilde korunmasını 
sağlamak, gıda israfını önlemek ve atmosfe-
re emisyonları sınırlamaktır. Uluslararası pa-
zardaki kapsamlı bilgi birikimi, sürekli yenilik 
süreci ve Ar-Ge'ye yapılan sürekli yatırımlar 
sayesinde, piyasadaki en geniş tekliflerden 
birini sunuyoruz. Güvenilirliği, esnekliği ve 
eko-sürdürülebilirliği bir araya getirerek, 
aslında tek sistemli, çoklu kompresörlü ve 
kademeli sistemlerdeki uygulamalar için 
çok düşük çevresel etkiye sahip çözümleri 
destekliyoruz.

∂ Soğuğu korumak için kaliteli bir 
 kompresör seçmek ne kadar önemlidir?

Yüksek performanslı bir soğutma sistemi-
nin etkin tasarımı için kaliteli bir kompre-
sör seçmek çok önemlidir, çünkü sıcaklık 
değişimlerini önlemeye katkıda bulunur, 
ürünleri patojenler tarafından kontaminas-
yondan korur ve daha uzun raf ömrü sağlar. 
Bu bağlamda, soğuk zincirin en büyük zor-
lukları arasında, endüstriyel soğutma için 
sistemlerin tasarımını vurguluyoruz, bu ne-
denle gıdaların işlenmesi ve depolanmasına 
adanmıştır. Örneğin, taze sebzeler, meyveler 
ve etler 0°C ile 5°C arasında, süt ürünleri ve 
tütsülenmiş etler ise 0°C civarında olmalıdır. 
Dondurulmuş ürünler için ise -20°C ve üzeri 
düşük sıcaklıkları garanti eden çözümlere 
ihtiyaç vardır. Bu gıdaların, iç ve dış sıcak-
lık farkı nedeniyle yüksek dağılımlar içeren 
hassas yükleme ve boşaltma aşamalarında 

bile sabit bir sıcaklığın korunmasını gerek-
tirdiğini göz önünde bulundurmak önem-
lidir. Bu anlamda, Frascold, güvenilirlik ve 
dayanıklılık açısından en yüksek standartla-
ra uyarken optimum performans sağlayan 
sürekli genişleyen kompresör yelpazesiyle 
bu ihtiyaçları karşılar. Bu bağlamda kompre-
sörlerin %100'ü hat sonunda test edilmek-
te ve elektrik, mekanik ve salmastra olmak 
üzere üçlü teste tabi tutulmaktadır. Son ola-
rak, Frascold'un daha fazla katma değeri, 
düşük çevresel etkiye sahip üretim tesisle-
rinin inşası için müşterilerle birlikte çalışan 
Yetkinlik Merkezimizin profesyonellerinin 
yanı sıra en yeni ürünler ve teknolojiler sa-
yesinde referans sektörünün derinlemesine 
bilgisidir. Proaktif yaklaşımımız aslında her 
talebe cevap verebilmek için özel çözüm-
ler üretmeyi amaçlamaktadır. İşbirliği aynı 
zamanda tasarım aşamasındaki stratejik 
danışmanlıktan satış sonrası desteğe ka-
dar sürekli destek sağlamayı da hedefliyor. 
Başarılı olduğu kanıtlanmış ve yıllar içinde 
kurulan sayısız uzun süreli ortaklıklar tara-
fından kanıtlanan bir seçimdir.
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Yatılım sektörünün lider markası İzocam, ısı yalıtımında kalınlı-
ğın önemine dikkat çekti… Konutlarda konforlu bir ısınma elde 
ederken, doğalgaz faturalarını minimuma indirmenin yolu kalın 
yalıtımdan geçiyor. Kalın yalıtım deyince de “U değeri”nden 
bahsetmek gerekiyor. “U değeri”, yalıtım ürünlerinin toplam ısıl 
geçirgenlik katsayısı anlamına geliyor ve her malzemeye göre de-
ğişkenlik gösteriyor. 

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, ülke olarak enerji verimli-
liğinde asıl sıçramayı “U değerleri”nin artırılmasıyla gerçekleşti-
rebileceğimizi vurguladı. Paris Anlaşması’ndaki gibi uluslararası 
taahhütlerin yerine getirilmesi için öncelikli hedefin Türkiye’deki 
binaların daha az enerji harcayan çevre dostu bir yapıya kavuş-
muş olması gerektiğini belirten Murat Savcı, “Gelişmiş ülkelerde 
tanımlanmış standartlarla, ülkemizde tavsiye edilen uygulamaları 
mukayese ettiğimizde, ülke olarak U değerlerimizin iyileştirilmesi 
gerekliliğini açıkça görüyoruz” dedi. 

Ülkemizde TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı’ndaki sınır 
değerler doğrultusunda belirlenmiş olan ısı yalıtım kalınlıklarını daha 
da artırmamız gerektiğini kaydeden Savcı, “Şu anda standartlara 
uygun yalıtımlı binalarda yıllık enerji sarfiyatı metrekare başına 120 
- 150 kw düzeyinde. Bina enerji verimliliği konusunda gelişmiş ülke-
lerde birim metrekare/yıl olarak enerji tüketimi 30-50 kw olarak be-
lirlenmiş durumda. Bina tasarlanırken, bu binanın ısıtma ve soğut-
maya yönelik birim metrekaredeki yıllık toplam enerji tüketiminin bu 
seviyede olması tavsiye ediliyor. Türkiye’de ise biz birim metrekarede 
yıllık 120-150 kw seviyesine uygun yalıtım yapmaya çalışıyoruz. AB 
ülkeleri ile aramızda neredeyse 4-5 kat fark var” diye konuştu.
FATURALARDA YÜZDE %60’IN ÜZERİNDE TASARRUF 
ETMEK MÜMKÜN
Yalıtım sayesinde ev ve ülke bütçesine önemli meblağlarda katkı 
sağlanacağının altını çizen İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, 
2020 sonu itibariyle Türkiye’deki 10 milyona yakın bina stokunun 
iyimser bir tahminle sadece yüzde 20’sinin TS 825 Binalarda Isı 
Yalıtım Yönetmeliğine uygun şekilde yalıtılmış olduğunu kaydetti. 
Tükettiğimiz enerjinin yarısından fazlasını dışarıdan ithal eden bir 
ülke olarak enerji verimli şehirlerin ülke ekonomisine de katkısının 
büyük olacağını ifade eden Savcı, “Türkiye’ye baktığımızda 2019 
yılında enerji ithalatımızın 41,2 milyar dolar ile 202,7 milyar dolar-
lık toplam ithalatın %20,3’ünü teşkil ettiğini görüyoruz. 2020 yı-
lının ilk 9 ayında ise enerji ithalatımızın 21,5 milyar dolar ile 156,2 
milyar dolarlık toplam ithalatımızın %13,7’sini oluşturmuş. Bu dü-
zeyiyle enerji ithalatının, dış ticaret açığımızın en önemli kısmını 
teşkil ettiğini söyleyebiliriz. Yine Türkiye İstatistik Kurumu verileri-
ne baktığımızda, Türkiye'nin enerji ithalatı faturası 2021 yılının ilk 
çeyreğinde 8 milyar 695 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiş. 

Son 10 yılda toplam enerji ithalatının ülke ekonomisine maliyeti 
450 milyar doların üzerinde… Tükettiğimiz enerjinin yarısından 
fazlasını dışarıdan ithal ediyoruz. Cari açığı daha düşük seviyelere 
indirmek ve enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için enerji ve-
rimliliği ve iyi yalıtım uygulamaları şart” diye konuştu.
Yalıtımın, ilk yatırımı yapınca kendi kendini ödeyen ve kendi kendi-
ne kazandıran bir sistem olduğunu vurgulayan Savcı, “Yalıtım için 
harcanan para kaybolmuyor, milli ekonomiye geri dönüyor. Yönet-
meliklere göre uygulanan ısı yalıtımı sayesinde, yalıtımsız bir binaya 
göre en az yüzde 60 enerji tasarrufu elde ediliyor. Bu şekilde uygula-
malarla yapılan yalıtım sayesinde enerji giderlerini azaltabilir, karbon 
salımlarını düşürebilir ve doğayı koruyabiliriz” dedi. 

1 Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe giren Enerji Kimlik Belgesi (EKB) 
zorunluluğunun orta vadede binalarda enerji tasarrufu sağlan-
ması konusunda ciddi bir katkı sağlayacağını belirten Murat Sav-
cı, bu belgenin eski binalarda mevcut duruma göre verildiğini an-
cak yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların EKB sınıfının en 
az C sınıfı gerekliliklerini sağlamasının zorunlu olduğunu kaydet-
ti. Bu noktada binalarda kullanılacak yalıtım ürünlerinin önemine 
dikkat çeken Savcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ticari kaygıdan ha-
reketle yapılan üretimler, etkin denetimin de olmadığı ortamda, 
son kullanıcıyı tehlike ile karşı karşıya bırakıyor. Tüketicinin yalı-
tım yaptırırken buna oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Güvendiği 
markalarla yalıtım yaptırmalı, doğru kalınlıkta ve doğru malzeme 
kullandığına emin olmalıdır. Yalıtım yaptırmak isteyenlerin dona-
nımlı teknik ekibi olan, doğru malzeme seçiminde uzmanlaşmış 
bir firmayı tercih etmeleri önemli. Aksi durumda yalıtım uygula-
malarındaki detaylar gözden kaçabiliyor.”
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Teknoloji devi Mitsubishi Electric, havaların soğumasıyla birlik-
te hem kışın evin sıcaklığını kişinin beklentilerine uygun ölçüde 
tutmak isteyenlere hem de modern tasarım tutkunlarına Le-
gendera serisi klimalarıyla cevap veriyor. Yakut kırmızısı, kuzgu-
ni siyah, inci ve duru beyazı renk seçenekleri bulunan Legende-
ra serisi, yaşam alanlarına yeni bir soluk getiriyor. Üstelik yapay 
zekâ algoritmaları, gelişmiş filtre sistemleri, uzaktan kontrol 
sağlayan bulut tabanlı fonksiyonları ve kişiselleşen ihtiyaçlara 
cevap veren özelleştirilebilir çözümleriyle mevsim fark etmeksi-
zin tüm zamanlarda yaşam alanlarının ana ısıtma sistemlerin-
den biri olarak konumlanıyor.

ŞIK TASARIM VE SIRA DIŞI RENKLERİYLE 

YAŞAM ALANLARINI FARKLILAŞTIRIYOR 

Legendera serisi klimalar, kullanılan özel boyama ve kaplama tek-
nolojisiyle parlak ve elegant bir görünümle evlerde dikkati üzerine 
çekiyor. Good Design ödüllü Legendera yakut kırmızısı, kuzguni 
siyah, inci ve duru beyazı gibi dört farklı renk seçeneği ve renk 
katmanlarındaki derinlikle modern tasarımların bir parçası olarak 
dekorasyona uyum sağlıyor. Kumandaların da iç ünite renkleri ile 
aynı renkte olduğu farklı dekorasyon disiplinlerine uygun olarak 
tasarlanan seri, teknolojide estetiği üst seviyeye çıkarıyor.

YAPAY ZEKÂYLA KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ İKLİMLENDİRME, 
ÇEVREYE DOST YAKLAŞIM 
Yüksek enerji verimliliği özelliği ve gelişmiş filtre sistemiyle 
dikkat çeken Legendera serisi; sahip sahip olduğu yapay zekâ 
algoritması ve “3D i-See Sensör” isimli mekân tarama tekno-
lojisiyle ortamdaki kişilerin vücut sıcaklığını algılıyor. Mekân 
içinde doğru alana doğru yönlendirmeyi yapabilmek için tam 
fonksiyonel bir hava üfleme yapısına da sahip olan Legendera 
serisi, yapay zekâ algoritmasını altı farklı motorla kontrol edi-
len ve birbirinden bağımsız hareket edebilen altı farklı kanat 
sistemi ile destekliyor. Her kullanıcının ve mekânın farklılaşan 
beklentilerini karşılayan Legendera klimalar, kışın da evlerdeki 
ortam sıcaklığını uygun hale getirerek gereksiz kullanımlardan 
kaynaklanan enerji tüketimini önlemeye yardımcı oluyor. 

BAĞIMSIZ KANATLARI İLE ÇOK AKILLI
Tek klimayla hava akışını farklı açılara yönlendirebilmeyi sağ-
layan Legendera serisi, bağımsız çoklu kanat sistemine sahip 
olmanın avantajlarıyla yaşam alanlarında fark yaratıyor. Bir-
birinden ayrı çalışabilen bu kanatlar, odada bulunan kişilerin 
konfor seviyesine göre ayarlanabiliyor. Bu sayede tamamen ki-
şisel ihtiyaçlara bağlı olarak hava akış kontrolü bağımsız olarak 
yapılabiliyor. Aynı zamanda Mitsubishi Electric’in bulut tabanlı 
MELCloudTM teknolojisi ile birlikte kullanılabilen bu seri ister 
dışarıdayken ister koltuktan bile kalkmadan ortamın sıcaklık 
derecesini bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanarak inter-
net üzerinden kontrol edebilme özgürlüğü sunuyor. 

A SINIFI KLİMALARDAN YÜZDE 206 DAHA VERİMLİ
Çift Katmanlı Kaplama (Dual Barrier Coating) özelliği ile dikkat 
çeken Legendera serisi klimalar, kullanıcı deneyimi için pratik 
bir yol sunuyor. İç ünitede fan, ısı değiştirici ve hava yolu üze-
rine uygulanan bariyer teknolojisi, yağ ve su bazlı kirleticilerin 
birikmesini zorlaştırarak klimanın ömrünü uzatıyor. En önemlisi 
de kirleticilerin filtre üzerinde birikmesine imkân tanıyarak ci-
hazın temizliğini kolaylaştırıyor. Üstelik Plasma Quad Plus filtre 
teknolojisi, sadece 2 watt elektrik tüketiyor. A+++ enerji sını-
fı özelliğiyle sıradan A sınıfı klimalardan tam yüzde 206 daha 
fazla verimliliğe sahip olan Legendera serisi, düşük enerji ile 
yüksek performans göstermeyi başarıyor.
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Günümüzde çevre kirliliğinin artan boyutlara ulaşması ve kü-
resel ısınmanın olumsuz etkilerinin hafifletilmesi yönündeki ça-
balar CO2 salınımına neden olan enerji kaynaklarının kullanım 
sorununu gündeme getirdi. Bu nedenle de CO2 emisyonunun 
azalması, enerji tasarrufu sağlanması ve ekonomik performan-
sın ayarlanması açısından bu üç değişkenin aynı çerçevede 
değerlendirilmesi gerekiyor. İleri teknolojisi ile yeni nesil ürün 
ve sistemler geliştiren Wilo, enerji kaynaklarının akıllı ve verim-
li kullanıldığı bir dünya için çözümler sunuyor. Dijitalleşen ve 
enerji kaynaklarının verimli kullanıldığı bir dünyada, bütüncül 
çözümler sunmanın artık çok büyük bir öneme sahip olduğu-
nu belirten Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya, “Ko-
ronavirüs krizi, neredeyse bütün ülkelerde mevcut sistemlerin 
aktif analiz olanaklarını kısıtladı. Bir tarafta ayrılan kaynakların 
azalması, diğer taraftan da gerekli hijyen önlemleri nedeniyle 
genellikle yerinde denetimler yapılması engellenmiş oldu. Bu 
durum ürün ve hizmetlerimizde dijitalleştirmeyi sürdürmemiz 
konusunda bizleri teşvik ediyor. Öte yandan artan nüfus, kü-
reselleşme, teknolojik gelişmeler, refah seviyesinin yükselmesi 
ve değişen tüketim alışkanlıkları gibi etkenler dünyanın enerji 
ihtiyacını hızla artırıyor. Bu kapsamda enerji tasarrufu kavramı 
üretimden tüketime, sanayi kuruluşlarından bireylerin günlük 
yaşam alışkanlıklarına kadar tüm alanlarda büyük önem taşı-
yor. Binalarda, endüstride ve altyapı uygulamalarında bulunan 
ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin yanı sıra su temini 
ve atık su uygulamalarında kullanılan eski pompa sistemlerinin 
tükettiği elektrik miktarının, dünya genelindeki enerji tüketimi-
nin yüzde 10’una denk geldiği tahmin ediliyor.” diyerek Enerji 
Tasarrufu Haftası kapsamında açıklamalarda bulundu. 

Eski ve verimsiz pompaların yüksek verimi ve daha az ener-
ji tüketimi sağlayan ürünlerle değişimi ile C02 emisyonlarının 
sürdürülebilir şekilde azaltılmasına katkıda bulunduklarını be-
lirten Wilo Türkiye Genel Müdürü Altuğ Arkaya, “Wilo-Enerji 
Çözümleri, ürünlerimizin kullanım ömrünü kapsayan hizmet 
yelpazemizin bir parçasıdır. Bu şekilde, sorunsuz ve az bakım 
gerektiren bir çalışma performansı ile optimum enerji verimlili-
ği sağlamayı hedefliyoruz. Motorların enerji verimliliğinin yanı 
sıra, pompa sisteminin tasarımı da enerji tasarrufu potansiye-

li açısından önemli bir rol 
oynuyor.  Doğru seçim ol-
madan bu potansiyele tam 
olarak ulaşılması müm-
kün değildir. Wilo-Enerji 
Çözümleri hizmetimiz ile 
müşterilerimizi kontrolsüz 
pompaların yerine yüksek 
verimli pompalar kullan-
maları konusunda teşvik 

ediyoruz. Bunun hem ekonomik hem de sürdürülebilir bir et-

kisi var. Bir pompa değişimi, son kullanıcının elektrik tüketimi 

maliyetlerinde yüzde 90’a kadar tasarruf sağlayabiliyor. Elektrik 

tüketiminin azaltılması sonucunda CO2 emisyonunda azalma 

elde ediliyor ve böylece iklim zararsız bir ekonominin gelişmesi-

ne katkı sağlanıyor. Bu kapsamda 2021 yılında Türkiye genelin-

de yüze yakın enerji çözümü projesi gerçekleştirerek tesislere, 

enerji verimliliği yüksek ürünlerimiz sayesinde elde edebilecek-

leri enerji tasarrufu analizlerini raporladık.” dedi.

Wilo Grup olarak tüm dünyaya yönelik sürdürülebilirlik strate-

jimizde yüksek verimli pompalarımızdan faydalanarak yılda en 

az 1,8 TWh enerji tasarrufu elde edeceğimizin sözünü verdik-

lerini belirten Arkaya; “Bunu sağlamamıza yardımcı olacak et-

kenlerden biri, Avrupa dışında yüksek verimli ürünlere yönelik 

giderek artan talep, diğeri ise giderek daha verimli hale gelen 

teknolojilerdir. Bu sayede, Wilo Gurup olarak 2025 yılına kadar 

50 milyon tonun üzerinde kümülatif bir CO2 azaltımı ile elde 

etmeyi ve akıllı ürün portföyümüzü genişleterek yıllık net satış-

larımızdan en az yüzde 15 büyüme sağlamayı hedefliyoruz.” 

açıklamalarında bulundu. 

Ar-Ge çalışmalarımızın temelinde verimli teknolojilerle çevre ve 

kullanıcı dostu ürünler geliştirmek yatıyor diyen Arkaya, “Bir-

leşmiş Milletler ve Bloomberg'ün "50 Sürdürülebilirlik ve İklim 

Lideri"nden biri olarak iklim değişikliği karşısında su yönetim 

sistemlerinin verimliliğini artırarak dünya çapında insanların 

daha iyi yaşam standartlarına ulaşmasına destek oluyoruz. 

Ürünlerimiz, sistemlerimiz ve çözümlerimiz dünyanın her ye-

rinde insanlara verimli ve iklim dostu bir şekilde su sağlamaya 

katkıda bulunuyor” dedi. 
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Samsung, kişiselleştirilmiş ve 
bağlantılı ev hizmetlerine anın-
da erişim sağlayan yeni çözü-
mü Home Hub’ı tanıttı. ‘Home 
Hub’, kullanıcıların yenilikçi ve 
tablet tarzı dokunmatik ekranlı 
bir cihaz üzerinden tüm ev alet-
lerini yönetilebilmesine imkan 
sunuyor. Cihaz, akıllı ev aletleri 
arasında gelişmiş bağlantı oluş-
turarak kullanıcıların ihtiyaçları-
nı anlamak ve doğru çözümleri 
otomatik olarak sunmak üzere 
yapay zekâ desteği ve Smart-
Things uygulamasını kullanıyor. 
Bu sayede kullanıcılar, evdeki 

herkesin erişebileceği payla-
şımlı bir cihaz üzerinden ev 
işlerini ve sorumluluklarını 

düzenleyebiliyor.

