








Geleceğimiz 
için, doğaya
kuçak açıyoruz.

Sürdürülebilir bir gelecek için kaynaklarımızı verimli kullanmamız gerektiğinin farkındayız. Bu anlayış içinde akıllı ve 
çevre dostu ürünlerimizle daha az enerji tüketimi ve daha fazla konfor sunuyoruz. Bu sayede daha yaşanabilir bir 
dünyaya kucak açıyoruz.

Ürün grubumuzdaki frekans kontrollü sirkülasyon pompaları ve hidrofor sistemleri motor hızını istenen devirde 
değiştirerek, optimum değerde performans sağlar. Böylelikle tüketim esnasında klasik pompa sistemlerine göre 
enerjiden yüksek oranda tasarruf sağlanır.   







Vitocrossal 100 gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan, 
kompakt ölçüleri sayesinde 80 ila 320 kW 
güç aralığında yer tasarrufu sağlayan ısıtma 
çözümleri sunmaktadır. Paslanmaz çelik 
Inox-Crossal ısıtma yüzeylerinde güçlü bir 
kendiliğinden temizlik etkisi oluşur ve sürekli 
yüksek verim elde edilir. Entegre MatriX-
silindirik brülör ile özellikle sessiz ve çevre 
dostu işletme sağlanır. Akıllı Lambda Pro 
Control sistemi sayesinde, değişken gaz 
niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun 
yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar. 
www.viessmann.com.tr

Tek gövde içinde 640 kW’a kadar ikiz kazan çözümü

Isıtma sistemleri
Endüstriyel sistemler

Soğutma sistemleri

Çok yönlü uygulamalar için mükemmel 
yoğuşma teknolojisi: Vitocrossal 100
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İSKİD her yıl envanter çalışması yapar ve toplanan verileri kamu ile paylaşır. Biz 

de sektörel basın olarak bu verileri bu sayımızda olduğu gibi kapağımıza taşırız. 

Bu yıl İSKİD envanter çalışmalarını bir adım öteye taşıyarak ESSİAD’ın verilerini 

de dahil ederek yayımladı. Bu da daha kapsamlı bir çalışmanın ortaya çıkmasını 

sağladı. Keşke diğer sivil toplum kuruluşları da benzer çalışmalar ortaya koysa…    

Verileri anlatan İSKİD haberini kuyunca beynimde tekrar eden düşünceleri 

paylaşmak istiyorum burada. Kimseye bir şey söylemeye çalışmıyor. Sadece 

aklımdan geçenleri, not ediyorum.

“Türkiye İklimlendirme Sektörü 2016 yılında toplamda 1,4 Milyar USD iç satış 

büyüklüğüne ulaştı.” Şimdi bu veriyi bir yere koyalım. İklimlendirme sektörünün 

insanların ve neticesinde toplumun konforuna yönelik çalışmalar yaptığı ve 

konfor taleplerinin artmasıyla gelişip büyüdüğü verisini de yanına ekleyelim.  

Tekrar dönelim İSKİD verilerine, “Akdeniz ülkelerinde ev tipi klimaların kullanımı 

%20-50 aralığında iken bu oran ülkemizde henüz %10 civarındadır. Bu durum, 

ülkemizde ev tipi klimaların kullanımının giderek aratacağı ve pazarın konutlarda 

büyümeye açık potansiyelini gösterdiği şeklinde yorumlanıyor.” Bu da daha çok 

ürünün üretilmesi demektir. Yine iklimlendirme sektörü üretimlerini, ürünlerini 

ve diğer faaliyetlerini doğaya zarar vermeden yapılması gerektiğinin bilincinde 

hareket eder. En kolay akla geleni soğutucu gazlarla ilgili yapılan çalışmalardır. 

Bunu herkes bilecektir. Sıfır Enerjili binalar, sertifikasyonlar, çevreci üretim 

teknikleri… bunlar da diğer veriler ve hepsi doğayı korumak amaçlı. Fakat her 

üreticinin bunlara dikkat ettiğini de söyleyemiyoruz. Şimdi soruya gelelim, ortada 

bir zıtlık yok mu? Çevreyi koruyalım derken sürekli üretimi arttırmaya çalışmak, 

bir tezat oluşturmuyor mu? İyi de üretmezsek ülke olarak nasıl büyüyeceğiz? Bu 

soruları sormazsak komformistlere (Uyumlu kişi. Sorgulamadan uyum sağlayan) 

de kızma hakkımız kalmaz. 

Bütün bu verileri ve soruları yan yana koyduğumuzda bir düalite ile karşı 

karşıyayız. Düalizm ya da başka bir deyişle Düalite, “ikilik”, “ikilem”, “ikileme”, 

“ikili denge” gibi çeşitli biçimlerde kullanılır. Doğadaki, evrendeki karşıtlık ve 

birbirini tamamlayıcılık ilkesini ifade eden genel bir terimdir. iki zıt unsur gibi 

görünse de aslında tam olarak zıtlık değildir. Halk söylemiyle “Ne yârdan, ne 

serden geçememe” durumu. Öyleyse hedefimiz dengeyi, kontrollü sağlamak 

olmalı? Üstelik sadece üretimde değil tüm hayatımızda…

İSKİD her yıl envanter çalışması yapar ve 
toplanan verileri kamu ile paylaşır
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12 MİSAFİR KALEM

İrfan ÇELİMLİ - MTMD: 10. Yılımıza Girerken

28 AYIN DOSYASI
28- Daha sağlıklı ortamlar için; 

 hayatınızda klimalara yer açın

30- İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet:

 Klima satışları artış gösteriyor

32- İSKİD ve ESSİAD klima soğutma istatistikleri

50 SEKTÖR GÜNDEMİ

50- MTMD kuruluşunun 10. yılında 

 6. Olağan Kurulunu tamamladı

52- “Mekanik Tesisat Sektörünün Genel Durumu ve  

 Geleceği” tartışıldı

54- İZODER: “Türkiye’de tüm binalar çevre dostu 

 bir yapıya kavuşmalı”

55- Cvsair, Nijerya’nın Lagos şehrinde 

 seminer verdi

56- Aldağ A.Ş., sektörel basınla buluştu

58- Daikin, Türkiye’nin ihracat devleri 

 arasında 355 basamak birden yükseldi

59- Prof. Dr. Barış Özerdem’e  ASHRAE‘ de önemli görev

60- DemirDöküm 2017’de 40 milyon TL’lik 

 yatırım hedefliyor

61- Erdemler Elektromekanik 10. yılını kutladı 

62- Honeywell Endüstriyel siber güvenlik 

 yazılım lideri Netxtnıne’ı bünyesine kattı

63- İzocam, çevre dostu yalıtım ürünleri ve uygulamaları  

 ile çevreyi koruyor

64- Train-to-NZEB: Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar   

 Eğitimi – Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

66- Ode’den su yalıtımı ustalarına özel seminer

67- Aldağ A.Ş. İzmir’de makine mühendisliği 

 öğrencileriyle buluştu

68- Daikin Türkiye Akademi İç Eğitmenler Günü’nü 

 kutladı

69- Cvsair’de can ve mal güvenliği önceliklidir



www.untes.com.tr

Rooftop klima cihazlarının da içinde bulunduğu paket iklimlendirme sistemleri 
Üntes'in geniş ürün gamından bir tanesidir. Bu yeni ürün, market, alışveriş merkezi, 
spor salonu, fuar alanı, ofis binası, sinema, tiyatro ve konser salonları, fabrika ve 
laboratuarlar gibi geniş alanlardaki iklimlendirme için kullanıma sunulmuştur.
Geniş hacimli yapıların vazgeçilmez hava şartlandırma cihazı olan bu çatı tipi klima-
ları, Üntes tarafından modern çağımızın gereksinimlerini karşılayacak şekilde 
yeniden yorumlanmıştır.

HEM ÇEVRE DOSTU, HEM SESSİZLİĞİ HEM DE YÜKSEK VERİMİ İSTEYENLERE
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Hava Kontrolü
• İnvertör kontrollü sessiz plug fan sayesinde

   üstün hava debisi kontrolü,

• Üç farklı cihaz dışı statik basınç seçeneği.

Çatı Bağlantı (Roof Curb) Çözümleri
• Farklı bağlantı seçenekleri için çatı bağlantı alternatifleri

• Aksiyal fanlı/fansız alttan giriş çıkışlı bağlantı

• Aksiyal fanlı/fansız yandan giriş-çıkışlı bağlantı

Isıtma - Soğutma
• Asimetrik soğutma ve ısıtma sistemleri ile üç kademeli kapasite kontrolü
• Termik veya entalpik kontrollü ekonomizer seçeneği
• Çevre dostu R-410A soğutucu akışkan
• İki bağımsız soğutma ve ısıtma devresi
• Scroll kompresör ile maksimum verim
• Düşük ses seviyesi
• Akıllı defrost sistemi
• Standart frekans invertörlü plug fanlar

Eklenebilir Isıtma Opsiyonları
• Tüm serilerde kullanılabilecek, farklı

   uygulamalar için farklı ısıtıcı opsiyonları:

 • Yoğuşmalı, direkt gaz yakmalı ısıtıcı

 • Çok kademeli elektrikli ısıtıcı

 • Sıcak sulu ısıtıcı

 • Heat pump

İlave Fonksiyonlar
• Dış batarya yüzeyi koruma ızgarası

• Destek egzoz fanı

• Epoksi kaplamalı evaporatör ve

   kondenser yüzeyi
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• Şık ve kompakt tasarım

• Kolay montaj

• Maksimum verim

• Düşük ses seviyesi

• Akıllı defrost sistemi

• Düşük yatırım maliyeti

• Daha az yer ihtiyacı

• Çevre dostu R410A soğutucu akışkan gaz
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 tercihi Etna oldu

82- İstanbul Yeni Havalimanı’nın temelden çatıya 

 yalıtımı İzocam’a emanet
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88- İmbat hassas kontrollü klima 
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94- Sağlık, estetik ve performansın buluşma noktası
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76- Ceren Özcan: Değişen, gelişen iş güvenliği kültürü





12 Termo Klima Temmuz 2017

m i s a f i r  k a l e m

10
. Yıl kutlamamıza, Sivil Toplum Örgütlerinin 
önemini vurgulayarak başlamak isterim. 6. 
Genel Kurulumuzda, Divan Başkanımız Sn. 
İsmet MURA’nın açış konuşmasındaki 10. 
Yıl hatırlatması çok önemliydi. Derneğimi-

zin kuruluşundan bugüne kadar geçen 10 Yıl içerisinde, acı ve 
tatlı anılar, deneyimlerle dolu bir süreç yaşandı. Özetle kuruluş 
tarihçemizi aşağıdaki şekilde sizlere aktarmak isterim.

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) 2006 Çalıştay Sonuç 
Bildirgesinde yer alan “Uzman grupların bir araya gelerek dernek-
leşme” fikrinden yola çıkarak; TTMD İstanbul Temsilciliği‘ne bağlı  
çalışan dokuz üyeli Müteahhitler Komisyonu üyelerinden Sn. Er-
sin GÖKBUDAK, Sn. İsmet MURA ve Sn. Recep YILDIZ tarafından 
‘’Geçici - Kurucu Komisyon’’ oluşturulmuştur. Bu komisyonun 
2007 yılı içindeki çalışmalarının sonucu olarak ve 17 firma temsil-
cisinin katkıları ve katılımıyla, MEKANİK TESİSAT MÜTEAHHİTLERİ 
DERNEĞİ‘nin tüzüğü 12 Haziran 2007 tarihinde dernekler masası 
tarafından onaylanarak,  MTMD hayata geçmiştir. Sırasıyla geçmiş 
beş dönem başkanlarımız; Ersin GÖKBUDAK, İsmet MURA, Re-
cep YILDIZ, M. Mürşit ÇELİKKOL, Mustafa BİLGE ve beraberinde 
görev alan tüm arkadaşlarımıza, Kurucu irademize, Denetim ve 
Onur kurullarımıza şükranlarımı sunuyorum. Başlangıçtan bugü-
ne aramızdan ayrılan üyelerimiz; Prof. Dr. Taner ÖZKAYNAK (TE-
TİSAN), Hakan ALTEPE(EKİN Müh.), Tufan TUNÇ(TUNÇ TESİSAT) 
meslektaşlarımızı saygıyla anıyorum.

Bayrağı daha yükseğe taşımak üzere 6. Dönem kurulları olarak 
yoğun çalışmalarımıza başlamış durumdayız. Önümüzdeki dö-
nemde dernek tanıtımını ve etkinliğini arttırmayı hedefliyoruz. 
Yayın, kurumsallaşma, eğitim, talep yönetimi, sözleşmeler, URGE 
(Uluslarası Rekabeti Geliştirme), yurt dışı pazar araştırmaları, 
uluslararası eşdeğer derneklerle ortak çalışma, sosyal sorumlu-
luk projeleri vb. konularda çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. 

Tabii şunu da memnuniyetle belirtmek isterim ki, 6. Genel Ku-
rulumuzda yaptığımız tüzük değişikliği ile her tüzel üye firma-
mızdan ikinci asıl üye katılımı ile çalışmalarımız hızla zenginle-
şecek ve üretimlerimiz artarak devam edecektir.

Çalıştığımız işkolu gerçekten çok zor ve risklerle dolu bir alan 
maalesef! Zira üretim alanımız olan her bir şantiye, farklı işve-
ren yapısı, farklı bir ortam, farklı iklim koşulları ve bunun gibi 
onlarca kontrol edilmesi güç parametreleri içermektedir.

Daha önemli iki sorun da; ‘’Haksız Rekabet’’ ile ‘’Aşırı Reka-
bet’’ koşulları olup, işkolumuzda birçok firmanın kapanmasına 
ve birçok meslektaşımızın işini kaybetmesine neden olmakta-
dır. Ayrıca da Ülkemiz koşullarında yoğun olarak yaşadığımız 
finansman sorunlarına dikkat çekmek isterim. İşin finansman 
yükünün İşveren yerine Yüklenici olan bizlere yıkılmaya çalışıl-
ması kabul edilemez bir durumdur. Yüklenici ve/veya Altyükle-
nici olarak karşılaştığımız en temel sorunlarımızdan bir diğeri 
de; “Ağır Sözleşme Şartları”dır. Zira uluslarası sözleşme stan-

dartlarından farklı olarak, ülkemizde İşveren/Yatırımcıyı aşırı 
ve orantısız olarak koruyan ağır sözleşme şartları gün geçtikçe 
artmaktadır.  Hâlbuki Uluslarası arası alanda geçerli olan ve FI-
DIC (Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu- Federati-
on Iternationale des Ingenieurs Conseils ) olarak adlandırılan 
tip sözleşmelerin (Bina ve Bayındırlık İşleri Uluslararası Federas-
yonu” tarafından müştereken hazırlanmış ve 1957 yılında ya-
yınlanmış)  ülkemizde de geçerli kılınması zorunludur.  Günü-
müzde çoğu sözleşmelerde gereğinden fazla teminat mektubu 
istekleri, malzeme bedellerinin ödenmeyip, montaj sonrasına 
bırakılması (İhzarat vermeme!) ve vadeli geç ödeme koşulları, 
yüklenicileri mağdur duruma sokmaktadır.

İşte saydığım bu nedenlerle MTMD olarak bizlerin, kriterleri-
mize uygun benzer kuruluşları aramıza katarak, üye sayımızı 
daha da güçlendirmek ve tüm sektör bileşenleri ile bir araya 
gelerek, çözüm yolunda gerekli adımlar atmak hedeflerimiz ar-
tarak devam edecektir. Bugüne kadar olduğu gibi Ulusal Tesi-
sat Sektörümüzle kaynaşarak ve de yön vererek çalışmalarımızı 
sürdürme kararlılığı içinde olacağız. 

Geleceğimizi şekillendirmek ve rekabet koşullarını yakalayabil-
mek için Öz hedeflerimizi (Vizyonumuzu) ve Öz görevlerimizi 
(Misyonumuzu) dönem içinde güncellememiz kaçınılmazdır. 
Zira logaritmik olarak gelişen teknolojiye başka türlü ayak uy-
durmak mümkün olmayacaktır.  Bunlara bağlı olarak kurum-
larımızda görev alan teknik ve idari personellerimizin daha 
yüksek nitelikte olması yönünde eğitim ve öğrenim çalışmaları 
yapılmalı ve nitelikli personelin gelmesi için maddi-manevi cazi-
be koşullarının yaratılması yönünde girişimler yapılmalıdır.

Sonuç olarak 10. Yılımızın, tüm üyelerimize ve çalışanlarımıza 
kutlu olmasını diliyorum. Geçmiş deneyimlerimiz ışığında, ge-
leceği birlikte inşa edeceğiz. Ayrıca tüm sektörel derneklere, 
Vakıflara ve sektör paydaşlarımıza da, derneğimize verdikleri 
desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyor ve gelecekte de birlik-

te eşgüdümlü çalışma gayreti içinde olacağımızı teyit ediyorum.

Saygılarımla.

İrfan ÇELİMLİ,

MTMD 6. Dönem Yönetim Kurulu Adına 
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Bosch Termoteknik ailesi 
iftarda buluștu

Bosch Termoteknik, ‘Ramazan sofraları sizlerle güzel, sizlerle be-
reketli’ konseptiyle Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlediği iftar 
yemeğinde; yetkili bayileri, servisleri, iş ortakları, gaz şirketlerin-
den yetkilileri ve çalışanlarını bir araya getirdi. 
İftar yemeğinde kısa bir konuşma yapan Bosch Termoteknik 
Türkiye, Ortadoğu ve Kafkasya Satış Genel Müdürü Zafer Polat, 
“Ramazanın en önemli özelliklerinden biri de tüm aile fertleri-
nin bir araya gelmesidir. Bosch Termoteknik Ailesi olarak bizler 
de büyük ailemizin bir parça olan sizlerle aynı sofranın etrafında 
buluşmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bizlere 
bir kez daha ne kadar büyük bir aile olduğumuzu hissettirdiniz. 
Firmamız sizlerin emekleri ve katkıları ile gücüne güç katarak 
büyümeye devam ederken aynı zamanda Türkiye ve Dünya için 
olumlu işler yapmaya devam ediyor.” dedi.
Geleneksel Bosch Termoteknik iftar yemeğinde konuklar  
Haliç’in eşsiz manzarasında semazen gösterileri, ney dinletileri, 
fasıl grubunun şarkılarıyla keyifli vakit geçirdiler. Konuklar, etkin-
lik alanında canlı performans gerçekleştiren cam üfleme ve hat 
sanatının icrasını izlediler. Gecede sosyal medyanın fenomenin 
belirlendiği bir yarışmada düzenlendi. Bu yarışma kapsamında 
Bosch Termoteknik İftar Davetinin “Sosyal Medya Fenomeni” 
seçilerek birinciye ödülü ve hediyesi takdim edildi. Tüm konuklar 
eski, özlenen Ramazanları Bosch Termoteknik Ailesiyle birlikte 
yaşadıkları için mutluluklarını dile getirdi.

İSİB yurtdıșından alıcı firmaları 
Türkiye’de ağırladı

Son dönemde ülkemizde yaşanan sürecin uluslarası kamuo-
yunda oluşturduğu algının pozitif yöne çevrilmesi, ülkemizin 
mevcut ekonomik ve sosyal durumunun daha objektif bir şe-
kilde anlatılması, güçlü Türkiye algısının mevcut ve potansiyel 
müşterilerde yaratılması ve Türk İklimlendirme sektörünün 
mevcut durumu ile ilgili olarak alıcıların bilgilendirilmesi ama-
cıyla İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliğince 22-26 Mayıs 
2017 tarihleri arasında “Sektörel Alım Heyeti programı” ger-
çekleştirildi. 

Danimarka, Litvanya, Makedonya, Uruguay, Çin H.C., Hindis-
tan, Cezayir ve  Gürcistan’dan İklimlendirme Sektöründe iş ya-
pan firma temsilcileri 5 günlük programla ülkemizde ağırlandı. 
Türkiye’nin güçlü yönlerinin vurgulandığı sinevizyon gösterileri 
ile sunumların yapıldığı organizasyonda, İstanbul ve Ankara’da 
yerleşik sektör firmalarının fabrikaları da ziyaret edildi.

Form Yeșil Ofis Ekibi’nden Kurumsal Hatıra Ormanı’na ziyaret 
Form Yeşil Ofisi ekibi, “Form 50. Yıl Ha-
tıra Ormanı” ‘na ziyaret gerçekleştirerek, 
ekilen fidanların gelişimini izleme imkanı 
buldular. Türkiye’de iklimlendirme sektö-
rünün öncülerinden olan FORM, verimli 
bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla 
2015 yılı içerisinde Orman Genel Müdür-
lüğü ile Şile’de 2 bin ağaçlık bir Hatıra 
Ormanı’nın tohumlarını atmıştı. 

2014 yılı içerisinde “Green Office (Ye-
şil Ofis)“ diplomasını alan FORM, şirket 
çalışanlarından oluşan Yeşil Ofis Ekibi ile 
küresel iklim değişikliğine karşı, ofis içe-
risinde uygulanan sürdürülebilir tasarruf 
önlemleriyle mücadele ediyor.
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İSKİD, Eurovent’te Bașkan 
Yardımcılığı Statüsünde 
temsil edilecek

İSKİD 2013-2014 Yönetim Kurulu Başkanı ve Friterm Genel 

Müdürü Sayın Naci ŞAHİN, 2018 Yılında İSKİD adına Avrupa 

Eurovent Derneği Başkanı olmak üzere 1. Başkan Yardımcılı-

ğına Seçildi.

Fransa’nın Versay şehrinde 19 Mayıs 2017 tarihinde yapı-

lan Eurovent 60. Genel Kurulunda Dernek Başkanı Alex 

Rasmussen’in başkanlığı bir yıl daha uzatıldı ve birinci başkan 

yardımcılığına önümüzdeki yıl Eurovent Başkanı olmak üzere 

İSKİD adına Sayın Naci ŞAHİN seçildi.

Avrupa Birliğinde İklimlendirme Sektörü ile ilgili standart, ka-

nun, yönetmelik gibi dokümanların hazırlanmasında en etkin 

kurum olan Eurovent’e İSKİD 2000 yılında üye oldu. Bu tarih-

ten itibaren dernekte giderek artan bir etkinliğe sahip olan 

İSKİD, bu sayede uluslararası ilişkilerini giderek güçlendirdi. 

Eurovent’in toplantılarına düzenli katılım sağlayarak, sek-

törle ilgili Avrupa Birliğinde çıkarılacak ya da çıkarılmış olan 

yönetmelikler hakkında Türk Üreticilerin görüşlerini ileterek 

normların şekillenmesine katkı sağladı ve üye standartlarını 

Avrupa Birliği normlarına taşıma konusunda etkin faaliyetler 

yürütmeye devam ediyor. Naci ŞAHİN’in başkan yardımcılığı 

ve önümüzdeki sene başkan olması ise Türkiye’nin, Avrupa 

İklimlendirme Sektöründeki önemine işaret ediyor.

Naci ŞAHİN’in başkan yardımcısı olduğu Eurovent Yönetim 

Kurulunda, Belçika Agoria dernek temsilciliğini üstlenen Da-

vid Jacobs ve Finlandiya FABSI ‘yi temsil eden Mika Halttu-

nen ise yeni başkan yardımcıları olarak kurula seçildi. Başkan 

Yardımcılığı görevine devam edenler Luca Binaghi - Assocli-

ma, İtalya; Henk Kranenberg - NKI, Hollanda; Robin Vollert 

- Svensk Ventilation, İsveç; Karsten Fuchs - VDMA FV ALT, Al-

manya; Eric Jasikas - Uniclima, Fransa; Guillermo Rosenberg 

-AFEC, İspanya olarak Yönetim Kurulu belirlendi.

Flexiva SKY Serisi Esnek Hava Kanalları, İngiltere’deki 
Exova Warringtonfire Yangına Tepki Laboratuvar-
larında yapılan testler sonucunda Class 1 ola-
rak sınıflandırıldı. “Alev iletmez kanallar” 
olarak müşterilerinin güvenini kazanan 
SKY serisi, bu ününü aldığı Class 1 sı-
nıfı belgesiyle taçlandırdı.
Bilgi Notu: Ülkelere göre farklı ölçüt-
lerle yapılan yangın testleri konusunda 
ülkemizde yaygın olarak, İngiliz Standart-
ları BS 476 veya Alman Standartları DIN 
4102 kullanılmakta ve dikkate alınmaktadır. 
Özellikle esnek havalandırma kanalları için BS 476 Part 6 ve Part 
7 yangın testleri tercih edilmektedir. BS 476 Part 6; ürünlerin 
yangına katılımının test metodunu, Part 7 ise; ürünlerin yüzey-
lerindeki alev yayılımının sınıflandırılması metodunu kapsar. BS 
476 Part 7, bir ürün numunesinin yüzeyinde alevin yanal yayı-
lımını ölçmek için bir test metodunu ve sınıflandırma sistemini 
anlatır. Materyallerin performanslarının karşılaştırılması için uy-
gun veriler sunar. Test için uygun yüzeye sahip ve uygun sayıda 
numune ile önceden hazırlanmış düzenekte gerçekleştirilen test, 
o ürünün alev yayılımı açısından class 1,2,3 veya 4 olarak sınıf-
landırılmasını sağlar.

Yangın testlerinin videosunu izlemek için tıklayınız: 
https://goo.gl/dMALHr

Flexiva SKY’ın Yangın Dayanımı 
Class1 Olarak Belgelendi

ı, İngiltere’deki 
aboratuvar-
 1 ola-
r”

a 
rt-
DIN

maktadır. 
için BS 476 Part 6 ve Part

gelendi

Alarko Carrier “Sektörel 
Bulușmalar”a devam ediyor

Alarko Carrier, sektör profesyonelleriyle bir araya geldiği “Sektö-
rel Buluşmalar” etkinliklerine, Mayıs ayında Kayseri ve Konya’da 
düzenlediği iki ayrı toplantıyla devam etti. Alarko Carrier, böl-
gede faaliyet gösteren mekanik firmalarının temsilcileri, kamu 
kurumlarındaki görevliler ve üniversitelilere, yüksek teknolojili 
ürünlerini tanıttı. Tanıtım toplantısı, Ankara Büro Bayilik Satışları 
Müdürü Ali İsmet Koçak’ın bilgilendirme konuşmasıyla başladı. 
Ardından İş Geliştirme ve Denetim Müdürü H. Özgen Çoğulu, 
Aldens duvar tipi yoğuşmalı kazanlar ve çift yoğuşma teknolo-
jisine sahip Süper Seradens Plus kombiler hakkında bilgi verdi. 
Toplantının ikinci bölümünde Bireysel Ticari Klimalar Ürün Yö-
neticisi Dilara Çayır, Toshiba SMMS-e VRF sistemleri ve sistem-
lerin avantajları hakkında bir sunum yaptı. Ankara Büro Bayilik 
Satışları Satış Şefi Fuat Tan, İş Geliştirme Şefi Kenan Sayılgan ve 
Bölge Sorumluları Akın Gülden ve Anıl Cinek eğitimin ardından 
katılımcıların soru, ihtiyaç ve taleplerine yanıt verdi.
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Aldağ A.Ș. yeni nesil ısıtma apareylerinin patentini aldı

ALDAĞ A.Ş. AR-GE departmanının 2016 
yılında geliştirmiş olduğu yeni nesil rad-
yal ve aksiyal fanlı ısıtma apareylerinde; 
ısıl verimi yükseltecek batarya ve üfleme 
mesafesini artıran panjur dizaynı için ta-
sarım tescil patenti alındı. Yeni nesil rad-
yal ve aksiyal fanlı ısıtma apareylerinde 
motor ve fan tasarımı değiştirilerek %35 
tasarruf sağlandı. Hava jeti oluşturacak 
kanat dizaynı ile fabrika, depo alanları 
ve tavan yüksekliği 4 m’yi geçen kapalı 
alanlarda daha az apareyle daha fazla 
hacmin verimli şekilde ısıtılması hedef-

lendi. Isıtma apareyleri, bakım kolaylığı 

sağlayacak şekilde dizayn edildi. Fanın 

ve bataryanın ulaşılabilirliğini artırmak 

için kullanılan açılır kapak sayesinde ba-

taryanın kolayca çıkarılabilmesiyle bakım 

kolaylığı sağlandı.

Yeni nesil aksiyal ve radyal fanlı sıcak 

hava apareyleri; fabrikalar, atölyeler, 

hangarlar, garajlar, spor salonları vb. yer-

lerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. 

ALTA Aksiyal Fanlı Sıcak Hava Aparey-

leri, standart olarak 90 / 70˚C sıcak su 

çalışma şartlarında 7.9 - 31.9 kW ısıtma 

kapasitesi, 1500 - 2250 m³/h hava debisi 

aralığında 8 tip olarak tasarlandı.  ALDA 

Radyal Fanlı Sıcak Hava Apareyleri,  stan-

dart olarak 90 / 70 °C sıcak su çalışma 

şartlarında 7.5-35.8 kW ısıtma kapasitesi 

ve 1350 -2650 m³/h hava debisi aralığın-

da 9 tip olarak dizayn edildi. Sıcak hava 

apareyleri istenildiği takdirde kızgın su 

ve buharlı olarak da üretilebilmektedir. 

Sıcak hava apareyleri; galvaniz sacdan 

özel olarak şekillendirilmiş konstrüksi-

yonlu ve elektrostatik toz boyalı olarak 

imal edilmektedir. Verimlilik esasına göre 

minimum ölçü ve ağırlığa sahiptir. Tavan 

ve duvara kolayca monte edilebilecek 

şekilde tasarlanmıştır. Aksiyal Apareyler-

de kullanılan kendinden motorlu, sessiz 

ve güvenli olarak çalışan aksiyal fan ile 

hava sirkülasyonu sağlanmaktadır.  Rad-

yal Apareylerde rotor motor tipi seyrek 

kanatlı ve geriye eğik santrifüj fan grubu 

bulunmaktadır. Koruma kafesi ile gü-

venlik önlemi artırılmıştır. 230 Volt 50 

Hz şehir şebeke elektriği ile çalışmakta-

dır. Bakır boru alüminyum kanatlı ısıtıcı 

bataryalar kullanılmaktadır. Verimleri 

yüksek olan bu bataryalar ile istenilen ısı 

transferi kolaylıkla yapılabilmektedir. İste-

ğe bağlı olarak buhar ve kızgın su seçe-

nekleri için (0,5 Atü - 6 Atü), çelik boru, 

çelik kanatlı, elektro galvaniz kaplamalı 

ısıtıcı bataryalar da kullanılabilir. Elektrikli 

ısıtıcı opsiyonu da bulunmaktadır. Panjur 

dizaynı, havayı istenilen şekilde yönlen-

dirmek üzere  ayarlanabilir kanatlardan 

yapılmıştır. İstenildiği takdirde jet üfleme 

yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Isıtma 

Apareyleri, enerji tasarrufu sağlamak için 

termostatla kullanılabilecek şekilde di-

zayn edilmiştir. 

Ayvaz Online ile alıșveriș yine çok avantajlı
Her ay farklı bir ürün grubunda avan-
tajlı alışveriş fırsatı sunan Ayvaz Online 
15 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasın-
da DBV-40 ve DBV-30 dinamik balans 
vanalarında %15 indirim yapılacağını 
duyurdu. Ayrıca tüm alışverişlerde peşin 
fiyatına 4 taksit ve ücretsiz kargo imkanı 
da devam ediyor.

Tesisat sektörünün öncü firmalarından 
Ayvaz’ın e-ticaret sitesi Ayvaz Online, 
her ay farklı bir ürün grubunda yaptığı 
indirim kampanyalarıyla son kullanıcıla-
rın karşısına çıkıyor. Türkiye’nin neresin-
de olursa olsun herkesi Ayvaz kalitesiyle 

buluşturmayı hedefleyen Ayvaz Online, 
15 Haziran-30 Temmuz tarihleri arasın-
da DBV-40 ve DBV-30 dinamik balans 
vanalarını %15 indirimli olarak satışa 
sunuyor. Üstelik adedi ve tutarı ne olur-
sa olsun tüm Ayvaz ürünleri peşin fiya-
tına 4 taksit ve ücretsiz kargo  imkanı 
ile “www.ayvazonline.com” adresinden 
temin edilebiliyor.

