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Dündaralp’le konuştuk. Çünkü mimarların mekanik tesisatı önemsemediklerine dair çokça 

söz işittim, sektör mensuplarından. Acaba öyle miydi? Bir makine mühendisi ve bir mimarla 

konuşmak, düşüncelerini almak bu anlamda önemliydi. 

Tasarımın öneminin farkına varılması için yıl içinde ikinci kez tasarım konusunu dosya olarak 

ele aldık. Ve sanırım ele almaya da devam edeceğiz. Sektör olarak ilerlemek isteniyorsa bu 

seslere kulak vermek gerekiyor. Çünkü herkesin “ben bilirim” havasından çıkması gerekiyor. 

Çünkü ortak akıl denilen bir kavram var. Çünkü bir atasözümüzde söylendiği gibi birlikten 

kuvvet doğar. Sanırım Bütünleşik Tasarımı anlatan en güzel ifade…

Bütünleşik Tasarım konusunda yaptığımız uzun söyleşi de konuşulanlardan benim çıkarımım, 

Türkiye’nin en büyük probleminin “insan” olduğu düşüncemin doğruluğunun ispatıdır. Eği-

timsizlik mi dersiniz, eğitim sisteminin yetersizliği mi dersiniz, ahlâk olgusu yetersizliği mi 

dersiniz, genel toplum ahlâkı bozukluğumu dersiniz ama bu böyle… Eğitim de tek başına 

hiçbir şey katmaz insana. Sokrates der ki, “İyiliğin bilgisi zorunlu olarak onun uygulanmasını 

da birlikte getirir.” Yani bildiğimizi uygulamaya koymazsak bir anlam taşımaz. Kişinin ken-

dini bilmesi esastır. Birebir konuşulduğunda hemen herkes bir başkasının ahlâkını sorgular, 

kendine bakanımız çok azdır. Oysa dönüp kendimize bakma erdemimiz yoktur çoğunlukla. 

Sevgi, saygı denilince ilk akla gelen Yunus Emre’dir ama… “Sen kendini bilmezsen ya nice 

okumaktır.” dizesini hepimiz biliriz ama… Bir başkasından önce kendi sorumluluklarımızın 

olduğunu unutuveririz. Trafikte başkası yol versin, yoksulu başkası doyursun, vatanı başkası 

kurtarsın. “Sana mı kaldı… “ ile başlayan cümleler bütün bunların bir göstergesi değil mi? 

Nurettin Topçu “Önce kendi ferdi hayatını, sonra da toplum hayatını yaşayan insan, hayat ve 

toplum tarafından konulmuş nizamı takibe mecbur kalır.” der. Bu nedenledir ki, Don Kişot 

tanımlaması bu toplumda çok kullanılır. Kahramanlar nasıl çıkar? Toplumun geneli iyilerden 

oluşursa kahramanlara yer olur mu? 
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Test Ayar ve Dengeleme - Enerji Verimliliği
Enerji, toplumların ekonomik ve 

sosyal gelişmeleri için en önemli 

girdilerin başında gelir. Fosil yakıt 

rezervlerinin hızla azalması, ozon 

tabakasının yok edilmesi ile birlikte 

sera gazlarının insan sağlığını tehdit eder boyutla-

ra çıkmasına neden olan endüstriyel süreçlerdeki 

tüketimin hızla artması, enerji üretimini ve verimli 

kullanımını günümüzün en çarpıcı ve rekabetçi ko-

nuları arasına sokmuş, insanları, ellerinde bulunan 

olanakları daha rasyonel kullanmaya zorlamıştır. Ya-

pılan çalışmalar, Avrupa ülkelerinin de kabul ettiği 

gibi, kalıcı zararları önleyebilmek için 2050 yılına ka-

dar insanlar tarafından üretilen CO2 emisyonlarının 

%50 oranında azaltılması gerektiğini göstermek-

tedir. Bu durumun bina sektörüne yansıması ise, 

enerji tüketiminin azaltılması, hatta sıfır enerjili bi-

naların yapılması olacaktır. Avrupa enerji hedefleri-

ne göre, kamu binaları 2018/2019, diğer binalar da 

2020/2021 yılına kadar sıfır enerjili binalar olacaktır. 