DAHA GENİŞ BİR BAĞLI CİHAZ YELPAZESİ 

Evin her köşesindeki akıllı ev aletlerine bağlanan Samsung 
Home Hub ile kullanıcılar günlük rutinlerini yönetebilirken, ev-
lerinin günlük bakımını tek bir cihazdan gerçekleştirebilecek. 
Bir ev kumandası olarak evin tamamında bağlantılı ve kapsamlı 
bir kontrol sistemi sunan Home Hub, her işin üstesinden kolay-
ca gelebilmeyi sağlıyor. Samsung Home Hub, piyasaya sürüldü-
ğü andan itibaren Samsung akıllı cihazlar da dahil olmak üzere 
‘SmartThings’ ekosistemindeki tüm cihazlara bağlanabilecek. 
Çok yakında akıllı evlerin aydınlatma ve kilit sistemleri gibi di-
ğer ürünlere de doğrudan bağlanmak mümkün olacak.

YAPAY ZEKA VE SMARTTHİNGS İLE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ

DENEYİMLER

Yapay zeka destekli çok çeşitli ve kişiselleştirilmiş SmartThings 
hizmetleri ilk defa Samsung Home Hub ile birleştirilerek tek bir 
cihaz üzerinden yönetilebiliyor. Söz konusu SmartThings hiz-
metleri yemek pişirme, giysi bakımı, evcil hayvan, hava, enerji 
ve ev bakım sihirbazı özelliklerinde kullanılabiliyor. 

‘SmartThings Cooking’, akşam yemeği hazırlamayı daha pra-
tik hale getirmek için Family Hub™ üzerinden haftalık yemek 
planında arama yapmaya, öğünleri planlamaya, malzemeleri 
satın almaya ve yemek hazırlamaya yardımcı oluyor. Çamaşır 
yıkama zamanı geldiğinde SmartThings Giysi Bakımı, Bespoke 
Çamaşır Yıkama ve Kurutma Makinesi ile Bespoke AirDresser 
gibi cihazlara bağlanarak giysiler için malzeme tipi, kullanım 
biçimi ve mevcut sezona göre özelleştirilmiş bakım seçenekleri 

sunuyor. SmartThings Pet, 
Bespoke Jet Bot™ AI+ üze-
rindeki akıllı kamera ile evcil 
hayvanları kontrol etmeyi 
sağlarken, ev ortamını on-
lar için daha konforlu hale 
getirmek üzere klima ayarı 
yapmaya olanak tanıyor.

‘SmartThings Air’ evin hava 
kalitesini yönetmek üzere 
klimalar ve hava temizleyi-
cilere bağlanabiliyor ve nemi 
otomatik olarak nem azalta-
biliyor. Enerji tasarrufu sağla-
mak için de, Samsung Home 
Hub üzerindeki SmartThings 
Energy  kullanım detaylarını 
analiz ederek  yapay zeka 
destekli ‘Güç Tasarrufu’ 
modunu kullanıyor ve 
fatura miktarını azaltıyor. 
SmartThings Home Care Wi-
zard da akıllı ev aletlerinin tamamını izleyerek parça değişimi 
ihtiyacında bildirim gönderebiliyor ve herhangi bir hata duru-
munda yönlendirme sağlıyor. 

DAHA ÜSTÜN BIXBY DENEYİMİ 

Samsung ‘Home Hub’, yuvasından çalıştırılabilen veya evde 
hareket halindeyken kullanılabilen 8,4 inç boyutunda özel bir 
tablet olarak öne çıkıyor. Samsung Home Hub'da bulunan iki 
mikrofon ve iki hoparlör bildirimleri kolayca duymayı ve Bixby 
sesli asistanı  kullanmayı sağlıyor. Yüksek performanslı mikro-
fonlara sahip Samsung Home Hub, yuvasındayken daha geniş 
bir mesafeden sözlü komutları algılayabiliyor. 

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Dijital Ev Aletleri 
Bölümü Müşteri Deneyimi Başkanı Hyesoon Yang, “Samsung 
Home Hub, akıllı evler için kusursuz bağlanabilirlik sağlarken, 
kullanıcıların yaşamlarını onların tercihlerini anlayarak ve akıllı 
ev aletlerini buna göre ayarlayarak kolaylaştırıyor. Cihazlarımı-
zın bağlantı yeteneği ve Samsung Home Hub’ın sezgisel ara-
yüzü sayesinde evdeki herkes evle ilgili kendi sorumluluğunu 
kolayca yerine getirebiliyor” diye konuştu.

CES 2022 öncesinde Tüketici Teknolojileri Derneği'nin (CTA) 
‘CES İnovasyon Ödülü’ne layık görülen Samsung ‘Home Hub’, 
ilk olarak Mart ayında Kore'de, ilerleyen dönemde de tüm dün-
yada satışa sunulacak.
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İklim değişikliği dünyamızı tehdit etmeye 

devam ediyor. Küresel ısınmanın etkileri-

nin artmasıyla birlikte yenilenebilir enerji, 

verimlilik ve sürdürülebilirlik gibi konular 

önemli gündem maddeleri haline gelmiş 

durumda. Bu çerçevede hemen her sek-

törde daha çevreci ve daha verimli ürün-

ler üzerine çalışmalar yapılıyor, doğada 

var olan enerjiyi maksimum verimlilikle, 

doğru bir şekilde kullanmayı sağlayan 

cihazlara odaklanılıyor. Günümüzün bi-

linçli tüketicileri artık seçtikleri cihazlarda 

konforun yanı sıra ekosistemin geleceği-

ni de düşünüyor. Çevreye karşı duyarlı, 

kullanım kolaylığı sunan ve uzun yıllar 

üst düzey konfor sağlayan ürünler daha 

çok tercih ediliyor. 

Evlerdeki iklimin, dünyanın sürdürülebilir-

liği ile sıkı bağlantısı olduğu bir gerçek. Bu 

nedenle ‘dünyamızı korumaya evlerden 

başlıyoruz’ demek hiç de yanlış olmaz. 

Bu durum doğal olarak evlerin ısınma ve 

sıcak su ihtiyacını karşılayan kombiler için 

de geçerli. Bu görüşe paralel olarak günü-

müzde kullanıcılar, kombi satın alırken en 

az fiyat kadar, uzun kullanım ömrüne ve 

verimliliğe de dikkat ediyor.   

TASARRUF HİÇ OLMADIĞI KADAR 

ÖN PLANDA   

Bu konu ile ilgili olarak yapılan “Kombi 

Kullanım ve Tercih Araştırmasına” göre, 

tüketicilerin satın alma sırasında kararla-

rını şekillendiren en önemli konular fiyat, 

verimlilik ve tasarruf.  Tasarruf, satın alma 

kararında hiç olmadığı kadar ön plan-

da. Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 

87,4’ü, kombinin yoğuşmalı ve tasarruf-

lu olmasına öncelikli olarak önem verdi-

ğini belirtiyor. Katılımcılara kombi satın 

alırken hangi kriterlere dikkat ettikleri 

sorulduğunda bir numaralı cevap, yine 

bununla bağlantılı olarak, yüzde 75,5 ile 

teknik özellikler oluyor. Teknik özellik-

ler satın almada önemli kriterlerden biri 

olarak gösterilirken, satın alma sonrası 

hizmet de kombi tercih ederken en kritik 

konular arasında öne çıkıyor. Katılımcı-

ların yüzde 80,9’u satın alma kararında 

servis hizmetinin önemini vurguluyor.

Kombi satın alırken tüketicilerin ilk ad-

resi yüzde 85,3 ile markaların kendi ma-

ğaza veya web siteleri; hemen ardından 

ise yüzde 30,1 ile yapı marketler veya 

bu kapsamdaki siteler geliyor. Bu alanda 

e-ticaret siteleri şimdilik yüzde 21,6’lık 

bir oranı geçemiyor. Katılımcıların yüzde 

54,7’si kombileri tamamen bozulana ka-

dar değiştirmeyeceğini söylüyor. Tüketici-

ler, yüzde 50,8 gibi yakın bir oranla kombi 

arızalandığında ve tamir fiyatı neredeyse 

yenisi kadar olduğunda kombiyi değiştire-

ceğini belirtiyor. Araştırma, katılımcıların 

yüzde 79,4’ünün bu konuda bilinen mar-

kalara başvurduğunu gösteriyor. Öte yan-

dan markalar tarafından yapılan iletişim 

çalışmalarının ve reklamların yüzde 42,3 

oranıyla tüketiciyi etkilediği görülüyor. Tü-

keticiler fikir danışmak için yüzde 56 oranı 

ile kombi satış mağazasındaki temsilcilere, 

yüzde 51,6 ile eş, dost, tanıdıklara ve yüz-

de 38,6 ile internete başvuruyor.   
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YÜKSEK VERİMLİLİK AKILLI 

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE 

BİRLEŞTİRİLDİ

Kurulduğu ilk günden beri sürdürülebi-
lirlik kavramı üzerine çalışan ve ürettiği 
cihazların bu konuya en üst düzeyde 
uyumlu olması için çaba sarf eden Vail-
lant, bu bakış açısını Green iQ konsepti 
ile en üst seviyeye çıkardı. Daha yüksek 
verimliliğe sahip ürünlerini akıllı iletişim 
teknolojileriyle birleştiren Vaillant, daha 
çevreci Green iQ konseptli ürünleriyle 
daha fazla tasarruf sunuyor, akıllı ileti-
şim teknolojileri ile tüketicilerin konfor 

seviyelerini de artırıyor. Vaillant’ın, Green 
iQ etiketli ecoTEC Exclusive yoğuşmalı 
kombisi; multi yoğuşma sağlayan tekno-
lojisi ile standart kombilere kıyasla yüzde 
8’e varan ek tasarruf ve düşük maliyetli 
enerji kullanımı vadediyor. Kolayca kuru-
lumu yapılan kablosuz ağ modülü saye-
sinde akıllı telefon uygulamasına bağla-
nabilen ve evdeki diğer akıllı cihazlarla 
iletişim kurabilen ecoTEC Exlusive, akıllı 
kontrol kullanımı ile A+ sistem ısıtma 
enerji verimliliğine, yüzde 9 düşük mo-
dülasyon oranıyla anlık ısı ihtiyacına göre 
otomatik kapasite ayarına sahip. Son yıl-

larda geleneksel işi olan kombinin yanı 
sıra yüksek verimlilik özelliğine sahip ısı 
pompasına da odaklanan Vaillant, geçti-
ğimiz yıl benzerlerinden yaklaşık 700 kat 
daha çevreci bir çözüm sunan ısı pom-
pası aroTHERM plus’ı piyasaya sundu. 
A+++ verimlilik sunan aroTHERM plus ısı 
pompası; verimliliği ve çevreciliği ile dik-
kat çekiyor.
 
*Kombi Kullanım ve Tercih Araştırması, 

Aksoy Araştırma tarafından Marketing 

Türkiye için Vaillant Türkiye sponsorlu-

ğunda gerçekleştirildi. 
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İklim krizi, dünyada ve ülkemizde olağan dışı meteorolojik 
olayların yaşanmasına sebep olarak daha dikkat çekici bir 
şekilde öne çıkıyor. BM Hükümetler arası İklim Değişikliği 
Paneli'nin (IPCC) yayınladığı rapora göre petrol, karbon, do-
ğal gaz gibi fosil yakıtları sınırlamak, yenilenebilir ve temiz 
enerji kaynaklarına ağırlık vermek gibi önlemlerle hedefle-
nen gaz emisyonu seviyelerine ulaşmak mümkün. Rapor-
da ayrıca bireysel önlemlerin önemine de vurgu yapılıyor. 
Ayrıca raporda ışıklandırmanın enerji tüketimini azaltmaya 
etkisinin genelde düşünüldüğünden daha az olduğunu, su 
ısıtmak için kullanılan enerjinin etkisinin de tahmin edilen-
den daha fazla olduğu da öne çıkıyor. 

Ülkemizdeki iklim farkındalığına dikkat çekmek ve buna 
yönelik çözümler sunabilmek amacıyla Alarko Carrier ta-
rafından “İklim Bizim İşimiz” yaklaşımıyla hayata geçirilen 
İklim Okuryazarlığı Araştırması’na göre; toplumun yüzde 
86’sı iklimsel değişimlerin gelecek nesillere etkisi konusun-
da endişeliyken yüzde 87’si ise gelecekte susuzluk problemi 
yaşayacağını düşünüyor.  

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ALACAĞIMIZ BİREYSEL 

ÖNLEMLER HİÇ OLMADIĞI KADAR ÖNEMLİ

İklim değişikliğine yönelik sürdürülebilirlik ve yenilenebilir 
enerji projelerinden karbon ayak izinin azaltılmasına, ağaç 
dikme inisiyatiflerinden geri dönüşüm faaliyetlerine kadar 
birçok çalışma yapılırken bu ortak krizde bireysel önlemlerin 
önemi de dikkat çekiyor.
 
İklim Okuryazarlığı Araştırması’nda katılımcılar; yeşil alan-
ları artırmak, geri dönüşüme yönelik faaliyetler yapmak 
ve geri dönüştürülebilir ürünlere özendirmek gibi bireysel 
önlemlerin iklim değişikliğine karşı yapılan mücadelede 
önde gelen unsurlar olduğunu işaret ediyorlar. Bu kapsam-
da gündelik hayatta uygulanabilecek yeni nesil kombi ve 
klima cihazları tercih etmek, cihazları ekonomi modunda 

çalıştırmak gibi basit tasarruf önlemleri ile iklim değişikliği 

ile mücadeleye katkı sağlanabilir. 

İŞTE İKLİM KRİZİNE KARŞI “BİREYSEL TASARRUF” 

YAPARAK ALINABİLECEK ÖNLEMLER 

 akıllı kombi ve klima cihazları kullanın, cihazları ekonomi

  modunda çalıştırın.

 çok yerli üretim gıdalar tüketin, gıda atıklarını azaltın.

 daha az otomobile ve uçağa binme ile azaltın. Elektrikle 

 çalışan otomobiller kullanın ama kısa mesafeyse yürüyün 

 veya bisiklete binin. Uçaklar yerine trenleri, otobüsleri 

 kullanın.

 sağlayın.

 çamaşır ipinde kurutun.
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1990’li yılların sonrasında ticari bina ve endüstriyel tesis ihtiyaçlarının 
hızla artmasıyla, enerji tüketimlerimiz dünyanın doğal kaynaklarına 
zarar verebilecek seviyelere geldi. Ülkemizin elektrik enerjisi üretimi-
nin sadece yüzde 38’i doğaya zarar vermeyen doğal kaynaklarla sağ-
lanabiliyor. Enerji maliyetlerinin artışı ve kontrolsüz enerji kullanımı; 
üretim yapan firmaların rekabet gücünü, devamında da şirketlerin 
sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkiliyor. 

Yakın gelecekte endüstriyel ürün ihtiyaçlarının, ürün değişimlerinin ve 
işletme süreçlerinin enerji kullanım performanslarına göre önceliklen-
dirilmesi büyük önem kazanacak. Bu bağlamda gelecek 10 yıl yenile-
nebilir enerji kaynakları ve enerji etütleri kapsamında yapılan verimlilik 
artırıcı projeler tüm yaşam ve üretim yatırımlarına yön verecek. Sür-
dürülebilir bir dünya için enerji kaynaklarını optimum seviyede enerji 
tüketen sistem ve cihazlarla işletmek vazgeçilmez bir öge olacak.  
Bu gelecek projeksiyonu çerçevesinde Daikin Enerji Verimliliği Da-
nışmanlık Hizmetleri (EVD), konut, ofis, ticari hizmet binaları, sanayi 
tesisleri ve fabrikalarda kullanılan sistemlerin enerji performanslarının 
analiz ederek yenileme, işletme ve iyileştirme süreçlerine enerji opti-
mizasyonu sağlanmış anahtar teslim çözümler üretiyor. İklimlendirme 
sistemleri (HVAC/R) uygulamaları vazgeçilmez bir unsur olmakla bir-
likte işletmelerdeki en büyük enerji sarfiyat noktalarındandır. Yapılan 
araştırmalar binaların yük profiline bağlı olarak enerji tüketiminin 
ortalama yüzde 40’lık kısmının HVAC/R sistemlerince harcandığını 
gösteriyor. Bu oran bina yük profiline bağlı olarak yüzde 60’lara ka-
dar yükselebiliyor. Chiller grupları, HVAC/R sistemleri içinde en yüksek 
enerji harcayan sistem elemanı olarak biliniyor. 

DAIKIN EVD HANGİ HİZMETLERİ VERİYOR?
Daikin Türkiye, 18 Nisan 2007 tarihli ve 5627 sayılı enerji Verimliliği 
Kanunu ve Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin 
Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; enerji verimliliği alanında 
Etüt, Proje ve Danışmanlık Hizmetleri vermek üzere yetkilendirilmiştir. 
Enerji Verimliliği Danışman Şirket Yetkisi alan kurumlar enerji tasar-

rufu ve yönetimi üzerine danışmanlık hizmeti veriyor. Ayrıca meka-

nik, elektrik ve bina kabuğu olmak üzere tüm sistemler kapsamında 

değerlendirme ve raporlama yetkisine sahip oluyor. Daikin, yardımcı 

tesisler kapsamında işletmedeki kazanlar, fırınlar, kompresörler, pom-

pa, fan ve soğutma sistemleri gibi tüm sistemlerin incelenmesi ve ve-

rimlilik artırıcı projelerinin oluşturulması sağlanıyor. Bununla birlikte 

Daikin’in ürün gamında bulunan Chiller modernizasyonu, vidalı ve 

santrifüj Chiller için inverter retrofit kit, VRV retrofit kit, uzaktan iz-

leme, merkezi soğutma otomasyon ve optimizasyon gibi hizmetlerle 

enerji verimliliğine yönelik çalışmalarda en iyi çözümleri sunuyor. 

Örneğin bir iklimlendirme sisteminin ömrü boyunca toplam maliye-

tinin yüzde 15’lik kısmı ilk yatırıma, yüzde 10’luk kısmı bakım-onarı-

ma, yüzde 75’lik kısmı ise enerji tüketimine harcanıyor. Bu nedenle 

iklimlendirme sistemlerinde öncelikli olarak odaklanılması gereken 

süreçler enerji verimliliği yüksek sistem tasarımı, enerji maliyetlerinin 

işletme sürecinde optimize edilmesi ve işletme güvenliğinin sağlan-

ması olarak değerlendiriliyor.

Daikin Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmetleri (EVD), bu çalışmala-

rına ek olarak Esco İş Modeli ve Enerji Performans Sözleşmeleri ko-

nularında da hizmetler vererek sürdürülebilirlik konusunda hayatın 

yanında yer alıyor.

ETÜD VE UYGULAMA NASIL YAPILIYOR?

Daikin Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmetleri (EVD), bütün bu hiz-

metleri titizlikle yürüttüğü bir dizi çalışma ile sağlıyor. Ön etüt aşa-

masından sonra detaylı enerji etüdü gerçekleştiren Daikin, sahadan 

alınan veriler doğrultusunda gerçekleştirilen analizler ve uzman de-

ğerlendirmeleriyle etüt raporunu ve verimlilik artırıcı projeleri oluştu-

ruyor. Ortaya çıkan projeler işletme ile değerlendirilerek yatırım karar-

ları alınıyor. Yatırım kararı alınan projeler uzman kadro denetiminde, 

Daikin uygulayıcılarıyla hayata geçiriliyor. Kurulan sistemin yaşamı 

boyunca ‘verimliliğin izlemesi’ yapılarak sürecin devamlılığı sağlanıyor.

Daikin Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmetleri (EVD), Daikin’in sür-

dürülebilirlik net sıfır karbon emisyon hedefleri doğrultusunda, dün-

yanın ve ülkemizin enerji tüketiminin azaltılmasına, karbon emisyo-

nunun düşürülmesine hizmet etmeyi amaçlıyor. 
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“Akıllı Şehirleri”; sürdürülebilir bir yaşam ve kentleşme için tekno-
lojinin şehirlere uygulanması olarak tanımlayabiliriz.

19. ve 20. yüzyıl birlikte demografi yapı ve diğer etkenlerden kay-
naklı sebeplerden dolayı, insanoğlunu şehirleşmeye zorlamış, bu-
nunla eş güdümlü olarak yaşadığımız 21. yüzyılla akıllı şehirleşme 
ihtiyacını ve gereksinmelerin maksimum düzeye ulaştırmıştır. Buna 
paralel olarak şehir yaşam kavramı ve ihtiyaçlarda evrimleşmeler 
yaşandığına şahitlik ettik.
İnsanlık; ilk çağlardan beri mahremiyetini koruyan, güvenli, rahat 
yaşanabilecek, iklimsel ve kültürel koşullara uyum sağlayan yapılar 
inşa etme çabasında olmuştur. Diğer taraftan nüfusun artması, do-
ğal kaynakların azalması, uluslararası rekabet, enerji maliyetlerinin 

artması, çevre kirliliği ve konfor şartlarını iyileştirme gibi sebepler 

yapı tasarım yaklaşımına yeni boyutların dâhil edilmesini zorunlu 

kılmıştır.