69 yıldır mekanik tesisat sektörünün ilk-
lerini üreten Ayvaz, e-ticaret sitesi Ayvaz 
Online ile dijital mecrada bir ilki gerçek-
leştirmeye devam ediyor. Kompansatör-
lerden esnek metal hortumlara, kon-
denstoplardan yangın ürünlerine uzanan 
tüm Ayvaz ürünleri site üzerinden indi-
rimli fiyatlar ve ücretsiz kargo imkanı ile 

son tüketicilerle buluşuyor. Özellik-
le düşük miktarlarda alım yapmak 
isteyen kullanıcılar için hızlı, kolay, 

güvenli ve taksitli alışveriş demek olan 
Ayvaz Online’da her ay farklı bir ürün 
grubunda %50’ye varan indirimli kam-
panyalar düzenleniyor. Kullanıcılar otur-
dukları yerden, telefon trafiği yaşama-

dan, internete bağlı herhangi bir cihaz 
üzerinden kolayca alışveriş yapıyor. Üste-
lik adedi ve tutarı ne olursa olsun tüm 
ürünler Türkiye’nin her tarafına ücretsiz 
kargo ile teslim ediliyor. Müşterilerin kre-
di kartıyla alışveriş sürecini maksimum 
güvenlikte gerçekleştirmesi için 128 bit 
SSL güvenlik sertifikasına sahip olan 
e-ticaret sitesi, kredi kartına vade farksız 
4 taksit avantajının yanı sıra havale ile 
ödeme seçeneği de sunuyor. 
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İnșaatın kalbi Paris’te atacak
İstanbul Fransa Başkonsolosluğu’nun Ticaret Müşavirliği tarafından 
Kasım ayında Fransa’da düzenlenecek, Le Mondial du Bâtiment 
adı altında organize edilen Batimat-Ideobain-Interclima+ElecHB 
inşaat ve mimari fuarlarının tanıtımı için basın toplantısı düzenlen-
di. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Dış Ticaret Komp-
leksi’ndeki toplantı için fuarın organizatörü Reed Expositions’nin 
yetkililerinden Carine Bogusz Paris’ten İstanbul’a geldi. 

50 futbol sahası kadar geniş
Carine Bogusz toplantıda yaptığı konuşmada Kasım 2017’de aynı 
fuar merkezinde ve aynı anda yapılacak bu 3 fuarın yeniliklerin-
den söz etti ve Türk firmalarını fuara davet ederek şöyle konuştu: 
“Paris’te düzenleyeceğimiz dünyaca ünlü INTERCLIMA+ELECHB, 
IDÉOBAIN ve BATIMAT fuarlarında, bugünün ve yarının binaları 
için inşaat malzemeleri ve çözümlerini sektörden 2 bin 400 sa-
nayicinin katılımıyla sergiliyoruz. Fuarın kapladığı alan 50 futbol 
sahası genişliğinde. 5 gün boyunca, yaklaşık 340 bin kişi 3 ayrı 
fuarda, yenilikleri görmek, satın almak, onlardan ilham almak 
için bu fuarlarda geliyor.  Fuarda, pazarın değişikliklerini anlamak, 
yeni ürünleri ve beklentilerini keşfetmek, Inovasyon ve teknoloji-
leri benimsemek gibi hedeflerimiz var. Fuarda ayrıca ziyaretçileri 
bilgilendirmek amacı ile 200’den fazla konferans  düzenleniyor. 
Bunlar ‘Mimariye bakış’, ‘İnşaatta güncel konular’ ‘Sürdürülebilir 

teknikler’ gibi ana başlıklardaki konular. Toplantılarda inşaat sek-

törünün tüm yönlerine değinilecek. Fuara tüm Fransızca konuşan 

ülkelerden, toplam 84 devlet ve hükümetten yetkililer de gelecek. 

Ve projeleri olanlar için karar alıcılarla görüşme fırsatı yaratılacak.”

Toplantıda konuşan İstanbul Fransa Başkonsolosluğu Ticaret Mü-

şaviri Alper Ünal’da “Bu yıl fuara katılacaklara vize alanında hız-

landırılmış ve kolaylaştırılmış bir prosedürle kolaylık sağlayacağız. 

Fuarın ana ziyaretçileri mimarlar, yapı firmaları ve mühendisler-

den” dedi.

İklimlendirme sektöründe 40 yılı aşkın 
tecrübe ile bugünlere gelen, alanındaki 
en gelişmiş makinalar ile standartlara uy-
gun üretim yapan Ulpatek Filtre, hedefleri 
doğrultusunda müşterilerinin ihtiyaçlarını 
en etkin şekilde karşılayabilmek amacıyla 
toplam 12.650 m² kapalı alana sahip yeni 
fabrikasına taşındı.

Ulpatek Filtre, kurulduğu günden bugüne 
kadar yaptığı ar-ge çalışmaları, ürettiği filt-
re ve üniteleri ile müşterilerine en uygun 
çözümleri sunmaktadır. Mühendislik altya-
pısının imalatta ne kadar önemli olduğunu 
çalıştığı yerli ve yabancı firmalara gösteren 
Ulpatek, tüm hammaddelerinin seçimini 
ve ürünlerinin tasarımını bu hassasiyete 

göre yapmakta ve %100 müşteri memnu-
niyetini sürdürmektedir. 

Oluşturduğu güven ve sahip olduğu ulu-
sal ve uluslararası sertifikalarla sektörde 
önemli bir yeri olan firmanın Genel Müdü-
rü, Ganim Dokuyucu yeni yere taşınmanın 
kendilerine katacakları hakkında şunları 
söyledi; Yeni adresimizde, daha geniş ve 
daha esnek çalışma alanlarına sahibiz. Bü-
tün ürünlerimizi misafirlerimize rahatlıkla 
anlatabileceğimiz geniş bir sergi alanımız 
(showroom) oldu. Üniversite-sanayi iş bir-
liği kapsamında çalışmalarımızı artırma 
imkânımız da olacak. Hem üniversite öğ-
rencileri ile hem de sektör paydaşlarımızla 
konferans salonumuzda düzenli seminerler 

yapacağız. Her ürün grubuna uygun ima-
lat altyapımızla, üretim hızımız artacak 
daha kaliteli ve daha iyi üretim şartlarında 
imalat yapma imkânımız olacak. Böylelikle 
müşterilerimize çok daha hızlı hizmet vere-
bileceğiz. Yeni Ar-Ge çalışma alanımızda, 
planladığımız yeni ürün çalışmalarını ve 
ürün geliştirmelerini daha başarılı bir şekil-
de gerçekleştireceğiz. Tüm gerekli iyileştir-
melerin düşünülmüş olduğu çalışma orta-
mında çalışanlarımız daha konforlu, verimli 
ve huzurlu çalışacaklar.
Tüm bu iyileştirmeler ile sektörümüze ve 
ülkemize katma değer yaratan ürünleri ve 
hizmetleri sunmak öncelikli hedefimiz ol-
maya devam edecektir. Sektöre yön veren 
ürünler sunma misyonumuz, yeni adresi-
mizde sahip olduğumuz bu büyük güç ile 
sürecektir.  

Adres: Yassıören Mahallesi Hadımköy 
Caddesi No: 158, Akpınar Sanayi Bölgesi 
34555 Arnavutköy / İstanbul

Ulpatek, hedefleri doğrultusunda yeni fabrikasına tașındı



Daha fazla bilgi için
smartstore.danfoss.com

Verimli, güvenli ve çevre dostu 
Danfoss Smart Store ile ihtiyacınız olan
herşeye sahip olun

Dünya çapında
 

50,000
Uygulama

smartstore.danfoss.com
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Alarko Carrier’dan Ankara’da iki açılıș

Alarko Carrier, Türkiye genelindeki yay-
gın satış ve servis ağını genişletmeye 
devam ediyor. Son olarak Ankaralı tüke-
ticileri Alarko Carrier’ın pazara sunduğu 
ürünlerle buluşturacak olan Promit Mü-
hendislik, Timko’da hizmete açıldı.

Alarko Carrier Shop ve Toshiba Shop 
olarak iki ayrı konseptte hizmet verecek 
olan Promit Mühendislik’in açılışını Alar-
ko Carrier Grup Koordinatör Yardımcısı 
Haluk Ferizoğlu yaptı. Ferizoğlu, Alarko 

Carrier olarak satış ve servis kanallarına 
sürekli yatırım yaptıklarını ve bu sayede 
Türkiye’nin tamamında tüketicilerin ihti-
yaç ve beklentilerini hızla çözebildiklerini 
belirtti. Ferizoğlu ayrıca, HVAC sistemle-
rinin tamamının çalışır vaziyette sergilen-
diği Promit’in, ürünlerin çalışır durumda 
ve tüm tesisat bağlantı elemanlarının 
açıkta tüketiciler tarafından görülebile-
cek şekilde açık tesisat uygulamasıyla 
da Ankara’da biri ilki gerçekleştirdiğini 
belirtti.   

TTMD’den Dünya Çevre Günü mesajı 

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle bir açıklama yapan Türk 
Tesisat Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Birol Kılkış, küresel sorunumuz olan çevre kirliliğinin ülkemizdeki 
yansımalarının giderek arttığını belirtti.  Birol Kılkış: “Günümüz-
de insan sağlığını ve tüm çevresel dengeleri tehdit eder boyut-
lara ulaşan küresel ısınma gerçeği bu denli büyürken sürdürüle-
bilir bir gelecek için enerji verimliliğinin yanı sıra enerjinin akılcı 
kullanımını gerekiyor. Bunun, hem ülkemiz ve ekonomimiz için 
önemli bir etken, hem de iklim değişikliği ve küresel ısınma ile 
mücadelede etkin bir yöntem olduğunun herkesçe bilinmesi la-
zım” dedi.  
TTMD Başkanı Kılkış açıklamasında şunlara dikkat çekti: “Türki-
ye, yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli bir potansi-

yele sahiptir, ancak bu kaynakların çok akılcı bir harmanlaması 
gerekir. Türkiye’de neredeyse tamamı ithal edilen doğal gazın 
% 67’ sinin elektrik üretiminde verimsiz, atık ısısından faydala-
nılmadan gökyüzüne atılan çağdışı bir teknolojiyle üretim yap-
maktadır. Artık enerjinin sadece verimli değil, doğru enerjinin 
doğru yerde, doğru zamanda, doğru kalitede ve doğru miktarda 
kullanma bilinci yerleşmeli ve ulusal boyutta çok uzun soluklu 
enerji politikalarının geliştirilme ve uygulamaya başlanma zama-
nı gelmiştir” diye konuştu.
Kılkış,  “TTMD, enerji verimliliği yansıra enerji akılcılığı ve sürdü-
rülebilir kentler konularındaki gelişmeleri izleyerek ülkemizdeki 
çalışmalara katkı koymakta ve öncülük yapmaktadır” sözleriyle 
TTMD’nin bu çalışmalar içinde aldığı konumun altını çizdi.

SOSİAD, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen 
Real Alternatives for LIFE Projesi’nin ikinci safhasında 
sosyal ortak olarak yer alıyor
Amacı, düşük GWP’ye sahip soğutkanlar 
için karma öğrenme platformu oluşturmak 
olan ve AB Komisyonu tarafından destek-
lenen Real Alternatives projesinin ikinci saf-
hasında SOSİAD da sosyal ortak olarak aktif 
rol alacaktır.
“REAL Alternatives for LIFE” başlığı ile 
lansmanı yapılan projede, mevcut eğitim 
içerikleri güncellenecek, emniyetli çalışma 
standartları ile ilgili yeni eğitim materyalleri 
geliştirilecek ve pratik uygulamalar ile de-
ğerlendirme metodolojisi belirlenecektir. 
Aynı zamanda, eğitimcilerin eğitimi ile ilgili 
tüm sosyal ortakların bulunduğu ülkelerde 
seminerler düzenlenecektir. Bu eğitimlerin 
ilgili alandaki işverenler, tedarikçiler, üretici-
ler, son kullanıcılar ve politika belirleyiciler 
tarafından tanınması için geniş çapta yürü-
tülecek faaliyetler de proje kapsamı içinde-

dir. Sonuç olarak, bu yeni soğutkan uygu-
lamaları konusunda güven artırıcı bir ortam 
oluşturulması amaçlanmaktadır. Projenin 
sonunda tüm Avrupa’da yaklaşık 220 bin 
teknisyene proje tarafından akreditasyonu 
sağlanmış eğitmenler tarafından bu eğitim-
lerin ulaştırılması hedeflenmektedir.
REAL Alternatives for LIFE;  HFO’lar, R32, 
hidrokarbonlar, karbondioksit ve amonyak 
gibi düşük GWP’li soğutkanlarla ilgili iyi uy-
gulamaları amaç edinen eğitimlerin tüm 
Avrupa’da yaygınlaştırılmasını desteklemek-
tedir. İlgi, tecrübe ve bilgi seviyesinin artırıla-
rak alternatif soğutkanların ilgili sektörlerde 
yaygın kullanılmasının önündeki engellerin 
aşılması diğer bir önceliktir.
13 ülkeden enstitüler ile eğitim ve sektörel 
kuruluşlar Haziran 2017’de başlayıp üç yıl 
sürecek bu önemli uluslararası projede bir-

likte çalışacaklardır. Türkiye (SOSİAD), İngil-

tere, Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Po-

lonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, İspanya, 

Romanya, Danimarka ve Portekiz gibi 13 

farklı ülkeden 15 sosyal ortağın yer aldığı 

projenin sonuçları 13 farklı dilde yayımlana-

caktır. 

Proje yönetimi; İngiltere’den IOR (The Ins-

titute of Refrigeration) ve London South 

Bank University, Belçika’dan University Col-

lege Limburg, Almanya’dan IKKE, İtalya’dan 

ATF, Fransa’dan PROZON ve International 

Institute of Refrigeration ve SOSİAD’ın da 

tam üye olduğu merkezi Belçika’da bulu-

nan AREA (Air Conditioning and Refrige-

ration European Association) tarafından 

gerçekleştirilecektir.
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Isıdem Yalıtım İtalya’da
ISIDEM Yalıtım, uluslararası faaliyetlerini genişletme çalışmaları 
çerçevesinde ilk iştirakini İtalya’da faaliyete geçirdi.
Ürünlerini 4 kıtada 40’dan fazla ülkeye ihraç eden ISIDEM Yalıtım, 
Avrupa’daki pazar payını güçlendirmek, paydaşlarına daha hızlı 
ve kusursuz hizmet verebilmek adına ilk yurtdışı iştirakiyle İtalya 
ofisini ve deposunu hizmete açtı.  
Global bir marka olma hedefiyle yola çıktıklarını belirten ISIDEM 
Yalıtım Genel Müdürü Murat Erenoğlu “2015 yılının ilk çeyre-
ğinde faaliyete aldığımız LEED sertifikalı tesislerimizde HVAC sek-
törüne ürettiğimiz Coolflex, Flexiduct ve Duct Connect markalı 
ürünlerimizle hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyüyerek ba-
şarımızı pekiştiriyoruz. 2016 yılında 2015 yılına oranla ihracatta 
2 kat büyüme sağladık. 2017 hedeflerimizi de yine %50 büyü-
me olarak belirledik. Avrupa pazarındaki varlığımızı güçlendirerek 
paydaşlarımıza daha hızlı ve kusursuz hizmet verebilmek adına 
yurtdışındaki ilk yapılanmamızı İtalya’da gerçekleştirdik. Rekabetin 
arttığı bir dünyada, çalışmalarımızın karşılığını kısa sürede almanın 
mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.

Türkiye’de Üretip Dünyaya Satıyoruz.
Türkiye ekonomisine ve sanayisine verilen katkıyı her geçen gün 
arttırdıklarını dile getiren Erenoğlu “2016 yılı içerisinde Türkiye’de 

bu zamana kadar üretilmemiş ve ithal edilmekte olan Halojen 
içermeyen elastomerik kauçuk köpüğü Coolflex HF’i ve yüksek 
sıcaklıklara dayanıklı EPDM esaslı elastomerik kauçuk köpüğü Co-
olflex HT’yi ürettik. Katma değeri yüksek yenilikçi ürünlerin üreti-
mi konusunda sektörde öncü olmak en önemli hedeflerimizin ba-
şında geliyor. Türkiye’de ürettiğimiz Avrupa standartlarına sahip 
ürünlerimizi geniş dağıtım ağımız sayesinde 40’dan fazla ülkeye 
ihraç ediyoruz.” dedi.

Yurtdışından Alınıyordu Artık Yurtdışına Satılacak

İthal ürünlere alternatif olmayı istediklerini dile getiren Erenoğlu 
“Sanayileşme ve teknolojik gelişmeler arttıkça; geniş uygulana-
bilirliğe sahip, çevre dostu ve fonksiyonel malzeme arayışı da artı-
yor. Teknolojik üretim proseslerimiz, nitelikli iş gücümüz ve güçlü 
Ar-Ge altyapımızla sektörün yeni ürün ihtiyaçlarına ve taleplerine 
hızlıca cevap verebiliyoruz. 2000 yılına kadar tesisatlarda yoğuşma 
kontrolü sağlamak ve enerji kaybının önüne geçmek için yalıtım 
amaçlı kullanılan elastomerik kauçuk köpüğünü yurtdışından it-
hal ediyorduk. Artık ISIDEM Yalıtım olarak bu ürünlerde ithalatını 
yaptığımız ülkelere Coolflex markalı elastomerik kauçuk köpüğü 
ürünümüzü ihraç ediyoruz.” diye konuştu.

Metsan iș sağlığı ve güvenliği eğitimleri devam ediyor
Metsan, tüm bireylerinin iş sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanması için gerekli or-
ganizasyonları düzenlemeye ve bu uygu-
lamaların titizlikle takibine devam ediyor. 
Metsan, Kimyasal Maddelerle Çalışma 
ve İş kazaları başlığı altında üretim de-
partmanı personelinin katılmış olduğu 
toplamda dört saat süren bir eğitim ger-
çekleştirdi. 
Kimyasalların çevreye etkileri, kimyasal-

larla çalışmalarda dikkat edilecek hu-
suslar, tehlike sembolleri ve anlamları, iş 
kazalarının sebepleri ve iş kazalarına dair 
uygulamaların detaylı anlatımı, işçilerin 
görev ve sorumlulukları gibi konu başlık-
larını kapsayan eğitimin sonrasında tüm 
personel sınava tabi tutuldu. Başarılı olan 
tüm personel, bir yıl boyunca geçerli ola-
cak olan Eğitim Katılım Belgesi almaya 
hak kazandı. 

Ayvaz, Uygulamalı Eğitim Merkezi’ne destek verdi
Sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarına 
hız kazandıran Ayvaz, Makina Mühendis-
leri Odası İstanbul Şubesi tarafından geç-
tiğimiz aylarda Tuzla’da açılan Suat Sezai 
Gürü Uygulamalı Eğitim Merkezi’ne yan-
gın tesisatı ekipmanı bağışladı. 

Tesisat sektörünün öncü firması Ayvaz, 
ülkenin ve sektörün en önemli ihtiyaçla-
rından biri olan mesleki eğitim alanında 
çok faydalı bir projeye katkıda bulundu. 
TMMOB Makine Mühendisleri Odası İs-
tanbul Şubesi’nin uzun soluklu projesi 
olan ve geçtiğimiz Nisan ayında Tuzla’da-
ki Anadolu Yakası Sanayi Bölgesi’nde 
açılışı gerçekleşen Suat Sezai Gürü Uygu-
lamalı Eğitim Merkezi’ne yangın tesisatı 
ekipmanı bağışladı. TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emin Koramaz, eğitim mer-

kezinin açılış töreninde, verdiği destekten 
dolayı Ayvaz’a bir teşekkür plaketi takdim 
etti. Plaketi törende hazır bulunan İstan-
bul Anadolu Bölge Satış Mühendisi Emre 
Aktaş kabul etti. 

Tuzla’daki merkezin hem ülkemiz hem 
sektör hem de mühendislik mesleği açı-
sından çok önemli bir proje olduğunu be-
lirten Ayvaz İcra Kurulu Başkanı Serhan 
Alpagut, böyle bir projede Ayvaz’ın da 
çorbada bir tuzu olmasından çok mutlu 
olduklarını ifade etti. Alpagut, “Biz Ay-
vaz olarak yaptığımız tüm işlerde içinde 
bulunduğumuz sektörü şekillendirmeyi 
ve ilerletmeyi hedef alan bir anlayışa sa-
hibiz. Sektörümüzün ve ülkemizin önü-
nü açacak tüm projelere katkı sunmaya 
hazırız.” dedi. 

Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim Merke-

zi, toplam 1000 m2’lik bir alanda sanayinin 

en çok ihtiyaç duyduğu ara teknik ele-

manlara ve makine mühendislerine teorik 

ve pratik eğitimler vermek üzere kuruldu. 

Merkezde kaynak ile ilgili teorik ve pratik 

eğitimler, yangın tesisatı projelendirme ve 

uygulama eğitimleri, makine bakım eği-

timleri, ısıtma soğutma ve havalandırma 

(HVAC) uygulama eğitimleri ve asansör 

eğitimleri verilecek.
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DemirDöküm, en bașarılı servislerini ‘Sanat ve Tarih Șehri’ 
Saint Petersburg’da ağırladı

İklimlendirme sektörünün öncü mar-

kalarından DemirDöküm 2016 yı-

lının en başarılı yetkili servislerini 

Rusya’nın Avrupa’ya açılan kapası Saint 

Petersburg’da ağırladı. 20 yetkili servis 

ve DemirDöküm yöneticilerinin katılımı 

ile 3 gün süren organizasyonda yıl de-

ğerlendirmesiyle birlikte geleceğe yöne-

lik projeler paylaşıldı. 

Bozüyük fabrikasında ürettiği ürünleri 

dünyanın 47 ülkesine ihraç eden Demir-

Döküm, 2016 yılının en başarılı yetkili 

servislerini UNESCO Dünya mirası liste-

sinde yer alan Saint Petersburg şehrinde 

ağırladı. 

Satış sonrası hizmet ve servis uygula-

malarıyla kusursuz müşteri memnuniye-

ti sağlamak için çalışmalarını sürdüren 

DemirDöküm, en başarılı 20 yetkili ser-

visinin katılımı ile gerçekleştirilen organi-

zasyonda 2016 yılı iş sonuçları ile gelecek 

projelerini paylaştı.

Mimari yapıları, tarihi eserleri ile açık 

hava müzesi olarak adlandırılan ve 

200 yıl Rusya’ya başkentlik yapan St. 

Petersburg’da düzenlenen organizasyon 

DemirDöküm Satış Sonrası Hizmetler Di-

rektörü Zeki Kalaycılar, DemirDöküm Ser-

vis Saha Müdürü Fuat Hamoğlu, DemirDö-
küm Servis Bölge Müdürleri ve 20 başarılı 
yetkili servisin katılımı ile gerçekleşti.
Satış sonrası hizmetlerde geçen yıl ciro, ka-
lite ve müşteri memnuniyeti kategorilerin-
de en yüksek puanı alan DemirDöküm’ün 
20 yetkili servisi ve bölge yöneticilerinin 
katıldığı buluşmada DemirDöküm Satış 
Sonrası Hizmetler Direktörü Zeki Kalaycı-
lar, “Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış 
200’ü aşkın yetkili servisimizle hedefimiz 
tüketicilerimize hızlı, kusursuz ve kolay 

ulaşılabilir bir hizmet vererek; iyi bir müş-
teri deneyimi yaşatmak” açıklamasını 
yaptı. Toplantıda 2016 yılı değerlendiri-
lirken, yeni yılın öncelikleri, birlikte ger-
çekleştirilecek projeler masaya yatırılarak 
aksiyonlar belirlendi. 
Organizasyon kapsamında yetkili servis-
ler ve yöneticiler Saray Meydanı, Hermi-
tage Müzesi, Peterhof Sarayı ve Bahçele-
ri gibi Saint Petersburg’un dünyaca ünlü 
tarihi ve turistik noktalarını da ziyaret 
etti.

Aldağ A.Ș. yeni nesil ürünlerini, teskon+Sodex fuarında sergiledi 

İklimlendirme sektörünün öncü markalarından ALDAĞ A.Ş. 
19-22.Nisan.2017 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, 
Klima, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Jeotermal ve Güneş 
Enerjisi Sistemleri gibi farklı ürün gruplarını bir araya getiren 
TESKON SODEX Fuarı’na katıldı. Fuar, TMMOB Makina Mü-
hendisleri Odası tarafından düzenlenen 13. Ulusal Tesisat Mü-
hendisliği Kongresi ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

ALDAĞ A.Ş. TESKON Sodex Fuarı’nda ki standında; ALDAĞ AR-
GE departmanının 2016 yılında geliştirmiş olduğu yeni nesil 
“Kompakt Klima Santralini” ve “EC fanlı fancoil” cihazını ser-
giledi. ALDAĞ, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan yeni ne-
sil “Kompakt Klima Santrali” dizaynı ile müşterilerine ; en dar 
alanlarda kolaylıkla kullanım imkanı sunuyor. 20.000 m³/h’e 
kadar hava debisi sağlayan ve 9 farklı modelde üretilen “Kom-
pakt Klima Santrali”, 185 kW’a kadar soğutma, 215 kW’a ka-
dar ısıtma kapasitesi aralığında çalışmaktadır. Opsiyonel olarak 
sunulan yüksek verimli EC motorlu plug fanlar ile enerji tüketi-
mi minimum seviyededir. Yüksek verimli plakalı tip ısı geri ka-
zanım eşanjörü sayesinde en düşük seviyede ısıtma-soğutma 
kapasitesinde çalışır. Ayrıca %100 taze havalı ve karışım havalı 
tip alternatifleriyle müşterilerine esnek çözümler sunar. Fuarda 
ziyaretçilerden yoğun ilgi gören bir diğer ürün de yeni nesil 
“EC fanlı Fancoil” cihazı oldu. EC fanlı Fancoil cihazları 1kW 
- 10kW soğutma kapasitesi aralığında, 7 farklı modelde üre-
tilmektedir. EC motorlu fanlar sayesinde sessiz çalışır ve enerji 
tüketimi minimum seviyededir. Estetik tasarımı sayesinde son 
derece şık bir görünüme sahiptir.
ALDAĞ A.Ş. 21.Nisan akşamı Deniz Restaurant’ta düzenlediği 
yemek davetiyle de sektörün önde gelen tasarımcılarını, me-
kanik tesisat firması yetkililerini ve basın mensuplarını ağırladı.
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Daha sağlıklı ortamlar için; 
hayatınızda klimalara yer açın

Lüks olmaktan çıkarak sağlıklı ve konforlu bir yașam için gereksinim haline 
gelen klimaların satıșları havaların ısınmasıyla artıș gösteriyor. Özellikle nem 
oranının artması ile birlikte klima satıș ve montajlarında önemli artıș oluyor.

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği – İSKİD’in 
yaptığı envanter çalışmasına göre 2016 yılında 800.000 adet 
klima satışının ardından Türkiye’de 12 Milyon kadar ev tipi kli-
ma cihazının aktif olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Akdeniz 
ülkelerinde ev tipi klimaların kullanımı %20-50 aralığında iken 
bu oran ülkemizde henüz %10 civarındadır. Buna göre ülke-
mizde ev tipi klimalarının kullanımının giderek artacağı bek-
leniyor. Bu kadar yaygın kullanılan klimanın doğru kullanımı, 
sağlık ve ekonomi açısından da son derece önemlidir.

Son dönemde klima kullanıcıları fiyat ve markanın yanında; 
enerji verimliliği, hızlı montaj, ekonomik yedek parça gibi ko-
nularda da hassas davrandıklarını belirten İSKİD Yönetim Ku-
rulu Başkanı Taner Yönet, klima satışlarının arttığı yaz aylarına 
girerken klima tüketicilerine önemli mesajlar verdi:
“Evlerimize alacağımız klimalardan en iyi şekilde faydalanabil-
mek için, bu konuda uzman yetkili satıcı ve servislerden keşif 
hizmeti almak, ihtiyaca en uygun kapasite ve modeli belirle-
mek ve montaj için en uygun yeri seçmek son derece önem-
lidir. Doğru seçilen ve montajı doğru yapılan uygun kapasiteli 
bir klima cihazı, hem daha az enerji harcayacak hem de konfor 
ve sağlık açısından en uygun koşulları sağlayacaktır” açıklama-
sında bulundu. 

Yönet ayrıca, “Günümüzde zamanın çoğunluğunun kapa-
lı mekânlarda geçmesi ve artan klima kullanımı nedeniyle iç 
hava kalitesi daha çok önem kazanmıştır. Klimalar, havada bu-
lunun kaba partiküllerin yanı sıra toz, polen, küf, kötü koku 

ve mikroskobik parçaları da temizleyebilmektedir bu sebeple; 

klima ile iklimlendirilmiş ortamlar özellikle yaşlılar, kalp, şeker 

ve tansiyon hastalıkları olanlara tavsiye edilmekte ve insan sağ-

lığını olumlu etkilemektedir. İç ortamdaki havanın taze hava ile 

değiştirilmesinin de mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. 

Bu nedenle klima cihazlarından bağımsız olarak havalandırma 

yapılmasına da önem verilmelidir. Klima kullanımından daha 

önemlisi, klimanın doğru kullanılmasıdır. Klima üfleme yönü 

ayarlarının yakın mesafeden insan vücuduna doğrudan te-

mas etmeyecek şekilde yapılması gerekir. Ekonomik kullanım 

için klima ayarlarında, en yüksek ve en düşük sıcaklıkların se-

çilmesinden kaçınılmalıdır. Soğutmada 24-25 0C’lik, ısıtmada 

ise 22-23 0C’lik ayarlar, gerekli konforu sağlamak için yeterlidir. 

Soğutmada düşürülen her bir derece, elektrik tüketimini yakla-

şık yüzde 10 oranında artırır.” Açıklamalarında bulundu. 

Klimanın kullanımı kadar bakımının da önemini vurgulayan Ta-

ner Yönet, Klima cihazlarından ilk çalıştırıldığındaki veriminin 

sürekli olarak alınabilmesi ise yetkili servisler tarafından peri-

yodik bakımlarının düzenli olarak yapılması gerektiğini ekledi.

İSKİD’in katkıları ile Türkiye’de 2014 yılında yürürlüğü giren Kli-

malarda Enerji Verimliliği uygulaması ile düşük verimli ve ima-

lat sürecinde doğaya zarar verebilen malzemelerin kullanıldığı 

klima cihazlarının üretimi ve ithalatı engellendi.  Bu düzenleme 

ile üreticiler, klima kullanıcılarına daha teknolojik, daha verimli 

ürünler sunması sağlandı. 
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Klima satıșları artıș gösteriyor

Türkiye İklimlendirme Sektörü toplamda 2016 yılında 1,4 Milyar USD 
iç satıș büyüklüğüne ulaștı.

Türkiye İklimlendirme Sektörünün %90’nını temsil eden İklim-

lendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği – İSKİD, sektörün 

2016 karnesini açıkladı.

Açıklanan İSKİD envanterine göre, 2016 verilerinde önceki yıla 

göre artış gösteren klima satışlarının değerlendirmesini yapan 

İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet, “Türkiye’de ev tipi 

klima satışları bir önceki yıla göre %17,5 artarak 800.000 ade-

te ulaştı. Bu satış büyüklüğü ile Türkiye, Avrupa’da en büyük 

üç pazardan birisi olma özelliğini korudu” değerlendirmesinde 

bulundu.