Son yıllarda daha fazla önem kazanan yeşil bina 

kavramı da bu kapsamda değerlendirilebilir. Ye-

şil bina kavramı, USGBC, Amerika Yeşil Binalar 

Konseyi (US. Green Building Council), tarafından 

tanımlanan şekliyle, binanın yerleşimini, su yö-

netimini, iç hava kalitesini, malzeme kullanı-

mını ve enerji unsurlarını içerir. Sağlıklı, ra-

hat, sağlam, enerji verimli ve çevre bilinçli 

ve çevre dostu binalar demektir. Bu tür 

binalar, uluslararası platformda en çok iti-

bar edilen, LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design), adı verilen bir sistem ile 

değerlendirilebilir. 1990 larda İngiltere’de 

oluşturulan BREEAM (Bina Araştırma Ku-

rumu Çevre Değerlendirme Yöntemi), 

LEED gibi bir başka bina değerlendirme 

sistemidir.

  

Avrupa Birliği Araştırma Merkezi verilerine göre 

2007 yılında 27 üye ülkede tüketilen toplam elekt-

rik enerjisinin yaklaşık %11 kadarı iklimlendirme, 

HVAC sistemlerinde kullanılmıştır. Bu rakam içer-

sinde en büyük pay (%5.23) mahal ısıtma ve kulla-

nım sıcak suyuna aittir. Fanlar ikinci sırada (%3.34), 

pompalar üçüncü sırada (%1.81) olup soğutma 

grupları son sıradadır (%0.75). Havalandırma, bina-

nın enerji tüketiminin önemli bir kısmını oluşturur, 

ticari binalar için bu oran %35 ile %50 arasında 

değişebilmektedir. Kuzey ülkelerinde, soğuk iklim 

kuşaklarına gittikçe oran artmaktadır. İklimlendirme 

sistemlerinde elektrik enerjisi tüketiminde önem-

li bir payı fanlar almaktadır. Ancak bu elemanların 

verimleri yeterli ilgiyi çekememektedir. Fanlar HVAC 

sistemlerinin kullandığı elektriğin yaklaşık %40 ını 

tüketir. İsveç’te yapılan bir araştırmada, 2005 ve 

2009 yılları arasında performans testleri gerçekleş-

tirilen 767 fanın ortalama verimleri %33 bulunmuş-

tur. Sadece küçük bir bölümünün verimleri %50-60 

arasında çıkmıştır ki, bu bile yürürlükteki Avrupa Bir-

liği yönetmeliklerinin altında kalmaktadır. Bilindiği 

gibi kuzey Avrupa ülkeleri enerji verimliliğine en faz-

la hassasiyet gösteren bölgede yer alır. Diğer Avrupa 

ülkelerinde, hele Türkiye’de daha iyi bir uygulama 

beklenemez. Fanlar yoluyla gereksiz yere harcanan 

elektrik enerjisinin boyutları açıktır.

Binalarda istenen şartların sağlanabilmesi, mekanik 

tesisatın doğru projelendirilmesi ve uygulanması 

yanında sistemin işletilmesi sırasında tasarım de-

ğerlerine uyumunun garanti alınmasına da bağlıdır. 

Bir sistemin verimli çalışabilmesi için arz ve talebin 

dinamik ve eşzamanlı olarak eşleştirilebilmesi gere-

kir. Örneğin, bir binanın ısıtılmasında ısı kaynağının 

toplam kayıpları karşılayacak kapasitede olması ye-

terli değildir. Aynı zamanda üretilen ısıl enerjinin, 

binanın anlık talebiyle de uyumlu olması ve yönetil-

mesi gerekir. Bu ise sistemin devreye alınmasından 

sonra test, dengeleme ve ayar süreciyle sağlanabilir. 

İlk başta kullanıcı istekleri söz konusudur. Kullanıcı 

istekleri çok iyi tanımlanmalıdır. Ne istediğimizi bi-

liyorsak, onu yerine getirmek için ne yapmamız ge-

rektiğini de daha rahat sağlayabiliriz. Gerekli bilgileri 

de P&ID diyagramlarından öğreniriz.

Genel olarak yapım sürecini dört ana başlık altında 

gruplandırmak mümkündür,

• Tasarım

• İhale

• Uygulama

• Test, Ayar ve Dengeleme

Ülkemizde yapı sektöründe, gerek genelinde gerek 

mekanik tesisat özelinde, tasarım ve uygulama anla-

mında, yurt içi ve yurt dışında uygulanmış bazı pro-

jeler özellikleri veya büyüklükleri anlamında incelen-

diğinde, dünya pazarında yerimiz tescil edilmiştir. 

Ancak, tasarım ve uygulama alanındaki bu başarıya 

rağmen yabancıların commissioning olarak tanım-

ladıkları (fonksiyon, test, kontrol olarak çevrilmiştir)  

bu kavram henüz yapı sektöründe gerek yatırımcı, 

gerek tasarımcı, gerekse yüklenici tarafından yete-

rince anlaşılmadığı yada önemsenmediği kanısında-

yım.