“Akıllı Şehirleri” kısaca; sürdürülebilir bir yaşam ve kentleşme için 

teknolojinin şehirlere uygulanması olarak tanımlamıştık.

Uygulanan teknolojik çözümlerden en çok vurgulananlar; yenile-

nebilir ve temiz enerji, şehir içi hareketlilik, e-devlet, su yönetimi, 

akıllı trafik kontrolü, kablosuz internet erişilebilirliği ve atık yöneti-

mi ile ilgili çözümler olarak sayılabilir.

Kentleşme, küreselleşme, iklim değişiklikleri, sosyo-demografik 

değişimler, yeni değerler ve normlardan kaynaklanan zorluklar ne-

deniyle “Akıllı Şehir” kavramı geliştirilmiştir. 

Sürdürülebilir, uygulanabilir, rahat, çekici, güvenilir ve teknolojik 

donanıma sahip yeni bir şehir modeli önerilmektedir. 

Akıllı şehirlerde yaşam kalitesini, ekonomiyi, sürdürülebilir verim-

liliği artırmak ve büyük şehirlerde suça yönelme, trafik sıkışıklığı, 

atık problemi gibi sorunları çözmek için planlama, tasarım, finans, 

inşaat, yönetim, kentsel altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi gerek-

mektedir. 

Küreselleşme sürecinde hızla artan kent nüfusu, kaynakların etkin 

kullanılamaması, iklim değişiklerinin olumsuz sonuçları, sosyo-de-

mografik değişimler ve yeni değerlerden kaynaklanan zorluklar 

nedeniyle şehirlerde yaşamın imkânsız hale gelebileceği gündeme 

gelmektedir.

Bu sorunlarla birlikte özellikle nüfus artışının şehir üzerinde yarat-

tığı olumsuz etkiler ve hızlı kentleşmenin yarattığı çevre, konut, 

uyum, kirlilik, doğal alanların kaybolması, ulaşım ve trafik, eğitim 

gibi ciddi problemler üzerinde inceleme yapılmaya başlamıştır. 

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, dünya nüfusunun yarısından faz-

lasını barındıran kentler; enerji tüketimi kaynaklı CO2 salınımının 

%70’inden, sera gazları salınımının ise yarısından sorumlu olduğu 

ve tahminlerine göre 2050 yılında dünya nüfusunun %69,2’inin 

kentlerde yaşayacağı beklenmektedir. 

Dünya Bankası’na göre; kentlerdeki bu yoğunlaşma, küresel ısın-

manın yol açacağı zararların tahminen %81’nini oluşturmaktadır.

1960 yılında dünya nüfusunun %33,8'i şehirlerde yaşarken, 2015 

yılı itibari ile bu rakam %53,8’e ulaşmıştır ve 2050 yılında şehir-

lerde yaşayan toplam nüfus oranının %69,2'ye ulaşacağı beklen-

mektedir. 

Türkiye’ de ise şehirlerde yaşayan nüfusun oranı 1960 yılında 

%31,5 iken, 2015 yılında %71,6’ya yükselmiştir ve 2050 yılında 

bu oranın %82,6 olarak gerçekleşeceği yönündedir.
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18.yüzyılla itibaren, sanayileşme ile birlikte kentleşme arzulanan 
bir kavram olmasına rağmen, hızlı kentleşmenin sonucunda mey-
dana gelen sorunlar, kentleşme kadar ciddiye alınmamıştır. Bu ne-
denle nüfus artışı ve hızlı kentleşme ile ortaya çıkan kent sorunla-
rının çözümü için akıllı şehir konusu gündeme gelmeye başlamıştır. 
Şehirdeki yaşamsal boyutları tehdit eden olumsuzluklar akıllı şehir 
kavramı ile çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır. Sürdürülebilir, 
rahat, çekici, yeşil, etkili, güvenli ve teknolojik donanımlı şehirleri 
anlatan bu kavram, yeni bir şehir modeli önermektedir. 
Avrupa Birliği (AB) özellikle büyük şehirlerde “AKILLI” anlamda 
kentsel büyümenin gerçekleşebilmesi için çaba harcamaktadır. Av-
rupa Komisyonu tarafından teşvik edilen akıllı şehir kapsamında 
sürdürülebilir kentsel modeli, stratejik enerji teknolojisi planı kulla-
nılarak kaynakların korunmasını teşvik etmektedir. 
Akıllı şehir hedefinin başarılması çeşitli bilgi ve iletişim teknolo-
jilerinin (BİT) desteği ile mümkündür. Bunlar elektrik, su ve gaz 
tüketimlerinin yanı sıra ısıtma ve soğutma sistemleri, kamu güven-
liği, atıkların yönetimi ve hareketlilik dikkate alınarak bir çözüme 
ulaşılabilir.
Günümüzde hızlı şehir yaşamı; insan, araç, bina ve yer altı hizmet-
leri gibi bileşenlerden oluşan karmaşık şehir olgusunun yarattığı 
ihtiyaçları gidermek için şehir yönetimleri, çözüm olarak bilgi ve 
iletişim teknolojisinden faydalanmaktadır. 
Dünya genelinde yerel yönetimler, akıllı belediyecilik uygulamaları 
ile yaşamın hareketliliğini, vatandaşların ve turistlerin şehir hiz-
metlerinden yararlanması için bu süreci iyi ve sağlıklı bir şekilde 
yürütmektedir. Kaynaklarını en verimli şekilde kullanmaya ve do-
ğal alanları en iyi şekilde korumaya çalışan akıllı şehirler, bilgi ve 
iletişim teknolojisinin kullanımı sayesinde iklim değişikliğini, aşırı 
kalabalıklaşma ve trafik tıkanıklıklarını çözüme ulaştırmaktadırlar. 
Şehir sakinlerinin hayat kalitesini artırmayı amaçlayan akıllı şehir 
çözümleri önem kazanırken, bu şehirlerde akıllı turizm uygulama-
larının yaygınlaştırılması da turistlerin ihtiyaçlarına en doğru şekil-
de hizmet verebilmektedir. Aynı zamanda akıllı turizm bölgeleri-
nin (akıllı destinasyon) geliştirilmesi, turistlere eşsiz bir hizmet ve 
deneyim sunmakta ve destinasyonlar rakiplerine kıyasla rekabet 
üstünlüğü sağlamaktadır. 
Dünyada hızla uygulanmaya devam eden akıllı şehir, akıllı desti-
nasyon kavramları ve bileşenleri incelendiğinde; sağlık, ulaşım, 
güvenlik, altyapı, çevre, eğitim ve kültür alanlarında birçok akıllı 
çözümler akademik çalışmalarda tespit edilmiştir. 
Akıllı şehirlerde; şehrin içerisinde bulunan akıllı cihazlardan (akıllı 
cep telefonu, akıllı evler, akıllı aydınlatmalar vb.) elde edilen veriler 
sayesinde, veri olmadan, akıllı şehir olmaz.
Şehirlerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyorsa, konuyu 
örneklendirilirse; akıllı trafik ışıklarından elde edilen verilerle trafik 
ışıklarının yanma sıklığını daha dinamik bir şekilde ayarlanmasını 
ve özel durumlarda: itfaiye, ambulans gibi trafik ışıklarının otoma-
tik olarak yeşile dönmesini verebiliriz. 
Aslında esas konu; akıllı cihazların elde ettiği verilerin analiziyle 
zamandan, enerjiden, sudan, atıklardan tasarruf etmek ve daha 
sürdürülebilir bir hayat sunmak.

Araştırmalara göre günümüzde sıfır olan akıllı şehir sayısı; 2025’e 
kadar 26’ya ulaşması bekleniyor. 

Frost&Sullivan’ın yeni bir tahminine göre, akıllı şehir teknolojisi 

harcamalarının 2019’da 96 milyar ABD dolarından, 2025 yılına 

kadar 327 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. 

Şirket, belirsiz bir pandemi sonrası durumun, şehirleri sağlık hiz-

metleri, kamu güvenliği hizmetleri ve daha fazlasında kullanılmak 

üzere işbirliğine ve veriye dayalı altyapı geliştirmeye odaklanmaya 

zorlayacağını öngörmüştür.

Akıllı teknolojilere yapılan yatırımların da önümüzdeki 2 (iki) yıl 

içinde artması bekleniyor. 

Rapora göre şehirler, Covid-19 ile savaşmak için temas izleyen gi-

yilebilir cihazlara ve uygulamalara, açık veri platformlarına, oto-

nom insansız hava araçlarına ve kitle analizlerine ve akıllı şebeke-

lere, akıllı trafik yönetimine, otonom araçlara, akıllı aydınlatma ve 

e-yönetişim hizmetlerine zaten yatırım yaptı. Pandemi geçtiğinde 

bu alanların güç kazanması bekleniyor.

Genel olarak, akıllı şehirlerin 2025 yılına kadar 2,46 trilyon 

ABD Doları değerinde iş fırsatları yaratacağı tahmin ediliyor ve 

Frost&Sullivan o zamana kadar en az 26 akıllı şehrin kurulmasını 

bekliyor. 

Rapora göre 2030 yılına kadar küresel akıllı şehir harcamaları-

nın %70’inden fazlası Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa ve 

Çin’den olacak.

Sonuç olarak;

Akıllı şehir; Sanayi Devrimi'nden bu yana şehir gelişiminin üzerine 

inşa edilmiş bir kavram olarak ortaya çıkarılmış yeni bir modeldir. 

Şehirlerin kalitesi ve değerini artırmada önemli bir rol oynamakta-

dır. Ancak hızlı kentleşme; kaynakların tüketimi, çevre bozulması, 

zengin ve fakir arasındaki genişleyen ayrım gibi bazı olumsuz et-

kilere yol açmıştır. 

Bu sorunların ve zorlukların üstesinden gelmek için şehirler; sür-

dürülebilir şehir, bilgi kenti, eko-kent, dijital şehir, yaşanabilir kent, 

düşük karbonlu şehir olarak adlandırılan birçok yeni kavramlar-

la ifade etmekte (Yanrong, Lei, Cai, Yuming, Hao ve Ying, 2014) 

ve akıllı kent kavramı teknoloji açısından; sayısal, dijital, kablolu, 

yetenekli, melez, bilgili şehirler, insan açısından; yaratıcı, öğretici, 

insancıl, bilgili şehirler, toplum açısından ise akıllı toplum ile çok 

sık kullanılmaktadır.

Akıllı Şehirler, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak şehirlerin 

yaşam kalitesini artırmayı ve güvenli yaşanabilir hale getirmeyi he-

defleyen uygulamalar bütünüdür. 

Akıllı şehir projelerinin temel amacı sağlık, halk güvenliği, sosyal, 

çevresel ve eğitim alanlarında verimliliği artırmaktır. 

Önümüzdeki yüzyıllarda dünyadaki şehirlere buna doğru gerekli 

adımları çok radikal olarak atacağı aşikadır. 

Türkiye’mizin bu konuda hızlı bir şekilde reaksiyon alarak, belirle-

diği şehirlerde uygulaması olmazsa olmazımızdır. 

(Magic Mechanic Meetings© yazı dizisi devam edecek… )
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Yenilenebilir enerjinin parlayan yıldızı rüzgar enerjisinin sağla-

dığı faydalar artmaya devam ediyor. Yapılan yatırımlarla ciddi 

ölçüde gelişme gösteren rüzgar enerjisi sektörü sağladığı eko-

nomik istihdamla ayrıca göz kamaştırıyor. 15 bin kişinin istih-

dam edildiği rüzgar enerjisi sektörünün büyümesiyle üretilen 

elektriğin ulaştığı hane sayısının da arttığına dikkat çeken Ülke 

Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, 12 milyon hanenin elektrik tü-

ketiminin karşılandığı rüzgar enerjisinin yıllık 5,8 milyar metre-

küplük doğal gaz ithalatını da önlediğini ve sektördeki başarı-

ların ülke ekonomisine ciddi katkılar sunduğunun altını çiziyor.

12 MİLYON HANENİN ELEKTRİĞİ RÜZGARDAN

Elektrik kullanımının tüm dünyada artış göstermesiyle birlikte 

sürdürülebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjiye ihtiyaç 

günden güne artıyor. Gece gündüz işletmede olan rüzgar tür-

binleri de daha fazla rüzgarı enerjiye dönüştürüp, milyonlarca 

hanenin elektrik tüketimini karşılayabiliyor. Ülkemizde de rüz-

gardan elde edilen enerji üretiminde öyle bir yere gelindi ki 

artık 12 milyon hanenin elektriği rüzgardan karşılanıyor. Temiz 

ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında gelen rüzgardan 

enerji üretimini daha da artırmayı ve daha fazla hanenin elekt-

riğinin rüzgardan gelmesini hedeflediklerini belirten Ali Aydın, 

rüzgar enerjisi sektörünün temsilcilerinin de santral ve üretim 

yatırımları ile eş zamanlı şekilde var olan istihdamı günden 

güne genişleterek planlanan hedeflere doğru emin adımlarla 

ilerlediklerini aktarıyor.

SENELİK 5,8 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ İTHALATI 

ÖNLENDİ

Daha sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan rüzgar, ülke ekono-

misine ve yerli enerji arzına da ciddi katkılar sağlıyor. Öyle ki 

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamalarına 

göre, rüzgar enerjisi sayesinde 2021 yılında senelik 5,8 milyar 

metreküp doğal gaz ithalatı önlenmiş oldu. 15 bin kişinin istih-

dam edildiği sektörün ülkeye sağladığı bu katkıya dikkat çeken 

Ali Aydın, yıllardır yapılan yatırımlar ve gelişmeler sayesinde ül-

kemizin geleceği için doğru adımlar atıldığını, fosil kaynaklara 

dayalı enerji üretiminin de rüzgar gibi yenilenebilir enerjilere 

yapılacak yatırımlarla giderek azalacağını belirtiyor.
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Katma değer sağlayan performans çözümleriyle yapı profes-
yonellerinin güvenilir çözüm ortağı Knauf Türkiye’nin Genel 
Müdürü Ali Türker, 10-16 Ocak Enerji Verimliliği Haftası özelin-
de açıklamalarda bulunarak, sektörün ve kullanıcıların yapması 
gerekenleri anlattı. 

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, KNAUF İÇİN UZUN VADEDE 

BAŞARININ ÖN ŞARTIDIR”

Knauf’un enerji verimliliği amacıyla geliştirdiği ürünler ve iş 
süreçlerine entegre ettiği modellerden de bahseden Türker, 
“Sürdürülebilirlik, Knauf için uzun vadede başarının ön şartıdır. 
Knauf olarak; sürdürülebilirlikte yasal çerçevenin üzerine çıkan 
bir çevre yönetimi yapımız bulunuyor. Bu yönetim yapımız, alçı 
taşı ocaklarımızın doğaya yeniden kazanımından, kullanılan 
katkı maddelerine ve emisyon rakamlarımıza kadar birçok ko-
nuyu kapsıyor. Tüm bunlar olmadan sürdürülebilirlikte başarıya 
ulaşmak mümkün değil. Knauf olarak dünyaya karşı gelece-
ğimizin sorumluluğunu üstleniyoruz. Enerji verimliliği sadece 
ülke ve sektörlerin önemsemesi gereken bir konu olmaktan 
çıkmalı, üretimden kullanıma kadar uçtan uca ele alınmalı. Son 
kullanıcı da bu süreci desteklemeli ve talep etmeli.”

“YEŞİL BİNA SERTİFİKASI ALACAK 100’E YAKIN PROJEYE 

DESTEK VERDİK”

Kurumların üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmenin, 

geleceğin ihtiyaçlarını karşılamada güçlü bir konum sağlamaya 

yetmeyeceğini de sözlerine ekleyen Türker, “Kişisel ve kurum-

sal anlamda sorumluluk duygusu, inovasyon, değerler ve etik 

ticari uygulamalar, karşılıklı saygı ve başarıları takdir etme yak-

laşımı olmadan, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlikte başarılı 

olmak mümkün değil. Knauf olarak bu nedenle sürdürülebilir-

lik alanında da sorumluluk üstleniyoruz. Bu bağlamda geleceği 

tasarlayan sürdürülebilir ürünlerin ve sistemlerin yanında çalı-

şanlarımızı da bu sorumluluk ve motivasyona ulaştırdık. Tüm 

bunlarla birlikte işimizi sürdürülebilir temeller üzerinde oturt-

tuk. Bu kapsamda LEED V4 esaslarına göre binalarda enerji tü-

ketimi, çevresel etkisi düşük çevreci ürün ve kaynak kullanımı, 

çevresel etkisi düşük hammadde tedariki ile yapılmış ürün kul-

lanımı, iç ortam çevre kalitesi, üretim sonrası oluşan atıkların 

geri dönüşümünün sağlanması konularında alçı ve alçı plaka 

ürünlerimizin sunduğu olumlu katkılar ile 2013 yılından beri 

Knauf Türkiye olarak yeşil bina sertifikası alacak 100’e yakın 

projeye destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz” şeklin-

de konuştu.

KNAUF, ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI 

ALDI

Türker sözlerini şöyle tamamladı: “Knauf fabrikalarımızda, 

doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya 

verilen etkinin minimum düzeye indirilmesini amaçlayan çalış-

maları gerçekleştirdik. Yine çevresel performansın kontrol edil-

mesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan ve 

uluslararası bir standart olan ISO 14001:2015 Çevre Yönetim 

Sistemi Standardı’nı almaya hak kazandık.”
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Yüzde 20’si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding 
ve E. ON SE olan, Türkiye’nin lider elektrik dağıtım ve perakende 
satış şirketi Enerjisa Enerji, İşimin Enerjisi çatısı altında doğa dostu 
ve yenilenebilir enerjiye dayalı ürünleriyle müşterilerine enerji tü-
ketiminde tasarruf sağlayan çözümler sunuyor. Enerjisa Enerji bu 
kapsamda ; Sabancı Holding Sabancı Üniversitesi ve Teknosa’ya 
%100 ‘Yeşil Enerji’ tedariği sağlayarak doğanın korunmasına kat-
kı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza attı. 
İş birliği kapsamında Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi kul-
landıkları enerjinin tamamını, Teknosa ise Enerjisa abonesi olduğu 
tüm mağaza ve yerleşkelerinde enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan 
karşılayacak. Şirketler bu anlaşma ile temiz enerji kaynaklarının 
genel alanlarda kullanımını teşvik ederken aynı zamanda ülkemi-
zin enerjiye kesintisiz erişimi ve kaynak çeşitlendirilmesini güçlen-
direrek, arz güvenliğinin garantilenmesine de katkı sağlayacaklar.

SABANCI HOLDİNG YAKLAŞIK 11.000 MWH’LIK 

ENERJİNİN TAMAMINI YENİLENEBİLİR ENERJİ 

KAYNAKLARINDAN KARŞILAYACAK

İşimin Enerjisi çatısı altında sunduğu yenilikçi ürünlerini, sürdürü-
lebilirliği stratejik öncelikleri arasında gören Sabancı Holding ile 
buluşturan Enerjisa Enerji, Holding’in yenilenebilir enerji kullanı-
mına destek oluyor. Sabancı Holding, anlaşma kapsamında 2022 
yılında kullanması beklenilen yaklaşık 11.000 MWh’lık enerjinin 
tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak. Sabancı 
Topluluğu’nda sürdürülebilirlik anlayışı Holding’den şirketlere ya-
yılarak Topluluğun paydaşlar için yarattığı, başta ekonomik olmak 
üzere farklı alanlardaki değeri uzun vadeli hale getirmeye aracı 
oluyor. 

SABANCI ÜNİVERSİTESİ 5.980 MWH’LIK ELEKTRİK 

ENERJİSİ KULLANIMINI YENİLENEBİLİR ENERJİ 

KAYNAKLARINDAN KARŞILAYACAK

Türkiye'de bir "Dünya Üniversitesi" olma hedefiyle kurulan ve 
"Birlikte yaratmak ve geliştirmek" anlayışını misyon edinen Sa-
bancı Üniversitesi ise, Enerjisa Enerji ile gerçekleştirdiği Yeşil Enerji 
Anlaşması ile şebekeden kullandığı enerjinin tamamını yenilene-
bilir enerji kaynaklarından karşılayacak. Buna göre 2022 yılında 
üniversite, 5.980 MWh’lık elektrik enerjisi kullanımını yenilenebilir 
enerji kaynaklarından karşılayacak. Türkiye’de ve yurt dışında pek 
çok üniversite tarafından örnek alınan Tuzla kampüsünde ayrıca 
Enerjisa ile birlikte kurulumunu gerçekleştirdiği ve toplam elektrik 
ihtiyacının %60’ını karşıladığı Güneş Enerjisi Santrali ile Kojene-
rasyon sistemi de bulunuyor. 