Ticari klima olarak isimlendirilen değişken debili klima dış üni-

te satış rakamlarında da benzer artışlar envanter çalışmalarına 

yansıdı ve son 6 yılında yaklaşık 31.000 adetlik satış büyüklü-

ğüne ulaşıldı. Merkezi Sistemler, Soğutma grupları ve aksesu-

arları ile birlikte Türkiye İklimlendirme Sektörü toplamda 2016 

yılında 1,4 Milyar USD iç satış büyüklüğüne ulaştı. 

Akdeniz ülkelerinde ev tipi klimaların kullanımı %20-50 ara-

lığında iken bu oran ülkemizde henüz %10 civarındadır. Bu 

durum, ülkemizde ev tipi klimaların kullanımının giderek arata-

cağı ve pazarın konutlarda büyümeye açık potansiyelini göster-
diği şeklinde yorumlanıyor.

BİLİNÇLENEN KULLANICI KLİMA BAKIMINI ÖNEM VERİYOR

Türkiye iklimlendirme sektörü, dünya pazarının önemli bir 
parçasıdır ve küresel gelişmeler çerçevesinde şekillenmektedir. 
Buna paralel olarak Türkiye’de son derece bilinçli bir müşte-
ri kitlesi bulunuyor. Son yıllarda kullanıcılar, klimalarını sadece 
fiyatlarına bakarak değil, enerji sınıflarını, montaj avantajlarını 
dikkate alarak seçiyor. Satın aldığı klima cihazını mutlaka yet-
kili servislerin yapmasını talep ediyor. Klima bakımının sağlık ve 
ekonomik açıdan öneminin fark edilmesi ve klima ömrünün 
uzatılabilmesi için talep gören ek bakım paketleri satışında da 
önemli oranda artış gerçekleşti.
2017 yılının sıcak sezonuna girdiğimiz şu günlerde klima için 
sağlanan ÖTV indirimi nedeniyle tüm İSKİD üyesi şirketler, 
önemli kampanyalar ile müşterilerine çeşitli avantajlar sağlaya-
rak özellikle Mart – Mayıs döneminde çok sayıda klima ciha-
zının satışını gerçekleştirdi. Yaz dönemindeki montaj yükünün 
hafifletilmesi ve kullanıcıların daha verimli hizmet alabilmesi 
için erken satışlar sektörü olumlu olarak etkiledi. 2017 yılı ilk 
6 ayında yaşanan olumlu gelişmelerin ardından ve klima sa-
tın alma kararı verilmesinde yaz dönemi hava sıcaklıklarının da 
önemli bir etken olduğu düşünüldüğünde, bu yıl da Türkiye 
klima pazarının büyümeye devam etmesi bekleniyor.

ÇEVREYE DUYARLI, AKILLI SİSTEMLER İLE İÇ HAVA KALİ-

TESİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONULARI İKLİMLENDİRME 

SEKTÖRÜNDE YENİ TRENDLER

Açıklanan verileri yorumlayan İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Taner Yönet, İklimlendirme Sektörünün 2017 hedefleri ve sek-
törün trendleri hakkında da önemli bilgiler verdi. “Sektör, çev-
re duyarlılığı daha yüksek ürün ve malzemelere yönelecek. Bu 
bağlamda karbon salınımlarının düşürülmesi ve cihazların akıllı 
sistemler ile bütünleşmiş hale gelmesi de yeni trendler arasın-
da. Bu cihazlar hem son kullanıcının konforu hem de bulut 
yönetimi ile servis hizmetlerinden önemli kazanımlar sağlıyor.
Türkiye’de üretim yapan şirketlerin önümüzdeki dönemde daha 
çevre dostu ve akıllı teknolojilere yönelmesi bekleniyor. Küresel 
ısınmanın etkileri iklimlendirme pazarını daha da büyütecek ve 
bu konuda AB bölgesinin üretim üssü durumunda olan ülkemi-
zin alacağı pay da artacak.” açıklamalarında bulundu.
Türkiye pazarında özellikle iç hava kalitesi ve enerji verimliliği 
önümüzdeki dönemde de İSKİD’in odaklanacağı konular ara-
sında yer alıyor. Dernek, bu konularda farkındalık yaratacak çe-
şitli eğitim seminerleri ve yayımlar hazırlanması konusunda da 
çalışmalarına başlamış bulunuyor.
Türkiye’de sektörün gelişimini hızlandıracak en önemli faktör-
lerden biri de önümüzdeki dönemde uygulamaya alınacak tek-
nolojik değişimlerin hızlı bir şekilde pazara adaptasyonu olaca-
ğını belirten Taner Yönet, ek olarak enerji verimli ürünlerde son 
kullanıcı lehine sağlanacak teşviklerin de pazarın gelişimine 
katkı sağlanacağını bildirdi.
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2012 (83) 2013 (95) 2014 (76) 2015 (80) 2016 (68)
1 ABKAY GRUP ABKAY GRUP ABKAY GRUP ABKAY  GRUP ABKAY GRUP
2 AFS ACS AFS ACS
3 AKANTEL AFS AKANTEL AFS AHMET YAR
4 AKCOR AKANTEL AKCOR AHMET YAR AKANTEL
5 AKS AKCOR AKS AKANTEL AKCOR
6 AKSAL AK-MAKS ALARKO-CARRIER AKCOR ALARKO-CARRIER
7 ALARKO-CARRIER AKS ALARKO CARRIER 
8 AKSAL ALTHERM ALTAY
9 ALTAY ALARKO-CARRIER 

10 ALTHERM ASAL ALTHERM 
11 ALTAY GRUP
12 ATC ALTHERM B/S/H ASAL
13 ATSON BAYMAK
14 ASAL BAYMAK
15 BAYMAK ATSON BOSCH TT BSH
16 BAYMAK CANTEK
17 B/S/H CIAT BOSCH CIAT
18 BSK HAVALANDIRMA CONTEK BSH DAIKIN
19 BAYMAK DAIKIN BSK DENCO-HAPPEL
20 BOSCH TT DANFOSS BY ISITMA
21 B/S/H DAS YALITIM CIAT 
22 CIAT BSK CVS EMO
23 CONTEK DAIKIN ENEKO
24 DAIKIN ENEKO DESA ERBAY
25 CANTEK ERBAY
26 EMO-SCHAKO CENK
27 CIAT EMO-SCHAKO FORM
28 ENEKO CONTEK FABRICAIR ENEKO FRIGOBLOCK
29 ERBAY DAIKIN ERBAY 
30 DANFOSS FORM GEMAK
31 DEMKAR FORM 
32 FABRICAIR GEA ISISAN HAVAK
33 GEMAK GEA (DENCOHAPPEL)
34 FORM GEMAK 
35 FORMTEK EMO-SCHAKO HAVAK
36 ENEKO HEINEN HOPMAN
37 GEA ISISAN ERBAY HAVAK JOHNSON CONTROLS
38 GEMAK HEINEN HOPMAN KARYER
39 KLS
40 HAVAK FABRICAIR JOHNSON CONTROLS KONTHERM
41 HEINEN HOPMAN KARYER
42 FORM
43 MARTEK
44 GEA ISISAN KLAS JOHNSON CONTROLS MESSAN
45 GEMAK KARYER ISI MGT
46
47 JOHNSON CONTROLS HAVAK KONTHERM KLAS
48 KARYER HEINEN HOPMAN KONTHERM ONTROL
49 KES KURLUK PANASONIC
50 MESSAN SARBUZ



Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, her türlü bina ve iç mekan için geniș ürün yelpazesi ile 
hayatınızı daha keyifli, nefes aldığınız havayı daha kaliteli ve sağlıklı hale getirmek için 

ihtiyaçlarınıza uygun profesyonel çözümler sunuyor.
Teknolojinin öncüsü Mitsubishi Electric, 96 yıllık tecrübesiyle konfor, verim ve dayanıklılığın

en yüksek standartını göstermektedir.
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73 PANASONIC VATBUZ
74 TRANE VESTEL
75 TROX TURKEY PLANER VIESSMANN VAILLANT 
76 SARBUZ ZIEHL-ABEGG VATBUZ 
77 VENTEK 
78 SYSTEMAIR HSK VESTEL 
79 VAILLANT TEKNOFAN VIESSMANN 
80 VATBUZ TEKNOSA ZIEHL-ABEGG 
81 VESTEL TEKSO
82 VIESSMANN TERKAN
83 ZIEHL-ABEGG TERMOKAR
84 TERMOTES
85
86
87 TRANE
88 TROX TURKEY
89
90
91
92 VAILLANT
93 VATBUZ
94 VESTEL
95 VIESSMANN
96 ZIEHL-ABEGG

Dikkat:

2012 (83) 2013 (95) 2014 (76) 2015 (80) 2016 (68)
51 KLAS
52 MITSUBISHI EL. TR
53 MESSAN TEKNOFAN
54 KONTHERM MGT 
55 JOHNSON CONTROLS ONTROL MITSUBISHI ELECTRIC TEKNOSA
56 KARSU PAMSAN TERKAN
57 MESSAN KARYER PANASONIC TERMOKAR
58 MODERN ONTROL 
59 SARBUZ PANASONIC TRANE
60 ONTROL KLAS SYSTEMAIR HSK  (Frigoblock) TROX
61 ORAY PLANER
62 PAMSAN KONTHERM TEKNOSA REFKAR
63 PANASONIC TERKAN SARBUZ VAILLANT
64 TERMOKAR SYSTEMAIR HSK VATBUZ
65 MESSAN TEKNOFAN VENTEK
66 PLANER VESTEL
67 SALVO TRANE TEKNOSA 
68 TROX TURKEY TERKAN ZIEHL-ABEGG
69 SYSTEMAIR HSK TUNAS HAV. TERMOKAR 
70 TEKNOSA ONTROL
71 TERMOKAR TRANE 
72 TERMOTES PAMSAN VAILLANT TROX 
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2012 (83) 2013 (95) 2014 (76) 2015 (80) 2016 (68)
ABKAY GRUP ABKAY GRUP ABKAY GRUP ABKAY GRUP ABKAY GRUP

AFS AFS AFS AFS
AHMET YAR AHMET YAR

AKANTEL AKANTEL AKANTEL AKANTEL AKANTEL
AKCOR AKCOR AKCOR AKCOR AKCOR

AK-MAKS
AKS AKS AKS

AKSAL AKSAL
ALARKO-CARRIER ALARKO-CARRIER ALARKO-CARRIER ALARKO-CARRIER ALARKO-CARRIER

ALTAY GRUP ALTAY GRUP ALTAY GRUP
ALTHERM ALTHERM ALTHERM ALTHERM

ASAL ASAL ASAL ASAL
ATC

ATSON ATSON

BAYMAK BAYMAK BAYMAK BAYMAK BAYMAK
B/S/H B/S/H B/S/H B/S/H B/S/H

BSK HAVALANDIRMA BSK HAVALANDIRMA BSK HAVALANDIRMA

BY ISITMA

CENK
CIAT CIAT CIAT CIAT CIAT

CONTEK CONTEK CONTEK
CVS

DAIKIN DAIKIN DAIKIN DAIKIN DAIKIN
DANFOSS DANFOSS

DAS YALITIM
DEMKAR

DESA

EMO-SCHAKO EMO-SCHAKO EMO-SCHAKO EMO-SHAKO

ENEKO ENEKO ENEKO ENEKO ENEKO
ERBAY ERBAY ERBAY ERBAY ERBAY

FABRICAIR FABRICAIR FABRICAIR

FORM FORM FORM FORM FORM
FORMTEK

GEA ISISAN GEA ISISAN GEA ISISAN GEA (DENCOHAPPEL) DENCOHAPPEL
GEMAK GEMAK GEMAK GEMAK GEMAK

HAVAK HAVAK HAVAK HAVAK HAVAK
HEINEN HOPMAN HEINEN HOPMAN HEINEN HOPMAN HEINEN HOPMAN

JOHNSON CONTROLS JOHNSON CONTROLS JOHNSON CONTROLS JOHNSON CONTROLS JOHNSON CONTROLS
KARSU

KARYER KARYER KARYER KARYER KARYER





a y ı n  d o s y a s ı

38 Termo Klima Temmuz 2017

2012 (83) 2013 (95) 2014 (76) 2015 (80) 2016 (68)
KLAS KLAS KLAS KLAS KLAS

KONTHERM KONTHERM KONTHERM KONTHERM KONTHERM
KURLUK

MARTEK

MESSAN MESSAN MESSAN MESSAN MESSAN

MITSUBISHI ELEC. TR MITSUBISHI ELEC. TR MITSUBISHI ELEC. TR

ONTROL ONTROL ONTROL ONTROL ONTROL

PAMSAN PAMSAN PAMSAN
PANASONIC PANASONIC PANASONIC PANASONIC PANASONIC

 (Frigoblock) FRIGOBLOCK

PLANER PLANER PLANER 
REFKAR

SALVO
SARBUZ SARBUZ SARBUZ SARBUZ

SYSTEMAIR HSK SYSTEMAIR HSK SYSTEMAIR HSK SYSTEMAIR HSK SYSTEMAIR HSK
TEKNOFAN TEKNOFAN TEKNOFAN

TEKNOSA TEKNOSA TEKNOSA TEKNOSA TEKNOSA
TEKSO

TERKAN TERKAN TERKAN TERKAN
TERMOKAR TERMOKAR TERMOKAR TERMOKAR TERMOKAR
TERMOTES TERMOTES

TRANE TRANE TRANE TRANE TRANE
TROX TURKEY TROX TURKEY TROX TURKEY TROX TURKEY TROX TURKEY

TUNAS HAVALANDIRMA

VAILLANT VAILLANT VAILLANT VAILLANT VAILLANT
VATBUZ VATBUZ VATBUZ VATBUZ VATBUZ
VESTEL VESTEL VESTEL VESTEL VESTEL

VENTEK VENTEK
VIESSMANN VIESSMANN VIESSMANN VIESSMANN VIESSMANN

ZIEHL-ABEGG ZIEHL-ABEGG ZIEHL-ABEGG ZIEHL-ABEGG ZIEHL-ABEGG
Dikkat:

2012 (83) 2013 (95) 2014 (76) 2015 (80) 2016 (68)
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2012-2016

2012 1.108.687 518.983 1.182.912 440.598
2013 1.309.920 587.292 1.241.718 407.172
2014 449.922 338.992 698.481 301.432
2015 470.962 337.511 711.236 176.150
2016 Veri yoktur Veri yoktur 839.371 Veri yoktur

2012 1.094.929 506.576 1.160.053 440.547
2013 1.295.030 571.114 1.216.404 402.442
2014 442.260 305.045 666.865 296.443
2015 459.962 312.103 678.248 173.587
2016 Veri yoktur Veri yoktur 796.824 Veri yoktur
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DOĞUŞ TEKNİK
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2012 -%19,83 %17,94 %3,08 -%39,34
2013 %18,15 %13,16 %4,97 -%7,59
2014 -%65,65 -%42,28 -%43,75 -%25,97
2015 %4,68 -%0,44 %1,83 -%41,56
2016 %18,02

2012 -%20,36 %18,84 %2,86 -%39,34
2013 %18,28 %12,74 %4,86 -%8,65
2014 -%65,85 -%46,59 -%45,18 -%26,34
2015 %4,00 %2,31 %1,71 -%41,44
2016 %17,48
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-%20,0

%5,3

-%15,0

-%20 -%15 -%10 -%5 %0 %5 %10 %15 %20
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2012-2016
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ÜRÜN

2012 144.869 6.034
2013 184.493 14.667
2014 186.264 21.417
2015 194.831 13.665
2016 171.947 Veri yoktur

2012 0 21.157 22.760 378
2013 0 32.957 28.050 2.139
2014 29.308 3.304
2015 0 33.645 32.923 2.253
2016 Veri yok Veri yok 31.177 Veri yok

2012 764 1.169 1.524 406
2013
2014 764 1.101 1.374 484
2015 892 1.051 1.504 484
2016 1.416 1.212 2.288 336
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215.277

Veri yoktur
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2012 %23,37 %67,10
2013 %27,35 %143,07
2014 %0,96 %46,02
2015 %4,60 -%36,20
2016 -%11,75

2012 %2,99 %26,90 -%26,89
2013 %55,77 %23,24 %465,87
2014 -%7,36 -%7,36 %4,48 %54,46
2015 %10,19 %10,19 %12,33 -%31,81
2016 -%5,30

2012 %74,03 %0,00 %3,89 %200,74
2013
2014
2015 %16,75 -%4,54 %9,46 %0,00
2016 %58,74 %15,32 %52,13 -%30,58

-%1,27 -%1,17

%21,25
%39,95

%14,08
-%14,09

-%2,28 -%2,59
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ÜRÜN

FAN COIL 2012 60.855 73.889 113.472 20.467
2013 66.400 78.703 96.956 45.869
2014 87.500 69.785 106.009 46.389
2015 77.894 66.831 113.096 34.637
2016 118.001 61.659 148.556 31.381

2012 10.956 144 8.132 2.965
2013 12.467 252 8.889 3.832
2014 12.492 205 8.428 4.273
2015 10.520 578 7.739 3.351
2016 13.766 545 10.659 3.703

2012 2.036 1.478 2.683 827
2013 1.159 2.074 2.443 749
2014 673 1.579 1.863 401
2015 1.530 1.385 2.434 410
2016 1.543 1.424 2.337 623
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FAN COIL 2012 %11,37 %2,43 %14,49 -%22,32
2013 %9,11 %6,52 -%14,56 %124,11
2014 %31,78 -%11,33 %9,34 %1,13
2015 -%10,98 -%4,23 %6,69 -%25,33
2016 %51,49 -%7,74 %31,35 -%9,40

2012 %3,85 -%14,79 -%0,95 %18,13
2013 %13,79 %75,00 %9,31 %29,24
2014 %0,20 -%18,65 -%5,19 %11,51
2015 -%15,79 %181,95 -%8,18 -%21,58
2016 %30,86 -%5,71 %37,73 %10,50

2012 %31,10 -%8,82 %12,87 %4,68
2013 -%43,07 %40,32 -%8,95 -%9,43
2014 -%41,93 -%23,87 -%23,74 -%46,46
2015 %127,34 -%12,29 %30,65 %2,24
2016 %0,85 %2,82 -%4,01 %52,04

10
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ÜRÜN

2 2012 15.032.347 8.048.338 6.482.007
2013 17.819.920 204.342 11.385.827 6.575.090
2014 15.539.325 8.636.096 7.392.954
2015 16.508.587 10.073.896 6.409.740
2016 16.653.846 0 9.938.892 6.721.363
2012 1.361.235 583.462 737.432
2013 1.667.807 647.583 1.030.789
2014 1.365.641 621.006 794.598
2015 1.257.540 637.364 621.077
2016 1.129.694 594.555 512.250
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2012 %7,98 %0,53 %18,37
2013 %18,54 %41,47 %1,44
2014 -%12,80 -%24,15 %12,44
2015 %6,24 %16,65 -%13,30
2016 %0,88 -%1,34 %4,86
2012 -%3,00 -%22,29 %4,55
2013 %22,52 %10,99 %39,78
2014 -%18,12 -%4,10 -%22,91
2015 -%7,92 %2,63 -%21,84
2016 -%10,17 -%6,72 -%17,52

12

2012-2016
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MTMD kurulușunun 10. yılında 
6. Olağan Kurulunu tamamladı

Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD),  6. Olağan Genel Ku-
rulunu 27 Mayıs 2017 tarihinde Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia’ da 
gerçekleștirdi.

2015-2017 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 

Bilge’nin açılış konuşmasıyla başlayan Genel Kurulumuz;  

Atatürk,  şehitlerimiz ve aramızdan ayrılan meslektaşlarımız 

için yapılan saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve Divan 

Başkanlığı seçimi ile devam etti.

Genel Kurulumuza katılan sektörel dernek temsilcileri yap-

tıkları konuşmalarda Genel Kurul için iyi dileklerini sundular.

MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Ahmet 

Akçakaya;  “MMO İstanbul Şube Başkanı ve tüm Yönetim 

Kurulu üyeleri adına Genel Kurulu saygı ve sevgi ile selam-

ladığını, sektör derneklerini önemsediklerini ve destekledik-

lerini belirterek genel kurulun başarılı geçmesi dileklerini” 

iletti.

ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural Eroğlu;  “MTMD’ye 

kişisel olarak yakınlık duyuyorum. Bu dernek, sektörümü-

zün önemli mozaiklerinden biri… ISKAV ve MTMD arasında 

her zaman çok sıcak ve verimli ilişkiler kurulmuştur. Birlikte 

yaptığımız çalışmalarla bugün TAD konusunun Türkiye’ye ar-

mağan ediyoruz.  Yeni yönetimin seçilmesi ile birlikte yeni 

projeler gerçekleştirme umuduyla tüm yönetim kurulumuz 

adına genel kurulunuzu sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” 

diye sözlerini tamamladı.

MTMD Kurucu Üyelerinden, 2. Dönem Yönetim Kurulu 

Başkanı, 5. Dönem Onur Kurulu Üyesi İsmet Mura, Divan 

Başkanlığına seçilmesinden sonra yaptığı teşekkür konuş-

masının ardından MTMD’nin kuruluşuna ilişkin TTMD’ye 

gönderilen mektubu okudu. MTMD’nin kuruluşuna ilişkin 

ilk resmi evrak niteliği taşıyan mektubun okunmasının ar-

dından Mura, sözlerine “O günden bu yana 10 yıl süre geç-

ti. Arkadaşlarımızın çoğu biliyor. Dernek kurulduğu zaman 

yerimiz yoktu, çalışanımız yoktu. Hiçbir şeyimiz yoktu.  Bu-

gün geldiğimiz noktada böyle bir otelde genel kurul yapa-
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biliyoruz, yerimiz var, profosyenel çalışanlarımız var. Bu süre 

zarfında azımsanmayacak çalışmalar yapılmıştır. Kitaplar 

yayınlanmıştır. Çok güzel Çalıştaylar yapılmıştır. En azından 

birbirimizi tanıma fırsatımız olmuştur.  Bunun için diyorum 

ki bugüne kadar dernek yönetiminde görev alan ya da yö-

netimde görev almasa bile katkı koyan tüm arkadaşlarıma 

teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek arkadaşların derneği bir 

adım daha ileri götüreceğine inanarak hepinizi saygı ve sevgi 

ile selamlıyorum.”şeklinde devam etti. 

Yeni yönetim kurulu adına söz alan İrfan Çelimli; “Çok teşek-

kür ederim. Görevi layıkıyla yapmaya çalışacağız. Son 10 yıl 

içinde derneğimizde güzel işler yapıldı. Önümüzdeki dönem-

de dernek etkinliğini arttırmayı hedefliyoruz. Yayın, kurum-

sallaşma, tanıtım, eğitim, talep yönetimi, sözleşmeler, URGE, 

yurt dışı Pazar araştırmaları konularında çalışmalar yapmayı 

hedefliyoruz.  Bu görevi bize layık görmenizden dolayı teşek-

kür ediyoruz. Derneğimizin 10. yılında tüm sektör ile bir ara-

ya gelerek sorunları aşmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

YÖNETİM KURULU ASIL ÜYELERİ: 

1. İrfan ÇELİMLİ Yön. Krl. Bşk.  KİPAŞ MÜH. LTD. ŞTİ. 
2. İbrahim BİNER Bşk. Yrd. BİRLEŞİM MÜH. A.Ş. 
3. Barış ŞEVKETBEYOĞLU  Gn. Sekreter K2 TEKNİK MÜH.  LTD. ŞTİ. 
4. Gürkan ARI  Sayman ARI JEOTERMAL LTD. ŞTİ. 
5. Mustafa BİLGE  Üye MECON YAPI LTD. ŞTİ. 
6. Önder BOYALIKLI Üye D&T MÜHENDİSLİK A.Ş. 
7. C. Çetin YILDIRIM  Üye ARDA ERTEK A.Ş. 

DENETLEME KURULU ASIL ÜYELERİ: 

1. Osman ARI   ÇEVRİM TES. LTD. ŞTİ. 
2. Ayşe Begüm TUNÇ   TUNÇ TESİSAT 
3. Soner ÇELİK   ATAKON MÜH. LTD. ŞTİ. 

ONUR KURULU ÜYELERİ: 

1. Mürşit ÇELİKKOL   MET MÜH. A.Ş. 
2. İsmet MURA   AKTES MÜH. A.Ş. 
3. Ersin GÖKBUDAK   DEMTA ISI LTD. ŞTİ. 
4. Hüseyin ERDEM   ERDEMLER LTD. ŞTİ. 
5. Seçkin CERAN   ÜNTES MÜH. A.Ş. 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ: 

1. Emel MUTLU   PİM MÜH. LTD. ŞTİ. 
2. Mehmet UZEL   İDEAL TES. LTD. ŞTİ. 
3. Cihan AKBULUT   OPTİMA MÜH. LTD. ŞTİ. 
4. Maksut BALTACI   YİMAK MÜH. LTD. 
5. Murat SUİÇMEZ   ACAR MEKANİK LTD. 

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ: 

1. Fevzi DURGUN   ETKİN MÜH A.Ş.. 
2. Aykut ARSLAN   AYMEK İNŞ. LTD. ŞTİ. 
3. Metin KENTER   İNŞEL YAPI LTD. ŞTİ. 

ONUR KURULU YEDEK ÜYELERİ: 

A. Medih ERTAN   AE ARMA ELEKTROPANÇ A.Ş 
1. Öcal KARABAYIR   MEPKAR İNŞ. A.Ş. 
2. Mehmet T. GÜRHAN   GENTES LTD. ŞTİ. 

MTMD Genel Kurulu’nda Divan Kurulu’na tek liste verilirek aşağıdaki dernek kurul üyeleri oy birliği ile seçildi.
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“Mekanik Tesisat Sektörünün Genel 
Durumu ve Geleceği” tartıșıldı

 “Mekanik Tesisat Sektörünün Genel Durumu ve Geleceği”  konu baș-
lıklı 10. Çalıștay, sektör paydașlarının katılımı ile 12-14 Mayıs tarihleri 
arasında Edirne’de gerçekleștirildi.

10. Çalıştayda sektörün ana sorunu, sektörde yaşanan haksız 

rekabetin artması olduğu vurgulandı. Bunun da firmaların ya-

şamsal döngülerini tehdit ettiği ve bu sürdürülemez durumun 

ortadan kaldırılması için tüm sektör çalışanlarının ortak iradesi 

ve talepleri ile acil eylem planı oluşturulması gerektiği sonucu-

na varıldı. Çalıştayda Mekanik Tesisat Sektöründe; Standartların 

oluşması, Meslek içi eğitim ve etik kuralların gelişimi, Kaliteli ve 

rekabetçi bir yapı ile yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinin güçlen-

mesi, Firmaların ve işverenlerin daha güvenli iş imkânına kavuşa-

bilmesi için sektör içi belgelendirme, Mekanik tesisat sektöründe 

sigorta sisteminin ve kuralların oturması, Verimli ve kaliteli tesi-

sat üretimi için “BIM” uygulamalarının yaygınlaştırılması, Sek-

törümüzde kural haline gelen hukuk dışı uygulamaların bir an 

önce sona ermesi için “FIDIC” benzeri bir sözleşmenin standart 

olarak belirlenmesi ve firmaların bu konuda ortak duruş sergile-

melerinin önemi gibi pek çok konu konuşuldu.  10. TTMD Çalış-

tayı sonunda sonuç bildirgesi sektörle paylaşıldı. 

MTMD 10. ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

1- Sektörümüzdeki standartların geliştirilmesi konusunda çalış-

malar yapılması.

2- Yurtdışı pazarların geliştirilmesi için ortak kullanılacak yurt 

dışı ofislerin kurulması ile ilgili sektör içi çoklu görüşmeler ya-

pılması.

3- Haksız rekabetin engellenmesi için sektörel platformda bir 

güvence sisteminin oluşturulması (İGP- İklimlendirme Güvence 

Plaformu veya benzeri). 
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4- Sürdürebilir yönetimin geliştirilmesi için firmalarımızda çalış-

malar yapılması.

5- Tahsilat riskinin azaltılması için ortak çalışmalar yapılması.

6-  FIDIC’ e paralel taslak sözleşme hazırlanması ve sektörde 

kullanımının yaygınlaştırılması.

7- BIM (Building Information Modeling) çalışmalarının destek-

lenmesi ve uzun vadeli etkilerinin değerlendirilmesi.

8- Uluslararası eşdeğer dernekler ile ilişkilerin geliştirilmesi.

9- Meslek içi personel eğitimi ile ilgili çalışmalar yapılması (Mü-

hendis, tekniker ve işçi).

10- Yabancı elektro-mekanik firmalarının Türkiye pazarına gir-

me eğilimlerinin takip edilmesi.

11- Gelişen malzeme teknolojileri ve montaj şekilleri ile ilgili 

yurt dışı yeniliklerin takip edilmesi.

12- MTMD yeni üye katılımlarının hızlandırılması konusunda 

çalışmalar yapılması.

13- Yüksek Yapılar Yönetmeliği ile ilgili çalışmalar yapılması ve 

konunun TTMD’ ye yönlendirilerek takibinin yapılması.

14- Yapı Denetim Kanunun işler hale getirilmesi, kuvvetler ay-

rılığının güçlendirilmesi.

15- Kamu ihale yöntemi bağlamında haksız rekabetin önlen-

mesi için çalışmalar yapılması.

16- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartname çalış-

malarının takip edilmesi.

17- Derneğimizin proje yönetim firmaları ile ortak çalışmaları-
nın arttırılması.
18- Yurt dışı tanıtım ve girişim faaliyetlerinde sektör personel ve 
kaynaklarının ortak kullanımı konusunda çalışmalar yapılması.
19- Mekanik tesisat sektöründe uygulamacı ve tasarımcı gu-
ruplar için mesleki sorumluluk sigortasının araştırılması.
20- Talep ( Claim ) yönetimi konusunda çalışmalar yapılması ve 
bu konuda ortak bir yöntem geliştirilmesi.
21- DEİK’e üye olma konusunun dernek yönetiminde değer-
lendirilmesi.
22- Dernek bünyesinde ikişer kişiden oluşan ekipler ile yatırım-
cı, tasarımcı, işletme ve proje yönetim grupları yanı sıra üretici 
ve satış firmaları ile iş birliğini geliştirici çalışmalar yapılması.
23- Pazarlama stratejisi geliştirilmesi yönünde ortak çalışmalar 
yapılması ve yatırımcıya yönelik olarak yeni bir pazarlama yön-
teminin geliştirilmesi.
24- TAD (Test, ayar ve dengeleme) konusunun tüm sektör bile-
şenlerince desteklenmesinin koordine edilmesi.
25- Sektörde disiplinler arası geçişin sakıncalarının belirlenme-
si; Örneğin malzeme sağlayıcı firmaların (özellikle VRF klima 
ile yangın sistemlerinde) aynı zamanda tasarım ve uygulama 
yapmalarının sakınca ve sıkıntıları belirtilmeli. Tasarım hizmeti, 
malzeme satışı ve uygulama hizmetlerinden en az ikisini ve/
veya üçünü birlikte yapan firmaların isimleri ve yaptıkları işlerin 

tüm sektörle bilgi olarak paylaşılması.
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İZODER: “Türkiye’de tüm binalar çevre 
dostu bir yapıya kavușmalı”

‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’ dolayısıyla bir açıklama yapan İZODER 
Yönetim Kurulu Bașkanı Levent Pelesen, Türkiye’deki binaların tümü-
nün, daha az enerji harcayıp fosil yakıt tüketimini azaltan ısı yalıtımlı, 
çevre dostu bir yapıya kavușması gerektiğini söyledi. Levent Pelesen, 
“İklim değișikliği etkisini en aza indirgemek için sera gazı emisyonlarının 
azaltılması konusunun bugünden ciddiyetle ele alınması șart” dedi.