Fonksiyonel özellik, kullanıcı istekleri geldikten son-

ra bunların hangi fonksiyonlarla, nasıl sağlanacağı-

nın belirlenmesidir. Sonra tasarıma geçilir, tasarım 

denildiği zaman içine hem mimari, hem inşaat, hem 

mekanik, hem elektrik, hem de kontrol, kısaca her 

şey girer (seçilen cihazlar, santralin özellikleri, kanal-

ların doğru malzemeden  yapılması gibi hususlar). 

Bütün bu çalışmaların denetlenmesine kısaca “DQ, 

design qualification” tasarımın yeterliliği denilir. 

Bir sonraki adım tasarımın sahada nasıl uygulandı-

G

Prof. Dr. Hasan A. Heperkan
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ğı, sistemin nasıl monte edildiğinin incelenmesidir. 

Bunların hepsinin tek tek kontrol edilmesi ve bel-

gelendirilmesi gerekir. Belgelendirme çok önemli 

bir konudur. Belgelendirme olmadan doğrulamanın 

bir değeri yoktur. Bir fikir vermesi açısından, bu tip 

çalışmalarda eğer zamanınızın yarısını ölçmelere 

ayırıyorsanız, yarısını da raporu hazırlamaya ve do-

kümantasyonu tamamlamaya ayırırsınız. Klasörlerle 

belgenin düzenlenmesi gerekir. İşin bu kısmına da 

kısaca “IQ, installation qualification”  montajın ye-

terliliği denilir.

Daha sonra çalışma yeterliliği “OQ, operation qua-

lification” kontrol edilir, yani montaj düzgün yapıl-

mış mı, acaba sistem doğru çalışıyor mu? Ölçümler, 

çalışma ve performans yeterliliği aslında birbiriyle iç 

içedir, ölçümler burada devreye girer. Fiziksel kont-

rollerde odanın sıcaklık ve nem testleri yapılır. Bunun 

için uygun hassasiyete sahip, sertifikalı sıcaklık ve 

nem ölçme cihazlarının olması gerekir. Bu bölüm-

deki çalışmaları uygulama, işletme ve performans 

yeterlilik (IQ, OQ, PQ) çalışmaları şeklinde tanımla-

yabiliriz.

Performans yeterlilik “PQ, performance qualificati-

on” çalışmaları ise doğrudan mahallerde sistemin 

performansını denetleyen ölçüm çalışmalarıdır. Oda 

içersinde sıcaklık, nem, hava hızları, vb. tasarım de-

ğerleri gerçekte sağlanabiliyor mu, kontrol edilir.

Burada en önemli konulardan birisi sistemin denge-

lemesidir. Bunu yapmadan sistemin performansını 

tayin etmek mümkün değildir. Dengeleme hazırlık 

aşamalarından biridir, çünkü projede verilmiş olan 

debilerin gerçekten istenilen miktarda mahallere gi-

dip gitmediğini ölçeriz.

Hava debisinin en doğru ve kabul edilmiş saha testi 

kanalda Pitot tüpü traversi kullanılarak yapılan öl-

çümdür.  Pitot tüpü traversinin (ölçüm noktalarının) 

kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda, sis-

temdeki hava debisi anemometre kullanımı veya 

bataryalar ve/veya filtrelerin yüzeyinde hız traversleri 

yaratılması gibi alternatif yöntemlerle belirlenebi-

lir. Bu alternatif yöntemlerde hata dereceleri Pitot 

tüpü ölçüm noktalarına kıyasla daha yüksektir ve 

bu yöntemler dikkatli kul-

lanılmalıdır. Her bir cihazın 

belirli aralıklarla, sertifikalı 

ve belgelendirilmiş firma-

lar tarafından, mutlaka bir 

ulusal standarda izlenebilen 

sistemlerle kalibre edilmesi 

gerekir. Belirli yerlere taka-

bilmemiz için pitot tüpünün 

değişik boylarda ve çaplar-

da, yanında da çok hassas 

bir fark basınç manometresi 

olması gerekir. Bunun da en 

iyi şekli bir eğik manomet-

redir  çünkü kalibrasyonu 

yoktur, düzgün yapılmışsa, 

sürekli kalibre etmek ge-

rekmez. Şekil 1 de menfez debilerini ölçmek için 

kullandığımız balometre denilen cihazı görüyoruz. 