Sabancı Üniversitesi Tuzla kampüsü, 170.000’in üzerinde bitkinin 

ve doğal bir göletin bulunduğu; kendi enerjisini üreterek elde et-

tiği tasarrufla tüm enerji kullanımını %100 yeşile dönüştüren bir 

kampüs özelliğine sahip.

TEKNOSA 8.505 MWH’LIK ENERJİNİN TAMAMINI YEŞİL 

ENERJİ’DEN KARŞILAYACAK 

Teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markası Teknosa 

ile geçtiğimiz günlerde LED aydınlatma dönüşüm uygulaması ger-

çekleştiren Enerjisa Enerji, çevreye saygılı bir yaklaşımla önemli bir 

iş birliğine daha imza attı. Ayrıca Teknosa, binalarında ve mağa-

zalarında %100 Yeşil Enerji kullanımına da başlıyor. 2022 yılında 

kullanılması beklenilen 8.505 MWh’lık enerjinin tamamını Yeşil 

Enerji’den karşılayacak olan Teknosa, sürdürülebilirlik alanında 

adımlar atarken, müşteri deneyimini de sürekli olarak iyileştiriyor. 

İŞİMİN ENERJİSİ İLE YENİLİKÇİ, ÇEVRE ODAKLI VE 

TASARRUFLU PROJELER

İşimin Enerjisi çatısı altında sunduğu ürünlerle müşterilerinin ener-

ji tüketimine tasarruf sağlayarak yenilenebilir enerji kullanımını 

arttıran yenilikçi çözümler sunan Enerjisa Enerji, müşterilerinin 

sürdürülebilirlik hedeflerini de önemseyerek daha yeşil bir dünya 

hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. 

İşimin Enerjisi kapsamında elektrik tedarikinin yanı sıra sunulan 

çözümler ile sanayi, kamu ve iştirakleri, turizm ve sağlık sektörleri 

gibi birçok alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların haya-

tını kolaylaştıracak olan güneş enerjisi sistemleri, LED aydınlatma 

dönüşümü, enerji verimliliği uygulamaları, elektrikli araç şarj is-

tasyonu yönetimi ve yeşil enerji sertifikasyonu gibi birçok alanda 

sürdürülebilirlik hizmeti sağlanıyor. 
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Geleceğin enerji şirketi olma vizyonu doğrultusunda sürdürü-
lebilirliği faaliyetlerinin merkezine alan Zorlu Enerji’nin iklim 
kriziyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek adına hayata 
geçirdiği Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları Projesi, Türkiye Ku-
rumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen Sür-
dürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri’nde gümüş başarı ödü-
lüne layık görüldü. Zorlu Enerji, Birleşmiş Milletler tarafından 
tanımlanan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının gerçekleşme-
sine katkı sunan kuruluşların değerlendirildiği organizasyonda 
“İklim Eylemi” kategorisinde ödüle layık bulundu. 

2030 YILINA KADAR HER YIL 90 BİN FİDAN 

TOPRAKLA BULUŞACAK

Kuruluşundan bu yana enerji sektöründe kararlılıkla uyguladığı 
sürdürülebilirlik stratejisi odağında, topluma ve çevreye değer 
katan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Zorlu Enerji, 
iklim krizi ile mücadele adımı olarak dekarbonizasyon odaklı 

iş yapış biçimlerini benimsiyor. Bu anlayış kapsamında faaliyet-

lerinden kaynaklanan karbon ayak izini “Sıfır Karbon Ayak İzi 

Ormanları Projesi” ile sıfırlamayı hedefleyen Zorlu Enerji, 2010 

yılında, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Mehmet Zorlu Vak-

fı ile başlatılan iş birliğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında; 

1,2 milyon fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor. Ülkemizin 

orman varlığının geliştirilmesine ve 1,2 milyon ton karbondi-

oksitin toprağa geri döndürülmesine katkıda bulunacak proje 

ile Zorlu Enerji, 2030 yılına kadar her yıl 90 bin fidan dikimi 

gerçekleştirmeyi planlıyor. 

Türkiye’nin sürdürülebilir ve yenileyici büyümesinin kolaylaştırı-

cısı olmayı hedefleyen Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik vizyonu 

çerçevesinde sosyal sorunlara çözümde bütünsel bir yaklaşım 

ortaya koyduğunu belirten Zorlu Enerji Kurumsal İletişim Grup 

Müdürü Funda Küçükosmanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:  

PROJE KAPSAMINDA 10 YILDA 330 BİNDEN FAZLA 

FİDAN DİKİLDİ

“Zorlu Enerji olarak, tüm dünyada artan küresel iklim krizine 

karşı mücadele etmek amacıyla dekarbonizasyon odaklı iş ya-

pış biçimlerini benimsemenin yanı sıra faaliyetlerimizden kay-

naklanan karbon ayak izini sıfırlamayı hedefliyoruz. Bunun için 

geliştirdiğimiz stratejimizle onarıcı iş modeli ve değer zinciri ya-

ratma alanına odaklanarak, sadece kendi operasyonlarımızın 

değil, ülkemizin de karbonsuzlaşması ve biyoçeşitliliğinin geliş-

tirilmesi yolunda katkı sunmaya çalışıyoruz. İş yapış şeklimizin 

temeline oturttuğumuz ‘önce çevre ve insana saygı’ anlayışın-

dan hareketle sürdürülebilir kalkınma amaçlarına değer katan 

pek çok proje hayata geçirdik.

Emeklerimizin bir karşılığı olarak da 10 yıl önce başlattığımız 

ve bu anlamlı ödülle taçlanan Sıfır Karbon Ayak İzi Ormanları 

Projemiz kapsamında bugüne kadar toplamda 330 binden faz-

la fidan diktik. Toprakla buluşturduğumuz her bir fidanımızla 

ülkemizin karbonsuzlaşma yolunda verdiği mücadeleye katkı 

sunmayı ve 2030 yılı için önümüze koyduğumuz karbon nötr 

bir şirket olma hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu yolda bugün 

olduğu gibi gelecek dönemde de hayata geçireceğimiz tüm 

kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle toplumun refahını 

göz önünde bulundurarak sürdürülebilir bir dünya için faydalı 

işler ortaya koymaya devam edeceğiz.” 
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7 – 9 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 
ziyaretçileri ile 14. kez buluşacak olan Solarex İstanbul Fuarı ka-
tılımcıları gerek stand açma, gerekse konstrüksiyon maliyetleri 
ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı’ndan destek alabilecekler.

Bağlı bulundukları birlikler üzerinden  fuar katılımcısı olduk-
larını beyan ederek destek talebinde bulunan firmalar, ticaret 
hacimlerini bu büyük fuarda geliştirme imkanı bulabilecekler.

Dünyanın en büyük enerji devlerinin bulunduğu binden çok 
markanın temsil edildiği fuar özellikle ihracat anlamında Türk 
sanayiinin ümidi oluyor ve bu geri sayım sürecinde buluşmanın 
en verimli halde geçmesi için yılların deneyimli fuar organizatö-
rü Voli Fuar kaliteli ekibiyle var gücüyle çalışıyor.

MÜSİAD SOLAREX İSTANBUL’DA VERECEĞİ 

KONFERANSLARLA YATIRIMCILARA IŞIK TUTACAK

MÜSİAD ve Solarex İstanbul işbirliği çerçevesinde; 11.000’i 
aşan üyesi, temsil ettiği 60.000’e yakın işletmeye, yurtiçinde 
88 irtibat noktasına, yurtdışında 74 farklı ülkede 169 ağı olan 
MÜSİAD ENERJİ KONSEYİ eşliğinde değerli sanayicilerimizi So-
larex İstanbul’a davet eden MÜSİAD, fuarla eş zamanlı gerçek-
leştireceği konferanslarla yatırımcılara ışık tutacak.

SOLAREX İSTANBUL, REKOR KATILIMCI SAYISI İLE 

MİLYONLARCA DOLARLIK İŞ HACMİNE İMZA ATACAK

7-9 Nisan 2022 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek olan ve Voli Fuarcılık tarafından organize edi-

len Solarex İstanbul, bu yıl dış alanlara da taşacak ve 14 yılın en 
büyük katılımcı sayısına ve sergi alanına imza atacak. Ziyaretçi 
sayısının da aynı oranda artacağının online kayıtlardan anlaşıl-
dığını belirten Solarex İstanbul Proje Müdürü Yasemin Terle, bu 
yıl ziyaretçi sayısında da rekor katılım beklediklerini ifade ettiler. 
Yurtiçi ve yurtdışı toplam katılımcı sayısının 200’e yakın olduğu 
Solarex İstanbul Fuarı’nda 1000’e yakın marka temsil ediliyor. 

ORTADOĞU VE MENA ÜLKELERİNDEN ALIM HEYETLERİ 

İSTANBUL’DA  

Amerika’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar 5 kıtada Sola-
rex İstanbul tanıtımları Ticari Ateşliklerimiz ile işbirliği içerisinde 
hızla devam ediyor. 2022 yılında da Doğu Avrupa'dan Yakın 
Doğu'ya, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya güneş enerjisi yatı-
rımcılarını ve sektör profesyonellerini bir araya getirecek orga-
nizasyon, solar sektörü için güçlü bir ticari arena sunuyor. So-
larex İstanbul’a özellikle Ortadoğu ülkelerinden yoğun ilgi var. 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, Yemen, 
Mısır, Makedonya, Tunus, Sırbistan, Fas gibi ülkelerin yanında 
Kuzey Afrika ülkelerinden başta olmak üzere toplam 20 ülke-
den üst düzey heyetlere ev sahipliği yapıyor. 

Temiz, yenilenebilir ve sürekli bir enerji kaynağı olan güneş 
enerjisinin önemini vurgulayan Solarex İstanbul Fuarı, çevre 
dostu çözümlerle, sektörü bir araya getirecek. Voli Fuar, 7 – 9 
Nisan 2022 tarihlerinde İFM-İstanbul Fuar Merkezi’nde sektöre 
kapılarını açacak fuarla eş zamanlı düzenleyecekleri konferans, 
seminer ve panellerle tüm güneş enerjisi sanayisini bilinçlen-
dirmeyi hedefliyor. 9 -10 ve 11 Salonlarda yapılacak fuara, üc-
retsiz online davetiye alabilmek için www.solarexistanbul.com   
adresine girmek yeterli.
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Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu 
Rosatom’un rüzgâr enerjisi birimi 
NovaWind’in bir parçası olan Ato-
menergopromsbyt A.Ş, 1 Ocak 2022 
itibariyle rüzgârdan üretilen elektriği 
Delo Group şirketi bünyesindeki yük 
taşımadan sorumlu DeloPorts şirketine 
göndermeye başladı. 

Delo Group böylece, Rusya’da bulunan 
KSK ve NUTEP terminallerini tamamen 
rüzgâr çiftliklerinden üretilen elektri-
ğe geçirmiş oldu. İlgili anlaşma, Delo 
Group’un ana şirketi, Delo Yönetim 
Şirketi ile Rosatom’un sivil varlıklarını 
birleştiren Atomenergoprom A.Ş ara-
sında Nisan 2021'de imzalanmıştı.
KSK ve NUTEP, Rusya'da tamamen ye-
nilenebilir enerjiye geçtiğini açıklayan 
ilk büyük liman altyapı tesisleri oldu. 
NUTEP'in yıllık elleçleme kapasitesi 700 
bin TEU, KSK tahıl terminalinin kapasi-
tesi ise 7 milyon tona kadar çıkıyor. No-
vaWind A.Ş’ye göre, NUTEP ve KSK'nın 

rüzgâr enerjisine geçmesiyle potansiyel 
karbondioksit emisyonu azalacak. Bu 
azalış doğal gaz üretimine kıyasla, sı-
rasıyla yılda yaklaşık 6,8 ve 5,7 bin ton 
karbondioksit olacak.  
NovaWind A.Ş Kalkınma ve Uluslarara-
sı İşletmeden Sorumlu CEO Yardımcısı 
Grigory Nazarov, yaptığı açıklamada, 
“Rosatom, devamlı olarak nükleer 
enerji ve rüzgâr enerjisine dayalı dü-
şük-karbon enerjisi üretimi stratejisi uy-
gulamaktadır. NovaWind, Rusya enerji 
sektöründeki karbon ayak izini azalt-
maya katkıda bulunmakta ve ortakları-
na sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 
ulaşmak için ek araçlar sağlamaktadır. 
Bu yıl, daha fazla şirketin yenilenebilir 
enerji kaynaklarından üretilen elektriği 
kullanarak mal ve hizmet üretiminde 
karbon ayak izlerini azaltmayı tercih 
etmesini umuyorum” dedi.
DeloPorts CEO'su Igor Yakovenko da 
şirketin terminallerine yeşil enerji tes-
limatlarının başlamış olmasına ilişkin 

şunları söyledi: “1 Ocak 2022'de termi-
nallerimiz rüzgârdan üretilen elektriğe 
geçti. ‘Yeşil liman’ halen devam eden 
bir projedir. Bu, işletmelerimizi mo-
dernleştirme planları açısından bilhassa 
önem teşkil etmektedir; böylelikle işlet-
melerimizin verimliliği artarken çevresel 
etki azalacaktır. Söz konusu yaklaşım, 
günümüzde Delo Group tarafından 
uygulanan ESG (Çevresel, Sosyal ve Ku-
rumsal Yönetişim) ilkelerine tamamen 
uygundur. Rosatom'daki ortaklarımıza 
bu çevre projesindeki yardımları ve des-
tekleri için minnettarız."

Türkiye’nin öncü entegre enerji şirketi 
Aydem Enerji’nin Aydın, Denizli, Muğ-
la, İzmir ve Manisa’da elektrik peraken-
de alanında faaliyet gösteren iki şirketi, 
dünyanın en büyük sürdürülebilirlik 
girişimi olan UN Global Compact’ın 
katılımcısı oldu. 

Bu gelişmeyle birlikte, tüm iş süreç-
lerinde UN Global Compact’in insan 

hakları, çalışma standartları, çevre ve 
yolsuzlukla mücadele alanındaki 10 
ilkesine uymayı taahhüt eden Aydem 
Perakende ve Gediz Perakende; söz ko-
nusu prensipleri gözetmenin yanı sıra 
her yıl bu alanlardaki çalışmalarını ra-
porlayarak; taahhütlerini yerine getir-
diklerini de somut göstergelerle ortaya 
koyacaklar. 

“3 ŞİRKETİMİZLE KÜRESEL İLKELER 
SÖZLEŞMESİ’NE KATILMAKTAN
GURUR DUYUYORUZ”

Enerji sektöründe “sürdürülebilir”, “ye-
nilikçi” ve “insan odaklı” yaklaşımlarıyla 
fark yaratmak üzere çalışmalarına de-
vam ettiklerini ifade eden Aydem Enerji 
CEO’su İdris Küpeli, “Tam anlamıyla sür-
dürülebilir ve dengeli bir biçimde büyü-
meden bahsetmemiz gerekiyorsa, bunu 
ancak ve ancak insana yatırım yapıp, için-
de bulunduğumuz ekosisteme ve tüm 
paydaşlarımıza olan sorumluluklarımıza 

sahip çıkarak gerçekleştirebileceğimize 
inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde, uzun 
yıllardır varlığını sürdüren şirketlere baktı-
ğımızda, finansal tabloların tek başına bir 
anlam ifade etmediğine daha fazla şahit 
olacağız. Biz Aydem Enerji olarak, sür-
dürülebilir kurumsal hedeflerimize ulaş-
mak adına her zaman üzerimize düşen 
sorumlulukla hareket ediyoruz. Bağımsız 
enstitülerce sertifikalandırıldığımız “Hari-
ka Bir İş Yeri” olma yolculuğumuzda da 
çalışanlarımızın sürdürülebilir memnuni-
yetlerine odaklanarak, küresel ilkeleri ku-
caklayan pek çok projeyi hayata geçirdik. 
2020’de Aydem Yenilenebilir Enerji şir-
ketimiz için attığımız imzayla, UN Global 
Compact’in ‘10 ilkesi’ne uyacağımızın 
sözünü vermiştik. 2021 yılında ise imzacı 
konumundan katılımcı statüsüne yüksel-
dik. Şimdi de bu güçlü taahhüdümüze 
Aydem Perakende ve Gediz Perakende 
şirketlerimizi de dahil etmenin mutluluğu 
içindeyiz” şeklinde konuştu.
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Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin 
Gelis: “Yeni sorumlu büyüme stratejimizin en önemli bileşenle-
rinden biri karbondan arındırma. Son 5 yılda bu alanda hedef-
lerimizin ötesine geçen bir başarı elde ettik” dedi.

Ürettiği teknoloji ve sunduğu çözümlerle küresel ölçekte sür-
dürülebilirliğe öncülük eden Siemens, dünya genelinde karbon 
nötr olma hedefini 2030 olarak belirledi. Siemens Türkiye ise 
2023 yılını işaret ederek, küresel ölçekte karbon ayak izini sıfır-
lamayı hedefleyen ilk büyük sanayi şirketlerinden biri oldu. Si-
emens Türkiye, bu hedef kapsamında gerçekleştirdiği çalışma-
larla karbon salımını yüzde 70 oranında azaltarak önemli bir 
mesafe kat etti. Şirket, Gebze ve Kartal kampüslerine kurulan 
güneş enerjisi sistemlerinin de katkısıyla elektrik tüketiminde 
yüzde 100 yeşil enerjiye geçti ve yüzde 20 enerji verimliliği elde 
etti. Karbon emisyonunu son 5 yıl için yüzde 63 oranında azalt-
mayı hedefleyen Siemens Türkiye, Akıllı Bina ve Dijital Ofis uy-
gulamaları, enerji verimlilik projeleri ve 10 bin fidanlık Siemens 
Hatıra Ormanı kurulmasıyla birlikte hedefini aşarak yüzde 70 
ilerleme kaydetti ve karbon nötr olmaya bir adım daha yaklaştı. 

Yeşil enerjiye geçişle birlikte 2021 yılında 8 bin 74 ton karbon 
salımı tasarrufu sağlayan şirket, Kartal Yeniden Projesi ile bin 
100 ton, filo yönetiminde daha az yakıt ve hibrit araç kulla-
nımlarıyla ise bin 919 ton daha tasarruf elde etti. Ayrıca Ege 
Orman Vakfı iş birliğiyle kurulan Siemens 165. Yıl Hatıra Orma-
nı ile 5 bin 100 tonluk karbon salımını engelleyerek doğa için 
pozitif değer yarattı.

Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla konuya ilişkin açıklamalarda 
bulunan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su 
Hüseyin Gelis, “Siemens Türkiye olarak sorumlu büyüme stra-
tejimizin merkezinde sürdürülebilirlik yer alıyor. Bu stratejimizin 
en önemli bileşenlerinden biri ise karbondan arındırma. Çev-
resel sorumluluklar konusunda yüksek bilinç ve hassasiyete sa-
hip bir şirket olarak, bu yöndeki kararlılığımızı somut adımlarla 
ortaya koyuyoruz. Son 5 yılda bu alanda hedeflerimizin öte-
sine geçen bir başarı elde ettik. Kampüslerimizde yüzde 100 
oranında yeşil enerjiden üretilen elektriği kullanıyor, verimlilik 
projelerimizle değer yaratıyor, dünyamızın geleceğini koruma 
altına almak için çalışıyoruz. Siemens Türkiye olarak 2023 yı-
lında karbon nötr olmaya çok yakınız. Aynı zamanda iş birliği 
içinde bulunduğumuz partnerlerimiz ve müşterilerimiz için de 
bu yol haritasını çiziyoruz, onlara rol model ve danışman olarak 
destek veriyoruz” dedi.
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Küresel çapta üretim tesislerinde kar-
bon nötr hale gelen, 2050 yılına kadar 
tüm değer zincirinde net sıfır emisyon 
hedefleyen ve sürdürülebilirliği tüm faa-
liyetlerinin merkezine oturtarak yenilikçi 
projeler hayata geçiren Arçelik, sürdürü-
lebilirlik alanında uluslararası listelerde 
üst sıralarda yer almaya devam ediyor. 