Küresel ısınma konusunda duyarlılığın arttığı günümüzde, 

çevre sorunları ile ilgili konuların başında karbon salınımınının 

azaltılmasının geldiğini belirten İZODER Yönetim Kurulu Baş-

kanı Levent Pelesen, “Standart ısı yalıtımı uygulamaları, fosil 

yakıt tüketiminin azalmasını sağlar. Binalarda enerji verimliliği, 

çevresel sorunlar ile mücadelede en etkin uygulamadır. Isı ya-

lıtımı ile kış mevsiminde ısıtma, yaz mevsiminde ise soğutma-

ya katkıda bulunarak enerji tasarrufu sağlanmasının yanı sıra, 

atmosfere yayılan sera gazlarının salınımında büyük oranda 

düşüş kaydediliyor. Bu gerçekler ışığında, sağlıklı, enerji verimli 

ve çevreye duyarlı yapıların, Türkiye’nin her yerinde yaygınlaş-
masını sağlamalıyız” dedi. 

EMİSYON ORANLARININ DÜŞÜRÜLMESİ

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

İklim değişikliği etkisini en aza indirgemek için emisyon oranla-
rının 2050 yılı itibarıyla yüzde 60-80 arası daha azaltılmış olması 
gerekliliğinin altını çizen Levent Pelesen, 2050 yılında çok daha 
farklı bir dünya olacağını ve bu konuda şimdiden ciddiyetle çalış-
maya başlanmasının hayati bir sorumluluk olduğunu kaydetti. Le-
vent Pelesen, şöyle konuştu: “2016 yılında 175 ülkenin imzaladığı 
iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefleyen Paris Anlaşması’nda, 
Türkiye, 2030 itibarıyla sera gazı emisyonlarını mevcut durumdan 
yüzde 21’e kadar azaltacağını beyan etmiştir. Bugün gelişmiş ül-
keler sıfır enerjili konutlar, çevre dostu pasif evler gibi konseptlere 
yönelmiş durumda. Enerji verimliliği stratejilerinde ve özellikle bi-
nalarda enerji verimliliğinde tüm taraflar sektör, kamu ve tüketici 
üzerlerine düşeni hassasiyetle yerine getiriyor. Ülkemizde de, İklim 
Değişikliği Paris Anlaşması’ndaki gibi uluslararası taahhütlerin ye-
rine getirilmesi için binalarda enerji verimliliği gibi bir alanda ısı 
yalıtımının sağlıklı gelişmesi yaşamsal önemdedir.”

Türkiye’de toplam enerji tüketiminin yüzde 40’a yakınının bi-
nalarda gerçekleştiğini vurgulayan Levent Pelesen, “Binalar-
da tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 80’i ise ısıtma-soğutma 
için harcanıyor. Toplam tüketimimizde en yüksek paya sahip 
binalarda ısı yalıtımı ile elde edilecek bir tasarrufa, günümüz-
de sanayi ve ulaşım sektörleri dahil, aynı yatırım maliyeti ve 
amortismana sahip hiçbir başka yöntem ile ulaşmak mümkün 
görünmüyor. Bu konuya tüketici gözüyle bakıldığında da, ben-
zer şekilde büyük bir verimlilik fırsatı ortaya çıkıyor. Güvenlik 
ve konforu arttırmanın yanı sıra, ısı yalıtımı ile enerji tüketimi 
ve doğalgaz faturalarında yüzde 50’ye varan tasarruf elde edi-
liyor. Ayrıca yalıtımın sağladığı tasarruf ile 3-4 yıl içerisinde ya-
lıtım için yapılan harcama karşılanıyor ve sonrasında da yalıtım 
kazandıran bir yatırıma dönüşüyor” dedi.  

Pelesen, Meclis’te henüz onaylanmayan Paris Anlaşması taah-
hütlerinin, binalarda enerji verimliliğinde en etkili uygulama 
olan ‘U-Değerleri Düşürülmüş Isı Yalıtım Uygulamaları‘na ve-
rilecek tüketici teşvikleri ve etkili denetimlerle çok kısa sürede 
imzalanıp yürürlüğe girebileceğini ve uluslararası çevre duyar-
lılığı konusunda ülkemizi ön plana çıkarabileceğimizi ifade etti.
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Cvsair, Nijerya’nın Lagos șehrinde 
seminer verdi

Gelișme potansiyeli yüksek Afrika ülkelerin bașında gelen Nijerya’da 
Cvsair tarafından verilen “Yüksek Verimli Havalandırma Sistemleri” 
konferansı, Nijeryalı mühendis ve proje danıșmanları tarafından büyük 
ilgi ile takip edildi.

Nijerya ülke olarak, dünyada yaşanan küresel durgunluğun 
olumsuz etkilerine rağmen ülkedeki altyapı yatırımlarına 
önemli kaynaklar aktararak, hızlı kentleşmenin doğurduğu ko-
nut açığını kapatmak için çaba sarf ediyor. İnşaat sektöründeki 
gelişme çabaları beraberinde iklimlendirme sektörüne yönelik 
üretilen ürünlere olan talebi de arttırıyor. Bu talepleri yerinde 
gören Cvsair, markanın dünyaya açılma stratejileri çerçevesin-
de Nijerya ile de yakından ilgileniyor. Havalandırma ve Enerji 
Verimliliği konularında, üretici olarak güvenilir bir kaynak olma 
bilinci ile hareket eden Cvsair, kaliteli ürünü doğru fiyatlarla, 
hızlı teslim etme ve müşteri memnuniyeti felsefesini Afrika 
kıtasında Nijerya’ya da taşımaya gayret ediyor. Bu çalışmalar 
neticesinde Cvsair, ülkedeki mühendislere yönelik faaliyetlerine 
“Yüksek Verimli Havalandırma Sistemleri” konferansını da ek-
ledi. Geçtiğimiz ay içerisinde Nijerya’nın Lagos şehrinde verilen 
seminere, Cvsair adına Cvsair Satış Mühendisi Muhammed Sa-
tılmış ve Cvsair Uluslararası Satış Uzman Murat Parlak katıldılar.
Cvsair Cvsair Satış Mühendisi Muhammed Satılmış tarafından 
verilen seminere bölgenin alanında uzman 40 makine mühen-
disi ve proje danışmanı katıldı. Seminerde; Biz kimiz? Uluslara-
rası projelerimiz, İhracat ülkelerimiz, Referanslarımız ve sertifi-
kalarımız, Neler üretiyoruz? Otopark havalandırma sistemleri, 
Jet fan tasarımı, CFD simülasyonu ile jet fan sistem kontrolü, 
Yaşam alanı havalandırma sistemleri, Mutfak duman tahliye 
sistemleri, Fan seçim teknikleri, CFD Analizi, Örnek Projelerimiz 
başlıkları altında Cvsair’in ürün ve hizmetleri hakkında bilgi-
ler verildi. Seminer sonrasında Cvsair Uluslararası Satış Uzman 
Murat Parlak katılımcılardan gelen soruları tek tek cevaplandır-
dı. Bölgenin teknik verilerine göre sunulan çözüm önerilerin-

den oldukça etkilenen katılımcıları seminer sonrasında gerçek-

leştirilen gala yemeğinde de sorularına devam ettiler. Seminere 

katılan Nijeryalı mühendisler, seminerde sunulan teknik bil-

gilerin ve anlatılan ürünlerin kalitesinden oldukça memnun 

kaldıklarını belirtirlerken, Türk firmalarının benzer etkinlikler-

le Nijerya’da daha fazla yer edinebileceklerine dikkat çektiler.  

Karşılıklı gelişen sohbet ortamı Türkiye-Nijerya ilişkilerinin daha 

da pekiştirilerek özellikle mühendislik konularında karşılıklı bilgi 

alışverişinin var olan işbirliğini daha da üst düzeylere çıkarılabi-

leceğinin bir göstergesiydi. 
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Aldağ A.Ș., sektörel basınla buluștu

Dağoğlu, “İklimlendirme sektörü; 325 bin kișiye doğrudan istihdam sağ-
layan, 4.5 milyar dolar ihracat hedefine ulașmıș, son derece etkin ve 
yetkin çalıșan sınıfına sahip olan ve her geçen gün büyüyen bir sektör.

Aldağ A.Ş., 22 Haziran 2017 tarihinde Feriye Sarayı’nda sektö-
rel basın mensuplarına yönelik olarak iftar yemeği düzenledi. 

Aldağ A.Ş. Pazarlama Müdürü Ezgi Temoçin’in hoş geldiniz ko-
nuşmasının ardından Aldağ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Rebii 
Dağoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Etkinliğimizin 
anlam ve önemine binaen sektörel basınımızın bizim ve sektö-
rümüz için çok önemli ve değerli olduğunu belirtmek isterim. 
Medya dediğimiz olgu, hem dünyada hem de Türkiye’de tari-
hin her döneminde toplumsal gelişme ve değişmelerin dina-
mosu olmuştur. Medya; toplumsal bilinçlenmenin bir aracı ol-
manın yanısıra milli egemenlik ve bağımsızlığın da vazgeçilmez 
bir ögesidir. Sektörel basının ulusal basından ayrıldığı birtakım 
noktalar var. Ulusal basının; nihai tüketicinin taleplerine yönelik 
bir yayın politikası, tirajı ve reklam kaygısı var. Sektörel basının 
temelinde ise bulunduğu sektörün ilerlemesine, gelişmesine ve 
kalkınmasına odaklanan bir anlayış yatıyor. Dolayısıyla sektö-
rel basın, sektörel sorunlarımızın çözülmesi noktasında orta-
ya çıkacak ortak iradenin oluşmasında son derece önemli bir 
pozisyona sahip. Sektörün üreticilerinden tedarikçilerine kadar 
uzanan tüm paydaşlarının ortak akılda ve ortak hedefte bir-
leşmesinin yolu, bu farklı bileşenlerin arasındaki iletişim kanal-
larının açık olmasından geçer. Bunun da en önemli faktörü, 
sektörel basındır.”

Aldağ A.Ş.’nin de içinde bulunduğu iklimlendirme sektörünü, 
sektörün basını sayesinde yakından takip ettiğini dile getiren 
Dağoğlu “Sektörel basınımız kaliteli içerik ve gündem yaratma 
gücüne sahip. İnternette araştırma yapmak istediğimde sek-
törel dergilerimizin tamamında yeni trendlere, yeni akademik 
çalışmalarla ilgili makalelere, röportajlara, haberlere ulaşabili-

yorum. Dolayısıyla sektörel basınımızın dünyada sektörümüzü 
ilgilendiren trendleri takip etmede ve bu trendleri ülkemize, 
üretim ve Ar-Ge sürecimize dahil etmede payı çok büyük” 
dedi. Sektörel basının dijitalleşme sürecine hızla ayak uydur-
duğunu da sözlerine ekleyen Dağoğlu, “Tarihte medyayı ilgi-
lendiren hiçbir yenilik bir önceki klasik uygulamaları ortadan 
kaldırmadı. Yani televizyonun ortaya çıkışı sinemayı ortadan 
kaldırmadı, internetin ortaya çıkışı yazılı basına sekte vurdu 
;ancak ortadan kaldırmadı. Dolayısıyla bundan sonraki olu-
şumlarda yazılı basını asla ortadan kaldırmayacak. Dijitalleşme 
sürecine sektörel medyamızın hızla ayak uydurduğunu görüyo-
rum. Sektörel medyamız, sosyal medyada da oldukça aktif. Bu 
da beni çok sevindiriyor. Tüm sektörel dergilerimiz, internette 
ve mobil uygulamalarda takip edilebiliyor. Bunlar gelecek için 
umut vaat eden çalışmalar. Bu çalışmalardan bizler de istifade 
ediyoruz” diye konuştu. 

SEKTÖR İÇİ GELİŞİM SÜRECİNDE BİR DİĞER PAYDAŞIMIZ DA, 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

İklimlendirme sektörünün son yıllarda kazandığı başarılarla 
Türkiye’deki makro düzeyde kalkınmanın, ekonomik ilerleme-
nin lokomotifi olmuş sektörlerden biri olduğunu söyleyen Da-
ğoğlu, “İklimlendirme sektörü; 325 bin kişiye doğrudan istih-
dam sağlayan, 4.5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmış, son 
derece etkin ve yetkin çalışan sınıfına sahip olan ve her geçen 
gün büyüyen bir sektör. Tabii bu, Türkiye inşaat sektörünün 
hem yurtiçi hem de yurtdışındaki gelişmesiyle paralel ilerliyor. 
Ayrıca sektörümüzün kendi iç dinamikleri de bu değişim ve 
dönüşüme çok hızlı ayak uyduruyor. Bu dinamiklerden biri sek-
törel basın, diğeri ise sivil toplum kuruluşlarımız. Ancak asla 
unutmamamız gereken bir husus var. Sivil toplum kuruluşları 
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hiç kimsenin kendi şirketlerinin menfaatlerini takip edeceği ve 

aile şirketi gibi yöneteceği kurumlar değildir. Sektörel basın-

da sadece kendi şirketleri hakkındaki haberlerin kendi istek-

leri doğrultusunda ve kendi istedikleri şekilde yayımlanması 

için başında bulundukları sivil toplum kuruluşunun etkinlik ve 

faaliyetlerini kullanarak sektörel basın üzerinde baskı unsuru 

oluşturmanın tarafımızca kabul edilebilir bir yanı yoktur. Kendi 

içimizdeki yoğun süreçlerden dolayı bu etik dışı uygulamalara, 

ilgisiz kalacağımız düşünülmesin. Sektörün öncü firması ola-

rak bu tür davranışların karşısında olacak ve üzerimize düşen 

görevi yerine getireceğiz. Zaten sektörel basınımızın da bu tür 

baskılara hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğine eminim. Bugüne 

kadar olduğu gibi bundan sonra da sektörümüzde adil rekabe-

tin sağlanması adına gerekli olan bütün çalışmaları yapacağınız 

konusunda en ufak bir kuşkum yok. Bu konuda herhangi bir 

desteğe ihtiyacınız olduğu durumda biz ve bizim gibi düşü-

nen bu sektöre emek vermiş ve herkesin emeğine saygılı olan 

şirketler, sonuna kadar sizin yanınızda olacak. Yapılan tüm 

çalışmaların bu ilkeler ve prensipler çerçevesinde idame edilip 

edilmediğinin de takipçisi olacağız.” STK’ların ‘Sürdürülebilir 

bir demokrasi anlayışının ve toplumsal gelişim süreçlerinin en 

önemli araçlarından biri olduğunu ifade eden Dağoğlu, bu 

kurumların idare edilme süreçlerinde yasal zorunluluklara ve 

etik değerlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. STK’ların 

düzenlediği eğitim ve bilgilendirme amaçlı faaliyetlerde görev 

alan veya konuşmacı olarak davet edilen kişilerin belirlenmesin-

de kan bağından ziyade liyakat esasına göre hareket edilmesi 

gerektiğini de hatırlatan Dağoğlu, aksi bir durumun buralarda 

olmayı hak eden birçok sektör emekçisi nezdinde bir hakka-

niyet problemi oluşturacağını belirtti. Ayrıca bu kurumlardaki 

tüm süreçlerin sadece başkanlık pozisyonundaki kişiler tarafın-

dan yürütülmesinin doğru olmadığını, yönetim kurullarının ve 

mütevelli heyetlerinin bahsi geçen süreçleri daha iyi denetle-

meleri gerektiğini söyledi. 

Aldağ’ın 50 yıllık serüveni, yeni yol haritası ve Manisa fabrika 

yatırımı hakkında da bilgi veren Dağoğlu, “Aldağ A.Ş. olarak 

oldukça yüksek tempoda girdiğimiz bu değişim sürecinde bir-

çok yatırım yaptık ve yapacağız. 35 bin m2 açık alan üzerine 

26 bin m2 kapalı alan olacak şekilde inşa edilen yeni Manisa 

fabrikamız, bu yatırımların başında geliyor. İstanbul Kartal ve 

Pendik’te bulunan fabrikalarımızdan sonra hiçbir kredi alma-

dan, kendi öz sermayemizle kuracağımız Manisa fabrikamı-

zın kazandıracağı güç ile geleceğin iklimlendirme çözümlerini 

kurgulamaya hazırlanıyoruz. Fabrikamızda, kendi enerjimizi 

kendimiz üreteceğiz. Böylece sürdürülebilir büyüme modeli-

ni ilk önce Manisa fabrikamızdan başlatmış olacağız. Manisa 

fabrikamız, güneş panellerinin kullanıldığı, enerji verimliliğinin 

gözetildiği çevre dostu kimliği ile yeşil bina konseptine %100 

uyumluluk felsefesiyle inşa edildi.  Bu fabrika yatırımı 50 yıllık 

emeğimizin, tecrübemizin Türkiye iklimlendirme sektörüne ar-

mağanıdır” dedi ve sektörel basına teşekkür ederek konuşma-

sını sonlandırdı. 
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Daikin, Türkiye’nin ihracat devleri 
arasında 355 basamak birden yükseldi

Türkiye’nin en hızlı büyüyen șirketlerinden biri olan Daikin, Türkiye İhracat-
çılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı ilk 1000 ihracatçı firma sıralamasında 355 
basamak birden yükseldi. Daikin 2016 yılında gösterdiği performans ile 
Türkiye’nin ihracat devleri arasındaki yerini 526’ncı sıradan 171’e tașıdı.

TÜRKİYE’NİN İHRACATINI EN ÇOK ARTIRAN İLK 5 FİRMASI 

Kaynak: TİM İLK 1000 İHRACATÇI ARAȘTIRMASI – 2016

İklimlendirme sektörünün en büyük temsilcilerinden biri olan 
Daikin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan 
Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçı Araştırması’ndaki yerini bu yıl da 
aldı. Türkiye’yi bölgenin lojistik ve Ar-Ge üssü yapma doğrultu-
sunda emin adımlarla ilerleyen Daikin, 2016 yılında ihracatını 
en fazla artıran şirketlerden biri oldu.

İHRACATINI YÜZDE 123 ARTIRDI

TİM tarafından açıklanan ihracatçı araştırmasına göre, Daikin 
Türkiye en büyük 1.000 ihracatçı sıralamasındaki yerini 526’ncı 
sıradan 171’inci sıraya taşıdı. TİM verilerine göre 2016 yılında 
gerçekleştirdiği 76.21 milyon dolarlık ihracat ile Daikin, yüzde 
123’ün üzerinde artış kaydetti. Bu performansı ile Türkiye’nin 
ihracat devleri sıralamasında 355 basamak birden yükselen 
Daikin, listede en hızlı yükselen ilk 20 firma arasında yer aldı.
 
EN HIZLI BÜYÜYEN 3. İHRACATÇI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye’nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 181 basamak birden 
yükselerek “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Şirketleri” arasında 
3’üncü olmasının ardından Daikin, TİM tarafından açıklanan 
bu araştırma ile de ihracatını en hızlı artıran şirketler arasında 
yer aldı. Daikin, 2016 yılında “Türkiye’nin İhracatını En Çok 
Artıran Şirketleri” arasında da 3’üncü olmayı başarırken, bu 
performansı ile iklimlendirme sektörünün en hızlı büyüyen 
markası olduğunu bir kez daha gösterdi.

EN ÇOK KLİMA 

İHRAÇ EDEN MARKA

Daikin kısa bir süre önce 
“2016 yılının En Çok Split 
Klima İhracatı Yapan Mar-
ka” ödülünün de sahibi 
olmuştu. İklimlendirme Sa-
nayi İhracatçıları Birliği (İSİB) 
tarafından Mayıs ayında 
düzenlenen ‘İklimlendirme 
Sektörü Başarılı İhracatçı-
lar Ödül Töreni’nde Daikin, 
“2016 yılının En Çok Split 
Klima İhracatı Yapan Mar-
kası” ödülünü aldı.

Nisan 2016 mali yıl sonuçla-
rına göre son bir yılda yüzde 
34 büyüme kaydeden Dai-
kin, bu dönemde cirosunu 
1 milyar liranın, ihracatını da 100 milyon doların üzerine çıkardı. 
Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, Türkiye’yi bölgenin iklimlen-
dirme üssü yapma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerle-
diklerini vurguladı. Önder, “Bizim için büyümek; aynı zamanda 
sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak de-
mek. TİM’in açıkladığı verileri Daikin Türkiye’nin başarısı kadar, 
Türkiye’nin iklimlendirme sektöründeki potansiyelini göstermesi 
açısından da önemli ve değerli buluyoruz. Biz Daikin Ailesi olarak, 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, ülkemize daha fazla 
değer katabilmek için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.
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Prof. Dr. Barıș Özerdem’e  
ASHRAE’de önemli görev

1894 yılında ABD’de kurulan ve 1980’lerden başlayarak da 

küresel ölçekte bir meslek kuruluşu haline gelen, kısa adı 

ASHRAE (American Society of Heating Refrigeration and 

Air-conditioning Engineers) olan, Amerikan Isıtma Soğutma 

ve İklimlendirme Mühendisleri Derneği, bina iklimlendirme 

sistemleri (HVAC), enerji verimliliği, iç hava kalitesi ile sürdü-

rülebilirlik alanlarında çalışan ve temel değerlerini; mekanik 

tesisat ile ilgili  uğraş alanlarında ve ürünlerinde sürekli geliş-

tirme ve yaratıcılık,  mesleki anlamda adanmışlık, dürüstlük, 

işbirliği ve gönüllülük  üzerine oturtmuş çok önemli ulusla-

rarası bir meslek kuruluşudur. 

ASHRAE kurulduğu andan itibaren, bina iklimlendirmesi 

üzerine düzenlediği kurslar, seminerler, kongreler, yayım-

ladığı kitaplar vasıtasıyla bu alana yön vermiştir. Özellik-

le de oluşturduğu teknik standartlar ve tasarım kriterleri 

tüm dünyaca en üst düzeyde kabul görmektedir. Değişen 

ve gelişen şartlara göre, belli sürelerle gözden geçirilen ve 

yeniden yayımlanan bu standartlar,  bina kodları  ve tasarım 

kriterleri; ilgili alanda çalışan mekanik tesisat mühendisleri 

ve müteahhitleri, mimarlar, danışman mühendisler, özel ve 

kamusal kurumlar ile kuruluşlar  tarafından çok yakından ta-

kip edilmektedir. Isıl konfor, iç hava kalitesi, binalarda enerji 

etiketi, yeşil bina standartları, soğutucu akışkanların güven-

lik sınıflandırması bu standartlardan sadece bazılarıdır. Ku-

ruluş ayrıca HVAC  alanında çalışan profesyonel kişiler için 

mesleki etik kuralları  oluşturmakta ve bunları toplumla da 

paylaşmaktadır. ASHRAE’nin en önemli işlevlerinden bir ta-

nesi de bina iklimlendirme alanlarındaki Ar-Ge faaliyetlerini 

teşvik ederek ve özendirerek daha verimli, çevre dostu bina 

teknolojilerinin   gelişimine katkı koymaktır.  Bu özelliğiyle 

de ASHRAE  ciddi ölçeklerde Ar-Ge bütçesi olan nadir mes-

lek kuruluşlarından bir tanesidir. 

Halihazırda dünyanın 128 değişik ülkesinden yaklaşık 

58,000 üyesi bulunmaktadır. Oluşturduğu teknik standart-

larla ve tasarım kriterleri ile  tüm dünyadaki HVAC sektörü-

ne yön veren ASHRAE’nin küresel işleyiş yapısı, 12 tanesi 

Amerika kıtasında olmak üzere, 14 bölgeyi içermektedir.  Bu 

bölgelerde 200’ün üzerinde yerel birim mevcuttur. En büyük 

bölge,  Türkiye’nin de içinde bulunduğu ve Asya’nın önemli 

bir kısmını, Orta Doğu’yu, Avrupa’yı ve bazı Afrika ülkelerini 

içine alan, kısaca RAL (Region at Large) olarak anılan “Büyük 

Bölge”dir. İngiltere,  Belçika, İspanya, Portekiz, Yunanistan, 

Romanya, Macaristan, Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan, 

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mı-

sır, Nijerya bu bölge içerisindeki ülkelerden bazılarıdır. 

2013 yılında Prof. Dr. Barış Özerdem’in kurucu başkanlığın-

da oluşturulan ASHRAE Türkiye birimi; sektör profesyonelle-

rinin, akademisyenlerin ve  sektörel oluşumların katkılarıyla 

kısa sürede etki alanını genişletmiştir.  Bunun sonucu olarak 

da, ASHRAE’nin bölge konferanslarının  en büyüğü olan 

RAL  Konferansı, 2015 yılında “Kentsel Dönüşüm ve Bina-

larda Enerji Verimliliği” temasıyla,  pek çok ülkeden gelen 

HVAC sektöründe etkin  çok sayıda profesyonel ve akade-

misyenin katılımıyla   İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 

2016 yılında yapılan RAL Genel Kurulu’nda RAL’ın  Başkan 

Yardımcılığı görevine seçilen  Prof. Dr. Barış Özerdem, Tem-

muz 2017’den geçerli olmak üzere, ASHRAE Genel Merkezi 

tarafından bu göreve atanmış bulunmaktadır.  Prof. Dr. Barış 

Özerdem yeni görevinde hedefinin,  ASHRAE’nin henüz bi-

rim kurmamış olduğu ülkelerde, özellikle de Orta Asya’da 

bulunan Türki Cumhuriyetlerde birimler oluşturmak, ayrıca 

ASHRAE Türkiye bünyesinde Ankara ile İstanbul’da oluştu-

rulmuş bulunan  öğrenci şubelerinin İzmir’de de kurulması-

na öncülük etmek olduğunu belirtmiştir.  
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DemirDöküm 2017’de 40 milyon TL’lik 
yatırım hedefliyor

DemirDöküm CEO’su Alper Avdel, “2017 yılında da yatırıma ve büyü-
meye devam edeceğiz. Bu yıl 40 milyon TL’lik yeni yatırım planladık. 
Türkiye’nin yanı sıra 47 ülkede önemli ihracat bașarılarına imza atan De-
mirDöküm olarak yıl sonunda yüzde 20 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

DemirDöküm CEO’su Alper Avdel ve DemirDöküm Yönetim 
Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, şirketin 2017 yılı hedeflerini dü-
zenlenen iftar yemeğinde açıkladı. DemirDöküm CEO’su Al-
per Avdel, DemirDöküm’ün ihracatının önemli bir kısmını AB 
pazarlarına yönelik olduğunu, son 3 yılda en çok büyümeyi 
İspanya, İtalya ve Almanya’da gerçekleştirdiklerini söyledi. Al-
per Avdel, geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelerini 
İtalya, İspanya, Çin ve Almanya olarak sıraladı.
 
“YATIRIMA VE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Türkiye’de ilklerin öncüsü olan DemirDöküm’ün yüksek tek-
nolojiye verdiği önem ile son 10 yılda fabrikadan üretime ve 
Ar-Ge’ye kadar önemli yatırım gerçekleştirdiklerini söyleyen 
Alper Avdel şöyle konuştu; “Isıtma, soğutma ve yenilenebilir 
enerji alanında yenilikçi ürünleri tüketicilerle buluşturan Demir-
Döküm olarak Bozüyük tesislerimize, geleceğimize her yıl daha 
fazla yatırım gerçekleştiriyoruz. Bugün 55 mühendisten oluşan 
Ar-Ge ekibimiz yüksek teknolojili yenilikçi ürünler geliştirmek 
için çalışıyor. Son 5 yılda Ar-Ge için toplam 67 milyon TL yatı-
rım gerçekleştirdik. Dünyanın 47 ülkesine sadece ürün değil, 
teknoloji de ihraç eden DemirDöküm olarak bu yıl fabrika, Ar-
Ge, marka ve dijital dönüşüm çalışmaları için toplam 40 mil-
yon TL’lik yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yatırımımızın 

18 milyon TL’sini fabrika ve üretime, 14 milyon TL’yi Ar-Ge, 

8 milyon TL’lik kısmı ise marka tanıtım çalışmalarına ayırdık. 

DemirDöküm olarak yatırıma ve büyümeye devam ediyoruz.”

“YILSONU HEDEFİMİZ YÜZDE 20 BÜYÜME”

DemirDöküm’ün 47 ülkedeki çalışmalarıyla 66,7 milyon dolar-

lık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Alper Avdel; “Tüm sektör-

lerde olduğu gibi iklimlendirme sektörü de birbirinden zorlu 

2 yılı geride bıraktı. DemirDöküm olarak olumsuz koşullara 

rağmen uzun soluklu stratejilerimizde ve yatırım planlarımızda 

değişiklik yapmadık. Yeni yıla daha büyük hedeflerle hızlı bir 

başlangıç yaptık. Bu yıl, geçen yılın ilk 4 ayına kıyasla yüzde 43 

büyüme elde ettik. Üstün teknolojiye sahip yeni ürünlerimiz, 

yatırımlarımız, Türkiye’de ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin 

yanı sıra potansiyel pazarlarda gerçekleştireceğimiz tanıtım 

çalışmaları ile 2017 yılında yüzde 20 büyümeye imza atmayı 

hedefliyoruz” dedi.

“ODAĞIMIZDA LATİN AMERİKA PAZARI VAR”

DemirDöküm’ün son 2 yılda ihracatta elde ettiği başarıyı daha 

yukarı taşımak için yeni pazar arayışlarının sürdüğünü belir-

terek ihracat pazarları hakkında bilgi aktaran DemirDöküm 

Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna; “DemirDöküm olarak 

gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz yatırımlar, sahip ol-

duğumuz yazılım ve donanım uygulamaları ile Türkiye’de ve 

dünyada değişen tüketici ihtiyaçlarını en yüksek seviyede kar-

şılamayı hedefliyoruz. Panel radyatörde Şili’de pazar lideriyiz. 

Yunanistan’da ise pazar ikincisi, Çin’de ise ilk 3’te yer alıyoruz. 

Hedefimiz radyatörden şofbene, panel radyatörden kombiye 

kadar ihracatta yakaladığımız başarıyı yeni pazarlarda devam 

ettirmek. 2017’de yeni odağımızda Latin Amerika pazarı yer 

alıyor” açıklamasını yaptı.

“YOĞUŞMALI ÜRÜNLERE GEÇİŞ HIZLANACAK” 

Türkiye ve Avrupa’da tüketici tercihleri hakkında da bilgi pay-

laşan Erdem Ertuna, AB’de kullanılan ürünlerin teknolojisiyle 

Türkiye’dekiler arasında fark olmadığını; Türkiye’de şu anda 

sektörün en önemli önceliğinin yoğuşmalı cihazlara geçiş sü-

reci olduğunu söyledi. Ertuna; “Türkiye’de önümüzdeki 2 yıl 

içerisinde benzer bir geçiş dönemi bizleri bekliyor. Bu konuda 

yatırımlarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda yıllık 

kombi satışımızın yüzde 35’i yoğuşmalı kategoride gerçekleşi-

yor. DemirDöküm olarak bu değişim sürecinden de bu günkü 

gibi güçlü ve lider olarak çıkmayı hedefliyoruz” dedi.
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Erdemler Elektromekanik 10. yılını kutladı 

Erdemler Mekanik çalıșanları bu yılki geleneksel iftar davetinde 10. 
yılını kutlamanın mutluluğunu yașadılar.

2006 yılında mühendislik ve taahhüt hizmetlerini vermek 
amacıyla kurulan Erdemler Elektromekanik’in geleneksel ifta-
rının bu yıl farklı bir anlamı vardı. Erdemler Mekanik çalışanları 
bu yılki geleneksel iftar davetinde 10. Yılını kutlamanın mut-
luluğunu yaşadılar. Renaisens Hotel’de düzenlenen Elektro-
mekanik Mekanik’in 10. Yıl kuruluş etkinliğine, iklimlendirme 
sektörü sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve temsilcileri, 
inşaat sektörü ve iklimlendirme sektöründen birçok firmanın 
yetkilisi ve temsilcisi katıldı. Erdemler Elektromekanik’in 10. 
Yıl filmin yayınlanmasının ardından Yönetim Kurulu Üyesi Er-
kan Erdem,  Erdemler Elektromekanik’in kuruluş hikâyesini 
anlattı. Erkan Erdem, “Biz Erdemler Elektromekanik’i 3 kişi 
kurduk. Yola çıktıktan sonra ortaya koyduğumuz işlerle za-
manla 100 kişiye kadar ulaştık. Çok önemli projelere imza 
attık ve yıllık 50. Milyon cirolara ulaştık.” açıklamasında bu-
lundu.  Erkan Erdem konuşmasının devamında, Türkiye’nin 
en önemli, projelerinin mekanik tesisatını yapmış olmanın 
haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. 