Menfezler büyük bir alana sahiplerse ortalama hızı 

okumamız gerekir. Ortalamayı hesaplamak çok zor-

dur, bu nedenle bu tip cihazlar büyük kolaylık sağlar.

Fanların doğru kontrol edilmesi, fan gücü ile yük 

arasındaki dinamik uyumun sağlanması da enerji 

verimliliği açısından önemli bir konudur. Akış kont-

rolünde en önemli husus arz ve talep arasındaki 

dengenin en düşük basınç kaybında yakalanması-

dır.  Bir fanın çektiği güç ile devir/hız arasındaki iliş-

ki kübiktir. Fanın devri %10 azaltılırsa, çektiği güç 

%27 azalır. Debi kontrolü damperler, ya da by-pass 

hatlarıyla değil frekans değiştiriciler ile yapılmalıdır. 

Bu durum özellikle VAV, değişken debili sistemler 

kullanıldığında öne çıkar. Aslında sabit debili CAV si-

temlerinde bile filtre kirlenmesi sonucu oluşan debi 

farklılıkları nedeniyle değişken devirli sitemlerin kul-

lanılması yararlıdır.

SFP (specific fan power), fan gücünün debi ile uyu-

mu bakımından sistemlerin karşılaştırılmasında 

kullanılabilir. Kötü ile tanımlanan sistemlerin kısmi 

yüklerde verimleri çok düşüktür. Debi kontrolü kıs-

ma yoluyla yapıldığından enerji tüketimi azalmaz. 

Normal olarak tanımlanan sistemlerde debi azaldık-

ça fandaki basınç çok az değişir. Ana kanal boyunca 

statik basıncın sabit kalmasının sağlandığı VAV sis-

temleri de bu gruba girer. İyi ile tanımlanan sistem-

lerde ise fan basıncı debi ile azalır. Fanın değişken 

devirli sürücülerle kontrol edildiği sistemler bu eğri-

ye uygun davranır. Burada kritik devre üzerinde yer 

alan damperlerin tam açık konumda olması sağlanır. 

İdeal eğri de iyi eğri ile aynı stratejiyi kullanır, ancak 

bileşen verimleri ve kontrol otoriteleri daha iyidir. Eu-

rovent, SFP, özgül fan gücünü, klima santrallerinin 

değerlendirilmesinde kullanmaktadır. Bazı Avrupa 

ülkeleri iklimlendirme sistemlerinde kullanılan fanla-

rın SFP değerlerine sınırlandırma getirmiştir.
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MTMD 25 Mayıs 2013 tarihinde yaptığı olağan genel kuru-
lu sonucunda yeni yönetim kurulunu belirledi. Yeni Yönetim 
Kurulu’nda Başkanlığa Mürşit Çelikkol seçilirken, Başkan Yar-
dımcılığına Mustafa Bilge, Genel Sekreterliğe de İrfan Çelimli 
seçildi.  
Olağan Genel kurulda üyeler; Kamu ile ilişkilerin daha iyi ol-
ması, Bayındırlık Bakanlığı ile başlatılan çalışmaların devam 

ettirilmesi, Adam saat oranları kademeli olarak arttırılarak 

normal haline getirilmesi, İlişkileri sürdürecek bir komite oluş-

turulması, Yeni yönetimin özgün ya da tercüme yeni bir kitap 

yayınlaması, Web sitesinin yeniden düzenlenerek üyelerimiz 

için cazip hale getirilmesi, mühendislik, teknik ve sosyal bil-

gilerin yer aldığı portalların olması, Envanter çalışmasına tüm 

üyelerin katkıda bulunması, Faaliyetlerin arttırılarak bütçenin 

arttırılması, İGP ile ilgili genel üye toplantısı yapılması gibi ko-

nularda kararlar aldı. 