Arçelik, sürdürülebilirlik alanında tanın-
mış bir medya ve araştırma şirketi olan 
Kanada merkezli Corporate Knights ta-
rafından hazırlanan, “Global 100 Most 
Sustainable Corporations in the World” 
sıralamasında bu yıl 57’nci sırada yer 
aldı. Böylece dünyanın sürdürülebilirlik 
alanında en iyi performansı gösteren 
şirketlerinin sıralandığı listede iki yıl üst 
üste yer alma başarısını gösterdi. Toron-
to merkezli Corporate Knights Maga-
zine, sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi 
alanına odaklanan, dünyanın en yük-
sek tirajlı yayınlarından biri. Corporate 
Knights Research tarafından hazırlanan 
sıralama ve reytingler ise halihazırda 15 
trilyon dolardan fazla yatırımı yöneten 
yatırımcılar için, potansiyel yatırım aday-
larını belirlemek üzere veri ve bilgi sağla-
ma işlevi görüyor. Ayrıca sürdürülebilirlik 
konusunda önemli katkılarda bulunan 
şirketleri ödüllendirerek teşvik ediyor. 
“Global 100” sıralamasındaki şirketler, 
enerji ve su verimliliği, yönetim ekiple-
rindeki kapsayıcılık ve çeşitlilik, tedarik-
çilerinin sürdürülebilirlik skorları, ödenen 
vergilerin FAVÖK’e oranı gibi çevresel, 
sosyal, yönetimsel ve ekonomik 24 ayrı 

performans kriterinde ayrıntılı bir değer-
lendirmeye tabi tutuluyor.

Dünyanın sürdürülebilirlik alanındaki ilk 
iş ve liderlik dergisi olan ABD merkezli 
Real Leaders’ın her yıl sosyal ve çevresel 
olarak en olumlu etki yapan şirketler ve 
markalarla ilgili araştırmasında da Arçe-
lik, bu yıl ikinci kez en iyiler arasında yer 
aldı. The Real Leaders Top 200 Impact 
Companies listesinde Arçelik, 19’uncu sı-
rada yer alırken, Arçelik’in global ölçekte 
önemli başarılar elde eden Beko markası 
da aynı listeye 20’nci sıradan giriş yaptı. 

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Geze-
gen ve iklim dostu çözümler geliştirmek 
Arçelik’te uzun zamandır odaklandığımız 
alanlardan biri. Sürdürülebilirlik alanın-
da hayata geçirdiğimiz faaliyetlerimizin 
uluslararası kuruluşlar tarafından takdir 
edilmesi ise bizim için bir gurur kaynağı 
ve motivasyon unsuru. İklim kriziyle mü-
cadele için belirlediğimiz hedeflerimizi, 
global gelişmeleri yakından takip ederek 
güncel tutuyor, Ar-Ge ve inovasyon yet-
kinliklerimizle de gezegenimizin iyileş-
tirilmesine katkı sunuyoruz. Corporate 
Knights Global 100 sıralamasında yer 
almamız hem yatırımcılar nezdinde hem 
de sürdürülebilirlik yolculuğumuzda gel-
diğimiz önemli noktayı onaylaması ba-
kımından değerli bir başarı. Çevresel ve 
sosyal pozitif etki yaratan şirketlerin sıra-
landığı Real Leaders listesinde ise bu yıl 
hem Arçelik Global olarak hem de Beko 
markamızla yer alıyoruz. ‘Sağlıklı yaşam 
ancak sağlıklı bir gezegenle mümkün’ 
yaklaşımıyla geri dönüştürülmüş plastik-
ler ve biyokompozit malzemeler içeren 
yenilikçi teknolojilerinin yanı sıra enerji 
dostu ürünleri dünyanın dört bir yanında 
müşterilerimiz ile buluşturan Beko mar-
kamızın da bu listede üst sıralarda yer al-
ması gurur verici. Sürdürülebilirlik yolcu-

luğumuzla birçok şirkete örnek olmanın 
mutluluğu ile öncü uygulamaları hayata 
geçirmeye, kazanımlarımızı sürekli ve 
daha güçlü kılmak üzere çalışmaya de-
vam edeceğiz.” dedi.

2050 yılına kadar tüm değer zincirinde 
net sıfır emisyon hedefleyen Arçelik, 
26. BM İklim Değişikliği Konferansı’nda 
(COP26) Birleşik Krallık Galler Prensi’nin 
iklim değişikliği ile mücadele etmeyi so-
mut hedeflerle taahhüt eden şirketlere 
takdim ettiği ‘Terra Carta Mührü’ne layık 
görülen 45 küresel şirketten biri olmuştu.
Arçelik, daha önce Bilim Temelli Hedefler 
Girişimi (Science Based Targets Initiative) 
tarafından onaylanan karbon emisyonla-
rını azaltma hedeflerini daha da ileri taşı-
dı ve Paris Anlaşması’nın küresel sıcaklık 
artışını 1,5 derece sınırlama hedefiyle 
uyumlu olarak güncelledi. Bilim Temelli 
Hedefler Girişimi’ne onay için gönderi-
len yeni hedefler doğrultusunda Arçelik, 
karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar 
2018 baz yılına göre %50,4 azaltmayı 
hedefliyor. Ayrıca Arçelik, 2019 ve 2020 
yıllarında kendi enerji verimli buzdolapla-
rı projesiyle elde ettiği karbon kredileri ile 
global üretimde karbon nötr hale geldi.



Vaillant Türkiye, bulunduğu bölgedeki ekosistemin devamlılı-

ğında büyük önemi olan küçük akbaba neslini koruma ve tü-

rün önemi konusunda farkındalık yaratma çalışmalarına devam 

ediyor. Doğa Derneği iş birliğinde 2015 yılından bu yana ke-

sintisiz sürdürülen Küçük Akbabaları Koruma Projesi’nin 2021 

çalışmaları kapsamında akbaba sayımları gerçekleştirildi. Mer-

sin Bolkar Dağları’ndaki küçük 

akbaba koruma çalışmalarında 

Çoban Ağı ile görüşmeler ko-

nargöçerlerin kış yurtlarında 

devam etti. Küçük akbaba 

yuvaları hakkında ayrıntılı bil-

gilere ulaşma imkanı sunan 

Çoban Ağı ile başta küçük 

akbaba olmak üzere bölgedeki 

diğer türler için de koruma çalış-

maları yapılması sağlandı. Çoban Ağı 

üyeleri, sadece küçük akbabaların olduğu yaz 

aylarında değil; kış yurtlarına göç ettiklerinde de bölgede kızıl 

akbaba, çakal, kurt, sırtlan, oklu kirpi gibi türler hakkında dü-

zenli bilgiler iletti.  

FARKINDALIK ÇALIŞMALARINA ODAKLANILDI 

2021 çalışmaları kapsamında Sarımazı Yırtıcı Kuş Göç Sayı-

mında yaşananlarla ilgili olarak sosyal medya üzerinden canlı 

yayınlarla tür hakkında farkındalık yaratma hedefine katkıda 

bulunuldu. Ayrıca, küçük akbabaları tehdit eden unsurların 

başında gelen; yaşam alanlarının kaybı, elektrik hatları ve ze-

hirlenme gibi tehditlere ilişkin bilgilerin ve görüntülerin payla-

şıldığı Küçük Akbaba Tehditleri filmi yayınlandı. Öte yandan 

Doğa Derneği Podcast Serisi “Bolkar Dağının Göçerleri’’nde 

Çoban Ağı ve konargöçerlerin, küçük akbaba ve biyoçeşitlilik 

ile ilişkisine yer verildi. Yayın esnasında bölgede yapılan koru-

ma çalışmaları, Doğa Derneği’nin konargöçer çobanlarla olan 

ilişkisi ve gelecek planları anlatıldı. Mersin Kültürhane Kafe’de 

belirli aralıklarla düzenlenen ve sosyal medyadan canlı ve inte-

raktif katılımla gerçekleştirilen söyleşilerde başta küçük akbaba 

olmak üzere, çobanlar ile ilişkiler, doğa kavramı ve Mersin ‘in 

tabiatı gibi konulara değinildi. Projenin 2021 faaliyetleri kap-

samında 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde yapılan 43. İstanbul 

Maratonu sanal koşusunda küçük akbabalar için farkındalık 
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koşusu yapıldı. Birçok farklı bölgeden koşucular küçük akbaba 

neslinin geleceği için koştu. Mersin’de küçük akbaba ve konar-

göçerler ilişkisini anlatan “Çoban Ağı’’ filminin çalışmaları da 

başlatıldı.

“PROJEMİZ PANDEMİ TEDBİRLERİ İLE HIZ KESMEDEN 

SÜRÜYOR”

Vaillant Group Türkiye Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardım-

cısı Erol Kayaoğlu projenin 2021 yılına ilişkin değerlendirme-

sinde şu ifadelere yer verdi: “Projemiz pandemi tedbirleri ile 

hız kesmeden sürüyor. Bu yıl Mersin’de ilk defa kapsamlı bir 

şekilde küçük akbaba yuvaları araştırıldı. Adana’da gerçekleşti-

rilen Sarımazı Yırtıcı Kuş Göç Sayımında 71 küçük akbaba göz-

lenirken 3.418 arı şahini, 1.263 yılan kartalı, 1.435 yaz atma-

cası olmak üzere toplamda 30.741 kuş tespit edildi. Projenin 

en önemli destekçilerinden konargöçerler ve Çoban Ağı ile iş 

birliğimiz daha da güçlendi. Bu işbirliği doğrultusunda yapılan 

düzenli görüşmelerde küçük akbabaların ekosistem için önemi, 

göçe gelme ve gitme zamanları, yuva alanları, yaşadıkları teh-

ditler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Projenin devam 

ettiği Ankara ve Mersin bölgelerinde oluşturulan ve 6 yıldır sis-

temli bir şekilde işleyen Çoban Ağı ile çobanlar başta olmak 

üzere yereldeki kişiler, küçük akbabaların bölgeye geliş ve gidiş 

tarihlerini, varsa yuvanın mevcut durumunu ve tehditlerin var-

lığını uzmanlara aktarmaya devam etti. 2015 yılından bu yana 

devam eden proje ile en önemli hedefimiz küçük akbabaların 

dünyamızın devamlılığındaki rolü konusunda bilinç aşılamak. 

Bu hedefimize gittikçe daha da yaklaşıyoruz.”

“TÜRKİYE GÖÇ EDEN KUŞLAR AÇISINDAN SON DERECE 

ÖNEMLİ BİR COĞRAFYAYA SAHİP”

Küçük akbabaların ekosistemin sağlıklı işleyişinin göstergele-

rinden olduğunu belirten Doğa Derneği Genel Koordinatörü 

Serdar Özuslu çalışmalara ilişkin şöyle konuştu: “Türkiye, ak-

baba, leylek, pelikan, şahin, kartal gibi süzülerek göç eden 

kuşlar açısından son derece önemli bir coğrafyaya sahip.  

İnsan toplulukları ve uğrak yerleri için ulaşılması zor alanlar 

yaban hayatı bakımından büyük önem arz ediyor. Yaban hay-

vanlarının yaşadığı pek çok tehditle küçük akbabalar da karşı 

karşıya. Üreme alanlarının ortadan kaldırılması, habitatlarının 

kaybı, zehirlenme, avcılık, elektrik çarpması ve besin kaynak-

larının yok olması küçük akbaba popülasyonunun azalmasına 

etki eden en önemli tehditler. Bu yıl koruma çalışmalarında 

özellikle çoban ağına odaklandık. Küçük akbabayı en iyi ta-

nıyan ve gözlemleyen çobanlar, bölgede türe karşı bir tehdit 

oluştuğunda ilk müdahale edebilecek kişiler. Bu durumdan 

hareketle küçük akbaba herhangi bir tehditle karşı karşıya 

kaldığı zaman çobanın nasıl müdahale edebileceğini öğrene-

ceği veya durumu rapor edebileceği bir yapı oluşturduk.  Pro-

jemiz kapsamında elde ettiğimiz veriler ışığında tür üzerinde 

her geçen gün daha fazla yorum yapma ve ilerleme fırsatı 

yakalıyoruz.”   



Türkiye’nin önde gelen sanayi kuru-

luşlarına hızlı entegrasyon, üretkenlik, 

esneklik ve verimlilik konusunda kat-

ma değer sağlayan Mitsubishi Electric, 

bireylerin gelişimi ve değişimini sağla-

yan eğitimcilerle bir araya geldi. İzmir 

Milli Eğitim Müdürlüğü Pozitif Bilimler 

Akademisi eğitimleri kapsamında dü-

zenlenen STEM Öğretmen Eğitimi prog-

ramında yer alan şirket, Sanayi 4.0’ın 

kazanımları hakkında önemli bilgiler 

paylaştı. Online olarak gerçekleşen et-

kinlikte, akıllı üretim anlayışı ve otomas-

yonun geleceğinde nelerin değişeceği 

masaya yatırıldı. 

DÖNÜŞÜM, ESKİNİN YENİYE 

SİMÜLE EDİLMESİYLE BAŞLIYOR

STEM Öğretmen Eğitimi webinarı kap-

samında dijital dönüşümün temel por-

tesini çizen Mitsubishi Electric Fabrika 

Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi 

ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bi-

zel; “Herkesin bildiği üzere kahve, çok 

eski bir kültürel miras. Önceleri cezve-

de, hatta közde pişirilirdi. Şimdi ise aynı 

kalitede ve tatta bir kahve içmek için 

makineler devreye giriyor. Kahve ma-

kinesini dizayn eden mühendisler, geç-

mişin kahve yapma metotlarını cihazın 

içindeki gömme bilgisayarlar yardımıyla 

simüle ederek bunu gerçekleştiriyor. Bu 

teknoloji dahil olmak üzere benzeşim 

metodunun hayata geçtiği tüm çözüm-

ler, hayatın her alanına büyük ölçekte 

konfor getiriyor. Kahve ve kahve maki-

nesi örneği ise dönüşümün temel port-

resini özetliyor” dedi.

İPEK YOLU’NUN YERİNİ DİJİTAL 

TİCARET YOLU ALIYOR

Endüstri evrelerinin insan hayatının 

gelişmesiyle paralel ilerlediğine dikkat 

çeken Bizel, sözlerine şu şekilde devam 

etti: “Her endüstri evresinde olduğu 

gibi Sanayi 4.0’ın da sanayiye birçok 

katkısı oldu. Daha önce İpek Yolu üze-

rinden fiziksel olarak yapılan ticari fa-

aliyetler, bugün yeni endüstri çağında 

Dijital Ticaret Yolu üzerinden yapılıyor. 

Fabrikalara entegre edilen siber fizik 

teknolojileri sayesinde dijitalleşen tica-

rete uyum sağlamak kolaylaşıyor. Özel-

likle pandemi ile dijital ticaretin hacmi 

büyüdü ve hepimiz evimize kadar giren 

bu yeni düzene uyum sağladık. Bu nok-

tada, fabrikaların siber fizik teknoloji-

lerini kullanarak yeniden tesis edilmesi 

sürecine endüstrinin yeni evresi olarak 

bakmak mümkün.”

“SANAYİ 4.0’A CEVAP OLARAK 

E-F@CTORY KONSEPTİNİ GELİŞTİRDİK”

Mitsubishi Electric’in Japonya’daki Kani 

fabrikasının endüstrinin yeni evresiyle 

yüzde yüz uyumlu olduğunu söyleyen 

GÜNDEM

82
Şubat 2022

www.termoklimadergisi.com



Tolga Bizel; “Bu fabrikada tüketicinin 

ihtiyacı ve ürünün yaşam döngüsü de-

ğiştikçe fabrika da kendi kendine şekil 

değiştiriyor. İhtiyaç duyulmayan hüc-

reler ayrılıyor, ihtiyaç duyulan hücreler 

ayrılanın yerine geliyor. Her aşamasında 

Sanayi 4.0’a uyumlu çalışan bu fabrika-

mız, içinde insanlar olduğu için karanlık 

bir fabrika olarak adlandırılmıyor. Tama-

men karanlık bir fabrika olmamasının 

sebebi ise esnekliği garanti altına al-

mak… Fabrikamızda insanlar işçi olarak 

değil üst düzey seviyede eğitilmiş kont-

rol mekanizması olarak konumlanıyor-

lar. Sanayi 4.0’ın Mitsubishi Electric’teki 

bu karşılığı e-F@ctory olarak adlandırı-

lıyor. e-F@ctory konseptimiz, fabrikanın 

dijitalleşen hayatımıza senkron edilmesi 

anlamına geliyor. Artık üretimde anlık 

kararlar alınması gereken bir süreçteyiz 

ve buna uyum sağlamayan fabrikaların 

dijitalleşen dünyada rekabet edebilmesi 

mümkün değil. Şirketimizin genel mer-

kezi olan Japonya’da üretime Monozu-

kuri ismi veriliyor. Değişim ise ‘Gelişen 

Monozukuri’ olarak adlandırılıyor ve 

birçok aşamadan oluşuyor. Sanayi 4.0’ın 

en önemli aşaması ise veri toplama tek-

nolojisi. Toplanan çok sayıda verinin iş-

lenebilmesi için çok hızlı bir iletişim ağı 

olması gerekiyor ve bu da dönüşümün 

ikinci aşamasını oluşturuyor. Sonrasında 

ise toplanan verilerin bir yerde depolan-

ması adımı geliyor ve bunun için dev-

reye serverlar, bulut teknolojileri veya 

hard diskler giriyor. Son adımı ise veri 

analizi teknolojisi, yani toplanan verinin 

anlamlandırılması oluşturuyor. Son evre, 

aynı zamanda sanayicilerin en çok yatı-

rım yapması gereken aşama olarak öne 

çıkıyor” şeklinde bilgiler paylaştı.  

DİJİTAL İKİZLER İLE FABRİKALAR 

TÜKETİCİLERİN NE İSTEDİĞİNİ 

BİLEBİLİYOR

Üretimdeki değişimi ateşleyen temel 

motivasyonun tüketicideki değişim ol-

duğunu söyleyen Tolga Bizel; “Artık ki-

şisel ihtiyaçlarımızı doğrudan söyleyebi-

leceğimiz mağazalar hayatımıza giriyor. 

Tüketici, mağazanın vitrinini gördüğünü 

sanıyor ancak mağazalar hatta fabrika-

lar tüketiciyi görüyor. Fabrika, tüketici-

nin tercihlerini anlayıp ona göre üretim 

yapmayı hedefliyor. Tüketicinin yüzünün 

şeklinden, hareketlerinden, duygu de-

ğişimlerinden mevcut modeli beğenip 

beğenmediğini anlayarak veri topluyor. 

Böylece tüketicinin tercihleriyle birlik-

te dijital bir ikizi oluşturuluyor. Üretim 

dijitalleştiği gibi tüketici de dijitalleşi-

yor. Tüketicinin dijital ikizinin tercihleri 

fabrikanın dijital ikizi tarafından takip 

ediliyor. Dijital fabrika, tüketicinin diji-

tal ikizine sorular sorarak onun hangi 

ürünü istediğini anlamlandırıyor. Tüke-

ticinin istediği ürün şekillendiğinde ise 

dijital fabrika bunu üretmeye başlıyor, 

tasarımcıya bilgi veriliyor. Tüm bilgiler 

fiziksel fabrikada anlık olarak iletiliyor 

ve sonuç olarak kişiye özel bir ürün üre-

tiliyor” dedi.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ROBOTLAR

İLE ÜRETİM İNSAN MÜDAHALESİ 

OLMADAN DEVAM EDİYOR

Tüketicinin tercihleri değişince buna ya-

nıt verecek makinelerin de değişmesi 

gerektiğini vurgulayan Tolga Bizel; “İn-

san olarak anlık değişimlere reaksiyon 

gösterebilmemiz mümkün olmadığından 

devreye yapay zekâ teknolojileri giriyor. 

Bu noktada, Mitsubishi Electric’in MAI-

SART adını verdiği patentli bir yapay zekâ 

teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji; derin 

öğrenme, takviyeli öğrenme ve büyük 

veri analizini kapsıyor. Fabrikanın için-

deki katmaların arasına bu teknoloji en-

tegre ediliyor, zorlu ve komplike üretim 

süreçlerinde hiçbir aşama bozulmadan 

üretimin devam edebilmesi ve insan gö-

zünün algılayamayacağı birçok gerçekliği 

algılayabilmesi sağlanıyor. Aynı zaman-

da geleneksel kontrol yerine yapay zekâ 

destekli robotlar üretim hatlarında yer 

alıyor. Robotlara yerleştirilen sensörler, 

süreçle ilgili ne yapılması gerektiğini or-

taya koyarak büyük verinin hayata geç-

mesini sağlıyor. İnsan müdahalesi olma-

dan kestirimci metot kullanılarak esnek, 

hızlı ve verimli üretim devam edebiliyor. 