Elektromekanik Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Erdem, konuşma-
sının son bölümünde, şirketi kurduklarında en büyük arzula-
rının aile büyükleri ve sektörde önemli bir yeri olan Hüseyin 
Erdem’in şirket bünyesine katılması olduğunu belirtti. Hüseyin 
Erdemin şirket bünyesine katılması ile şirketin daha da önemli 
işlere imza attığını söyleyen Erkan Erdem, Hüseyin Erdem’i ge-

cenin anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmak üzere 
kürsüye davet etti. 

Gecede kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere ayrı ayrı te-
şekkür ederek, Ramazan aynın ülkeye huzur mutluluk ve barış 
getirmesini dilediği konuşmasında Erdemler Elektromekanik 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Erdem; “10.yılını kutladığımız 
Erdemler Mekanik, iki genç tarafından kuruldu. Bana gelip fik-
rimi sorduklarında, “Yapmayın, bu iş çok zor.” dedim kendileri-
ne ama onlar kendilerine engel olmamamı istediler ve yola çık-
tılar. Çok zorlu zamanlardan geçerek bugünlere gelindi. Bunun 
için şirketi kuran ve bugünlere getiren Erkan Erdem, Ali Osman 
Erol, Ayhan Erdem’in alkışı hak ettiklerini düşünüyorum. Çok 
emek yoğun, zorlu bir sektördeyiz.  Şirketler büyürken çok dik-
katli olmak zorundalar.  Bu açıdan kendileri ile bilgi birikimimi 
paylaşmaktan onlarla birlikte çalışıyor olmaktan çok mutlu ol-
duğumu belirtmek istiyorum. ” dedi.

İnşaat sektörünü, şuanda çok büyük riskler barındırdığını, ya-
tırımcıları, projecileri, ürün tedariği sağlayan üreticiler ve mü-
messil firmaların, ayır ayrı öneme sahip olduğunu fakat uygu-
lamanın çok zor bir iş olduğuna dikkat çeken Hüseyin Erdem, 
sektörün birlikte çalışması gerektiğine dikkat çekti.  Hüseyin 
Erdem, Erdemler Elektromekanik ailesine teşekkür ederek ko-
nuşmasını tamamladı. 
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Honeywell Endüstriyel siber güvenlik 
yazılım lideri Netxtnine’ı bünyesine kattı

Endüstriyel tesislere ve kritik alt yapılara karșı giderek artan tehditleri 
engellemeye yönelik endüstriyel siber güvenlik olanakları genișliyor.

Honeywell endüstriyel siber güvenliğe yönelik güvenlik yöne-

timi çözümleri ve teknolojileri tedarikçisi özel bir şirket olan 

Nextnine’ı satın aldığını duyurdu. Nextnine’nın sektör lideri 

güvenlik çözümleri ve güvenli uzaktan hizmet özelliklerinin 

eklenmesi, Şirketin mevcut inovatif siber güvenlik teknolojile-

ri ürün ve hizmet grubunu zenginleştirerek Honeywell’in Ağa 

Bağlı Tesis (Connected Plant) siber güvenlik müşteri tabanını 

önemli ölçüde artıracaktır. 

Nextnine’nın en önemli teknolojisi olan ICS Shield, endüstriyel 

tesisleri siber güvenlik saldırılarından korumakta ve varlıkların 

uzaktan izlenmesini mümkün hale getirmektedir. Nextnine, 

Honeywell’in yaygın siber güvenlik portföyünü, petrol ve gaz, 

kamu hizmetleri, kimyasallar, madencilik ve imalat sektörleri 

başta olmak üzere, global olarak 6200’ün üzerinde farklı tesiste 

kullanılan bir çözümle tamamlayacaktır. Daha önce ICS Shield 

her bir otomasyon sistemi sağlayıcısı için ayrı ayrı uygulanmak 

zorundaydı ve bu da tek bir müşteri sahasında çoklu ve ayrı 

kurulum yapılmasını gerektiriyordu. Bu satın almayla birlikte, 

müşteriler tek bir sistemi dağıtıp işletebilecek ve böylece tüm 

tesislerini Honeywell’in çoklu çözümleri sağlama konusundaki 

kanıtlanmış kapasitesiyle basitleştirip daha iyi koruyabilecektir. 

1998 yılında kurulan Nextnine günümüze kadar Infinity VC, 

XT Hi-Tech ve başka birçok önemli yatırımcı tarafından des-

teklenmiştir.

Honeywell Proses Çözümleri başkanı Vimal Kapur’un konuyla 

ilgili görüşleri şöyle: “Her gün endüstriyel tesisler ve kritik alt-

yapıya ilişkin siber saldırı girişimlerinin sayısı giderek artıyor. Bu 

satın alma, müşterilerimizin endüstriyel otomasyon sistemlerini 

ve proses kontrol ağlarını korumak ve savunmak için onlara 

kapsamlı siber güvenlik çözümleri portföyü sağlama konusun-

daki süregelen kararlılığımızı gösteriyor. Honeywell’in kapsamlı 

global ağı Nextnine hizmetlerinin daha geniş bir müşteri kitle-

sinin kullanımına sunulmasını sağlayacaktır.”

Nextnine’nın güvenlik çözümleri ayrıca, Honeywell müşterile-

rinin işletmelerini daha güvenilir, karlı ve daha önce olmadığı 

kadar güvenli hale getirmek üzere Honeywell’in rakipsiz en-

düstriyel deneyimini, yazılım ve dijital teknolojilerini birleştiren 

Honeywell Ağa Bağlı Tesis uygulamalarının temel bir sağlayıcısı 

olacaktır. Siber güvenlik “Connected Plant”  programının kritik 

bir parçasıdır.

Honeywell sektördeki en büyük endüstriyel siber güvenlik 

araştırma kapasitesine sahip olup endüstriyel siber güvenlik 

olanaklarını artırmaya devam etmektedir. Bu konudaki iki çö-

züm, siber güvenlik risklerini proaktif şekilde izleyen, ölçen ve 

yöneten ilk sektör çözümü olan Risk Manager ve tesisleri USB 

flaş bellekler gibi çıkarılabilir ortamlardan kaynaklanan tehdit-

lere karşı koruyan Secure Media Exchange (SMX) ürünleridir. 
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İzocam, çevre dostu yalıtım ürünleri ve 
uygulamaları ile çevreyi koruyor

Ülkemizin en önemli gündem maddelerinden kentsel dönüșüm sü-
recinde İzocam, çevreye katkı sağlamak için pasif evleri (sıfıra yakın 
enerjili binaları) öneriyor.

Gün geçtikçe artış gösteren sera gazı, küresel ısınmayı da etki-
liyor. Enerji kullanımının yüksek seviyelerde olması ise sera ga-
zını artıran önemli etkenler arasında yer alıyor. Gelecekte daha 
yaşanabilir bir dünya için enerji giderlerinin azaltılarak daha 
verimli kullanılması gerekiyor. Ülkemizde yalıtım sektörünün 
oluşması ve gelişmesini sağlayan İzocam, yalıtım ile çevre ve 
enerji konuları arasındaki ilişkinin kamuoyuna anlatılmasında 
öncü rol üstleniyor. 52 yıldır ülkemiz yalıtım sektörüne katkı 
sağlayan İzocam, bugüne kadar 110 milyar dolarlık enerji ta-
sarrufu sağladı. Öte yandan 650 milyon ton CO2’in atmosfere 
salımını önleyen İzocam, doğru uygulamalarla yapılan “kalın 
yalıtım” sayesinde enerji giderlerinin azalacağını, buna bağlı 
olarak da karbon salımlarının önemli ölçüde düşeceğini vur-
guluyor. Bu konuda toplumu bilinçlendirmek adına sorumluluk 
bilinci ile çalışmalar yürüten İzocam, çevre dostu ürünler ge-
liştirerek, tesislerinde enerji yönetim sistemlerini uygulayarak 
ve çevresel ürün beyanlarıyla hem topluma hem de sektörüne 
karşı üzerine düşen görevi yerine getiriyor.

Enerjisinin yüzde 75’ini ithal eden bir ülke olarak daha kalın 
yalıtım uygulamalarını hayata geçirmemiz gerektiğini vurgula-
yan İzocam Genel Müdürü Levent Gökçe; “Kurum kültürümüz 
gereğince temiz çevre ve enerji verimliliği kavramlarını sahip-
leniyoruz. 52 yıldır ürünlerimizle ülke ekonomisine 110 mil-
yar doları aşkın miktarda enerji tasarrufu sağladık. Bu miktar 
12 bin 500 hastaneye, 29 adet Marmaray projesi maliyetine 
(Marmaray’ın ilk hat açılışı ve istasyonlarının maliyeti 3,3 mil-
yar dolar) ve 3 yıllık turizm gelirimize eşittir. Yalıtım sektörün-
de enerji, çevre ve sürdürülebilirlik konularını sahiplenen ve bu 

alanlarda geliştirdiğimiz nitelikli işlerle büyüyen sayılı firmalar-

dan biriyiz” dedi.

Yürüttükleri çalışmalar ile çeşitli belgeler almaya hak kazan-

dıklarını vurgulayan Levent Gökçe, “1 Nisan 2015 tarihi iti-

bariyle camyünü ve taşyünü ürünler için EPD (Environmental 

Product Declaration - Çevresel Ürün Beyanı) Belgesi’ni ala-

rak Türkiye’de Isı Yalıtım Malzemeleri üreticileri içinde EPD 

Belgesi’ne sahip ilk kuruluş olduk. EPD Belgesi, ürün veya 

hizmete ait doğrulanmış nicel çevresel bilgilerin şeffaf olarak 

toplumla paylaşımını ve böylece çevreye olumsuz etkileri daha 

az olan ürün ve hizmetlerin teşvik edilmesini amaçlıyor. 2015 

yılında aldığımız ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ise 

enerji tüketimimizde ve dolayısla sera gazı salımımızda azal-

mayı hedeflediği için enerji tüketimimizin azalmasına yönelik 

sistemlerimizi ve süreçlerimizi iyileştirmemize katkı sağlıyor. Ül-

kemiz tarafından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi Sekreteryası’na sunduğu Ulusal Katkı Beyanı (NDC) 

hedeflerine uyum sağlamak da ancak yalıtım ile mümkün ola-

biliyor. NDC beyanında yeni ve mevcut binaların enerji verimli 

hale getirilmesinde teşvik kanallarının geliştirilmesi gerektiği 

yer alıyor. Ayrıca binalarda Enerji Kimlik Belgesi oluşturularak 

enerji tüketimlerinin yıllara bağlı olarak azaltılması gerekliliği 

de beyanda belirtiliyor. NDC’de yer alan hedeflere ulaşılması 

için yeşil bina, sıfır enerjili ev tasarımlarının yaygınlaştırılması 

ile enerji ihtiyacının en aza indirilmesinin öneminin altı çizildi. 

İşte bu maddelere ulaşmak için yalıtım devreye giriyor. NDC’nin 

Binalar ve Kentsel Dönüşüm bölümünde yer alan Sıfır enerjili 

evlere ulaşılması sadece doğru yalıtım uygulaması ile mümkün 

olacaktır” şeklinde konuştu. 
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Train-to-NZEB: Yaklașık Sıfır Enerjili Binalar 
Eğitimi – Eğitim ve Danıșmanlık Merkezi

Avrupa Birliği Horizon 2020 kapsamında 2015 yılında Ege Üni-

versitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün başlattığı “Yaklaşık 

Sıfır Enerjili Binalar” konulu proje dâhilinde Ege Üniversitesi, 

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar 

Eğitimi – Eğitim ve Danışmanlık Merkezi kuruldu. Proje Yürü-

tücüsü: Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Türkan Göksal 

Özbalta, Doç. Dr. Alper Sezer, Doç. Dr. Gözde İnan Sezer, Balı-

kesir Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Yıldız ve projede 

yer alan ülkelerin kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin katılı-

mıyla 20 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirildi.  Ege Üniver-

sitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Yaklaşık Sıfır Enerjili 

Binalar Eğitimi – Eğitim ve Danışmanlık Merkezi bünyesinde 

bir de laboratuvar oluşturulmuş durumda, laboratuvarın ku-

ruluşuna inşaat sektörünün önde gelen firmalarının yanı sıra 

iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren firmalar da önemli 

destekler sağladılar. 

Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar Eğitimi projesinin amacı; İnşaat 

sektöründe yaklaşık sıfır enerjili binaların (YSEB) uygulanma-

sına yönelik teorik ve pratik eğitimlerin verileceği eğitim ve 
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danışmanlık merkezlerinden oluşan işlevsel bir iletişim ağının 
kurulması olarak belirlendi. Proje kapsamında İzmir’de Ege 
Üniversitesi bünyesinde bir eğitim merkezi kuruldu. Kurulan bu 
eğitim merkezinde inşaat sektörünün tüm aşamalarında görev 
alan çalışanlar (mimar, mühendis, tekniker, işçi) ve karar meka-
nizmasında yer alan yetkililerine (Belediye, Bakanlık çalışanları) 
verilecek eğitimler ile uzmanlaşmaları hedefleniyor. Proje kap-
samında 600 işçi, 120 tasarımcı (mimar, mühendis) ve 180 in-
şaat sektörü temsilcisine eğitim verilecek. Projede 7 farklı ülke-
den (Türkiye, Bulgaristan, İrlanda Almanya, Çek Cumhuriyeti, 
Ukrayna ve Romanya) 12 partner yer alıyor. Projeye dahil olan 
partner ülkelerde yaklaşık sıfır enerjili bina (YSEB) bilincinin ve 
projelerinin uygulanma oranının artırılması hedefleniyor.

Günümüzde, sera gazı emisyonlarının azaltılması, küresel 
ısınma ve sürdürülebilir kalkınma gibi ifadeler çokça kullanıl-
maktadır. Avrupa’da binalar toplam birincil enerji kullanımının 
yaklaşık %40’ından, CO2 emisyonlarının ise % 36’sından so-
rumludur. Ülkemizde ise konut sektörü %31 oranı ile enerji 
tüketiminde sanayi sektöründen sonra en büyük paya sahiptir. 
Önümüzdeki dönemlerde de tüketim miktarının önemli ölçüde 
artacağı öngörülmektedir. Bu nedenle binalarda enerjinin daha 

verimli kullanılarak, tüketimi azaltacak bina türlerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu konulara ilginin artması, bina sektörünü de 
enerji verimliliği açısından olumlu yönde etkilemektedir. 2010 
yılında AB enerji perpormans direktifin revize edilmesi ile “yak-
laşık sıfır enerji bina” kavramı ortaya çıkmıştır. Binalarda enerji 
verimliliğinin sağlanmasının birçok yolu vardır. Temel olarak ye-
terli kalınlıkta ısı yalıtımı kullanmak, enerji performansı yüksek 
Pencere kullanmak, ısı köprülerini önlemek, istenmeyen hava 
kaçaklarını azaltmak ve enerji verimli mekanik sistemler kul-
lanmak bunlardan birkaçıdır. Avrupa Birliği politikalarına ba-
kıldığında üye devletlerin bina stoklarını yaklaşık sıfır enerjili 
binalara dönüştürmeye, yaklaşık sıfır enerjili yeni bina inşa et-
meye ve kamuoyunu örnek eylemler ile teşvik etmeye çalıştığı 
görülmektedir. 

Ayrıca teoride araştırılan ve başarılan verimlilik ölçütlerinin ger-
çek bina uygulamalarıyla ortaya konması bina kullanıcıları ve 
bina sektörü için büyük önem arz etmektedir. Bu tarz binaların 
maliyetinden, performansına kadar olan konuların örnek uygu-
lamalarla gösterilmesi kullanıcıların daha çok ilgisini çekmekte-
dir. Türkiye geneline bakıldığında yaklaşık sıfır enerjili binaya 
örnek bir bina henüz bulunmamaktadır.



s e k t ö r  g ü n d e m i

66 Termo Klima Temmuz 2017

Ode’den su yalıtımı ustalarına özel seminer

Yalıtım sektörünün önde gelen șirketlerinden ODE, geleneksel 
hale getirme hedefiyle hayata geçirdiği Usta Seminerleri’nin ilkini 
Eskișehir’de gerçekleștirdi. 

Yalıtımda dünya markası olma vizyonu doğrultusunda fa-
aliyetlerini sürdüren ODE, bu vizyon çerçevesinde hayata 
geçirdiği öncü uygulamalara devam ediyor. Su yalıtımı ko-
nusunda bilinçlendirme çalışmalarıyla öne çıkan ODE Yalı-
tım, bu kapsamda son olarak su yalıtımı ustalarına özel bir 
seminer gerçekleştirdi. İç Anadolu Bölgesi’nden 20 su yalı-
tımı ustasını Eskişehir’deki yeni fabrikasında ağırlayan ODE, 
iki günlük seminer ile su yalıtımı ürünlerinin özellikleri ve 
kullanım detayları ile ilgili teknik ve uygulamalı eğitim ver-
di. Seminer kapsamında su yalıtımı ile ilgili son trendleri de 
öğrenen ustalar ayrıca, ODE’nin 2030 yılı ihtiyaçlarına göre 
tasarlanan ve alanında Türkiye’nin en modern üretim tesi-
si olan yeni Eskişehir fabrikasını da inceleme fırsatı buldu. 
ODE’nin geleneksel hale getirmeyi hedeflediği Usta Semi-
nerleri, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki su yalıtımı ustaları 
ile devam edecek. 

TÜRKER: “ODE USTA SEMİNERLERİ’Nİ GELENEKSEL HALE 
GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ” 
Eskişehir fabrikasının devreye alınan ilk fazında yıllık 20 milyon 
metrekare su yalıtım malzemesi membran üretimi planladıklarını 
belirten ODE Yalıtım Genel Müdürü Ali Türker: “Böylece yıllık top-
lamda 32 milyon metrekare membran üretim hacmine ulaşarak 
su yalıtımında lider konuma yükseleceğiz. Su yalıtımında liderliği 
son derece önemsiyoruz çünkü su yalıtımı olmayan binalar 10 yıl-
da taşıma kapasitesinin yüzde 66’sını kaybediyor. Deprem bölge-
sinde ve mevcut yapılarının %85’inde su yalıtımı bulunmayan bir 
ülke olarak su yalıtımı konusunda daha fazla bilinçlenmeye ihtiya-
cımız var. Bu hedefi gerçekleştirmede en önemli destekçilerimiz 
kuşkusuz su yalıtımı ustaları. Bu bakış açısıyla düzenlediğimiz Usta 
Seminerleri’nin ilkini büyük bir başarı ile gerçekleştirdik ve 20 su 
yalıtımı ustasına sertifikalarını verdik. Geleneksel hale getirmeyi 
hedeflediğimiz seminerler ile ülkemizin her yerinden ustalarla bu-

luşarak su yalıtımına dikkat çekmeye devam edeceğiz” dedi. 
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Aldağ A.Ș. İzmir’de makine mühendisliği 
öğrencileriyle buluștu

İSKİD Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu, İstanbul’daki 
Üniversitelerin  Makine Mühendisliği bölümünde okuyan  
öğrenciler için 19-22.Nisan.2017 tarihleri arasında İzmir 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen TES-
KON + SODEX Fuarı’na gezi düzenledi. ALDAĞ A.Ş.; Mar-
mara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İTÜ ve YTÜ’den 100 
kadar öğrencinin katılımlarıyla gerçekleştirilen  etkinliğin 
ana sponsor firması oldu. Program kapsamında 21.Nisan’da 
İzmir Mövenpick Hotel’de düzenlenen seminerde öğrencile-
re; İklimlendirme sektörü, İSKİD’in (İklimlendirme, Soğutma, 
Klima İmalatçıları Derneği) faaliyetleri ve sektörde 50.yılını 
dolduran ALDAĞ A.Ş. anlatıldı.

Seminerde konuşma yapan ALDAĞ A.Ş. Yönetim Kurulu 
Üyesi Rebii DAĞOĞLU, öğrencilere, iklimlendirme sektörünü 
ve ALDAĞ’daki kariyer olanaklarını anlattı. Rebii DAĞOĞLU; 
“Toplu yaşamın olduğu her mekanda “iklimlendirme” bü-
yük önem taşıyor. Verimli ve sağlıklı yaşam için önceliğimiz; 
taze hava ve konfor olmalı. Toplumumuz STK’larımızın da 
desteğiyle artık bu konuda bilinçleniyor. Bugün 350.000 kişi-
ye doğrudan istihdam sağlayan ve 4.5 milyar dolarlık ihracat 
hacmine ulaşan Türkiye iklimlendirme sektörü son yıllarda 
göstermiş olduğu performansla Türkiye’nin ekonomik geliş-
mesine ciddi katkı sağlayan dinamiklerden biri haline geldi. 
ALDAĞ’da 50 yıllık geçmişiyle ve yatırımlarıyla iklimlendirme 
sektöründe bu dinamikleri sağlayan önemli oyunculardan 
biri diyebiliriz. ALDAĞ’ı 50 yıllık “know-how”ı ile iklimlen-
dirme sektöründe bilgi ve becerilerin kazanıldığı bir akade-

mi olarak tanımlayabiliriz. ALDAĞ’da çalışan, süreç içinde 
kendi firmasını kuran ve hatta rakibimiz olan kimseler oldu. 
Bu oluşumları değer yaratma kültürünün bir parçası olarak 
gördük ve gurur duyduk.  ALDAĞ olarak üniversitelerin ma-
kine mühendisliği bölümünde öğrenim gören öğrencilere 
yönelik seminerler düzenleyip, sektörü ve ALDAĞ’ı anlatı-
yoruz. Fabrikalarımıza teknik geziler düzenliyoruz. Kısacası 
50 yıldır üniversite - sanayi işbirliğinin önemine inanıyoruz. 
Ayrıca her yıl yirmiden fazla öğrenci, ALDAĞ’da staj yapı-
yor ve bunların birçoğu zorunlu staj süresini tamamladıktan 
sonra çalışmaya devam ediyor. Sizler de yeteneklerinize göre 
tercih edeceğiniz; üretim, pazarlama-satış veya AR-GE de-
partmanlarımızdan birinde çalışma fırsatı yakalayabilir ve bu 
takımın bir oyuncusu olabilirsiniz. ”dedi. 

ALDAĞ A.Ş. Pazarlama Müdürü Ezgi TEMOÇİN’de konuş-
masında; sektöründe 50.yılını kutlayan ALDAĞ A.Ş.nin fa-
aliyetlerini ve yeni fabrika yatırımlarını anlattı. TEMOÇİN; 
“ALDAĞ A.Ş. olarak bu sene 50 yılımızı kutluyoruz. Ürünle-
rimizi %100 yerli sermaye ile üretiyoruz. İstanbul Kartal ve 
Pendik’te bulunan fabrikalarımızdan sonra bu senenin son 
çeyreğinde Manisa Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’nde 
32.000 m² alan üzerine 24.000 m² kapalı alan olacak şe-
kilde inşa edilen fabrikamızı da faaliyete açarak pazarın ta-
leplerini karşılamayı ve yeni istihdam olanakları yaratmayı 
hedefliyoruz. ALDAĞ, Kartal, Pendik ve Manisa fabrikalarıyla 
birlikte toplamda 41.000 m² üretim alanına sahip olacak. 
Bu özelliği ile Türkiye iklimlendirme sektörünün %100 yerli 
sermayeli ve en büyük üretim sahasına sahip havalandırma, 
ısıtma ve soğutma sistemleri üreticisi olacak. Manisa fabri-
kamızda; klima santrali, paket tip hijyenik klima santrali, ha-
vuz nem alıcı klima santrali, soğutma grupları, su kaynaklı ısı 
pompası, fancoil, ısıtma apareyi ve endüstriyel hava perdesi 
üretmeyi planlıyoruz.” dedi. 
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Daikin Türkiye Akademi 
İç Eğitmenler Günü’nü kutladı

Eğitimleri ile Daikin farkını ortaya koyan Daikin Türkiye Akademi, İç Eğitmenler 
Günü’nü kutlarken, mavi yaka çalıșanlarına özel bir eğitim programı da bașlattı.

“Eğitim gücümüz ve değerimizdir” mottosu ile “Eğitimde Da-
ikin farkını yaşatmak” amacıyla farklı departmanlardaki yöne-
ticilerden oluşan İcra Kurulu Yönetiminde faaliyetlerini sürdü-
ren Daikin Türkiye Akademi, çalışanlarına yönelik programlar 
yapmaya devam ediyor. Daikin Akademi, Mayıs ayında hem İç 
Eğitmenler Günü’nü kutladı hem de mavi yaka çalışanlarına 
özel bir eğitim programı gerçekleştirdi. 

BAŞARILI EĞİTMENLERE ÖDÜL
Daikin Türkiye Akademi, İç Eğitmenler Günü’nde 89 iç eğitmeni-
ni buluşturdu. Daikin Solution Plaza fuHa İstanbul’un Levent’teki 
merkezinde 24 Mayıs günü düzenlenen etkinliğin açılış konuşma-
sını Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Neslihan Yeşilyurt ya-
parak, “Daikin Türkiye Akademi, iç eğitmenlerine verdiği değer ve 
gelişimlerine gösterdiği destek ile fark yaratmaya devam etmekte-
dir” dedi. Liderlik konusundaki deneyimlerini iç eğitmenlerle pay-
laşan Yeşilyurt, kısa sürede kendi iç eğitmenlerini yetiştiren Daikin 
Türkiye Akademi’nin insan kaynakları ile iklimlendirme sektörüne 
değer katmaya devam edeceğini vurguladı. 

İç Eğitmenler Günü etkinliğinin konuk konuşmacısı olan Frank-
lin Covey İş Ortağı Özer Koç ise “Yeni Kıtalar Keşfet” konulu 
sunumu ile iç eğitmenliğin kurumsal firmalardaki önemini an-
latırken zaman, maliyet ve güvenin önemine vurgu yaptı.  

Daikin Türkiye Akademi Yöneticisi Birsen Atakay ise, kurumsal 
akademi olma yolunda yapılan çalışmalara değinerek bugüne 
kadar gerçekleşen eğitim ve gelişim programları hakkında bilgi 
verdi. Daikin Türkiye Akademi’nin stratejileri, eğitim içerikleri-
nin oluşturulması, eğitimin başında yapılması gereken analiz 
çalışmalarının önemine dikkat çeken Atakay, iç eğitmenliğin 
şirket yönetimi ve icra kurulu açısından önemini vurguladı. 

Ayrıca etkinlik kapsamında Daikin Türkiye Akademi’nin başarılı 
iç eğitmenleri de ödüllendirildi. 

Üç farklı kategoride yapılan değerlendirme sonucunda; ödül 
almaya hak kazanan eğitmenler şu isimlerden oluştu:
• Fabrikada en çok kişiye ulaşan eğitmen: Satınalma Proje Şefi 
Aykut İşler 
• Bayilere en çok eğitim veren eğitmen: Isıtma Teknik Ürün Şefi 
Sinan Aydın 
• Eğitim sonrasında değerlendirme puanı en yüksek eğitmen-
ler: Tedarik Zinciri Departman Md. Alper Reisoğlu ve Ege Bölge 
Servis Şefi Alper Şentürk 

FABRİKA ÇALIŞANLARINA ÖZEL EĞİTİM
Bu arada şirket çalışanlarına yönelik eğitimlerine hız kesmeden 
devam eden Daikin Akademi, mavi yaka çalışanlarına yönelik 
ilk kapsamlı eğitimi olan “Daikin Formen Gelişim” programını 
gerçekleştirdi. Daikin Akademi’nin Inotec ile birlikte yürüttüğü 
çalışma ile 36 mavi yaka formen çalışanı bu programa katı-
larak, sertifika ve plaketlerini aldı. Fabrika yöneticileri ile or-
taklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 5 günlük 
eğitim programı şu konulardan oluştu: “Özgüven, fabrika or-
tamında birbirimizi anlamak, stres yönetimi, problemi doğru 
teşhis etme, etkili çözüm üretme ve doğru karar alma, moti-
vasyon yönetimi, takım çalışması ile etkin sunum teknikleri.”
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Cvsair’de can ve mal güvenliği önceliklidir
Cvsair personeline, İș Sağlığı ve Güvenliği șartlarına uygun olarak Yan-
gın Söndürme Eğitimi verildi. Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan yangın 
tatbikatında önceden belirlenen yangın müdahale personeli, yetkililerin 
gözetiminde gerçekleștirilen tatbikatı bașarı ile geçtiler. 

Havalandırma ve Enerji Verimliliği konusunda belirlediği hedef-

lere emin adımlarla yürüyen Cvsair, bu emin adımlarla yürüyü-

şe İş sağlığı ve Güvenliğini de elden bırakmadan devam ediyor. 

Cvsair yönetim kadrosu ve çalışanları, kaliteli ürünü doğru fi-

yatlarla, hızlı teslim edebilmenin en önemli şartlarından biri-

sinin de iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak olduğunun 

bilincinde olarak hareket ediyorlar. Bu anlayış doğrultusunda 

Cvsair personeline, İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarına uygun İş 

Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri, her yıl düzenli olarak verilmesi 

sağlanıyor. Cvsair’de İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin yangın 

söndürme eğitimleri etabı bu yıl,  İş Sağlığı ve Güvenliği Uz-

manı Levent Ceran’ın gözetiminde mayıs ayı içerisinde verildi. 

Eğitime Yangın müdahale personelinin yanı sıra diğer persone-

lin de katılımı sağlanarak, personelin yangın konusunda bilinç-

lenmesi sağlandı.

TATBİKATI BAŞARI İLE GEÇTİLER

Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan yangın tatbikatında önceden 

belirlenen yangın müdahale personeli, yetkililerin gözetiminde 

gerçekleştirilen tatbikatı başarı ile geçtiler. Cvsair üretim tesis-

leri ve merkez yönetim ofisi çalışanlarının tümünün katıldığı 

tatbikat yaklaşık bir saat sürdü. Sorumlu Yangın personellerine 

olası bir yangın halinde neler yapmaları gerektiği tek tek anla-

tılarak, uygulama yapmaları sağlandı.   

YASA GEREĞİ “YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ” ZORUNLU

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurum ya da kuruluş-

larda işyerinin ölçeğine bakmaksızın, yangın önleme, koruma, 

tahliye, yangınla mücadele konularında uygun donanıma sahip 

ve bu konuda eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesini 

zorunlu hale getiriyor. Bu kişilerin eğitimleri de “Yangın sön-

dürme eğitimi” adı altında, her şirketin yangın önleme tedbir-

lerinin alınmasından sorumlu çalışanlarının işyerlerinde olası bir 

yangına müdahaleye hazır olmalarını sağlanmak durumunda. 

Kanun yönetici ya da işverenin yangın ihtimaline karşı araç ve 

gereçleri sağlayarak, eğitim ve tatbikatları yaptırmasını ve yan-

gın ihtimaline karşı eğitilmiş kişi - kişilerin kurum ya da kuruluş-

larda her zaman hazır bulunmalarını şart koşuyor. 
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4. Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi 
28-30 Eylül 2017 tarihlerinde İzmir’de
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri 
Odası İzmir Şubeleri tarafından dördüncü kez düzenlenecek 
Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi çalışmaları hakkında detaylı 
bilgi almak için Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Başka-
nı Güniz Gacaner Ermin ve Elektrik Mühendisleri Odası İzmir 
Şube Başkanı Mahir Ulutaş ile gerçekleştirdiğimiz söyleşiyi siz-
lerle paylaşıyoruz.

İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi’nin geçmişi hakkında bil-
gi verir misiniz?
Mahir Ulutaş: Elektrik ve Makina Mühendisleri Odaları İzmir 
Şubeleri, yeni teknoloji ve uygulamaları içeren bilgi birikiminin 
tüm meslek alanlarında olduğu gibi, rüzgâr enerjisi alanında 
da yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile ilk kez 5-7 Nisan 2001 
tarihinde Alaçatı’da Sempozyum ve Sergi gerçekleştirdi. 

Sempozyumda, rüzgâr 
enerjisi konusunda deneyim 
kazanmış yerli ve yabancı 
konuşmacılar birikimlerini 
katılımcılarla paylaşmış ve 
bu sunumlar bildiriler kitabı 
olarak yayımlanmıştı. Rüzgâr 
enerjisi teknolojisinin gelişi-
mine katkıda bulunan kurum 
ve kuruluşlar ile bu alanda 
bilgi, hizmet ve ürün talep 
eden kamu-özel sektör yet-
kililerin ve ilgililerin bir araya 
getirilmesi şansı yakalanıp 
doğrudan bilgilendirmenin 
ve etkileşimin sağlandığı bir 
ortam oluşturulmuştu.
Ülkemizde rüzgâr enerjisi ya-

tırımlarının başlangıç aşamasında düzenlenen böyle bir organi-
zasyon, sektör temsilcilerinden yoğun ilgi görmüş ve sektörden 
300 dolayında ilgilinin katılımı gerçekleşmişti. Bugün rüzgâr 
enerjisinin geldiği seviyeyi gördüğümüzde o gün yapılan çalış-
manın ne kadar isabetli olduğunu daha iyi anlıyoruz.
Ardından 23-24 Aralık 2011 tarihinde 2. İzmir Rüzgâr Enerjisi 
Sempozyumu’nda 26 bildiri sunuldu ve sempozyuma 685 sek-
tör temsilcisi katılım sağladı. 8-10 Ekim 2015 tarihleri arasın-
da düzenlenen 3. sempozyum da büyük bir ilgi ile gerçekleşti. 
Üç gün süren sempozyuma çeşitli illerden 350’si kayıtlı olmak 
üzere toplam 1050 kişi katılım sağladı.
Oluşan bu yoğun talep üzerine geçen yıl yönetim kurulları-
mız, artık beklenen bir organizasyon haline gelen İzmir Rüzgâr 
Sempozyumu ve Sergisi’nin dördüncüsünü 28-30 Eylül 2017 
tarihlerinde düzenleme kararı aldılar ve hazırlık çalışmalarına 
başlandı.

Sempozyum hazırlık çalışmaları hangi aşamada ve beklentileri-
nize cevap veriyor mu?
Güniz Gacaner Ermin: Hazırlık çalışmaları 1,5 yıl önce başla-
tılan sempozyum için Yürütme Kurulumuz 12 toplantı gerçek-
leştirerek program hazırlık çalışmasını büyük ölçüde tamam-

ladı. Ayrıca sempozyum 

çalışmalarına yön vermek ve 

etkinliğe dair bilgilendirme 

yapılması amacıyla 23 kişinin 

katılımıyla Sempozyum Da-

nışma Kurulu toplantısı da 

gerçekleştirildi.

Bu yıl sempozyum için 29 

bildirinin özeti sekretarya-

mıza ulaştırıldı. Bu bildiriler 

değerlendirilerek tam metin-

leri istenen bildirilere etkinlik 

programımızda yer verilecek 

ve kitap olarak yayımlanarak 

katılımcılarla paylaşılacak. Üç 

gün sürecek Sempozyum-

da, farklı başlıklar altında 

toplanmış önemli sunumların yapılacağı yoğun bir programın 

oluşturulduğunu şimdiden söyleyebilirim. Sektörün sorunları 

ve gereksinimleri farklı platformlarda masaya yatırılarak tartış-

ma ortamının yaratılması hedeflenmektedir. 

Rüzgâr Enerjisi Sempozyumu’nda ortaya çıkan görüş ve öneri-

ler sonuç bildirisi olarak toparlanarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Üyelerimizin gelişimi için düzenlediğimiz bu tür etkinliklerde, 

etkinliğin denk bütçe ile gerçekleşmesi ve Şube bütçelerine ek 

yük getirmeden tamamlanması amaçlanmaktadır. Sempozyum 

ile birlikte düzenlediğimiz sergiye sektörde yer alan firmala-

rın katılımı için çalışmalarımız sürmektedir. Sempozyuma 3 ay 

kalmasına karşın sergi alanımızdaki çalışmaları neredeyse ta-

mamladık. Yaz döneminde, sergide yer alacak bütün firmalar 

kesinleşecektir diye tahmin ediyoruz.

Ayrıca sektör firmaları, sempozyumu delege olarak izleyenlere 

yönelik hazırlanacak olan bellek, çanta, not defteri ve bildiriler 

kitabı gibi alanlarda yer alarak etkinliği destekleyebilirler. 

Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
Mahir Ulutaş: Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi’nin hem bil-

gi paylaşımı hem de yüz yüze iletişim için önemli bir platform 

olduğuna inanıyorum. Bu platformun önemini bugüne kadar 

düzenlediğimiz etkinliklerde katılımın niceliği ve niteliğindeki 

yükseklik ile gördük. Artık beklenen bir etkinlik olan dördüncü 

sempozyumda da bu çıtayı yükselteceğimizi düşünüyorum. Et-

kinlik rüzgar enerjisine ilişkin mühendislik birikimimizin büyü-

mesine katkı sağlamıştır. Bu katkının büyüyerek devam etmesi-

ni ve rüzgar enerjisine ilişkin yerli sanayinin gelişimine katkıda 

bulunarak, bilgi yoğun, Ar-Ge’ye dayalı ekonomi politikalarını 

hayata geçirilmesine öncülük etmesini diliyoruz.

Güniz Gacaner Ermin: Sektörün buluşma noktası olarak gör-

düğümüz 4. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisinde, sektörü 

oluşturan tüm bileşenlerle 28-30 Eylül 2017 tarihlerinde MMO 

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde buluşmayı arzuluyoruz.
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National BIM Raporu – 2017

N
BS tarafından her 

sene açıklanan BIM 

raporu bu sene de 

açıklandı. Belki yaz-

mak için biraz geç 

oldu ama BIM sürecinde karşılaşılan 

problemleri ve BIM sürecinde ülkele-

rin, firmaların nerede olduğunu açıkla-

yan, BIM’e güvenip güvenilmeyeceği, 

yatırım yapılıp yapılmayacağı konusun-

da yeterince bilgilendiren bir rapor ol-

duğunu söyleyebilirim.

Konuları birkaç ana başlıkta incele-

meye, olabildiğince rapor üzerinden 

örnekler verip, gelecekte BIM süreci-

nin nerede olacağını söylemeye çalı-

şacağım. Şunu unutmamalıyız ki BIM 

bir yazılım değildir, BIM bir süreçtir. 

Sürecin içine dahil olabilirsiniz, BIM’i 

yapamazsınız.

• Dijital Built – building the future (geleceğin inşaatı)

• BIM survey: summary of findings

BÖLÜM 1

Dijital Built – building the future

Bildiğiniz üzere artık dijital bir çağa tamamıyla girmiş bulun-

maktayız. Bu girdiğimiz süreçte “big data” denilen verinin, 

güvenli bir şekilde yönetilmesi, paylaşılması ve saklanması ge-

rektiğinin farkındayız.

-

İngiltere BIM konusunda kendi standartlarını geliştiren ve bu 

konuda dünyada önde olan ülkelerden biri. (Amerika, Singapur 

vb. ) “Level 2 BIM” seviyesine ulaşmak için belirtmiş oldukları 

hedefler ve bu hedeflere ulaşırken izledikleri standartlar BIM 

sürecinde hızlı bir adım atma konusunda yardımcı olmaktadır. 

Özellikle daha önceki yazılarımda da belirtmiş olduğum gibi 

PAS-1192 standartları, firmanın BIM sürecinde hangi nitelik-

lere sahip olması gerektiğini, nasıl yatırım yapacağını, sistem 

organizasyonunu nasıl yapacağını vb. birçok bölümü içeren 

standartlardır. 

BIM kavramı ülkemizde hala başka anlamlarda kullanıldığı ve 

sadece 3B model üretmek olarak algılandığı için BIM Level 2 

de çok önemli olmamaktadır. Ama İngiltere’de ve diğer ülke-

lerde süreç farklı ilerlemektedir. Devlet, şirketler için belirli stan-

dartları oluşturmuş. (Bu standartları oluştururken firmalardaki 

tecrübeli kişilerden, akademisyenlerden vb yetkili ve işinde 

deneyimli kişilerden yararlanmış) Bu standartlara uygun hale 

gelmeleri için şirketlere sertifikalandırmaya gitmiştir. “BIM Le-

vel” ise şirketinizin BIM süreçlerinde hangi seviyede olduğunu 

belirleyen bir sistemdir. (Şu anda “Bizim şirket en yüksek sevi-

yede” diye cümleleri duyabiliyorum. ) Öncelikle “BIM Level” 

nedir onu açıklayalım. Sonrasında seviyelerin tanımlarını yapa-

biliriz. Ayrıca PAS 1192-2’de de bu konu hakkında detaylı bilgi 

alabilirsiniz. Bu seviyeler sadece İngiltere’nin standartlarıdır. 

BIM Level – Firmanın beklenen yeterlilik düzeyini karşılayıp 

karşılamadığını gösteren, standartları, diğer disiplinler ile iliş-

kileri ve bunları projelere, sözleşmelere nasıl uyguladıklarını 

açıklayan ve buna göre BIM şirket seviyenizi tanımlayan bir 

standart.

BIM Level 2 – İngiltere BIM seviyelerinden (Levels) biridir. Level 

2 BIM, tarafların kendi 3B modellerini oluşturdukları ve ortak 

veri formatları kullanarak bilgiyi Ortak Veri Ortamında - Com-

mon Data Environment (CDE) paylaştığı bir ortak çalışma orta-

mının kullanılmasıdır.

Ortak Veri Ortamı / Common Data Environment (CDE) -  

Çok disiplinli paydaşların, onaylanmış proje dokümanlarını, tek 

bir bilgi kaynağında topladığı, yönettiği ve yayımladığı proje 

yönetim sürecidir. 

CDE, proje katılımcıları arasında verinin/bilginin paylaşılmasını 

kolaylaştıran bir Doküman Yönetim Sistemi tarafından sunul-

masıdır.

-

Unutmayalım ki BIM ve veri yönetimi önümüzdeki zaman zar-

fında bu hedefleri gerçekleştirmek için gerçekten önemli rol 

alacaktır. 

İngiltere Level 2 düzeyine geçişi 2011 yılında başlattı. Ağustos 

2016 yılında devlet zorunluluğu haline getirildi. Bu yolculukta 

şirketinizi nasıl konumlandırırsınız? Bu geçen sürede neler yap-

tınız?  İşte bu soruların cevaplarına aşağıda bazı bölümlerini 

almış olduğum anketten ulaşabilirsiniz.

Artık firmalar ve kişiler BIM Sertifikasyonlarını tamamlamakta 

ve şirketin/bireyin bu konuda hangi seviyede olduğunu göster-

mektedir. BIM, artık inşaat sektörünü dijitalleşmeye iten ve bu 

sürecin dijital ortamda daha az kayıp ve hızlı teslimler ile sonu-

ca götüren bir süreç olmuştur. BIM gerçek midir? Buna yatırım 

yapmalı mıyız? Bizim ne işimize yarar? Biz yıllardır bildiğimiz 

yöntemle iş yapıyor ve para kazanıyoruz bu nerden çıktı? gibi 

sorularınıza cevap aramaktan vazgeçmeniz gerektiği ve şirke-

tinize hatta kendinize bu yatırımı yapmanız gerektiği ortada.

Bütün gelişmiş ülkeler bu adaptasyonla uğraşırken biz inatla 

direnmeye çalışıyoruz. 2020 yılına kadar bu organizasyonun 

tamamlanması ve sonraki yıllarda BIM Level 3 için ne yapılaca-

ğı belirlenmelidir. 

Ümit BALABAN

Makine Mühendisi

BIM Yöneticisi

Anel Grup

http://revitmepturkey.blogspot.com.tr/
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Bu hazırlıkların firmanız ve sizin için birer tehdit değil aslında 

doğru iş yapmanızı, yaptığınız işten kar etmenizi ve işletme için 

doğru sonuçları ortaya çıkarmanızı sağlayacak bir hazırlık oldu-

ğunu kabul etmelisiniz.

BÖLÜM 2

BIM Anketi – NBS 2017 BIM Report

NBS’in düzenlemiş olduğu BIM 2017 anketinde 1000 üzerinde 

bir katılımcı oluğunu ve çoğunluğunun İngiltere çevresinde ol-

duğunu belirtmek iyi olur diye düşünüyorum.

• Katılımcıların %60’ı BIM’in iş başlangıcından tamamlanan 

süreye kadar verimi arttırma, zamanı azaltma konusunda yar-

dım ettiğini belirtmiş. 

• BIM adaptasyonu ve farkındalık konusuna gelirsek; 2011 yı-

lından başlayan bir istatistiğin ortaya çıktığını görüyoruz. Or-

talama %8 lik bir artış ile adaptasyon ve farkındalığın arttığı 

gözlemleniyor. 

• 5 yıl sonra diye diye  ertelediğimiz, yok mimarlar bize mo-

del vermiyor veya tam tersi bir kavram ile modelleme yapan 

mühendislik firmaları bulamıyoruz diyerek vazgeçtiğimiz ve 

bahanelere sığındığımız süreçte alınan anket sonuçlarının 

artık 5 senemizin kalmadığını gösterdiği ortada. Anketteki 

soruda BIM’i ne kadar sürede organizasyonunuzda kullan-

mayı hedeflediğinizi soruyor. Demek oluyor ki artık böyle bir 

sorgulamaya ihtiyaç duymamız ve bir an önce 3B modelle-

me ile kalmayıp şirketinizi bu konuda uyumlu hale getirme-

niz gerekmektedir.

• Bir diğer soru ise geçtikleri sene içinde ankete katılanların 

neler ile karşılaştığı veya neler teslim ettiği ile ilgili bir soru. 

Sorulardan da anlaşıldığı gibi aslında katılımcıların BIM süreci-

ne ne kadar adapte olduğunu ve gelecekte bu sürecin nereye 

taşınacağı hakkında fikir sahibi olabiliyoruz.

Üretilen modelin ne amaçla kullanıldığı, en başından sonuna 

kadar modellemenin devam edip etmediği ve modelin işletme 

ve bakımda kullanıp kullanılmadığı gibi birçok soruya ait yüz-

deleri görebiliyorsunuz. 

• Kullanıcılara BIM sürecinde organizasyonlarının hangi 

standartlara uygun ilerlediği sorulmuş ve soruların cevapları 

aslında bizlere dünyada hangi standartların olduğunu gös-

termiş oluyor. Peki ülkemize döndüğümüzde durum nedir? 

Türkiye’de önemli olan şu sıralar sadece 3B. Yani Revit ile 

veya başka bir yazılım ile modellenmiş bir projede kişiler ken-

dilerine BIM sürecini tamamlamış olarak görüyorlar. Sadece 

3B modelleme yaparak BIM yaptığımızı zannediyoruz. Aslına 

bakılırsa BIM yapılamaz, sadece kullanılabilir bir süreçtir. Di-

ğer soru işaretlerimizden biri ise standartlar. Evet standartlara 

bire bir uymaktansa, biraz açıklarından yararlanarak kullan-

mayı tercih ediyoruz.  BIM standartlarında ise bir kurgu kar-

şımıza çıkıyor ve kurgu şirketinizin ideal olarak BIM sürecine 

geçerken nelere dikkat etmesi gerektiğini ve nelere yatırım 

yapması gerektiğini açık bir şekilde belirtiyor.
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• Anket içerisinde farklı sorular ile üreticilerden beklentilerin 

ne olması gerektiğini, Level 3 BIM için sektörün ne durumda 

olduğunu ve benzer sorulara verilen cevapları da bulabiliyoruz. 

Buradan anlıyoruz ki tasarım ekipleri üreticilere BIM objeleri ya-

ratmaları konusunda ihtiyaç duymakta. Daha önceki yazımda 

da belirttiğim gibi artık üreticilerin bu konuda hazır olmaları ve 

ihtiyaçları karşılamaları gerekiyor.

• Peki COBie çıktıları ile ilgili son durum nedir? Bu soruya yanıt 

bulmadan önce, “COBie ne anlama geliyor? Ne işimize yarar?” 

Sorularına bir yanıt bulmalıyız.

Biliyoruz ki BIM süreci bir yapının, proje başlangıcında yıkılın-

caya kadar geçen sürecin sanal ortamda veri olarak saklanma-

sıdır. COBie ise bizim oluşturmuş olduğumuz modelden işlet-

mede kullanılacak FM yazılımlarına bilgi aktarmamızı sağlayan 

bir bilgi değişim çıktısıdır.  Açılımı “Construction Operations 

Building Information Exchange” olan ve açılımında anlamını 

da taşıyan bir kısaltma. Bu konuyu belki bir ayrı yazı olarak 

ele almak daha doğru olacaktır. Kısaca anlatmaya çalışırsak; 

ilk olarak 2007 yılında tanıtılan (her zamanki gibi Amerika’nın 

önderliğinde) ve amacı binanın bakım/onarım ve işletme aşa-

malarında gerekli olacak minimum bilgiyi model üzerinden al-

mak şeklindedir. (Örn: Fan-Coil’in hangi mahalde bulunduğu, 

ne zaman montajının yapıldığı, seri numarası, garanti süresi, 

marka, iletişim vb bilgileri içeren bir excel tablosu) Eğer bu bil-

gileri model üzerinden işverene teslim ediyorsanız, o zaman 

BIM sürecine dahil olmuş oluyorsunuz. Özellikle PAS 1192-4 

standardında bu konuda detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

• BIM objelerini organizasyonunuz nereden temin ediyor? As-

lına bakılırsa güzel bir soru. Yıllardır kütüphanesi eksik diye-

rek bir bahane uydurduğumuz sektörün şimdi farklı boyutlara 

ulaşmış olduğu gözüküyor. Genelde firmalar proje ihtiyaçlarına 

bağlı olarak bu ürünleri kendileri üretiyorlar. (Doğru yöntem 

olup olmadığı tartışılır.) Ama üreticiler BIM süreçlerinde daha 

yeni aktif rol almaya başladılar. Daha önceki yazılarımda BIM 

ve üreticiler konusuna değinmiştik. Ama cevaplara bakılırsa 

%58’lik bir kesim bu BIM objelerini üreticilerden talep ettiğini 

ve onların oluşturduğunu belirtmiş. Bu da demek ki üreticiler 

artık BIM süreçlerine dahil oldular ve tasarım/inşaat firmalarını 

destekliyorlar. 
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• Geleceğin tasarım işleyişi BIM. %78’lik bir kısım bunu kabul 

ediyor ve tablo karşımıza yeni bir tartışma çıkarıyor. Müşterile-

rin BIM konusunda bilgisi. Anket sonuçlarına göre %72 lik bir 

kısım müşterilerin BIM’in yararlarını anlamadığını gösteriyor. 

Türkiye’de de durum pek farklı değil. Hatta gerçekçi olmak 

gerekirse bu değeri yükseltmemiz gerekir. Genelde sektör-

de çalışanlar ve işverenler BIM’i sadece 3B koordinasyon ve 

kolay metraj olarak görmekteler. Bu yüzden NBS, “National 

BIM Guide for Owners” şeklinde bir kitapçık yayınladı. Kitap-

çık işverenleri BIM’in avantajları ve hedefleri doğrultusunda 

yönlendiriyor. (https://www.nibs.org/?nbgo) Hangi beklentiler 

içinde olmaları ve nasıl bu sürece devam etmeleri gerektiğini 

kısaca özetliyor. 

• BIM adaptasyonun kolay olmadığını kabul etmeliyiz. Anke-

te katılanların %90’ı var olan iş akışlarında ve prosedürlerinde 

değişiklikler yapılması gerektiği konusunda hem fikir. Bu yüz-

den de soruları BIM kullanıcılarına ve kullanıcısı olmayanlara 

sormuşlar. Beni şaşırtan tarafı ise %4 lük bir BIM kullanıcısının 

“keşke şu BIM sürecine dahil olmasaydım” demesidir. Aslına 

bakarsanız bu cümle ve oran sektörün bu sürece hazır oldu-

ğunu göstermektedir. Çok küçük oranda bir pişmanlık ve geri 

dönüş isteği var.

BIM’e adaptasyon İngiltere’de devlet zorunluğu ve firmaların 

kendi tercihleri ile büyümektedir. Artık İngiltere’den iş almaya 

çalıştığınızda karşınıza BIM ile ilgili sorular çıkmakta ve şirketi-

nizin adaptasyonu ile ilgili bilgi istenmektedir. Bu sorular sonu-

cunda aldığınız not şirketinizin BIM seviyesinde nerede olduğu-

nu göstermektedir. 

Türkiye’de durum farklı değil. Ama biz sadece 3B olarak mo-

delleme ile kalıyoruz. Peki BIM = 3B Modelleme midir? Hayır 

değil. Bu yüzden sadece 3B modelleme yaparak biz BIM süreci-

ne dahil olduk diyorsanız biraz oturup tartışmamız gerektiğini 

savunabilirim. Eğer siz sadece Mekanik olarak bir 3B model-

leme yapıyor ve diğer disiplinleri dahil etmiyorsanız o zaman 

yalnız bir BIM (Lonely BIM) prosesi izliyorsunuz demektir. Eğer 

yaptığınız modelden bilgi alamıyorsanız (debi, elektrik gücü, 

aydınlatma gücü, basınç kaybı vb.) o zaman yaptığınız model 

sadece modeldir. 3ds max veya Google skecthup ile yapılan bir 

modelden farkı yoktur. BIM, size verinin modelden başka plat-

formlara da aktarılmasını sağladığı gibi, tasarımdan yıkılıncaya 

kadar süreci saklamanızı ve bu süreçte ihtiyaç duyulan bilgiyi 

paylaşmanızı sağlar. 

Bu yatırım için geç değil. Sadece yatırım sürecinde doğru kişiler 

veya firmalar ile çalışmalısınız. Yatırımı sadece yazılım ve dona-

nım almak olarak görmeyip, çalışanınızı geliştirmek ve süreçle-

rinizi tekrar gözden geçirmekte dahildir. Projelerinizde BIM sü-

recini istemeden önce ondan nasıl yararlanacağınızı anlamanız 

ise paha biçilemez…

REFERANSLAR:

1- https://www.thenbs.com/knowledge/nbs-specification-

 report-2017-articles

2- https://bimdictionary.com/
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Değișen, gelișen iș güvenliği kültürü

M
erhaba Değerli Termo Klima 
Dergisi Okurları,

Yaz aylarının gelmesi ile yo-
ğunluk oranı yükselen, çalışma 

şartları zorlaşan ve bu dezavantajları İş sağlığı ve 
güvenliğine verdiği önemle hasarsız atlatan işlet-
meleri tebrik ediyoruz. Değişen,  gelişen İş gü-
venliği kültürünü gözlemlemek biz İSG profes-
yonelleri için gerçekten umut verici.  İş Sağlığı 
ve Güvenliği konusunda her geçen gün yeni 
bir şeyler öğrenmeye ve kendimizi geliştir-
meye devam etmekteyiz.  Çalışma ortamının 
konforunun sağlanmasının iş kazalarına ve 
meslek hastalıklarına etkileri istatiksel veriler 
ile ispatlanmıştır.  Bu ay sizlerle bu konuda 
nasıl organize olabileceğimizi hep birlikte in-
celeyeceğiz.

İŞ HİJYENİ VE ORTAM ÖLÇÜMLERİ 
NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?
Günümüzde tüm işletmelerde, tehlike sınıfı ayırımı olmaksızın, 
meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemek için iş hijyeni ortam 
ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.  İşyerindeki risk paramet-
relerini değerlendirmek açısından bu ölçümler çok önemlidir. İş 
hijyeni analizleri ile tüm çalışanların fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik 
hallerini en yüksek düzeyde tutmak gerekmektedir.

Gürültüye bağlı işitme kaybı, en sık rastlanan meslek hastalıkla-
rındandır. İstatistiklere göre meslek hastalıklarının %10’u gürültü-
den kaynaklanan işitme kayıplarıdır. 

• Japonya’da işçilerin %8.5’inde, Danimarka’da ise %10’unda 
 mesleki gürültüye bağlı işitme kaybının olduğu bildirilmiştir. 
• ABD’de 30 milyon işçi, işyerinde zararlı düzeyde gürültüye 
 maruz kalmaktadır. 
• Son yıllarda yapılan çalışmalarla ülkemizde mesleksel gürültü 
 nedenli işitme kaybı olanların sayısının 200.000’i aştığı 
 belirtilmektedir.

• Çalışma ortamı efektif sıcaklığı 29 °C olursa, performans 
 % 5 düşer. 
• Çalışma ortamı efektif sıcaklığı 30 °C olursa, performans 
 % 10 düşer. 
• Çalışma ortamı efektif sıcaklığı 31 °C olursa, performans 
 % 17 düşer. 
• Çalışma ortamı efektif sıcaklığı 32 °C olursa, performans 
 % 30 düşer.

• Sinirleri gerer, konsantrasyonu olumsuz etkiler,
• Göz ve vücut yorgunluğuna neden olur, 
• Görme etkinliğini azaltır, 
• İş yapmayı zorlaştırır, İşin verimini azaltır, İşin kalitesini bozar, 
• İşyerinde ekonomik zararlara yol açar, 
• Taşıt araçları ve yayaların güvenliğini tehdit eder. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi İş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
% 30 luk oranı bilimsel analizlerin düzenli yapılması ile önlene-
bilir. İş hijyeni ve ortam ölçümleri tam bu noktada devreye girer. 
Analizler ışığında işyerlerindeki kişisel çalışma şartlarında elverişli-
lik sağlanması, çalışma ortamında bulunan sağlık risklerine karşı 
korunma tedbirlerinin alınması hedeflenir. İş hijyeni ölçümleri ile 
çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü fizik-
sel ve kimyasal etkenin  sayısal ve içeriksel analizleri yapılır. Meslek 
hastalıkları ve iş kazalarının önlenebilmesi, en azından minimize 
edilebilmesi için işyerlerindeki zararlı etkenlerin raporlanması ve 
önleyici tedbirlerin alınması son derece önemlidir.
 
20.08.2013 tarihli ve 28741 sayılı 
Resmi Gazete de yayınlanan iş hij-
yeni ölçüm, test ve analizi yapan 
laboratuvarlar hakkında yönetme-
liğin 5. Maddesine göre,  ‘’İşveren, 
işyerinde bulunan, kullanılan veya 
herhangi bir şekilde işlem gören 
maddelerin ve çalışma ortamı ko-
şullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak 
zorundadır. Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma 
ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz 
ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz labo-
ratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür.’’

Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtildiği gibi ister az tehlikeli 
isterse tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta olsun her işyerinde risk 
raporu olması zorunluluğuna paralel olarak iş hijyeni ortam öl-
çümleri de yaptırılması zorunlu tedbirlerden sayılmaktadır. 

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 
özellikle 10. Maddesi esas alınarak iş veren, iş sağlığı ve güvenli-
ği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yü-
kümlüdür. Bu bağlamda İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden 
çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risk-
lerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve 
araştırmaların yapılmasını sağlamalıdır.  İşveren, iş hijyeni ölçüm, 
test ve analizlerini risk değerlendirmesine bağlı bilimsel çalışmalar 
kapsamında yaptırır. İşyeri ortamında, proseste, sirkülasyonda, iş 
organizasyonunda, üretim içeriğinde veya işin gereği olarak kişisel 
maruziyetlerde farklılık oluştuğunda, işyeri hekimi veya iş güven-
liği uzmanının gerekli görmesi halinde iş hijyeni ölçüm, test ve 
analizleri tekrarlanır.

İş hijyeni ortam ölçümleri kapsam olarak kimyasal faktörler ve fi-
ziksel faktörler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kimyasal faktörler 
kapsamına giren ölçüm parametreleri; inorganik asitler, uçucu or-
ganik bileşikler, formaldehit ve ağır metaller olarak adlandırılabi-
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lirler. Fiziksel faktörler kapsamına giren ölçüm parametreleri; gü-
rültü, termal konfor, aydınlatma, titreşim ve toz  ölçümleri olarak 
gruplandırılabilirler. Kapsam dahilindeki parametrelerin  ölçümleri 
iki türde gerçekleştirilebilir. Bunlar, kişisel maruziyet ölçümü ve or-
tam ölçümü olarak ikiye ayrılırlar. Kişisel maruziyet ölçümleri ya-
pılan işin içeriği, maruz kalınan etkenleri ve maruziyet süresi dik-
kate alınarak yapılan ölçümlerdir. Ortam ölçümleri ise  çalışanların 
işyerinde maruziyetlerinin değerlendirilmesi için  maruziyetin en 
yüksek olduğu sabit bir noktadan alınan ölçümlerdir. Yönetmelik 
ve kanundaki mesleki maruziyet sınır değerleri ile kişisel maruzi-
yet sınır değerleri sonuç raporları ışığında kıyaslanır. Sonuçlarda 
standartları geçen sınır değerler varsa İş güvenliği uzmanı ve işyeri 
hekimlerinin tavsiyeleri ve tespitleri ile gerekli önlemler alınır.  İş-
veren, yapılan ölçümler sonucunda kaynağa yönelik, ortama yö-
nelik veya kişiye yönelik kontrol tedbirleri alarak bu faktörleri yok 
edecek veya sağlık için kabul edilebilir düzeye indirecek proses ve 
yöntemleri hayata geçirmelidir.
 
İŞ HİJYENİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ FİZİKSEL MARUZİYET 
PARAMETRELERİ VE İŞLETMELERE SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

GÜRÜLTÜ
Günümüzde çalışma ortamının kalitesini ve çalışan sağlığını 
olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biri de gürültüdür. 
Devamlı gelişmekte olan sanayiye bağlı olarak endüstride çalı-
şanlar üzerinde ciddi işitme kayıplarına sebep olacak faktörlerin 
en başında gürültü gelmektedir. Maruz kalınan gürültünün sınır 
değerlerinin ölçülmesi, sesin şiddeti, frekansı ve maruz kalınan sü-
renin analiz edilmesi ile mümkün olabilmektedir. Çalışanın maruz 
kaldığı gürültünün seviyesinin minimize edilmesi ve bunun için alı-
nacak koruyucu önlemler iş verimliliğinin artmasını sağlar. Meslek 
hastalığı, iş kazası risklerinin azalması ve bu bağlamda maliyetlerin 
düşmesi de sağlanabilmektedir.

AYDINLATMA
Çalışan sağlığı açısından aydınlatma koşulları önem taşıyan fak-
törlerdendir. Aydınlatma,  güvenli bir çalışma ortamı sağlanma-
sında, görsel işlerin rahatlıkla  yapılmasında, üretimin kalitesinin 
korunmasında en önemli önceliklerden  biridir. Aydınlatma şiddeti 
arttıkça veya standart değerler sağlandıkça yapılan işin detayları 
daha doğru bir şekilde fark edilir ve hata oranı azalması ile bera-
ber çalışan performansında yüksek oranda artış görülmesi müm-
kün olur. Aydınlatma ölçümlerindeki sonuçları etkileyen önemli 
parametreler; çalışma alanındaki aydınlatmanın şiddet seviyesi, 
çalışma alanında bulunan parlak yüzeylerin dağılımı ve bu dağılı-
mın lüks değerlerine etkisi, iş ekipmanlarının ve çalışan nesnelerin 
büyüklüğü, işyeri ortamında bulunan nesnelerden ışığın ne kadar 
yansıdığı, işyerindeki nesnelerin çevresindeki alan ve arka plan 
arasındaki kontrast oranıdır. Bu ölçümler sonucunda iş güvenliği 
uzmanı ve işyeri hekimi uygun değerlendirmeleri yaparak aydın-
latma konusundaki tedbirlerin alınmasını sağlarlar.