Yeni hizmet şekilleri ve iş modellerinin 

geliştirilmesine bağlı olarak sektörde ça-

lışacak bireylerin niteliklerinde köklü bir 

dönüşümüne ihtiyaç duyuluyor. Özellikle 

fen bilimleri, matematik, mühendislik ve 

bilişim teknolojileri alanında elde ettiği 

bilgileri kullanarak yenilikler ortaya ko-

yacak ve sektördeki değişimi sağlayacak 

donanımlı bireylerin yetiştirilmesinde 

eğitimcilerimize büyük roller düşüyor” 

sözleriyle sunumunu tamamladı.
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İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahal-

lesinde hizmet veren Hanzade Butik Otel 

ve Restaurant ısıtma ihtiyacı için seçimini 

iklimlendirme sektörünün öncüsü Alarko 

Carrier ürünlerinden yana kullandı. 

250 metrekare cam 
teras restaurant ve 16 
konaklama odasından 
oluşan bölgenin gözde 

mekanlarından biri olan Hanzade Butik 
Otel ve Restaurant ısıtma ihtiyacı için 16 
kw Alarko Split Isı Pompası ve Alarko Pa-
nelleri tercih etti. Projede 1 adet 16 kw 
split ısı pompası 1 adet 100’lük akümü-
lasyon tankı ve 15 metre Alarko radyatör 
kullanıldı. 

Alarko Carrier, ürünlerindeki üstün teknik 

özelliklerin yanı sıra, sağladığı sürekli ve 

kaliteli hizmet ve hızlı yedek 

parça teminiyle de en çok ter-

cih edilen marka-

lar arasında yer 

alıyor.

Sorumlu yatırım holdingi olma hedefiyle, 
çevresel, sosyal ve yönetişim ilkeleriyle ha-
reket eden Zorlu Holding, daha sürdürüle-
bilir ve daha yaşanılabilir bir dünyaya katkı 
sağlama odaklı faaliyetlerini sürdürürken; 
holding ve grup şirketlerinin genel merkez-
lerinin yer aldığı Levent 199’da, yüzde 100 
yenilenebilir enerji kullanımına geçti.
Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda, 
sürdürebilirliği bir iş yapış biçimine dönüş-
türen Zorlu Holding, ofis alanlarında da 
bu yaklaşımı benimserken holding ve grup 
şirketlerinin genel merkezlerinin yer aldığı 
Levent 199’da %100 yenilenebilir enerji 
kullanımına geçti.

Çevre dostu uygulamalarıyla Türkiye ve 
dünyada örnek gösterilen ofis binası olan 
Levent 199, Zorlu Enerji ile yaptığı iş birliği 
ile kullandığı enerjiyi Uluslararası Yenilene-
bilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelen-
dirdi. Bu sertifika, Levent 199’un enerji-
sinin Zorlu Enerji’nin Alaşehir I Jeotermal 
Santrali’nde ürettiği yenilenebilir enerjiden 
karşılandığını gösteriyor.
Levent 199’un tükettiği her birim elektrik, 
artık üretiminden binaya ulaşana kadar ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına dayanıyor. Bu 
uygulamayla Levent 199, sadece yeşil ener-
ji kullanmakla kalmayıp binada ve farklı 
alanlarda birçok kurum ve bireye, yenilene-

bilir enerji kaynaklarından elde edilen ener-
ji kullanımı için ilham oluyor. Türkiye’de bu 
büyüklükteki ilk A+ ofis projesi olan Levent 
199 daha önce de, Amerikan Yeşil Binalar 
Konseyi tarafından, çevreye duyarlı tasa-
rım, uygulama ve işletme standartlarında 
değerlendirilerek LEED Gold Sertifikası al-
maya hak kazanmıştı.

Üstün teknolojisi ile enerji ve su kaynaklarının 
korunmasına katkıda bulunan Masdaf, su te-
mini teknolojileri ile Devlet Su İşleri’nin ( DSİ) 
birçok İçme Suyu Arıtma Tesisine esnek ve sür-
dürülebilir çözümler sunmaya devam ediyor. 
Hızla artan dünya nüfusu ve iklim krizi nede-
niyle yaşanılan kuraklığın etkisiyle dünya ge-
nelinde 2 milyar insan temiz suya düzenli ola-
rak erişemiyor. Tüm bu gelişmeler nedeniyle 
içme suyu temini büyük önem taşımaya başla-
dı. Sektöre özel ürün çeşitliliği ve alanında uz-
man mühendisleriyle müşterilerine; enerji ve 
su kaynaklarını verimli kullanan sürdürülebilir 
çözümler sunan Masdaf, su temini teknolojile-
riyle de prestijli projelerin çözüm ortağı olmaya 
devam ediyor. 
Masdaf, temiz su alanında sunduğu güveni-
lir, verimli ve çevreci çözümler ile Devlet Su 
İşleri’nin ( DSİ) İçme Suyu Arıtma Tesislerindeki 
önemli çözüm ortakları arasında yer alıyor. 

Birçok alanda olduğu gibi Devlet Su İşleri’nin 
( DSİ) İçme Suyu Arıtma Tesislerinde de her 
prosese uygun doğru pompa seçimi yapmak, 
işletme maliyetlerini ve verimliliği olumlu yön-
de etkiliyor. Masdaf, Devlet Su İşleri’nin tesis-
lerdeki kaynak suyunun transferini verimli ve 
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirerek, şehirlerin 
içme suyu ihtiyacının karşılanması için sürdü-
rülebilir çözümler sunuyor.
Yaşayan sistemler olan içme suyu arıtma te-
sislerinde sistemin kesintisiz ve sorunsuz işle-
tilmesini sağlamak için doğru sistem seçimi 
yapmak kadar önemli olan bir diğer husus 
ise  santrifüj pompaların performanslarını test 
etmek oluyor. DSİ’nin İçme Suyu Arıtma Tesis-
lerinde kullanılan santrifüj pompalar ve hidro-
forlar, Masdaf’ın Düzce fabrikasında bulunan 
performans test standında, DSİ şartnameleri-
ne uygun olarak test edildikten sonra devreye 
alınıyor. 
Masdaf, kontrol alternatifleri yani pompa 
teknolojilerinin otomasyon sistemleri ile kont-
rolünü de sağlayarak, sistem verimini sürdü-
rülebilir kılıyor. Pompalarda kullanılan frekans 
kontrol cihazları, Mod-Bus haberleşme proto-
kolü ile dış ünitelere (bina otomasyon sistemi) 

anlık erişim imkânı sağlayarak, kontrol avan-
tajı sunuyor. Bu kapsamda pompanın sabit 
değerde mi yoksa proses değerlerine göre mi 
çalışacağı belirleniyor. Böylece sistemin ihtiyacı 
doğrultusunda verimli bir şekilde çalışan akıllı 
pompa teknolojileri ile hem sistem verimliliği 
hem de enerji tasarrufu sağlanıyor.
DSİ’nin İçme Suyu Arıtma Tesislerinde sıklıkla 
kullanılan, mekanik dayanımı yüksek, uzun 
ömürlü “NM serisi Uçtan Emişli Norm Sant-
rifüj Pompa”lar, bakımda da avantaj sağlıyor. 
Uçtan Emişli Norm Santrifüj Pompalar, tesisat-
tan, salyangoz gövdesi, tesisata bağlı kalacak 
şekilde ayrılabiliyor. Böylece motoru ve salyan-
gozu hareket ettirmeden pompaya müdahale 
edilebilmesi sayesinde bakım-onarım işlemle-
rinde kolaylık sağlanıyor. Kolay bakım özelliği 
ile acil müdahale durumunda sistem kesintiye 
uğramadan çalışıyor. 
Böylece işletmenin 
bakım maliyetleri 
yüzde 70 oranında 
azaltılarak, etkili bir 
sistem çözümü su-
nuluyor.
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İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistem-
leri, hassas kontrollü kliması ile Lande 
tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği 
Horizon 2020 Araştırma-İnovasyon fonu 
tarafından da desteklenen ECO-qube 
Projesi alt yüklenicisi oldu. İmbat, İsviçre 
Federal Malzeme Bilimi ve Teknolojisi La-
boratuvarları (Swiss Federal Laboratories 
for Materials Science and Technology - 
EMPA) bünyesinde açık kaynaklı donanı-
ma ve son teknoloji ürünü bir soğutma 
sistemine sahip yüksek verimli bir veri 
merkezi oluşturulması sürecinin paydaşla-
rı arasına seçildi. Üretiminin yüzde 50’sin-
den fazlasını dünyada 50’den fazla ülke-
ye ihraç eden bir Türk markası olmasının 
yanında İmbat; veri merkezlerinde bölge-
sel soğutma ve atık ısının değerlendiril-
mesi ile karbon emisyonlarını azaltırken 
BT performansını ve enerji verimliliğini ar-
tırmayı hedefleyen ECO-Qube Projesi’nde 
yer almanın gururunu yaşıyor.

İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistem-
leri Pazarlama Direktörü Bilgi Akkaya, 
İsviçre’nin St. Gallen bölgesine teknik bir 
gezi için giden dostunun, EMPA binasında 
İmbat markalı cihazlarla karşılaşmasıyla 
yaşadığı mutluluğu paylaşmasıyla, İm-
bat olarak yaşadıkları gururu vurguladı. 
EMPA binasının sıradan bir yer olmadığını 
ve bu bina içinde, gelecekte etkin olacak 
projelerin geliştirildiğini, testlerin yapıldı-
ğını belirtti. İçeride yer alan ürünlerle ilgili, 
kullanılan teknolojinin ve gelecekte insan-
lığa katkılarının da anlatıldığı, Avrupa Bir-
liği destekli projede İmbat’ın yer alması ile 
ilgili olarak bu öyküyü anlatmaktan mut-
luluk duyan Akkaya, heyecanını şu sözler-
le dile getiriyor: “İsviçre’de teknik bir ge-
zide yer alan bir arkadaşım beni aradı ve 
EMPA binasında yeni projeler hakkında 
bilgi alırken bir taraftan da ‘Keşke bizim 
ülkemizden de firmalar böyle projelerde 
yer alsa’ diye düşünürken birden bir sürp-
rizle karşılaştığını, o sürprizin de İmbat’ın 
bir cihazının bir ar-ge projesinde kullanı-
lıyor olması olduğunu söyledi. İmbat’ın 
uzun süredir kullandığı ‘%100 Yerli Tasa-
rım’ sembolünü cihaz üzerinde görünce, 
kullanılan hassas kontrollü klima cihazın 
İmbat’a ait olduğunu anladığını ve bu 
durumun kendisine büyük bir mutluluk 
ve gurur hissettirdiğini iletti. Gerçekten 
hem kendi adıma hem İmbat adına hem 
de ülkem adıma çok gurur duydum.” 30 
yıldır aralıksız olarak Ar-Ge yatırımlarını 

sürdüren, yeni ürün ve teknoloji üreterek 

birçok ilke imza atan İmbat’ın bu anlayışı, 

meyvesini böyle gelecek odaklı, uluslara-

rası ar-ge projelerinde yer alarak veriyor.

Enerji verimliliği ve kaliteyi temel alarak 

tasarımını hazırladığı ve üretimini gerçek-

leştirdiği ürünlerle İmbat, yurt dışı pazar-

larında yerli mühendislik gücünü temsil 

ediyor. Enerji verimliliğinin her geçen gün 

artan önemi ve veri merkezlerinin büyü-

yen rolünü de göz önünde bulundurarak 

İmbat İklimlendirme, Türkiye ve dünyada-

ki veri merkezlerinin yüksek verimli iklim-

lendirmesi konusunda çalışmaya devam 

ediyor.

EMPA, ECO-Qube Projesi ve 

İmbat İklimlendirme İşbirliği

EMPA ve İmbat İklimlendirme arasında-

ki ECO-Qube Projesi kapsamındaki ilişki 

her iki tarafın da veri merkezlerinin enerji 

verimliliği üzerine araştırma ve geliştirme 

çalışmalarına odaklanmasına dayanmak-

tadır. Veri merkezlerinde enerji verimliliği 

üzerine TÜBİTAK tarafından desteklenen 

Ar-Ge projesi yürüten İmbat Ar-Ge ekibi, 

bu proje için araştırma yaparken ECO-

Qube Projesi ve ekibi ile karşılaşılmış ve 

yapılan görüşmeler sonucunda İmbat 

Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen sistem 

önerisi kabul görmüştür. Bu kapsamda 

da ECO-Qube Projesi’nin bileşenlerinden 

olan ısı geri kazanım sisteminde İmbat 

tercih edilmiştir. 

  

ECO-Qube, EMPA binasında bulunan üç 

hatlı su sistemiyle birlikte çalışmaktadır. 

Kabin içerisinde oluşan ısı yükü, üç ka-

demeli ısı geri kazanım eşanjörü ve ka-

binetin üç ayrı kısmında oluşan yükler 

de dikkate alınarak bina ısıtma suyuna 

aktarmak suretiyle enerji tasarrufu sağla-

maktadır. Sistemde ısı geri kazanım eşan-

jörleri, pompalar ve fanlar projeye özel 

hazırlanmış yazılım koordineli bir şekilde 

çalışmaktadır. İmbat ekibi aynı proje içeri-

sinde, projenin yürütücüsü de olan diğer 

bir Türk markası Lande’nin kabinetlerinin 

kullanılıyor olmasını da özellikle vurgula-

makta ve bundan gurur duyduklarını söy-

lemektedir.

ECO-Qube Projesi

ECO-Qube Projesi (www.eco-qube.eu), 

veri merkezlerinde hem donanım hem de 

yazılım bileşenlerinin artırılmış kontrolü 

ile enerji verimliliği ve soğutma perfor-

mansını artırmayı amaçlayan bütünsel bir 

yönetim sistemidir. ECO-Qube, aktif veri 

merkezi bileşenlerine ait verilerin anlık 

değerlendirilmesine dayanan veri odaklı 

bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım ile soğutma 

ve enerji ihtiyaçlarını anlık olarak algıla-

yan yapay zeka destekli bir sistem tara-

fından kullanılıyor ve soğutmaya bağlı 

enerji tüketimi azaltılabiliyor. Proje kap-

samında veri merkezlerinin bölge enerji 

sistemlerine entegrasyonu için İsviçre Fe-

deral Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Labo-

ratuvarları (Swiss Federal Laboratories for 

Materials Science and Technology) NEST 

Energy Bölgesi’nde (www.empa.ch/web/

nest/aboutnest) açık kaynaklı donanıma 

ve son teknoloji ürünü bir soğutma siste-

mine sahip gelişmiş bir edge veri merkezi 

hayata geçirilmiştir.   

Avrupa Birliği Horizon 2020 Araştırma ve 

İnovasyon fonu tarafından da destekle-

nen ECO-Qube Projesi’nin akıllı soğutma 

sistemi, karbon emisyonlarını azaltırken 

BT performansını ve enerji verimliliğini 

artırmak için bölgesel soğutma ve atık 

ısı değerlemesi için örnek proje olarak 

tasarlanmıştır.



PROJE

86 termoklima
Şubat 2022

www.termoklimadergisi.com

İklimlendirme sektöründe geniş ürün gamının yanı sıra efektif 
çözümleriyle de dikkat çeken Daikin, uluslararası projelerin de 
tercihi oluyor. Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat kentinde ya-
pılan içinde konutların da olduğu kentin en büyük alışveriş ve 
eğlence merkezi Medeni Dinc Mall’ün de tercihi Daikin ürün-
leri oldu. Bu büyük projenin iklimlendirme çözümlerini bü-
tünsel olarak gerçekleştiren Daikin, önemli bir başarıya daha 
imza atmış oldu. Toplam 240 bin metrekareye yayılan alışveriş, 
yeme içme, ofis ve konut alanlarını kapsayan 17 binadan olu-
şan proje için eksiksiz bir HVAC çözümü sağlandı. Projede 16 
adet EWAD-T-C Screw kompresör Chiller, 72 adet Klima Sant-
rali, 660 adet FWV serisi Döşeme Tip Fan Coil ve 1467 adet 
de FWA serisi Gizli Tavan Tip Fan Coil kullanılarak mekanların 
konfor ve tasarruf oranı en üst düzeye ulaştırıldı. 

Yüksek teknolojiye sahip geniş ürün gamıyla bugüne kadar 
birçok büyük projenin iklimlendirme çözüm ortağı olan Daikin, 
uluslararası arenadaki önemli projelerde de ilk sırada yer alma-
ya devam ediyor. Çevreci, üstün teknolojili ve tasarruf sağlayıcı 
özelliklerinin yanı sıra yaygın servis ağıyla da dikkat çeken Da-
ikin, bu kez de Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ın en büyük 
alışveriş ve eğlence merkezi olarak tasarlanan, karma kullanım-
lı bir kompleks olan Medeni Dinc Mall için eksiksiz bir HVAC 
çözümü sağlayarak sektördeki başarısının altını çizdi. 

Mağazalar, barlar, restoranlar ve kafelerin yanı sıra ofis alanları 
ve konutların yer aldığı Medeni Dinc Mall, 240 bin metreka-
re alana yayılmış yüzlerce odaya sahip 17 binadan oluşuyor. 
Toplam soğutma kapasitesi 27.000 kW’a ulaşan proje için 16 
adet EWAD-T-C Screw kompresör chiller, 72 adet Klima Sant-
rali, 660 adet FWV serisi döşeme tip Fan Coil ve 1467 adet de 
FWA serisi gizli tavan Fan Coil kullanılarak mekanların konfor 
ve tasarruf oranı en üst düzeye ulaştırıldı. Böylesine önemli bir 
projede Daikin ürünlerinin tercih edilmesindeyse Türkmenis-
tan’daki servis ağının iyi çalışması, büyük ölçekli projelerde Da-
ikin ürünlerinin çok iyi randıman vermesi başlıca etkenler oldu. 
Türkmenistan’ın en önemli mimar ve tasarımcılarının elinden 
çıkan projeye danışmanlık görevi de yapan Daikin; uluslararası 
başarılarını sürdürmek için çalışmalarına devam edecek. 

EWAD-T-C VİDALI KOMPRESÖRLÜ SOĞUTMA GRUBU

Kompakt bir yapıya sahip olan ürün, daha az yer kaplıyor ol-

ması nedeniyle tercih nedeni oluyor. Endüstriyel tesisler, hasta-

neler ve karma projelerde kullanılıyor. Cihaz, yüksek sezonsal 

verimliliğe sahip olduğu için işletme maliyetlerinde avantaj 

sağlıyor. 

KLİMA SANTRALİ 

Projede taze havanın karşılanması ve yaşam alanlarının iklim-

lendirmesi için ihtiyaca göre üretilmiş 72 adet Daikin Klima 

Santralini tercih edildi. Daikin Klima Santralleri güçlü Eurovent 

değerleri ve yılların tecrübesi ile projeciler, danışmanlar ve son 

kullanıcılar için güven veriyor. Ürün, endüstriyel tesisler, has-

tane ve karma projelerin havalandırma ihtiyaçlarında esnek 

çözümler sağlıyor. 

FWV SERİSİ DÖŞEME TİP FAN COIL 

Hastaneler, ofisler ve karma projeler için ideal çözümler üreten 

model, şık ve dekoratif tasarımı ile benzerlerinden ayrışıyor. 

Ürünün kapasite aralığı. 1.10-6.0 kW arasında bir soğutma 

kapasitesi sunuyor. 

FWA SERİSİ GİZLİ TAVAN TİP FAN COIL 

Hastane, ofis ve karma projler için iyi bir çözüm olan cihaz, 

yüksek stok sayısı sayesinde ihtiyaç olduğunda hızlıca temin 

edilebiliyor. 1.9-10.8 kW geniş kapasite aralığı, yüksek stok 

avantajı ve bakım kolaylığı gibi özellikler cihazın seçiminde be-

lirleyici oluyor.  
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Biotrend Enerji Bergama Çöp Gaz Elektrik 
Üretim Tesisi, tesis müdürü Kerem Arslan 
önderliğinde yıl içerisinde gerçekleştirdiği 
farklı projelerle sürdürülebilirlik şemsiyesi 
altında başarılı işlere imza attı. Geçtiğimiz 
yıl UN Global Compact’e (Birleşmiş Millet-
ler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi) imza 
atan Biotrend Enerji, bu imzayla birlikte; 
insan hakları, çalışma şartları, çevresel ve 
sosyal konulardaki kurum hassasiyetini de 
açıkça gözler önüne serdi.  Bu imzayla 
birlikte, belirlenen 10 ilke için var gücüy-
le çalışmaya devam eden Biotrend Enerji, 

sözleşme maddelerine 
olan bağlılığının da 
bu projelerle göster-
miş oldu. Biotrend 
Enerji Bergama Çöp 
Gaz Elektrik Üretim 
Tesisi Müdürü Kerem 
Arslan “Hedefimizde 
yeni projeler var” di-
yerek, hayata geçen 
projelerde emeği ge-
çen herkesi gönülden 
kutladığını dile getirdi.