TERMAL KONFOR
Çalışma ortamında çalışanların bedensel ve zihinsel faaliyetlerini 
elverişli bir şekilde sürdürebilmeleri için sıcaklık, nem, hava akımı,  
gibi iklim koşulları açısından rahatlık içinde bulunmaları üretimin 
verimini doğrudan etkilemektedir. Kapalı bir ortamda termal kon-
forun önemi prosesin kalitesi ve verimliliği ile doğru orantılıdır. 
Çalışanın ortam ile ısı etkileşimine etki eden dört faktör vardır. 
Bunlar; hava sıcaklığı, havanın nem yoğunluğu, hava akım hızı 
ve radyant ısı olarak sınıflandırılabilir. Bu parametrelerin standart 
değerlere çekilmesi işletmenin konforu için büyük önem taşır.

TİTREŞİM
Bütün vücut titreşimi, vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın 
sağlık ve güvenliği için risk oluşturan bir faktördür. Bel bölgesin-
de rahatsızlık ,omurgada travmaya yol açan mekanik titreşim için 
mutlaka önlem alınmalıdır.  El-kol titreşimi ise çalışanın el-kol siste-
mine aktarılan mekanik titreşimlerdir. Bu titreşimler sağlık ve gü-
venlik için risk oluştururlar. Özellikle de damar, kemik, eklem, sinir 
ve kas bozukluklarına yol açmaları söz konusudur. Titreşim maru-
ziyet ölçümleri el-kol ve tüm vücut olmak üzere iki farklı şekilde 
yapılır.  Bu ölçümler sonucunda çalışanların meslek hastalıklarına 
yakalanmalarını sağlayan birçok etkene önlem alınabilmektedir.

TOZ ÖLÇÜMLERİ
İşyeri ortam havasına ya-
yılan veya yayılma potan-
siyeli olan parçacıklara toz 
denir. Çapı 0,1–5,0 mikron 
büyüklüğünde kristal veya 
amorf yapıda toz ile çapı 3 
mikrondan küçük, uzunlu-
ğu çapının en az 3 katı olan lifsi tozlara ise solunabilir toz denir. 
Çalışma mekanında ki sınır değer standartlarını aşan toz yoğun-
luğu görüş sahasını azaltmakta, çalışanları rahatsız etmekte, per-
formansını düşürmekte, meslek hastalıklarına neden olmaktadır. 
Tozları zarar alanlarına göre sınıflandırırsak tablonun ciddiyetini 
daha net görebiliriz. Solunum Sistemine Zarar Veren Tozlar: Silika, 
kömür ve demir gibi bazı cevher tozları. Zehirleyici Tozlar: Beril-
yum, cıva, kurşun, arsenik. Radyoaktif Tozlar: Uranyum, radyum, 
toryum. Patlayıcı Tozlar: Kömür ve kükürt ile magnezyum, alümin-
yum, çinko, demir gibi bazı cevher tozlarıdır. İş güvenliği uzmanları 
ve işyeri hekimleri bu ölçümlere ait sonuç verilerine göre gerekli 
önlemlerin alınmasını sağlar, çalışma ortamını elverişli hale getire-
cek düzenlemeleri yapabilirler.   
 
Yazımızın başında belirttiğimiz istatistikler ışığında İş hijyeni ve or-
tam ölçümlerine ait parametreleri örneklemeye devam edebiliriz 
ama liste sektörel farklılıklar göstermektedir. Önümüzdeki sayı-
larda konuya tekrar dönme ihtiyacı hissedeceğimize ve ortamsal 
ölçümlere sektörlere göre değineceğimize inanıyorum.

İş sağlığı ve güvenliğinin bir bilim dalı olduğunu ve dünya genelin-
de insan mühendisliği olarak tanımlandığını önceki yazılarımızda 
da örnekleyerek incelemiştik. Gelişen Türkiye şartlarında , çalışma 
hayatının sürekli değişen yeni çehresinde, ne kadar öğrenir, araş-
tırır ve aktarırsak, o kadar gelişir, büyür ve dünya genelindeki kötü 
sınıflandırmada olan iş kazası ve meslek hastalığı oranımızı çağdaş 
ülkeler düzeyine getirebiliriz. 

Önümüzdeki ay yepyeni İş sağlığı ve güvenliği konuları ile beraber 
olmayı diliyoruz.

Güvende kalın,
Hoşçakalın.                                                                                         
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Armacell, ISO 15665’e uygun Armasound 
Endüstriyel Sistem Ses ve Isı Yalıtım Çözümleri 
ile TANAP Projesi’nde yer alıyor

Armacell; TANAP Projesi’nde ISO 15665 standardına göre elas-
tomerik kauçuk yalıtım ürünleri ile sistem çözümü ve ürün te-
dariği sağlamaktadır.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesinin ama-
cı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası 
ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen do-
ğalgazın (Şah Deniz Tam Saha Geliştirme Projesi ile) öncelikle 
Türkiye’ye (TANAP’ a), ardından TAP (Trans Adriyatik Geçişli 
Boru Hattı) projesi ile birleştirilerek Yunanistan, Arnavutluk ro-
tası ile İtalya’ya kadar taşınmasıdır.

BU ANLAMDA PROJENİN BAŞLANGIÇ NOKTASI

Projenin 1. Ayağı: Azerbaycan Şah Deniz Faz 2 (Şah Deniz 
Tam Saha Geliştirme Projesi) olarak adlandırılmaktadır. Şah De-
niz Faz-2 projesinin ana yüklenicileri TR menşeli Tekfen İnşaat 
ve Azerbaycan Devlet Petrol şirketi SOCAR firmasının kurduğu 
Azfen ortaklığı olarak tanımlanmaktadır ve Hazar Denizi’nde 
ki doğalgazın, Gürcistan sınırına kadar taşınmasını kapsamak-
tadır.
Projenin 2. Ayağı: Gürcistan ayağı; Güney Kafkasya Boru 
Hattı (SCPX) olarak adlandırılmaktadır. SCPX projesinde ana 
yüklenici firmalar; Enka İnşaat A.Ş ve Bechtel iştirakidir. Azer-
baycan sınırında devir alınan gaz hattının, TR’ de Ardahan-Pa-
sof sınırına kadar taşınmasını kapsamaktadır.

Projenin 3. Ayağı: Türkiye ayağı; TANAP (Trans Anadolu Do-
ğal Gaz Boru Hattı )  olarak adlandırılmaktadır ve projenin TR’ 
deki ana yüklenici firmaları aşağıdaki şekilde konumlanmıştır.
1. 56” Kara Kesimi Boru Hattı İnşaatı Lot 1:   
FERNAS İNŞAAT A.Ş.- Km 0 – Km 375: Ardahan/Posof/Türkgö-
zü – Erzurum/Aşkale
2.  56” Kara Kesimi Boru Hattı İnşaatı Lot 2: 
SİCİM-YÜKSEL-AKKORD ADİ ORTAKLIĞI  Km 375 -Km 825:  
Erzurum/Aşkale – Sivas/Yıldızeli
3.  56” Kara Kesimi Boru Hattı İnşaatı Lot 3: 
TEKFEN İNŞAAT ve TESİSAT A.Ş. Km 825  - Km 1334: Sivas/
Yıldızeli –Eskişehir/Seyitgazi
4. ayak: Trans Adriyatik Geçişli  Boru Hattı Projesi (TAP)  olarak 
adlandırılmaktadır. 

Projenin başlangıç noktası Türkiye Yunanistan sınırındaki Ki-
poi bölgesidir. TAP projesi, TANAP’ın Avrupa’ya devamı niteli-
ğinde olup, Yunanistan akabinde, Arnavutluk rotası ile hattın 
İtalya’ya ulaştırılmasıdır.

ARMACELL’İN “ARMASOUND ENDÜSTRİYEL SİSTEM 

EL SINIF C” UYGULAMASI

Armasound Endüstriyel Sistem EL/Sınıf C sistem çözümü, pro-
jenin kompresör istasyonlarında bulunan ve doğal gazın akış 
halinde olduğu soğuk hatlarda, teknik şartnamenin talep ettiği 
termal ve akustik yalıtımı sağlarken; entegre buhar bariyeri ve 
diğer birçok teknik özellikleri ile tehlike arz eden yoğuşma, UV, 
yağ ve agresif kimyasallar ve atmosferik koşullara karşı koruma 
sağlamaktadır.

• Denizcilik, Off-shore ve Endüstri Yapıları için Ses ve Isı Yalıtı-
mını bir arada sunan sistem çözümleridir.
• Kovansiyonel sistemlere kıyasla özellikle düşük frekanslarda 
mükemmel performans sağlarlar.
• Entegre buhar bariyeri sayesinde yalıtım özelliklerini uzun 
süre muhafaza eder ve sistemin yalıtım altı korozyonuna karşı 
korunmasında etkili görev üstlenirler.
• Kapalı hücre yapısı ile yoğuşmayı engellerler.
• Galvanik korozyona mani olurlar.
• Yalıtım kalınlığında %60’a varan oranlarda tasarruf sağlarlar.
• Tüm sistem ağırlığında %50’ye varan azalmalar sunarlar.
• Uygulama hızında %30’a varan artış sağlarlar.
• UV, yağ, agresif kimyasallar ve atmosferik koşullara karşı ko-
ruma sunarlar.
• Armacell Endüstriyel Sistem Çözümlerinin ses yalıtımı husu-
sundaki özellikleri aşağıdaki verdiğimiz standartlar dahilinde 
saygın ve bilinen laboratuvarlar tarafından ilgili testler yapılarak 
belgelenmiş ve ispatlanmıştır.
• ISO 15665 Sınıf A, B ve C ve ayrıca Shell Dep. Şartname 
No.31 uyarınca Sınıf D 
• NORSOK Standardı R-004 Sınıf 6,7,8
• ASTM E 1222



İhracatınızı 
arttırmak
istiyor 
 musunuz?

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat - Ankara 

Tel: +90 312 447 27 40 • Fax: +90 312 446 96 05

www.turkishhvacrindustry.com
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Kuzey Ankara Camii ve Kongre Merkezinin tercihi Etna oldu

Kuzey Ankara girişi – Kentsel dönüşüm 
projesi; TOKİ ve Ankara Büyükşehir 
Belediyesi öncülüğünde yürütülen bir 
kentsel dönüşüm projesidir. Proje ile 
kentin kuzey girişinde modern, insan 
odaklı ve çevre ile uyumlu konutlar 
ve sosyal yaşam alanlarının oluşturul-
ması hedeflenmektedir. Türkiye’ nin 
alanındaki en büyük kentsel dönüşüm 
projelerinden birisi olan Kuzey Ankara 
girişi-Kentsel dönüşüm projesi bünye-
sinde bulunan “Kuzey Ankara Camii ve 
Kongre Merkezi’ nde” yüksek kaliteli 
ETNA ürünleri tercih edilmiştir.
Proje kapsamında; 1 adet 3PFK-KO 
15/6-40 ve 1 adet 2PFK-KO 25/8-75 
serisi frekans kontrollü hidrofor sistem-
leri, 2 adet ecocircXL 32-120F model 

ıslak rotorlu frekans kontrollü sirkülas-
yon pompası, 47 adet EILR4 serisi kuru 
rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon 
pompaları, 4 adet EFP30 model parça-
layıcı bıçaklı atık su drenaj pompaları 
kullanılmaktadır.
Projede kullanılan EILR4 serisi inline kuru 
rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon 
pompalarında; pompa giriş-çıkış, pom-
pa gövdesi, fan(çark) döküm malzeme-
den olup, sızdırmazlık ise mekanik keçe 
(karbon-seramik) ile sağlanmaktadır. 
Estetik, ergonomik tasarıma sahip EILR4 
serisi yeni nesil sirkülasyon pompaların-
da IE2 (tercihen de IE3) motor kullanıl-
makta olup, talep edilmesi durumunda 
motor üzerine entegre frekans kontrol 
sürücülü versiyonu da mevcuttur.  

Projede kullanılan ETNA PFK-KO seri-

si frekans kontrollü hidrofor sistemleri 

ile; basınçlı su temininde talep edilen 

miktarda suyun istenilen basınçta sağ-

lanması garanti edilmiş olup, böylelikle 

kullanıcılara kesintisiz bir konfor sunul-

muştur. Yeni nesil IE2 motorlu (tercihen 

IE3) frekans kontrollü ETNA PFK-KO 

serisi hidrofor 

sistemlerinin 

kullanımı ile, 

klasik hidro-

for sistemle-

rine oranla 

işletim gider-

leri minimize 

edilmiştir. 

EILR4 serisi 

sirkülasyon

 pompası

3PFK-KO 

serisi frekans 

kontrollü 

hidrofor

Esas Holding Burda AVM projelerine Aldağ imzası
Esas Holding tarafından Balıkesir, Kırklareli ve 

Adana’da inşa edilen; 10 Burda AVM, 39 Burda 

AVM, 01 Burda AVM projelerinin iklimlendirme sis-

temlerinde ALDAĞ markası tercih edildi. 

Balıkesir, Kırklareli ve Adana’nın en prestijli AVM 

projeleri arasında yer alan BURDA  AVM’lerde kapa-

siteleri 4.000 m³/h – 44.500 m³/h arasında değişen 

72 adet klima santrali, 500 m³/h – 5.000 m³/h kapa-

site aralığında 192 adet sulu ısıtıcılı tavan tipi ısı geri 

kazanım cihazı ve 123 adet fancoil cihazı kullanıldı. 

Klima Santrallerinde yüksek verim ve minimum 

enerji tüketimi sağlayan sorption tip rotorlu ısı geri 

kazanım ve plug fanlar tercih edildi. Cihazlar, bina 

otomasyon sistemine entegre edilebilen otomasyon 

sistemi üzerinde olacak şekilde üretildi. 
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İstanbul Yeni Havalimanı’nın temelden 
çatıya yalıtımı İzocam’a emanet

Türkiye’de yalıtım sektörüne bilgi birikimi ve tecrübesi ile rehberlik eden 
İzocam, dikkatleri üzerine toplayan projelere ürün sağlamaya devam 
ediyor. İstanbul Yeni Havalimanı’nın çatı yalıtımı İzocam Camyünü, te-
mel yalıtımları İzocam Foamboard ile yapılıyor, havalandırma tesisatının 
yalıtımında ise İzocam ürünleri kullanılıyor.

Havacılıkta geleceğin kapılarını aralayacak İstanbul Yeni 
Havalimanı’nın temelden çatıya, ısıtma tesisatından havalan-
dırma kanallarına kadar yalıtıma ihtiyaç duyulan birçok alanın-
da yalıtım sektörünün öncü markası İzocam tercih edildi. 

İstanbul Yeni Havalimanı projesinin temel yalıtımında İzocam 
Foamboard ürünleri ve ısı merkezinde İzocam Camyünü ve 
Elastomerik Kauçuk Boru kullanıldı. Projenin havalandırma sis-
teminde de yine İzocam Camyünü ve Taşyünü yalıtım ürünleri 
tercih edildi. Çatı yalıtımı için 400.000 m² Camyünü Levha ve 
Camyünü Çatı Şiltesi sağlayan İzocam, projeye yoğun sevkiya-
tını sürdürüyor.

İzocam Genel Müdürü Levent Gökçe Türkiye’de inşa edilen 
en önemli projelerden biri olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda 
İzocam ürünlerinin tercih edilmesinden gurur duyduklarını 
söyledi. “İzocam olarak yalnızca konutlara değil, fabrika, okul, 
hastane, otel ve sanayi binalarına da geniş yelpazede yalıtım 
ürünleri sağlıyoruz. Türkiye’nin 52 yıllık yalıtım firması olarak 
ülkemize ve toplumumuza fayda sağlayan, nitelikli projelerde 
yer almak bizim için gurur kaynağı… Bugüne kadar ürettiği-
miz ürünlerle, ülkemizde 200 milyon ton petrole eşdeğer (TEP) 
enerji tasarrufunun gerçekleşmesinde katkıda bulunduk. Bu 

sayı 1,6 milyon depo benzine ve 80 yıllık petrol üretimimize 
eşdeğerdir. İzocam, şu anda da ürettiği ürünler ve yer aldığı 
büyük projerlerle ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam 
ediyor. Tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu-
ya çıkarılabilir kapasitesi ile 350’den fazla destinasyona uçuş 
imkanı sağlayacak olan İstanbul Yeni Havalimanı büyük bir 
yükü taşıyacak, ulusal ve uluslararası alanda ulaşıma ilerleme 
ve kolaylık getirecek çok önemli bir proje. Böyle bir projede, 
çatıda kullanılan Camyününden temelde uygulanan Foambo-
ard ürününe kadar İzocam ürünlerinin tercih edilmesi; ısıtma 
tesisatından, havalandırma kanallarında uygulanacak yalıtıma 
kadar, İzocam’ın geniş ürün yelpazesinden ve uzmanlığından 
yararlanılması bizleri son derece mutlu etti” dedi.

İstanbul Yeni Havalimanı / Proje Künyesi:

Havalimanı tipi: Sivil
Sahibi/İşleticisi: İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş. 
Hizmet verdiği şehir: İstanbul Türkiye
Yer: Arnavutköy, İstanbul, Türkiye
Proje Alanı: 76,5 milyon m²
Açılış Tarihi: 2018 yılı  (İlk Etap)
Toplam Yolcu Kapasitesi: 200 milyon (Tüm fazlar tamam-
landığında)
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Kozapark, Alarko çelik kazanlarla ısınacak

Esenyurt Cıty Center projesinin iklimlendirme sistemlerinde 
Aldağ tercih edildi

İstanbul Esenyurt’ta inşaatı süren 42’şer katlı 7 gökdelen 
bloğundan oluşan Kozapark projesinde, toplam kapasitesi 
50 MW olan 28 adet Alarko çelik kazan kullanılıyor. 3 katlı 
AVM, bir otel ve 1+1 ile 5+1 arasında değişen farklı metre-
karelerdeki 4 bin 896 lüks rezidans bölümlerinin bir arada 
olduğu proje, Alarko Carrier’ın en büyük kapasiteli uygula-
malarından biri olma özelliğini taşıyor. 

Kozapark projesindeki binalarda ısıtma ve sıcak kulla-
nım suyu temini için, Alarko tarafından üretilen 26 adet 
CGS 3-1500 (1.500.000 kcal/saat) ve 2 adet CGS 3-1750 
(1.750.000 kcal/saat) üç geçişli sıcak su kazanları tercih 
edildi. Kazanların çatıya yerleştirilmesiyle, baca ve tesisat 
maliyeti en aza indirilirken cihazların yüksek basınçtan ko-

runması mümkün oldu. Dairelerdeki ısıtma tesisatını yüksek 

basınçtan korumak için de ısıtma sistemi belirli katlarda çelik 

plakalı eşanjörlerle birbirinden ayrıldı. Mevsim geçişlerinde 

düşen kapasiteyi karşılamak ve acil durumlarda yedekli çalış-

mayı sağlamak amacıyla her blokta, 2’şer kazan dairesinde 

4 kazanla kaskad sistem kuruldu. Modülasyonlu brülörler, 

binanın değişken ısı yüküne (değişken ısı enerjisi ihtiyacına) 

verimli ve konforlu şekilde cevap verilmesini sağladı.

Yüksek verim değerleri ve uzun ömürleriyle öne çıkan Alarko 

CGS tip çelik kazanlar, tasarım ve üretim teknikleriyle hem 

Avrupa hem de ulusal normlara uygun üretiliyor. Büyük ha-

cimli yanma odası ve maksimize edilen ısı transfer yüzeyle-

riyle kazan verimi ve suya aktarılan enerji en yüksek seviyeye 

çıkıyor. Kazanların verim değerleri maksimuma çıkarken, gaz 

ve su tarafı dirençleriyle bekleme kayıpları minimum değer-

lerde gerçekleşiyor. Kozapark projesinde de kullanılan üç 

geçişli kazanlarda  yanma gazları, yanma odasını, iki geçiş-

li kazanlara kıyasla daha kısa yoldan, daha kısa sürede ve 

daha düşük sıcaklıkta terk ediyor. Böylece atmosfere daha 

düşük azot oksit salınıyor. Kazanlarda kullanılan ekopanel 

kaskad çalışmaya imkân verirken kazanın ömrünü uzatıp 

daha tasarruflu bir kullanım sağlıyor. Ekopanel kendisine 

bağlı sensörlerle dış havayı sürekli kontrol ediyor; hava so-

ğuksa kazanın su sıcaklığını yükseltiyor, hava sıcaksa düşü-

rüyor. Haftalık döngülü programlama sayesinde kazan suyu 

sıcaklığının gereksiz yere yüksek tutulması önleniyor. Ayrıca 

ekopanel, gerekli ekipmanlara komuta ederek, kazan içinde 

yoğuşma olmasını engelliyor.

Türkiye’de ilk kez tüm birimleri tek çatı altında toplayarak in-
sanların resmi kurumlar arasında zaman kaybetmesini önle-
mek isteyen Esenyurt Belediyesi, gerçekleştirilen City Center 
Esenyurt projesi ile hizmet ve alışveriş konseptini bir araya 
getiriyor. Esenyurt Belediyesi ve Özyurt İnşaat tarafından 195 
bin m² kullanım alanı üzerine inşa edilen City Center projesi 
; Esenyurt Belediye binası, tüm kamu birimleri, AVM, ticaret 
merkezi ve farklı büyüklüklerdeki ofislerden oluşuyor. 
City Center Residence ve Home Ofis projesinin iklimlendirme 
sistemlerinde ALDAĞ markalı cihazlar tercih edildi. Projede 
hava debisi 5.000 ile 38.000 m³/h arasında değişen 13 adet 
Klima Santrali ve hava debisi 13.500  ile  41.000 m³/h arasın-
da değişen 8 adet mutfak aspiratörü kullanıldı. Klima Santral-
leri yerleştirileceği alana uygun olarak yatık tipte dizayn edildi. 
Santrallerin servis kapakları da projeye uygun olarak tasar-
landı. Klima Santrallerinin verimliliği açısından ısı geri kaza-
nım kullanıldı. Mutfak havalandırması için üretilen santraller, 
özel silindirik yapıda granüllü karbon filtreli olarak imal edildi.  
Proje kapsamında inşa edilen Esenyurt Belediye binasında da 

hava debisi 5.000 İle 27.000  m³/h arasında değişen 7 adet 

ısı geri kazanımlı klima santrali, 291 adet dört yöne üflemeli 

fancoil, 15 adet yüksek basınçlı fancoil, 25 adet tavan tipi 

ısı geri kazanım cihazı, 17 adet kanal tipi fan, 5 adet hücreli 

aspiratör ve 4 adet  hava soğutmalı soğutma grubu kullanıldı.
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Maidan Tower, Dunham-Bush su soğutmalı gruplar ve Decsa 
Soğutma Kuleleri ile iklimlendiriliyor

Londra’da gerçekleşen Avrupa Gay-

rimenkul Ödülleri’nde “ En İyi Ofis 

Projesi” ödülünü kazanan Maidan 

Tower ısıtma-soğutma sistemleri için, 

Dunham-Bush marka su soğutmalı 

konderserli VFD vidalı kompresörlü ci-

hazlar ile Decsa marka kapalı tip aksiyel 

fanlı soğutma kulelerini tercih etti.

Ankara’nın ana arterleriyle çevrelenmiş 

olan ve Eskişehir Yolu, Bilkent kavşa-

ğında yer alan Maidan Tower’da top-

lam soğutma kapasitesi 7.500 kW olan 

4 adet seri bağlı Dunham-Bush marka 

su soğutmalı konderserli VFD vidalı 

kompresörlü cihaz kullanılıyor. Proje, 

Türkiye’nin ilk seri bağlı chiller uygu-

lamalarından biri olarak dikkat çekiyor. 

Sistemdeki soğutma gruplarının seri 

bağlanmasıyla giriş-çıkış suyu arası sı-

caklık farkı yükseltilerek pompa debile-

ri düşürülür ve pompanın hem yatırım 

hem de işletme maliyetleri düşer. Bu sa-

yede sistemin harcadığı enerji de yük-

sek oranda enerji tasarrufu elde edilir. 

Dunham-Bush marka soğutma grupları 

ile tam yükte COP değeri minimum 6,9 

ve kısmi yüklerde NPLV değeri 10 ol-

maktadır. Ayrıca projede toplam 8,700 

kW soğutma kapasitesine sahip 8 adet 

tam kapalı tip aksiyel fanlı Decsa marka 

soğutma kuleleri de kullanılıyor. Decsa 

Kapalı Tip Soğutma Kulesi modellerin-

de işletme anında yüksek enerji tasar-

rufu sağlayabilen kuru soğutma ( free-

cooling) teknolojisi bulunuyor.

Ege Grup yapı imzasını taşıyan Mai-

dan Tower toplam 22.435 m² alanda, 

6.000 m²’lik meydanının etrafında ko-

numlanan ofis, home-ofis ve mağaza-

ların yer aldığı 4 bloktan oluşuyor.

Dunham-Bush yüksek verimli vidalı so-

ğutma sistemleriyle oteller, iş merkez-

leri, fabrikalar gibi birçok geniş hacimli 

mekânın iklimlendirilmesinde tercih 

ediliyor.

Venco fanlar, Skyland İstanbul Projesinde
Toplam 500.000 m²’lik inşaat alanı ile İstanbul’un en büyük, 
en yüksek ve değerli projelerinden biri olan Skyland İstanbul 
projesinin jet fanlı otopark havalandırma ve duman egzoz sis-
temi IMCO tarafından temin edildi.

Skyland İstanbul, Seyrantepe TT Arena’nın yanında, üç kule 
ve bu kuleleri birleştiren meydandan oluşan mimarisiyle, rezi-
dans, ofis ve konsept AVM’den oluşan karma bir proje.

Proje toplam alanı 170.000 m² olan 12 katlı kapalı otoparka 
sahiptir. Kapalı otoparklarının günlük havalandırması ve olası 
bir yangın anında oluşacak dumanın tahliyesi, VENCO marka 
jet fanlar ve aksiyal duman egzoz fanları ile yapılacaktır.

Projede tek ve çift yönlü olmak üzere 270 adet jet fan ve top-

lam debisi 1.930.000 m³/h olan aksiyal fanlar kullanılacaktır. 

Jet fan ve duman egzoz fanlarının tamamı EN 12101-3 stan-

dardına uygun F300 sınıfında sertifikalıdır.
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Erzurum Sağlık Kampüsü’nün 
kararı; Flexiva Sky serisi 
Esnek Hava Kanalları

Türkiye’nin doğusundaki en büyük sağlık kompleksi olan Erzu-
rum Sağlık Kampüsü, toplam 550,000 m2’lik oldukça geniş bir 
alana yayılmış, 1.500 yatak kapasiteli hastane binaları ve yar-
dımcı sağlık birimlerinden oluşuyor.
Toplam kapalı alanı 190,000 m2 olan kampüste Jinekoloji, Ka-
dın Hastalıkları ve Doğumevi Hastanesi (300 yataklı), Onkoloji 
Hastanesi (150 yatak), Göğüs Hastalıkları Hastanesi (150 yatak-
lı) ve Kardiyovasküler Hastanesi (150 yatak) bulunuyor.
Erzurum Sağlık Kampüsü, Flexiva’nın TS EN 13180 Standartla-
rına uygun olarak üretilen, yangına karşı alev iletmez nitelikte 
olan ve hava sızdırmayan SKY serisi esnek hava kanallarını ter-
cih etti. İç ve dış yüzeyinde lamineli alüminyum folyo ve yük-
sek gerilimli çelik telden üretilen SKY Serisi, yangın esnasında 
zehirli gaz çıkışına sebep olmaması ve darbelere karşı dirençli 
oluşu gibi özellikleri ile yurt içi ve yurtdışı pazarlarda yoğun ilgi 
görüyor.

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NİN TERCİHİ; 

FLEXİVA AİR SERİSİ ESNEK HAVA KANALLARI

240 milyon TL tutarındaki maliyeti ile İzmir ilinde yapılan en 
büyük devlet projelerinden biri olan İzmir Bölge Adliye Mah-
kemesi binası projesi, Ege bölgesinin de en büyük Bölge Adli-
ye Mahkeme binası oldu. Bu projede Flexiva’nın Air Serisi es-
nek hava kanalları kullanıldı. Dış yüzeyi alüminyum folyodan, 
iç yüzeyi metalize ve yüksek gerilimli çelik tellerden üretilen 
Flexiva Air serisi, kalite ve fiyatı ideal biçimde optimize eden, 
rekabetçi bir ürün olarak tanınıyor. TS EN 13180 Standart-
larına uygun olarak üretilen Flexiva Air serisinin hava sızdır-
mazlığı, yırtılma ve darbelere karşı dirençli oluşu; diğer tercih 
nedenleri arasında sayılıyor. 

Özel Bursa Hayat Hastanesi’nin hava kalitesi Aldağ güvencesinde
Bursa Elmasbahçeler’de 18.500 m² kul-
lanım alanı üzerine inşa edilen Özel Bursa 
Hayat Hastanesi’nin, Bursa’daki yoğun 
bakım yatağı açığına büyük katkı sağla-
ması hedefleniyor. 90 hasta ve 60 yoğun 
bakım yatağından oluşacak hastanede, 
göz hastalıklarından beyin cerrahisine, 
kalp damar cerrahisinden tam donanımlı 
acil servis kliniğine ve travma merkezine 
kadar tüm birimlerin akıllı bina sistemiyle 
hizmet vermesi planlanıyor. 
150 yatak kapasiteli Özel Bursa Hayat 
Hastanesi’nin iklimlendirme sistemlerin-
de ALDAĞ markalı cihazlar tercih edildi. 

Projede hava debisi 2100 ile 9300 m³/h 
arasında değişen 8 adet plakalı ısı geri 
kazanımlı Hijyenik Klima Santrali, hava 
debisi 5400 ile 17250 m³/h arasında de-
ğişen 10 adet rotorlu ısı geri kazanımlı 
Klima Santrali,  bir adet 7700 m³/h  hava 
debili % 100 Taze Havalı Klima Santra-
li, bir adet 750 m³/h  hava debili Sığınak 
Havalandırma Santrali, 292 adet EC fanlı 
4 Borulu Gizli Tavan Tipi Fan Coil ve 100 
Adet 4 Borulu 4 Yöne Üflemeli Fan Coil 
cihazı kullanıldı. 
Özel Bursa Hayat Hastanesi’nin 2017 yılı 
sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

Ankara Etimesgut Hastanesi Ekin Endüstriyel MIT markasını tercih etti
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 158.500 metrekarelik arazi 
içerisinde konumlanmış, Ankara Etimesgut devlet hastane-
sinin ısıtma soğutma projesine Ekin Endüstriyel “MIT” mar-
kası katıldı.
250 Yataklı kapasitesi ile hizmet veren devlet hastanesinde 
“MIT” plakalı eşanjörleri ve boylerleri kullanılarak ısıtma so-
ğutma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Üretim kapasitesi, inovatif tasarımları, mühendislik hizmet-
leri, satış öncesi ve sonrası müşteri odaklı  yaklaşımı ile bir 
çok projede  yer alan Ekin Endüstriyel ‘’MIT’’ ürünleri , dev 
projelere imza atarak Türkiye’de Isıtma soğutma alanlarında 
ileri teknoloji prensibiyle çözüm sunmayı hedefliyor.
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İmbat hassas kontrollü klima

Günümüzde her ölçümün ve işleyişin mükemmel olması için 
çok çalışılsa da, gözle görülmeyen ve hissedilemeyen bazı 
etkenler bu mükemmel işleyiş için sorun oluştururlar. İnsan-
lar tarafından hissedilemeyen bu etkenler ancak bir maki-
nenin kusursuz yaklaşımıyla yakalanabilir. En ufak farklılıkta 
büyük sonuçlar doğurabilen sıcaklık ve nem farkı bunlardan 
biridir. Özellikle hassas ölçümlerin yapıldığı laboratuarlar, 
bilgilerin depolandığı, önemli belge ve eserlerin muhafaza 
edildiği müzeler, arşiv odaları, veri merkezleri, UPS odala-
rı gibi mekanların hassas iklimlendirilmesi, en ufak hatanın 
büyük bir bilgi kaybı ve maliyetle sonuçlanması nedeniyle 
hayati önem taşır.

Veri merkezleri, sistem odaları, müzeler, arşivler, laboratu-
varlar, UPS ve pano odaları, elektrik&elektronik ekipman 
odaları, bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri gibi ma-
haller insan konforunun ihtiyacından daha farklı tasarım ve 
iklimlendirme kriterlerine sahiptirler.

Çalıştıkları süre boyunca bulundukları alana ısı yayan bu cihaz 
ve sistemlerde, doğru soğutma sağlanmaması halinde artan 
ısınma, veri kaybına ve sistemin kısa sürede ömrünü tüketme-
sine neden olur. Karşımıza çıkan diğer bir faktör olarak, nem 
miktarında artış, elektronik cihazlarda oksitlenmeye bağlı ka-
yıplar yaratır.

Bu sistemler, yoğun ısı üretimi oluşturan ısı kaynaklarını model-
leyen ısı kazancı hesabı yapılarak; hassas ve değişken ihtiyaç-
lara göre programlanarak, devamlılığı garantili olacak şekilde 
soğutulmalı ve istenen ısıl şartlarda faaliyet göstermesi sağlan-
malıdır.

Hassas kontrollü klimalar, bu tür mahaller için gerekli sıcaklık 
ve nem kontrolünü sağlamaya yarayan iklimlendirme cihazla-
rıdır. Yılda 365 gün ve 24 saat çalışma esasına göre tasarlanan 
hassas kontrollü klima cihazları, gerekli sıcaklık, nem ve filt-
rasyonu sağlayarak elektronik ekipmanın çalışma ömrünü ve 
verimliliğini üst düzeye çıkarır.

-

• Hassas klimalar, sabit sıcaklık ve nemde çalışabilen, gerekti-
ğinde nem alabilen yüksek kapasite ve debiye sahip cihazlar-
dır. Duyulur ısı oranları konfor için üretilen cihazlardan farklı 
olarak 0,9-1 arasındadır.
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• Hassas klima cihazları iki ana üniteden; evaporatör (iç ünite) 
ve kondenserden (dış ünite) oluşur. İki ünite arasında soğu-
tucu akışkan özelliği sağlayan ozon dostu R410A ve R407C 
gibi yeni nesil gazlar kullanılır.

• Belli tolerans aralıklarında nem ve sıcaklığı birlikte sağlayan 
bir tasarıma sahiptirler. Örneğin sistem odalarında önerilen 
sıcaklık aralığı 20 ila 22 °C, relatif nem ise % 50-55 RH ara-
lığındadır. Tekstil laboratuvarlarında ise istenen relatif nem 
oranı %60-80 RH aralığındadır.

• Sıcaklık +/- 1 °C ve nem +/- %5 RH toleranslarında sabitlene-
bilmektedir. İnternet üzerinden izlenebilme ve bina otomas-
yon sistemlerine bağlanabilme özellikleri, sistemin uzaktan 
izlenebilmesini mümkün kılar.

• Hassas klimalar, -30 °C ve +45 °C sıcaklık aralığında rahat-
lıkla çalışabilir.

• Hassas klima ile iklimlendirilecek mahallerin, ısı değişiklikle-
rini içeriye ve dışarıya hissettirmeyecek malzemeler ile yapıl-
ması sağlanmalıdır.

• Hassas kontrollü klimalar için önemli kriterler; optimum so-
ğutma yükü ve kurulu güç, ilk yatırım maliyeti ve işletme 
maliyeti, homojen sıcaklık ve nem oranının sağlanması için 
yüksek ısı kaynaklarının mahal içinde homojen dağılımının 
sağlanmasıdır.

• Kapasite tayininin, hassas iklimlendirme yapılacak olan ma-
halin ölçülerine göre değil; ortamdaki ısı yüküne göre ya-
pılması ve ortamda bulunan cihazların ısı yüklerinin doğru 
belirlenmesi gerekir.

• İklimlendirilen ortama uygun cihaz kapasitesi belirlendikten 
sonra, doğru kapasitede cihaz seçilmeli ve homojen hava sir-
külasyonunu sağlayacak hava dağıtım sistemi tasarlanmalıdır.

• İklimlendirilecek alan ve cihaz seçimi, işletmenin ileriye dö-
nük büyüme beklentileri göz önünde bulundurularak yapıl-
malıdır.

• Hassas kontrollü iklimlendirme sistemleri yedekli olarak plan-
lanmalı, herhangi bir arıza durumunda yedek klimanın dev-
reye girmesi sağlanmalıdır.

• Cihazlar, elektrik kesintilerinden sonra, önceki set edilen de-
ğerde tekrar çalışacak özellikte olmalıdır.

• Cihazların, elektromanyetik dalga yaymaması ve çevredeki 
elektronik cihazlara zarar vermemesi önemlidir. 

• Konfor uygulamalarında olduğu gibi hassas kontrollü iklim-
lendirme sistemlerinde de en büyük tüketim soğutma es-
nasında gerçekleşir. İşletme maliyeti düşük, yüksek verimli 
cihazlar avantaj sağlar.

• Cihazlarda; fanların EC plug tip, genleşme vanalarının elekt-
ronik sürücülü,  kompresörlerin DC Inverter teknolojisine sa-
hip olmaları önemlidir. Gelişmiş bir mikroprosesör ile kontrol 
edilmeleri, alçak ve yüksek basınç değerlerine doğrudan 
müdahale etme imkanı tanıması, yüksek enerji tasarrufu 
sağlaması ve zorlu çalışma koşullarında süreklilik sağlaması 
gerekir.

• Sistem tasarımında serbest soğutma (free-cooling) altyapısı, 
cihazın tasarım aşamasında düşünülmeli ve enerji tasarrufu 
sağlanmalıdır.

• İç ünite ile dış ünite arasındaki mesafe; performansı etki-
lemeyecek uzaklıkta, akışkan hızına ve yağ geri dönüşüne 
uygun çaplarda ve standartlarda, gerekli emniyet tertibatları 
ile tesis edilmelidir.  

• Mahallerin inşai ve altyapılarına paralel olarak üfleme me-
todları seçilmelidir.

• Şartlandırılmış havanın homojen dağılımı ve dağıtım sistemi 
hassas iklimlendirmede çok önemlidir.

• Sistem odasının has-
sas kontrollü iklimlen-
dirme çözümlerinde, 
soğuk hava koridor-
ları için mümkün-
se minimum 30 cm 
yükseltilmiş döşeme 
uygulanmalı, hassas 
kontrollü iklimlendir-
me cihazının önden 
veya üstten emiş, dö-
şeme altından üfleme 
modeli seçilmelidir. Bu 
şekilde döşeme altına 
üflenen soğuk hava, 
menfezler vasıtası ile 
soğutmayı verimli ola-
rak sağlayacaktır.

• Yapılacak döşemele-
rin antistatik özellikli, 
min. 30 dakika yangın 
dayanımı olan, üstün-
deki kabinet ve dona-
nım ağırlığını karşıla-
yacak mukavemette 
olması sağlanmalıdır.

• Cihazların periyodik 
bakımlarının düzenli 
olarak yapılması sağ-
lanmalıdır. Doğru ve 
periyodik olarak yapılan bakımlar, sistemin daha verimli ça-
lışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri, 1998 yılından bu 
yana, 6 ila 220 kW arası soğutma kapasitesine sahip hassas 
kontrollü klima cihazlarının üretimini gerçekleştirmektedir. Seç-
kin referansları ile en çok satılan yerli üretici marka durumun-
dadır.

İmbat hassas kontrollü klimalar, mahal sıcaklığını +/- 1 oC ve 
ortam bağıl nemini +/-%2 RH tolerans hassasiyetinde sabit tu-
tabilme özelliğine sahiptir.

EC plug fanlar ve isteğe bağlı olarak DC Inverter kompresör 
opsiyonları ile yüksek enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Çift kompresörlü modellerde asimetrik soğutma devresi ile iki 
farklı kapasitedeki kompresör, üç farklı kademede çalıştırılarak 
kısmi yüklerde de yüksek verime ulaşılmaktadır. Bunun yanı sıra 
kompresörlerin devreye girip çıkma sayıları düşmekte ve ömür-
leri uzamaktadır. 

İmbat hassas kontrollü klimalar, yüksek duyulur ısı oranı ile 
mahalin ihtiyacı olan yüke doğru cevap vermekte ve minimum 
işletme maliyeti sağlamaktadır.

İmbat hassas kontrollü klimaların gelişmiş mikroişlemci kontrol 
paneli, günlük ve haftalık olarak programlama imkanı sunmak-
tadır. Tam otomatik çalışma özelliği ve İmbat tarafından gelişti-
rilen özel yazılım ile cihazların soğutma, ısıtma, nemlendirme, 
nem alma ve filtrasyon fonksiyonları kontrol edilerek istenen 
hassas ortam şartları kolaylıkla sağlanmaktadır.
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İmbat hassas kontrollü klimalar, ozon tüketim katsayısı sıfır 
olan çevre dostu R-410a ve R-407c soğutucu akışkan opsiyon-
ları ile hava soğutmalı veya su soğutmalı kondenserli olarak 
üretilmektedir. 

İmbat hassas kontrollü klimalar, direkt genleşmeli olarak üreti-
lebildiği gibi soğuk su serpantinli veya direkt genleşmeli+soğuk 
su serpantinli olarak da üretilebilmektedir.

Uzaktan kumanda ve cihaz kontrol sistemi, bina yönetim sis-
temlerine bağlanma imkanı sunmaktadır. Cihaz üzerinden gö-
rülebilen sıcaklık, nem gibi tüm değerler ile filtre kirliliği, hava 
akışının engellenmesi ve oluşabilecek diğer arızalar uzaktan 
kumanda ve kontrol edilebilmektedir.

Yedekli ve eş yaşlandırmalı sistemlerle, uzun ömür sağlanmak-
ta ve garanti sonrası düşük bakım maliyeti avantajı sunulmak-
tadır.

Müşteri ve mahal ihtiyacına göre geniş bir aralıkta tasarlanmış 
olan İmbat hassas kontrollü klimalar; alttan, önden veya üstten 
üfleme ve emişli olarak üretilmektedir.

İmbat hassas kontrollü klimalarda, dış hava koşullarına göre 
gerektiğinde kısmen veya %100 taze hava ile free-cooling 
yapılarak minimum enerji sarfiyatı sağlanmaktadır. Düşük dış 
hava koşullarına uygun cihaz modelleriyle -45oC’de bile iste-
nen mahal şartlarına ulaşılabilmektedir.

Hassas kontrollü klimaları ve tüm ürün gruplarıyla İmbat İk-
limlendirme ve Soğutma Sistemleri, yer aldığı her projeye en 
doğru çözümü sunmak için çalışmaktadır. 26 yıllık deneyimi, 
bilgisi ve Ar-Ge odaklı mühendislik yaklaşımıyla verimliliği ve 
enerji tasarrufu yüksek ürünler tasarlamakta; ürünlerini 40’a 
yakın ülkeye sunmaktadır.

ȘEMATİK RESİM- KONDENSER ȘEKİLLERİ 

ȘEMATİK RESİM- SOĞUTMA ȘEKİLLERİ 
ȘEMATİK RESİM- HAVA AKIȘ ȘEKİLLERİ 
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Neden Isı Pompası?
Isı pompası cihazları çok farklı kapasitelerde mevcut olup, her 
boyuttaki bina için ısıtma, soğutma ve sıcak su imkanı sağ-
lar. Isı pompaları bunu yaparken doğadaki enerjiden (dış hava, 
toprak, deniz, yeraltı suyu gibi) faydalanarak çalıştığından çok 
daha az enerji harcar. Her boyutta bina için tasarlanabilir. Ge-
lişen teknoloji sayesinde, doğru kurgulanıp seçildiğinde, -20c 
dış hava koşullarında dahi verimli ısıtma ve sıcak su sağlayabilir. 
Her tip bina için, soğutma grubu ile soğutup kazan ile ısıtmak 
yerine tek bir ısı pompası ile ısıtıp soğutmak, tüm Dünya da 
gittikçe artan bir uygulamadır.  Isı pompaları deniz ve yer altı 
suyu, ya da toprak kaynaklı olarak kurgulanabildiklerinde çok 
daha yüksek oranda verim sağlayabilirler. Bu konuda Türkiye’de 
her tip uygulamanın yapılmış çalışan örnekleri bulunmaktadır.
Enerji Verimliliği: Ayrı kazan ve soğutma cihazı yerine tek bir 
cihaz olarak çalıştığında toplam harcadığı enerji daha azdır. 
AVM’lerde her mağaza için ayrı cihaz kullanıldığında cihazlar 
arasında ısı geri kazanımı sağlar. % 100 taze hava çözümlerin-
de çok yüksek verimlilikte çalışır. Sıcak su üretiminde özellikle 
ılık havalarda çok yüksek verimde çalışır.

Mimaride Esneklik: Farklı üniteler-
de çok geniş bir iç ünite seçeneği 
olduğundan, her mekana uygun 
bir iç ünite tipi mevcuttur. Mimari 
ihtiyaca uygun olarak kolayca uy-

gulanabilir. 

Doğru sistem kurulumu ile her kullanıcı bağımsız olarak ısıtma 
ve soğutma yapabilir. 
Düşük Yatırım ve Bakım Maliyeti: Yatırımcı açısından değer-
lendirildiğinde ise ana cihazların kullanıcılar tarafından alınıyor 
olması mekanik olarak ilk yatırımda %50’nin üzerinde tasarruf, 
satış ve kiralamada da avantaj sağlar. Uzun ömürlü düşük ba-
kım maliyetine sahip sistemlerdir.
Güvenilir Teknoloji: Türkiye ve Dünya’da denenmiş ve uzun 
yıllardır kullanılan bir teknolojidir. Türkiye’de toprak kaynaklı, 
deniz ve göl kaynaklı, yer altı suyu ile çalışan birçok uygulama 
mevcuttur. Hatta Avrupa’nın en büyük yer altı suyu kaynaklı 
uygulaması, Avrupa’nın 5. büyük toprak kaynaklı uygulaması 
ve Avrupa’nın en büyük deniz kaynaklı uygulamalarından bir 
kısmı Türkiye’de çalışmaktadır.
Geniş Cihaz Seçim İmkanı; Isı pompası, tek bir cihaz tipi değil-
dir. 1 kw kapasiteden 10,000 kw kapasitelere kadar çok fark-
lı tipte ve boyutta birçok farklı ısı pompası cihazı mevcuttur. 
Önemli olan her tip bina için uygun ısı pompası sistem ve mo-
dellerinin seçilerek uygulanmasıdır. En çok kullanılan cihazlar-
dan bir kısmı şunlardır;

VRF ısı pompaları : Mitsubishi Heavy,  yeni KXZ  Serisi
Değişken üfleme sıcaklığı kontrolü ile %34’e varan enerji ta-
sarrufu ve optimize edilmiş kompresör motor dizaynı ile yüksek 
verim sağlıyor. Yeni su soğutmalı KXZW serisi ise yüksek katlı 
binalar için enerji verimliliği yüksek klima çözümleri sunuyor.

Paket Klima ısı pompaları : LENNOX, yeni ENERGY Serisi
Frekans kontrollü kompresör teknolojisini kullanan LENNOX 
yeni “ENERGY” serisi paket klima üniteleri, Eurovent A sınıfı 
enerji verimliliğine sahiptir. Tek bir paket cihaz ile tüm soğut-
ma, ısıtma, havalandırma ve filtrasyon ihtiyacına çözüm sunar.

Su ve Toprak kaynaklı ısı pompaları : Climate Master,  
Tranquility serisi
Amerikan ARI standart sertifikasına sahip Climate Master ısı 
pompaları, özellikle AVM lerde yüksek verimde çözümler sağ-
lamaktadır.

DUNHAM BUSH WCFX-V su soğutmalı vidalı soğutma grupları
DUNHAM-BUSH’ un  dik tip vidalı fre-
kans kontrollü kompresör teknolojisinin 
en yeni ürünü olarak yüksek performans 
sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir. Dik 
vidalı kompresör teknolojisinin sağladı-
ğı düzenli gaz akışı  ve dengeli bir Tork 
üretimi ile  cihazda tamamiyle titreşimsiz 
bir çalışma sağlanmıştır. Çoklu kompre-
sör teknolojisi ile hem kapasite de ye-
dekleme, hem de kısmi yüklerde yüksek 
verime ulaşılmıştır. WCFX-V serisi AHRI 
550/590 sertifikasına sahip olup, ASHRE 
90.1 standartlarına uygun enerji verimli-
liğine göre dizayn edilmiştir. WCFX-V  so-
ğutma grupları son derece küçük taban 
alanına sahip olduğundan çok kolaylıkla 
kazan daierelerine monte edilebilir. Özel-

likle değişim projeleri için idealdir.
Form Şirketler Grubu’nun Dunham-Bush 
soğutma gruplarının kullanıldığı Capitol 
AVM, Saadet Gıda,  Merit Otel (Kıbrıs), 
Dedeman Park Hotel, Ragnum Carya 
Golf Resort Hotel, Kaya Select Golf Hotel 
gibi birçok önemli referansı bulunuyor.

Özellikler

• Vidalı kompresörler ile 2.650 kW 
 kapasiteye kadar tek grup imkanı
• Taşmalı evaporatör  - DX evaporatöre  
 göre çok daha  yüksek  verimlilik
• Geliştirilmiş  yağ yönetim mantığı
• Yatay tip kompresörlere göre %20  
 daha uzun çalışma ömrü
• Yeni teknoloji Vision 2020i kontrol  

 

paneli, elektronik 
expansion valve

• Kısmi yüklerde yüksek verimlilik için  
 evaporatör yüzeyinin aksimum kullanımı
• DUNHAM BUSH  Ice-Cell buz depolama 
 sistemleri ile çalışabilme özelliği
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FesKlima mekanlarınızı yüksek verimle ekonomik serinletiyor

Klima sektöründe 52 yıllık Form Şirketler Grubu güvencesiy-

le üretilen FesKlima Evaporatif soğutma üniteleri, Türkiye’de 

1,000’den fazla açık ve kapalı mekanda düşük yatırım ma-

liyeti ve minimum enerjiyle maksimum serinletme sağlıyor.

Form Şirketler Grubu içerisinde yer alan Form Endüstri Te-
sisleri San. A.Ş’nin İzmir’deki fabrikasında üretilen FesKlima 
üniteleri, kompresör ve soğutma gazı olmadan sağladığı se-
rinletme sayesinde fabrikalar, tekstil atölyeleri, iplik ve plastik 
enjeksiyon fabrikaları, dökümhaneler, sanayi mutfakları, ter-
saneler, çadırlar, düğün salonları, depolar gibi yoğun çalışılan 
mekanlardaki iş verimliliğinde artış sağlar. 

Nasıl Çalışır?

Bir fan vasıtasıyla dışarıdan alınan hava, küçük bir pompa ile 
ıslak tutulan petek yüzeyinden geçirilir. Hava ile suyun tema-
sı sonucu, su buharlaşarak havadan ısı alır ve havanın sıcak-
lığı düşer. Soğutulmuş hava, fan vasıtasıyla mekana iletilir.

Neden FesKlima?

• Hızlı montaj, direk üfleme veya kanallı montaj olanağı
• Munters Celdek Soğutma petekleri ile yüksek verim ve 
 uzun ömür
• Filtre edilmiş %100 taze hava ile yüksek konfor
• Düşük enerji tüketimi (1,1 kW), soğutma gazı ve atık
 madde olmadığından çevre dostu
• Paslanmaz çelik ve plastik dış gövde alternatifleriyle 
 uzun ömürlü.

Troke Duman Tahliye Sistemleri
Form’un İzmir Pancar Organize Sana-

yi Bölgesi’ndeki fabrikasında ürettiği 

Troke Duman Tahliye Kapakları, Tür-

kiye’deki ilk yerli CE Sertifikalı duman 

tahliye kapağı olma özelliği taşıyor.

Troke pnömatik duman tahliye kapa-

ğının yapısı “nanojel dolgulu” polikar-

bon olduğundan ısı iletimi düşüktür. 

Bu özelliği ile iklimlendirme sistemine 

ek yük getirmez. Güneşin olumsuz et-

kilerini binaya yansıtmaz. 

EN12101-2 sertifikalı ilk ve tek Türk Malı 

duman tahliye kapağı TROKE, endüstri-

yel tesisler, lojistik depolar, ticari binalar, 

turizm tesisleri, kültür ve spor merkez-

leri için yangınlara karşı güvenli, mimari 

açıdan da estetik çözümler sunar. 

Özellikleri:

• EN12101-2 standartlarına uygun 

 CE belgelidir.

• Yangın durumunda 1400  veya 1650   

 açıyla açılına tek kanatlı kapak sistemidir.

• Tetikleme ünitesi teknolojisi 

 pnömatik (silindir) veya elektrik 

 (24V piston) olabilir.

• Günlük havalandırma için 230 V veya 
 24V elektrikli piston takılabilir.
• Opak polikarbonat veya aerojel 
 dolgulu paneller kullanıldığında doğal 
 aydınlatma sağlanır. (Çatıdan yapılan 
 doğal aydınlatma, yan cephelerden 
 sağlanana göre beş kat daha etkilidir.)
• Tüm profiller yüksek mukavemetli 
 extrude alüminyum malzemeden oluşur.
• Ağırlığa ve darbelere dayanıklılığı 
 sertifikalarla kanıtlanmıştır.
• Yapının rengine uyum sağlayabilmesi 
 için istenilen RAL kodunda boyalı 

 olarak imal edilebilir.

• Düşük bakım maliyetine sahiptir.

• Ürünler hiçbir zararlı madde içermez 

 ve geri dönüştürülebilir.

• Sistem kendinden su drenajı sağlar 

 (self drenaj). Kapakların dışında hiçbir 

 silikon conta vb. sızdırmazlık elemanları 

 bulunmaz. Bu sayede güneşten 

 etkilenecek hiçbir sızdırmaz eleman 

 malzemesi yoktur.

• 2 x 3 metreye kadar olan ölçülerde 

 üretilebilir.
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Sağlık, estetik ve performansın bulușma noktası
Vaillant, 140 yılı așkın tecrübesi ile ısıtma ve soğutma sektöründe ye-
nilikler yapmaya ve bu yenilikleri de tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de 
tüketicileriyle bulușturmaya devam ediyor.

Vaillant’ın VAI-6 inverter split klima cihazları; hem estetik, hem 
performans, hem de sağlık açısından klima sektörüne yeni bir 
soluk getirdi. Vaillant bireysel klima sistemlerinin yanı sıra mer-
kezi klima sistemlerinde bu yıl yeni nesil VVS 5 VRF sistemlerini 
piyasaya sundu. VVS5 VRF Sistemler tek bir dış ünite sistemine 
bağlanabilen 80 iç ünite ile küçük bir daireden yüksek binalara 
kadar çözüm olanağı sağlayan esnek bir ürün gamı ile tüketicile-
re Vaillant konforunu yaşatıyor. VVS5 VRF sistemleri DC Inverter 
teknolojisini kullanarak gerek soğutmada gerekse ısıtmada çok 
yüksek verimlilik değerlerine ulaşmaktadır. Bütün ürün gamında 
Full-Inverter kompresörler kullanılmaktadır.
‘Vaillant VAI-6 model inverter split klima cihazları; aktif güç kont-
rollü DC inverter teknolojisi ile maksimum enerji tasarrufu sağlar-
ken, düşük ses seviyesi, modern çizgileri ve yüksek SCOP ve SEER 
değerleri ile sınıfındaki diğer cihazlara göre farklı bir noktada yer 
almaktadır. Sahip olduğu verimli ürün sertifikası (ErP’ye uygun) 
ile 2014 yılında yürürlüğe giren yeni enerji verimlilik direktiflere 
uygundur. (SCOP ve SEER; sezonsal performans katsayılarıdır, 
yüksek olması; harcadığınız enerjiye göre yüksek verim aldığınızın 
göstergesidir.)’ 
Vaillant Inverter klimalar, cihaz kumandası üzerinden tek tuş ile 
aktive edilen X-FAN temizleme fonksiyonu ile ünite içinde nem 
ve tozdan oluşan ve kötü kokuya sebep olacak küf ve partikül-
leri temizleyerek, kullanıcısına nemden arındırılmış temiz ve kuru 
hava konforunu sağlar. Tüm bu özelliklere ilave olarak, ortama ve-
rilen hava aktif filtreleme sisteminden geçirilerek yaşam mahalline 
ulaştırılır: önce toz filtresinden geçirilerek kaba partikülleri tutulur, 
ikinci olarak bakterilere kadar etki eden küçüklükteki mikro orga-
nizmaları tutan antibakteriyel filtreden geçirilen hava, bakteri ve 
kötü kokularından arındırılmış olarak ortama verilir. 
Estetik olarak şık ve modern bir görüntüye sahip inverter serisi 
VAI-6 klimalar, iç ünite üzerindeki LCD ekran ve LED göstergeli iç 
ünite dizaynı ile ortam sıcaklığını ve çalışma fonksiyonları ile ilgili 
bilgiyi kullanıcısına sunar. 
Vaillant VAI -6 serisi INVERTER klima cihazının diğer bir özelliği; 
bilgisayar ve server odaları gibi yaz, kış, ısı yükü olan, dış ortam 
sıcaklığının düşük olduğu yerlerde bile soğutma yapabilmesidir. 
Böylece 24 saat ve tüm yıl soğutma istenen ortamların iklimlendi-
rilmesi de bu cihaz ile çok kolay sağlanabilmektedir. 

Hızlı ısıtma ve soğutma sağlayan “TURBO” fonksiyonu, uyku 
modu ve 24 saat programlama, hızlı tekrar programlama için 
“REPEAT” fonksiyonu ve gece ekran ışıklarını kapatma “LIGHT” 
fonksiyonu seçenekleri ile diğer özelliklerine ek olarak kullanıcısı-
na konfor ve performansı bir arada sunmaktadır.
Estetik, performans, kalite ve iyi servis hizmeti arayanlar için ta-
sarlanmış VAI-6 Serisi INVERTER klimalar Vaillant farkıyla satışa 
sunulmaktadır. 
Vaillant, inverter split klimaların dışında aynı zamanda; küçük bir 
daireden yüksek katlı büyük binalara kadar çözüm sağlayan,   tek 
dış üniteye 80 adet iç üniteye kadar bağlanabilir yeni nesil merkezi 
VRF klima sistemlerini bu yıl pazara sundu.
Esnek seçim ve uygulama özelliği ile projelendirmeden başlayarak, 
sahada montaj aşamasına kadar tasarımcısına avantaj sağlayan 
Vaillant VVS5 VRF Sistemleri, bütün kompresörlerinde DC Inverter 
teknolojisini kullanarak yükseltilmiş COP ve EER verim değerleri-
ne sahiptir. Gerek soğutmada gerekse ısıtmada yüksek çalışma 
verimliliği ve yüksek konfor ile İklimlendirme sistemlerinde her 
türlü ihtiyaca çözüm sunmaktadır. Ozon dostu R410A soğutucu 
akışkan kullanımı ile çevreyle dost bu sistemler,  “sessiz çalışma 
fonksiyonu” sayesinde düşük çalışma ses seviyeleri ile kullanıcısına 
yüksek konfor sunmaktadır. 12kW ile 246 kW kapasite aralığında 
23 farklı dış ünite seçeneği, 2,2 kW ile 28 kW kapasite aralığında 
12 farklı tipte toplam 67 adet iç ünite seçeneği ile, iklimlendirme 
sistemleri çözümünde Vaillant VVS VRF sistemleri her mekana ve 
dekorasyona özel çözümler sunmaktadır.
VVS ürün ailesinde MINI, Compact, Heat-Pump, Heat-Recovery ve 
HOME serisi ürünler bulunmaktadır. Küçük ve orta ölçekli projeler 
için MINI ve Compact VRF sistem ürünleri tüketicinin beğenisine 
sunuldu. Daha büyük ölçekli projeler için ise Heat-Pump ve He-
at-Recovery sistemler geniş kapasite aralığı ile ürün gamında yer 
almaktadır. Ayrıca HOME serisi VRF dış üniteler ile bağlı VVS VRF iç 
üniteleri iklimlendirme görevlerini yerine getirirken yine dış ünite-
ye bağlı Hydrobox sayesinde aynı anda sıcak su üretimi mümkün 
oldu.
Birden fazla dış ünitenin kaskad bağlantısı ile 246kW soğutma 
kapasitesine ulaşan Heat-Pump VVS VRF sistemlerinde, dış ünite-
lerden birinin arızalanması durumunda birbirini yedekleme özelli-
ği ile diğer cihazları devrede tutarak kullanıcısına kesintisiz çalışma 
emniyeti sunmaktadır. Toplamda 1000 mt’ye kadar boru tesisatla-
rında çalışabilme fonksiyonu sayesinde özellikle çok katlı yapıların 
iklimlendirme tasarımında avantaj sağlamaktadır.
Bu sistemlerde ürünün teknik özelliklerinin yanında projelendirme, 
hesaplama ve devreye alma süreçlerinde de farklı hizmetler sunan 
Vaillant, sadece bu ürünlere yönelik oluşturduğu departman ile 
gerek işin profesyonellerine gerekse son kullanıcısına satış öncesi 
ve sonrası teknik destek sağlarken sahada ve montaj yerinde de 
son kontroller ve süpervizörlükle bu destek devam ettirilmektedir. 
Müşteri memnuniyetini ön planda tutan Vaillant, satış sonrasında 
da kullanıcısına kaliteli bir hizmet ve yüksek bir konfor yaşatıyor.  
Bunun için 444 2 888 no’lu Vaillant çağrı merkezi, 24 saat tü-
keticilerin hizmetinde olup, aynı zamanda tüm Türkiyede uzman 
teknik servisleriyle hizmet vermek üzere hazır beklemektedir.



ISITMA, SOĞUTMA, KLİMA, HAVALANDIRMA, YALITIM, POMPA, VANA, 
TESİSAT, SU ARITMA VE GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ DERGİSİ 

“Termo Klima” 
okuyun, sektörünüzde neler oluyor

haberiniz olsun

Yılda 12 sayı yayınlanan 
Termo Klima dergisine 
abone olmak istiyorum.

KREDİ KARTI İLE
Kredi kartı hesabıma 120 TL’yi borç kaydediniz.

ABONE FORMU

VISA        MASTER CARD      EURO CARD

Kredi Kartı No : 
Adı Soyadı :
Geçerlilik Tarihi :        Güvenlik Kodu :

Şirket ise V.D.No’su: .................................................................

HAVALE İLE
Abone bedeli olan 120 TL.’yi SAFRAN YAYINCILIK 
VE AJANS HİZMETLERİ A.Ş.’nin Garanti Bankası 
Maslak Şubesi: 342-6295854 
(IBAN: TR49 0006 2000 3420 0006 2958 54) 
nolu TL. Hesabına yatırdım fotokopisi ektedir.

ADI SOYADI:

ADRES:

            POSTA KODU:

ŞEHİR:               TEL:           FAKS:

Bu formu doldurduktan sonra 0212 809 20 48 no’lu faksa ya da Orhangazi Mah. ISISO San. Sit. 3. Yol C Blok No: 32 Esenyurt - İstanbul adresine gönderiniz.
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Düşük enerji tüketimi ile

öndeher zaman

50 YIL
SEKTÖRDE 50 YILI
AŞKIN TECRÜBE
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Orhan Gazi Mah. ISISO San. Sit. 13. Yol Sok. No: 16-18 Esenyurt - İSTANBUL
Tel: 0 212 623 21 50 • Faks: 0 212 623 21 51 • E-posta: info@vatbuz.com.tr
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