Kadın için şiddet farkındalığı eğitimi
Sadece fiziksel değil, aynı zamanda manevi 
olarak da şiddet gören kadınları bilinçlen-
dirmek adına yapılan proje kapsamında, 
toplum tarafından normalleştirilen şiddet 

kavramı üzerinde çalışmalar gerçekleştiril-
di. Kadınların yasal hakları, bireysel olarak 
atabilecekleri adımlar, bir avukattan destek 
alınarak projelendirildi. Proje kapsamında, 
kadın personel için moral geceleri ve tüm 
personel için ücretsiz aile danışmanlığı hiz-
meti verildi. Bahar aylarında ise, havaların 
ısınmasıyla birlikte ekoterapi ve frekans te-
rapisi çalışmaları başlatılacak.

Hayat Ağacı Kütüphanesi: Kitapların 
Bize Verdiği İkinci Şans Projesi
Biotrend Enerji Bergama Çöp Gaz Elektrik 
Üretim Tesisi’ne gelen çöp muhtevası içinde 
yer alan kâğıt ve kitapların sıklığının artışın-
dan hareketle hayata geçirilen projede, tesis 
içine tamamen ağaç atıklarıyla oluşturulan 
hayat ağacı kütüphanesi kuruldu. Gönüllü-
ler aracılığı ile toplanan kitapların yer aldığı 
kütüphanede, ağaç dokusunu ve kokusunu 
deneyimleyerek insanın kendi içindeki dö-
nüşümü başlatması ve nesnelerin yaşan-
mışlıklarını hissetmesi amaçlanıyor. Bu proje 
sonrasında, çöp havuzuna düşen kâğıt mik-
tarında önemli ölçüde azalma gözlemlendi.
Proje kapsamında, kitap sevgisini ve farkın-
dalığını yeni nesillere aktarmak için, çocuk-
lara özel, ağaç atıklarından onların ilgisini 
çekecek kitaplıklar tasarlandı. Gönüllü per-
sonel desteğiyle yapımı ve montajı tamam-
lanan kitaplıklar, okullardaki çocukların çok 
ilgisini çekti. Özellikle salıncak dekoru, ço-
cukların gönüllerini fethetti. Kitaplık proje-
si 19 köy okulunda daha uygulanacak.

Tesisteki iletişimi kuvvetlendirmek, aidiyet 
duygusunu artırmak ve sürdürülebilir bir ça-
lışma ortamı yaratmak adına atık malzeme-
lerden kamelya yapıldı. Tesis çalışanları ve 
tesisi ziyarete gelen misafirlere, aynı zaman-
da geri dönüşümün önemini de vurguluyor.

İlhan Doğan: BM’nin 
“Sürdürülebilir Kalkın-
ma Amaçları”na ulaş-
mak adına tüm gücü-
müzle çalışmaya devam 
edeceğiz.
Biotrend Enerji Berga-
ma Çöp Gaz Elektrik 
Üretim Tesisi’nin ha-
yata geçirdiği başarılı 
projelerle ilgili açıklama 
yapan Biotrend Enerji 
Yönetim Kurulu Başkanı 
İlhan Doğan, “Tesislerimiz, küresel ekono-
minin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde 
büyümesini sağlamak için gerekli çevresel 
ve sosyal konularda belli ilkelere uyarak 
çalışmaya devam ediyor. Bugün, Bergama 
tesisimizin imza attığı başarılı projeler bu-
nun en büyük göstergesidir. Diğer tesisleri-
mizden de pek çok başarılı projenin hayat 
geçeceğine inanıyoruz ve her zaman des-
tekçileriyiz. Bu projelerle gurur duymanın 
yanı sıra, BM’nin “Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları”na ulaşmak adına tüm gücü-
müzle çalışmaya devam edeceğimizi de 
hatırlatmak isterim.” şeklinde konuştu.

İklimlendirme sektörünün öncülerinden 

Form Şirketler Grubu çatısı altındaki Form 

Endüstri Ürünleri, 2021 yılında Lennox 

marka yerli üretim paket klimalarla birçok 

sanayi tesisine verimli çözümler sundu. 

Form, geniş ürün yelpazesi ve 56 yılı aş-

kın sektör tecrübesiyle 2021 yılında yine 

birçok projenin tercihi oldu. Lennox Paket 

Klimalar’ın lisanslı üreticisi olan Form, ik-

limlendirme ve taze hava konusunda ve-

rimli ve etkin çözümler sunuyor.

Femaş Grup’un, Remay Metal Kayseri fab-

rikasına daha önceki yıllarda da  Lennox 

Rooftop çözümleri sunan Form, yüksek 

kaliteli ürünleri ve uzman mühendislik hiz-

metiyle 2021 yılında Femaş Remay tarafın-

dan özellikle tekrar tercih edildi. Projeye, 

toplamda 1,340 kW kapasitede 11 adet 

doğalgaz ısıtmalı rooftop satışı gerçekleş-

tirildi. Flexair serisi Lennox Paket klimalar, 

fabrikanın boya kabinlerinin hitap ettiği 

alanlarda sıcaklık ve nem kontrolü yaparak 

boya kalitesinin artmasını sağlıyor.

Form Endüstri Ürünleri, 2021 yılında Sasa 

Polyester, Cms Jant, Bak Gravür, Modern 

Ambalaj, Altunkaya Holding Lidersan Am-

balaj ve Wagner Kablo gibi endüstride bu-

lunan birçok fabrikanın iklimlendirme ve 

proses ihtiyaçlarını Lennox Paket Klima sis-

temleri ile çözdü.

Lennox paket klimalar, Eurovent sertifikalı 
plaka ve tambur tip ısı geri kazanım op-
siyonları, %100 taze hava ile çalışabilme 
opsiyonu, standart free cooling ile bedava 
iklimlendirme sağlayabilmesiyle öne çıkıyor. 
Aynı zamanda Multi Scroll (çoklu scroll) 
kompresörü ve bağımsız soğutma devresi 
ile yüksek verim sunarken, EC fanı ile %30’a 
varan enerji tasarrufu sağlıyor. Düşük ses se-
viyesiyle de kullanım konforu sunuyor.
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Feyza ȘAHİN 

Friterm A.Ș.

Ar-ge Șefi

21 yıldır ısıtma soğutma bataryalarında Eurovent sertifikasına 

sahip olan Friterm, uzun süreli Ar-Ge çalışmaları sonucunda 

Eurovent’ in Isı Değiştirici (HE) sertifikasyon programında ilk 

adımını Ağustos 2018 tarihinde Kuru Soğutucularını sertifi-

kalandırarak atmıştı. Şubat 2020 tarihi itibari ile Kondenser 

ürün grubu için de sertifikasyon sürecini tamamlayan Friterm 

Aralık 2021 tarihi itibari ile DX (Direkt Genleşmeli) oda so-

ğutucu ürün grubu için sertifikasyon sürecini tamamlamış ve 

süreç sonunda sertifikasyon kurumu ECC (Eurovent Certita 

Certification) tarafından Eurovent sertifika onayı alarak, serti-

fikalı ürün gamını genişletmiştir.

Sektörde ürün performanslarının açıkça tanımlı ve  güvenilir 

olmasından yana olan Friterm, ürünlerini sertifikalandırarak 

“kapasite”, “hava debisi”, “motor gücü”, “basınç kaybı” 

ve “ses seviyesi” parametrelerinde ürünlerinde sunduğu ve-

rilerin güvenilirliğini kanıtlamıştır. Dünya’da Kuru soğutucu, 

kondenserler ve DX oda soğutucu ürün gruplarında Eurovent 

sertifikasına sahip 9 firmadan biri olan Friterm; Türkiye’de 

Eurovent sertifikalı kuru soğutucu, kondenser ve oda soğutu-

culara sahip olan tek firma olarak sektörde Eurovent Sertifi-

kasyonu liderliğini sürdürmeye devam etmektedir. 

Müşterilerine 3 farklı model grubunda HFC akışkanlı DX oda 

soğutucu serisini sunan FRITERM, standart tip olarak adlan-

dırılan FES serisinde EN 328’de tanımlanan standart SC2 

şartında 1.25 kW- 136 kW; Çift üflemeli (Dual Discharge) 

model olarak adlandırılan FEDD serisinde 1.25 kW- 65 kW 

ve FEWR serisinde 0.6 kW- 16.3 kW’ lık geniş bir kapasite 

aralığında seçim imkanı sağlamaktadır. Ürün seçimlerini en 

güncel hali ile FPS 6 (Friterm Ürün Seçim Programı) üzerin-

den yapılabileceğini belirten Ar-Ge Şefi Sayın Feyza ŞAHİN “ 

Friterm’ in en önemli farkı ve değeri diyebileceğimiz Ar-Ge 

Merkezi bünyesinde geliştirilen performans hesabı yazılımını 

kendi laboratuvarımızda yaptığımız testler ile doğrulamak-

tayız. Eurovent sertifikasyonu kapsamında, ECC kurumunun 

anlaşmalı olduğu akredite bir laboratuvarda da ayrıca test 

edilerek doğrulanan oda soğutucu serimiz, güvenilirliğimizi 

bir kez daha kanıtlamış oldu. Önümüzdeki süreçte çevreye 

olan duyarlılığımızdan ötürü CO2 akışkanlı ürün serilerimizin 

de sertifikalandırılması için çalışmalarımıza aynı hızda devam 

ediyoruz. “ dedi. Şahin’in konu ile ilgili son sözü ise “Güven-

celi Yatırım için Friterm Sertifikalı Ürünleri Kullanmanızı tavsi-

ye ediyoruz” oldu.
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TEKNİK TANITIM

En düşük debide bile çalışabilen, üstün 
teknik özellikleri sayesinde enerji verimli-
liği sağlayan Baymak hermetik şofbenler, 
üç yıllık garanti süresiyle müşteri memnu-
niyetini bir üst seviyeye taşıdı. Enerji yö-
netmeliğine uygun Low NOx teknolojili 
üstün emniyet sistemlerine sahip şofben-
ler, dakikada 12 litre sıcak su kapasitesiyle 
kullanıcılarına üst seviye sıcak su konforu 
sunuyor.

İklimlendirme sektörünün öncü markala-
rından Baymak, imza attığı BH (Baymak 
Hermetik) şofben modeliyle tüketicilere 
kalite, güven ve tasarrufu aynı anda su-
nuyor. En zorlu şartlarda bile uzun yıllar 
boyunca kusursuz performans gösteren, 
cihaz içinde bir ısı kaynağı görevi gören 
ve en önemli bileşenlerinden olan Av-
rupalı eşanjörü ile ısıyı en doğru şekilde 
ileten şofbenler, bu özelliğiyle yüksek 
verimlilik sağlıyor, Aynı zamanda enerji 
verimliliği yönetmeliğine göre XL kulla-
nım suyu profili ve A sınıfı enerji tüketimi 

gibi farklılıklarıyla da konforu ve tasarrufu 
harmanlıyor. 

Kesintisiz ve dengeli sıcak su

Geniş alev modülasyonu sayesinde dü-
şük debilerde bile tüketici ihtiyaçlarına 
rahatlıkla yanıt veren BH şofbenler, tam 
donanımlı elektronik ateşleme sistemi sa-
yesinde kullanıcılarına güvenli bir ortam 
sağlıyor. Olası bir arıza durumunda da 
uyarı sistemi hemen devreye girerek LCD 
ekran üzerinde hata kodu oluşturarak kul-
lanıcıyı uyarıyor. Yüksek konfor için cihaza 
entegre edilen akış sensörü, sıcak su tü-
ketiminin her anındaki debi değerini sayı-
sal veriye çevirerek elektronik karta bilgi 
gönderip alevin anlık olarak ayarlanmasını 
sağlayarak, kesintisiz ve dengeli sıcak su 
talebini karşılıyor. 
Düşük voltaj gerilimlerinde bile (min. 170 
V) cihaz tüm fonksiyonlarını eksiksiz olarak 
yerine getirecek şekilde tasarlandığı için 
voltaj dalgalanması yaşanan bölgelerde de 
rahatlıkla kullanılabilme imkânı sunuyor. 

Yüzde 100 güvenliği 

sağlayacak tüm 

özelliklere sahip 

Baca tıkanmasına karşı 
emniyet sistemi, ısı emni-
yet termostatı, elektronik 
modülasyonlu gaz valfi ve 
iyonizasyonlu alev kontrol 
sistemi teknolojisiyle sıcak 
su konforunu güvenle te-
min eden BH 12 Baymak 
hermetik şofben, kom-
pakt boyutları ve 4 metreye kadar dikey 
ve yatay baca imkanıyla da montaj kolaylı-
ğı sağlıyor. Ayrıca dışarıdan ek bir bağlantı 
ekipmanına ihtiyaç duyulmadan güneş 
kolektörü solar sistemiyle entegre çalışa-
rak yenilenebilir enerjiyi de destekliyor. 
Şofben eşanjörü üzerinde bulunan özel 
tasarım NTC sensörü de donmalardan ko-
ruma özelliğine sahip. Yeni BH 12 Baymak 
şofbenler 49 db gibi oldukça düşük ses 
seviyesi, yeni nesil ekran ve kullanıcı ara 
yüzüyle rakipsizliğini sürdürüyor. 

46 yıldır ölçüm cihazları üretiminde 
sektörün öncü ismi olan PAKKENS, en-
düstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda çö-
zümler geliştirip, yeni ürün tasarımları 
ile sektörde fark yaratıyor.
 
PAKKENS MC Serisi Basınç Ölçerler, 
medikal teknolojisi, çevre teknolojisi, 
laboratuvar teknolojisi, filtre izleme, ısı 
ve doğalgaz mühendisliği gibi düşük 
basınca sahip uygulamalarda hassas 
ölçümler yapılması amacıyla tasarlan-
mıştır.  
EN 837-3 uyumlu PAKKENS MC Seri-
si Basınç Ölçerler, KL. 1.6 hassasiyet 
sınıfında olup, farklı endüstriyel uygu-
lamalar için çeşitli gövde tasarımlarına 

ve proses bağlantılarına sahip. Bu tip 
basınç ölçerler kullanılacağı prosesin 
kimyasal uyumluluklarına göre bakır-
berilyum ya da AISI 316L paslanmaz 
çelikten imal edilen ve kapsül diyafram 
olarak bilinen basınç algılama ekipmanı 
ile imal edilebilirler. 

İzafi veya vakum basıncı altında, kapsül 
diyaframının genleşme veya daralma 
miktarı uygulanan basınçla orantılıdır 
ve bu hareket doğrudan basınç göster-
gesinin mekanizmasına aktarılarak ba-
sınç ölçer kadranında basınç değerine 
dönüştürülür. 
Hem bakır alaşımlı hem de paslanmaz 
tip MC serisi ürünler IP41 veya IP65 ko-
ruma sınıfına göre üretilebilir. IP65 ko-
ruma sınıfına sahip olan basınç ölçerler 
kullanıldığı prosesteki titreşimin etkile-

rini azaltmak için gliserin veya silikon 

yağı ile doldurulabilir. 

MC Serisi Basınç ölçerler -1000mbar ile 

1000mbar arasında ölçüm kapasitesine 

sahip olup, ürünlerin imal edildiği mal-

zemeye ve ürün sıvı dolgusu durumuna 

göre minimum ölçüm basıncı değişiklik 

gösterebilmektedir. Bakır alaşımlı MC 

serisi basınç ölçerler en yüksek 60°C 

proses sıcaklığında ölçüm yapabilirken, 

aynı serinin paslanmaz ürünler en yük-

sek 100°C’ye kadar kararlı çalışırlar.  

PAKKENS, tecrübeli tasarım, AR-GE 

ekibi ve tam donanımlı üretim tesisi ile 

endüstriyel uygulamalarınız için hassas, 

güvenilir, emniyetli ve dayanıklı ürünler 

tasarlayıp üretmeye devam ediyor.
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İklimlendirme ve soğutma alanında öncü bir Japon firması 
olan Daikin, bir süre önce girdiği endüstriyel soğutma paza-
rında iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Zanotti, AHT, J&E 
Hall, Hubard ve Tewis gibi endüstriyel soğutma sektörünün 
dünyaca ünlü markalarını satın alarak bünyesine katan Da-
ikin, yüksek enerji soğutkan evaporasyon sıcaklığı kontrolü 
gibi gelişmiş teknolojilerini bu markaların bilgi birikimi ve tec-
rübeleri ile birleştirerek büyük fark yaratmayı hedefliyor.
 
Üstün teknolojilere sahip ve çevreci endüstriyel soğutma 
ürünleriyle; market zincirleri, restoranlar, soğuk gıda tesisleri, 
meyve-sebze-et ve balık depolaması alanındaki gıda üretim 

merkezlerini ve medikal alanda faaliyet gösteren tesis girişim-
cilerini hedefleyen Daikin Türkiye, ZEAS ve Zanotti markalı 
ürünleriyle sektörün yükselen yıldızı olmaya başladı.
 
Daikin’in Zanotti’yi satın almasının ardından markanın “Dai-
kin Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu” içerisindeki tüm 
ticari faaliyetlerini çatısı altında toplayan Daikin, bu gelişmey-
le birlikte markanın satış ve servis ağını Daikin Türkiye ope-
rasyonuna katmış oldu. Endüstriyel soğutma pazarına ZEAS 
kondenser üniteleri ve Zanotti markasının geniş ürün gamı 
ile hizmet sağlayan Daikin Türkiye, çevre dostu ve yatırımcı 
dostu tasarruflu ürünleriyle çıtayı yükseltti.
 
Daikin’in halen Belçika’da üretimi yapılan ZEAS kondenser 
üniteleri; 95 yıllık Daikin deneyimi ile geliştirilen DC Inverter 
scroll kompresörleri ve ekonomizer teknolojileri ile soğutma 
sektöründe görülen en yüksek enerji verimliliğine sahiptir. 
Yüksek teknoloji ürünü ekipmanların hepsini aynı modelle-
rinde barındıran ZEAS kondenser üniteleri, bu sayede tek tip 
model ile hem taze muhafaza soğuk hava depolarında, hem 
donmuş muhafaza soğuk hava depolarında, hem marketlerin 
reyon soğutmalarında, hem de gıda şoklama uygulamaların-
da kullanılabilecek cihazlarıyla her uygulama için tek bir çö-
züm sunar.



TEKNİK TANITIM

91termoklima
Şubat 2022

www.termoklimadergisi.com

NEDEN DAIKIN ZEAS?
Teknoloji ve tasarrufun buluştuğu Daikin ZEAS, özellikle gele-
neksel soğutma ekipmanlarına göre enerji tasarrufu sağlaması 
ile ön plana çıkmaktadır.

Kompakt tasarıma sahip olan ZEAS, büyük yer tasarrufu sağlar, 
muadil kapasitedeki soğutma gruplarına kıyasla çok daha kü-
çük alanlarda bile kolayca kurulumu yapılabilir. Üstelik tek bir 
ünite hem kondenser ünitesi gibi çalışabilir hem de merkezi sis-
tem olarak hizmet verir. Buna ek olarak, daha büyük kapasite 
ihtiyacı olan noktalarda tandem bağlantı seçenekleri ile uygun 
çözümü bulmaya olanak tanır. (Şekil-2-3)

Geniş sıcaklık aralığına sahip olan ZEAS, ekonomizer teknolojili 
Daikin DC Inverter scroll kompresör ile yüksek enerji verimliliği 
sağlar.
 
Daikin Inverter kompresörler ile ihtiyaca göre en az elektrik tü-
ketimi ile soğutma çözümü sunan ZEAS üniteleri, en yüksek 
teknoloji ile üretilen kompresörler arasında otomatik yedekle-
me ve eş-yaşlandırma uygulamalarını standart olarak içerisinde 
barındırmakta ve minimum enerji sarfiyatına karşılık maksimum 
cihaz ömrü ve gıda güvenliğini garanti etmektedir. (Şekil-4-5)

Daikin’in özel tasarımı olan 
kondenser eşanjörleri sayesin-
de ZEAS kondenser üniteleri, 
gerekli kapasiteyi daha düşük 
boyutlarda sunar. Bunun ya-
nında DC kondenser fanları 
ve gece sessiz çalışma modu 
ile hem şehir içi uygulamalar 

için eşsiz bir çözüm sunar hem de enerji verimliliğini maksimum 
seviyeye taşıyarak elektrik tüketimini en düşük seviyeye indirir. 

Benzer ürünlerden farklı olarak, Daikin ZEAS için özel olarak üreti-
len ve düşük devirlerde bile yüksek basınç kayıplarını elimine ede-
rek kanal uygulamasına olanak tanıyan kondenser fanları sayesin-
de ZEAS, kapalı ortam yerleşimlerine de olanak sağlar. (Şekil 6-7)

Üretimi tamamlanan her bir Daikin ZEAS kondenser ünitesi, 
sevk edilmeden önce üretim hattının birçok noktasında detaylı 
incelemeye tabi tutulmaktadır.

R-410A Soğutkan ile Florlu Gazlar Yönetmeliğine Uyumlu

ZEAS’ta soğutucu akışkan R-410A kullanılmaktadır. R-410A 
akışkan F-Gaz regülasyonuna uyumluluğu dışında ZEAS, yük-
sek ısıl kapasitesi sayesinde daha düşük miktarda soğutkan 
kullanımını ve daha düşük çaplarda boruların kullanımını 
mümkün hale getirmektedir.

Daikin ZEAS, çevreye duyarlı olması ve enerji verimliliğini ön 
planda tutmasının yanı sıra teklif, proje, satış, kurulum ve satış 
sonrası hizmetleriyle geleceğin sürdürülebilir iş ve sürdürülebi-
lir endüstriyel soğutma alanlarında en iyi çözümü sunmaktadır. 
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Alarko Güneş Enerjili Dalgıç Pompa 
4TG Serisi’nde kullanılan dalgıç pom-
paların tasarımında standart pompa-
lardan farklı dayanım sınıflarına sahip 
malzemelerin kullanılması dikkat çeki-
yor. Pompa içerisinde kullanılan yatak-
lar 3600-4000 dev/dk ya uygun uzun 
ömürlü olabilmesi için özel olarak ta-
sarlandı. Alarko Güneş Enerjili Dalgıç 
Pompa Sistemlerinde kullanılan yüksek 
verim ve enerji tasarrufu sağlayan ECM 
teknolojisine sahip fırçasız daimi mıkna-
tıslı ve dahili inverterli DC motorlar sek-
törde fark yaratıyor.

UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM  

Motorların giriş gücü maksimum 2200 
W olup, giriş gücü ve yüke bağlı olarak 
500-3600 d/dk. aralığında değişken hız-
da çalışıyor. Dahili frekans inverteri, mo-
torun değişken yük altında güvenle kal-
kış ve duruş yapmasını sağlarken, sahip 
olduğu daimi mıknatıslı rotor sayesinde 
daha verimli ve daha düşük kalkış torku 
ve daha düşük ısı üretimi ile son derece 
uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Ayrı-
ca motor içerisine yerleştirilmiş PTC’lerle 
Motor sıcaklığı +85oC‘ye yükseldiğinde 
motor devir azaltarak duruyor ve sıcak-

lık +75oC‘ye düştüğünde devir 
arttırarak çalışmasına otomatik 
olarak devam ediyor. 

İleri teknolojisi ile 

maksimum verimlilik sağlıyor

Alarko Güneş Enerjili Dalgıç 
Pompa Sistemlerinin beyni 
SDP001 kontrol / kumanda sis-
temi son derece gelişmiş, kendi 
alanında en ileri teknolojisiyle 
pompa ve motorun maksimum 
verimlilikte ve güven içerisinde 
çalışmasını sağlayan sistemin 
beyni olarak iş-
lev görüyor. Bu 
sistemle birlikte 
Alarko Güneş 
Enerjili Dalgıç 
Pompalar aynı 
anda Güneş 
panelleri (DC), 
Rüzgar Türbinleri (DC), Elektrik 
Şebekesi (AC) ve Jeneratör (AC) 
ile çalışıyor.

Kısmi yapay zekaya sahip 

Kontrol / Kumanda sistemi

Alarko Güneş Enerjili Dalgıç Pompa 
Kontrol / Kumanda sistemi kısmi yapay 
zekaya sahip olması ile sektörde fark 
yaratıyor. Sistem çalışır durumda ve güç 
kaynağını otomatik sen seç modunda 
bırakıldığında, motor içerisindeki da-
hili mikroprosesörlerle iletişime geçen 
kumanda sistemi aynı zamanda güneş 
enerji panellerinin ürettiği elektriğin 
büyüklüğünü ve port 3'e bağlanmış al-
ternatif enerji kaynağının değerini aynı 
anda izliyor. Güneş panellerinin gücü 
yeterli olduğu sürece bu gücü öncelikli 

olarak kulla-
nırken, güç aşırı 
azaldığında yu-
muşak bir geçişle 
enerjiyi alternatif 
enerji kaynağın-
dan alıp, güneş 
panelleri tekrar 
optimum seviyede 
enerji ürettiğinde temin noktasını tek-
rar otomatik olarak panellere çeviriyor. 
Sistem Enerji geçişlerinde zamanlama 
ve geçiş süresini motor içerisinde yer 
alan mikroprosesörlerden aldığı veri-
lerle yaparak, aynı zamanda motorun 
zarar görmesini engelliyor. Aynı zaman-
da sahip olduğu Led Panel Sistemi ile 
kullanıcısına anlık verileri izleme olanağı 
da sağlıyor.

Alarko Güneş Enerjili Dalgıç Pompa 

Sistemleri aşağıdaki amaçlar için 

kullanılabilir:

 sulanmasında

 içme suyu temininde

 köylerde, okullarda, hastanelerde, 
 askeri tesislerde, atölye ve fabrikalarda, 
 havuz ve göletlerde.

 apartmanlarda, villalarda.

 otellerde, kamp alanlarında.
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Aşırı soğuk sıcaklıklarda yağ yönetimi 

için kullanıldığında yalnızca Castel valfle-

ri üstün performans gösterir.

Ağır hizmet tipi yapıları sayesinde bu valf-

ler çok duyarlıdır ve uzun ömür sağlar.

Durma sistemi durumunda, yağ, özellikle 

çok düşük ortam sıcaklıklarının varlığın-

da çok yüksek bir viskozite sergiler. Yağın 

bu koşullarında solenoid valfleri açmak 

zordur, ancak Castel serisi 13 valflerde 

değildir.

Ağır hizmet tipi tasarımı ve son derece 

sağlam bileşenleri sayesinde, 13 serisi so-

lenoid valfler, yüksek yağ viskozitelerinde 

bile tepki verir ve her zaman kompresöre 

doğru ve sürekli yağ akışını sağlar.

13 serisi solenoid valfler, bir sistemin 

yüksek ve alçak basınç tarafları arasında 

sıcak gaz baypas valfleri ve sıvı enjeksi-
yon valfleri olarak kullanılabilir.
Bu valfler, soğutucu akışkanın sıcaklı-
ğının düzenlenmesini doğru bir şekilde 
sürdürmek için kısa bir süre için yüksek 
frekanslarda döngü yapan bir solenoid 
valf gerektiren uygulamalar için tasarlan-
mıştır. Bütün bunlar, bir kez daha valfin 
sağlamlığı ile garanti edilmektedir.

Yapı

NC darbeli solenoid valfler, standart bir 
NC solenoid valfe kıyasla çok yüksek sa-
yıda çalışma döngüsünü garanti etmek 
için özel olarak tasarlanmış, özel bir güç-
lendirilmiş manyetik ünite (hareketli pis-
ton + onu tutmak için valf manşonu) ile 
donatılmıştır.

Operasyon

Seri 13 vanalar normalde kapalı vana-
lardır (NC). Bu, bobine enerji verilmedi-
ğinde, piston sıvı akışını kapatır. Bobine 
enerji verildiğinde, piston girişi çıkışa 
bağlayan valf yuvasını açar.

Doğrudan etkili versiyonda, valfin çalış-
ması sadece bobine akan akımın ürettiği 
manyetik alana bağlıdır. Tek yuva olan 
ana valf yuvasının açılması/kapatılması, 
doğrudan hareketli piston tarafından 
kontrol edilir.

Bu valfler sıfır basınç farkı ile çalışabilir.

13 serisi valflerin pilot kumandalı piston 

versiyonları da mevcuttur.

Çalışmaları yalnızca bobine akan akımın 

ürettiği manyetik alana bağlı değildir.

Aşağıdakiler için gerekli olan minimum 

giriş basıncında ise;

-

te tutunuz.

-

mazlığını sağlayınız.

Ana valf yuvasının açılması/kapanması 

piston tarafından kontrol edilirken, pilot 

yuvasının açılması/kapanması hareketli 

piston ve bobin tarafından kontrol edilir.

Bu valfler sıfır fark basıncı ile çalışamazlar.

Castel 13 serisi solenoid valfler, deponuz-

da, sistem boyutlandırma programınızda 

veya araç kutunuzda eksik olmayacak 

çok yönlü ve esnek bir müttefiktir.

Doğru vanaları seçmek için Castel teknik 

departmanı her zaman ayrıntılı bilgi ve 

destek için hazırdır.

Solenoid valf serimizin tamamını görmek 

için 2021 Genel Kataloğu'nu web site-

mizden indiriniz: www.castel.it – (2022 

Kataloğu çok yakında hazır olacaktır.)

Yangın algılama sistemleri alanındaki 
30 yılı aşkın deneyimi ve 15 bini aşkın 
kurulumu ile Panasonic Life Solutions 
Türkiye; duman dedektörü, ısı dedek-
törü, kombine dedektör gibi klasik al-
gılama yöntemlerinin yeterli olmadığı 
alanlar için ürettiği çözümleri kullanı-
cıyla buluşturuyor. Bu kapsamda geliş-
tirilen hava örneklemeli yangın algıla-
ma dedektörü sayesinde, daha hassas 
ve yüksek performanslı yangın algıla-

ma mümkün kılınıyor. Ürünün çalışma 
prensibi, hava örnekleme borularına 
çekilen ortam havasının lazer ışınları 
yardımıyla hava içindeki partiküllerin 
algılanmasını sağlıyor ve böylece sistem 
alarm veriyor. 
Aktif Hava Emişli Sistemler ve Çok Has-
sas Hava Çekmeli Duman Algılama Sis-
temi olarak da bilinen hava örnekleme 
sistemleri; data center, IT ve bilgi işlem 
odaları, soğuk hava depoları, temiz 

odalar, tavan yüksekliği yüksek olan 

hangar, depo, atrium, endüstriyel tesis 

gibi alanlarda kullanılabiliyor. EN 54-

20 standardıyla ve Türkiye Yangından 

Korunma Yönetmeliği Uygulama Kıla-

vuzuna uygun olarak projelendirilen 

hava örnekleme dedektörleri; Sınıf A 

Çok Yüksek Hassasiyet, Sınıf B Yüksek 

Hassasiyet ve Sınıf C Normal Hassasiyet 

olmak üzere üç sınıfa ayrılıyor.  
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35 yılı aşkın deneyimiyle iklimlendirme 
sektörünün önde gelen markalarından 
E.C.A., ısınma konusunda sunmuş ol-
duğu tüketici odaklı çözümler ve gün-
cel teknolojileri takip eden ürünler ile 
yaşam alanlarının sıcaklığını sağlamayı 
sürdürüyor. Geniş kapasiteli seçenekle-
ri ile birlikte yanma süresi ve sağladığı 
enerji olarak aynı miktarda ağaç odunu-
na göre daha verimli bir yakıt olan pelet 
ile çalışan soba ve kazanlar, böylelikle 
daha ekonomik, çevreci ve verimli bir 
ısınma sağlıyor. 

Düşük kül seviyesiyle temiz ve 

kullanışlı ısınma

E.C.A.’nın pelet yakıtlı ürünleri, yüksek 
verimliliği sayesinde ısınma ihtiyacında 

farklı arayışta olan kullanıcılara alterna-
tif çözüm sunuyor. Ürünler, pelet yakıtın 
yanması sonucu oluşan enerjinin yüzde 
95 oranında kullanımını sağlarken, enerji 
kaybını da en aza indiriyor. Diğer ısınma 
türlerinde yüzde 10-30 arasında değişen 
kül seviyesi de pelet yakıtlı ürünlerde 
yüzde 0,5-1 gibi çok düşük oranda sey-
rediyor. Bu da ısınmanın temiz ve kulla-
nışlı olmasına yardımcı oluyor.

Otomatik ateşleme sistemi ve 

sıfır sızıntı riski 

Otomatik ateşleme sistemi ve ihtiyaca 
göre yakıt yüklenebilmesiyle kullanım 
kolaylığı sağlayan pelet yakıtlı ürün-
ler, yüksek kapasiteli baca gazı fanı ile 
sızıntı riskini sıfıra indirerek güvenliği 

üst seviyeye taşıyıp en verimli ısınmayı 
sunuyor. İhtiyaçlara uzun süreli cevap 
veren geniş yakıt haznesine sahip ürün-
lerin gelişmiş merkezi kontrol sisteminin 
varlığı, sensörlerden gelen verilerle yan-
mayı gerçekleştiriyor. 

Çocuklar için üst seviye güvenli ısınma   

Verimliliği kadar yaşam alanları için özel 
olarak şık tasarımıyla da öne çıkan Ela-
nus Pelet Soba, genleşme deposu, sir-
külasyon pompası ve kompakt yapısıyla 
konforlu kullanım sağlıyor. Termal cam-
ları, patlama deşarj valfi, çocuklar için 
ikinci seviye cam koruma ve kilidi ile üst 
seviye güvenlik de sunan ürün, hareketli 
ızgara sistemi sayesinde kolayca temiz-
lenip kullanıcı konforunu artırıyor.
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Sürdürülebilir kaynakları artır-
mak için çözümler üretmek, 
dünyanın geleceğini korumak 
yer yüzünde yaşayan her bire-
yin ortak amacı haline gelmiş 
durumda. İklim değişiklikle-
ri, doğal yaşam kaynaklarına 
erişimin sınırlanması, su gibi 
temel yaşam ihtiyacı için bile 
duyulan kaygı harekete geçme 
zamanının çoktan gelmiş ol-
duğunu gösteriyor. Bu bilinçle 
tüketiciler doğal ve yenilenebi-
lir çözümlere yöneliyor. Sürdü-
rülebilirlik vizyonu ile hareket 
eden LG, hizmet verdiği her 

alanda olduğu gibi, iklimlen-
dirme alanında da çevreci çö-
zümleri ile öne çıkıyor. Düşük 
CO2 salınımıyla öne çıkan, dış 
havadan emilen doğal ener-
jinin yüzde 75'ini kullanan ve 
geri kalan yüzde 25'lik kısmı 
elektrikten alan LG Therma V 
Isı Pompası çevre bilinci yüksek 
kullanıcıların öncelikli tercihi 
oluyor. Therma V, LG Inverter 
teknolojisi sayesinde, optimum 
enerji verimliliği ile, en yük-
sek kapasitede çalışıyor. Klasik 
boylerlere göre 4 kat daha 
etkili olan Therma V’in uzun 
süreli kullanımı ısıtma maliyet-
lerinden daha fazla tasarruf 
sağlıyor. Therma V BLDC fan, 
düşük hızlarda yüzde 40'a, 
yüksek hızlarda yüzde 20'ye 

varan enerji tasarrufu sağlıyor.
Betonarme ya da kerpiç, kent 
ya da kırsal fark etmeksizin 
her yerde her tür yapıya uygun 
olan Therma V, çevre dostu 
ısınma ve sıcak su sağlamanın 
yanı sıra, yaz aylarında da so-
ğutma ihtiyacını karşılayarak 
yine enerji tasarrufuna katkıda 
bulunuyor. LG’nin yenilikçi ve 
çevre dostu R32 soğutucuya 
sahip ısıtma sistemi Therma V, 
en çevre dostu ürünler arasın-
da gösteriliyor.
Kullanıcıların hayatlarını önemli 
ölçüde kolaylaştıran Therma V, 
en soğuk iklimlerde bile per-
formansı ile kendini kanıtlıyor. 
- 25 0C gibi düşük bir ortam 
sıcaklığında dahi çalıştırılabilir-
ken, soğuk dış ortam havasın-

da bile 65 0C'ye kadar sıcak 

su sağlayabiliyor. THERMA V, 

yerden ısıtma veya radyatöre 

kadar birçok ısıtma çözümleri 

ile kullanılabiliyor. Geleneksel 

bir kazan sisteminin yerini alan 

ve doğrudan su tesisatına bağ-

lanan THERMA V, Wi-Fi üzerin-

den kolayca kontrol edilmesi 

gibi ileri teknoloji özellikleriyle 

öne çıkıyor. Ayrıca LG’nin dev-

rim niteliğindeki R1 kompresö-

rü ile rakipsiz bir verimlilik ve 

güvenilirlik sunuyor. Ayrıca bu 

yeni teknoloji, geleneksel bir 

kompresörde bulunan salınım 

hareketini ortadan kaldırarak, 

daha düşük enerji tüketimi 

sağlıyor.

İklimlendirme sektöründe 

‘Çok Şey İsteyenlere’ mottosu 

ile fenomenleşen De Dietrich, 

performansı en üst düzeye çı-

karan Naneo S tam yoğuşma-

lı kombisiyle de fark yaratıyor. 

Duvar tipi ve yer tipi premix 

teknolojili yoğuşmalı kazan 

pazarının premium markası 

De Dietrich’in tam yoğuşma-

lı kombisi olan Naneo S, 24 

– 28 – 35 – 39  model seçe-

nekleriyle tüketicilerin farklı 

taleplerine yanıt veriyor. 

Geniş kapasite aralığı ve yük-

sek kullanım suyu kapasitesiy-

le de rakiplerinden ayrılan Na-

neo S kombiler, ultra sessiz (46 

dB) çalışma özelliğinin yanı sıra 

boyutu ve hafifliğiyle montajı 

bir sorun olmaktan çıkarıyor. 

Yüzde 94 mevsimsel ısıtma 

verimlilik değerine sahip kom-

biler; dış hava sensörü ve oda 

termostatıyla birlikte kullanıl-

dığında A+ enerji verimliliğine 

ulaşarak tükecilerin bütçesini 

de koruyor. Premix yanma tek-

nolojisi sayesinde maksimum 

performans da sunan Naneo 

S, 20 kW - 35 kW arasında 

geniş ısıtma kapasite aralığıyla 

tüm beklentilere yanıt veriyor. 

Naneo S kombilerin tercih edil-

mesinin bir diğer nedeni de 

hem doğal gaz hem de LPG ile 

kullanılabiliyor olması. 

LCD ekran sayesinde 

kontrol etmek kolaylaşıyor

Teknolojiyi zarafetle birleşti-

rerek mekanlara değer ka-

tan Naneo S tam yoğuşmalı 

kombi, geniş LCD ekranıyla 

kullanıcı dostu özelliğini vur-

guluyor. Kullanıcılarına her 
türlü konforu sağlamak hede-
fiyle tasarlanan Naneo S tam 
yoğuşmalı kombi XXL profi-
linde dakikada 18,9* litreye 
varan sıcak su performansına 
sahip. Al-Mg-Si döküm eşan-
jör ile korozyona dayanıklı 
bir şekilde üretilen kombiler, 
De Dietrich’in çevreye verdiği 
önemin bir göstergesi olarak 
düşük emisyon değeri ve NOx 
sınıfı 6 standartlarına sahip. 

*Naneo S 39 modelinde Maksi-

mum Sıcak Su Debisi (ΔT = 30 °C)



www.daikin.com.tr/vrv5s

VRV 5-S ile Sektöre Öncülük Eden Çözümler

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

sürdürülebilir çözümüyle karşılıyor.

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

sayesinde üstün sürdürülebilirlik

›m’ye kadar odalarda montaj olanağı ile maksimum esneklik

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

ergonomi ve kullanım kolaylığı

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

olarak ayarlanan ESP değerinin sağladığı tasarım çeşitliliği

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

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

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

fabrika çıkışlı güvenlik önlemleri ile yüksek güvenilirlik

Birlikte sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz:

Çevresel ayak izimizi azaltmaya kararlıyız ve  yılında CO

 Nötr olmayı hedefl iyoruz.

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

taşlarımız olacak. Şimdi harekete geçme zamanı, bize katılın!

Gelecek
için tasarlandı

Daha düşük
CO2 eşdeğeri

ErP 2021
UYUMLU



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

her zaman güncel haberleri ile aynı güçte devam ediyor.

TERMOKLİMA DİJİTALDE DE GÜÇLÜ!

www.termoklimadergisi.com

Osmangazi Mahallesi 3142. Sokak No: 7 Esenyurt– İstanbul

info@ termoklimadergisi.com



FUARCILIK
HİZMETLERİ A.Ş.

SİZİN GÖZÜNÜZDEN DÜNYAYA BAKIYORUZ

SİZİ DÜNYAYA GÖSTERİYORUZ

DÜNYA DİZAYN FUARCILIK HİZMETLERİ A.Ş.

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

Maximmma TTaaaasaarımmlarııı

Özzeell DDDeeekkoorr TTaaassarrrımmmmmllaarrrı

Moodüleer Dekor Tasarımmları