Yönetim Kurulu Başkanı: Mürşit ÇELİKKOL

Başkan Yardımcısı: Mustafa BİLGE

Genel Sekreter: İrfan ÇELİMLİ

Sayman: Faruk ÖZGER

Yönetim Kurulu Üyesi: Recep YILDIZ

Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet UZEL

Yönetim Kurulu Üyesi: İbrahim BİNER

MTMD’nin yeni bașkanı Mürșit Çelikkol oldu

Özfrigoteknik-Olefini 2013 yılının ilk bayi toplantısını 8-12 Mayıs 

2013 tarihleri arasında Ukrayna’nın Kharkiv şehrinde gerçekleş-

tirdi. Forest Park/Glory Memorial Anıtı, Shevchenko Monument 

(Anıtı), Uspensky Cathedral (Kharkiv’in En Yüksek Binası 89.5 

m), Pokrovsky Cathedral (Kharkiv’in en eski yapısı 1689), Svo-

body (Freedom) Square Avrupa’nın en büyük meydanı, Mirror 

Stream Fountain, Gorky Park gezisi, Uçak Fabrikası turu, VODKA 

Fabrikası müzesi gezisi ile başlayan toplantı Yöresel Showlu Gala 

yemeği ile sona erdi. Ukrayna/Kharkiv’in panoramik şehir turları 

ile tarihi güzelliklere tanık olan bayiler, Showlu gala yemeği ile 

stres atarak yeni sezona dinlenmiş olarak başladılar. 

7 Haziran 2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre 

Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile dernek merkezinde 

bir toplantı yapıldı. Toplantıya Bakanlıktan Ozon Tabakasının 

Korunması Şube Müdürü Pervin Doğan ve  Kimya Mühendisi 

Semra Günen, SOSİAD (Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği) 

adına Yönetim Kurulu Başkanı M. Cem Atalkın, Başkan Veki-

li Vahe Dağdevirenel, Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan KArgı 

ve Taner Şenkardeş, Cantaş SOSİAD temsilcisi Barış Uçaner 

ve İdari Sekreter Sn.Kemal Öz katıldı. Toplantıda OTİM’lerin 

Bertartafı Pilot Projesi kapsamında 2006 yılında kullanımı ya-

saklanan ancak ülkede çeşitli yerlerde bulunduğu belirlenen 

CFC grubu gazların toplanarak bertaraf edilmesi ve 2015 yılın-

dan itibaren (servis amaçlı hariç) ithalatı sonlandırılacak HCFC 

grubu gazları ve alternatif olarak kullanılacak gazlar için de 

devam edecek sürdürülebilir geri kazanım ve bertaraf sistemi 

kurulması için görüş alış verişinde bulunuldu. Özellikle CFC 

grubu gazların toplanması ve bertarafı konusunda Bakanlık ve 

SOSİAD’ın yapabileceği işbirliği konuları görüşüldü.   

Özfrigoteknik-Olefini 2013 bayi toplantısının ilkini 
Ukrayna/Kharkiv’de gerçekleștirdi

Çevre ve Șehircilik Bakanlığı yetkilileri SOSİAD’ı ziyaret etti
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ERBAY Soğutma, Isıtma Cihazları San. Ve Tic. Ltd. Şti. 23-26 

Mayıs tarihlerinde Ankara ATO Uluslararası Kongre ve Fuar 

Merkezi’nde gerçekleştirilen Sodex Ankara fuarına katıldı. 

Özellikle Doğal Soğutma Entegreli (Free Cooling) Hava Soğut-

malı Kondenserli Su Soğutma Grubunun tanıtımını ön planda 

tutan Erbay Soğutma, akademisyeninden öğrencisine, bürok-

ratından proje müşavirine tüm ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 

Erbay standında sergilenen, %60 a varan enerji tasarrufu sağ-

layan Doğal Soğutma ve Adyabatik Soğutma Entegreli Soğuk 

Su Üretici Grup ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Doğal Soğut-

ma ve Adyabatik Soğutma Entegreli Soğuk Su Üretici Grup’un 

Yatırım değeri 1-1,5 yılda geri dönme, Çevre Dostu, İşletme 

ve Bakım maliyetinin düşük olması, Cihazın Soğutma kapasi-

tesini arttırma, Kompresörün soğutma kapasitesini arttırma, 

kolay kurulum ve kolay  işletme, Mevsim geçişlerine tam oto-

matik adaptasyon sağlama özellikleri bulunuyor.

Renk ve stil anlamında benzersiz bir tasarıma sahip Samsung 
Jungfrau’nun en önemli özelliği tam HD Filtre ve S-Plazma İyon 
özellikli Çifte Tasarruf teknolojisine sahip olması. Bu sayede 
Jungfrau Klimalar tüketicilerin konforlu, sağlıklı ve doğa dostu 
bir yaşam tarzı sürdürürken enerji tasarrufu yapabilmelerine de 
yardımcı oluyor. 

Samsung’un gelişmiş Double Cleaning arındırma sistemine sa-
hip Jungfrau Klimalar ile hava iki şekilde temizleniyor; öncelikle 
tam HD filtresinin sağladığı iyileştirilmiş filtreleme ile havada-
ki mikroskobik toz partiküllerini yüzde 90’a varan bir oranda 
tutarak kirli hava tozlardan arındırılıyor sonrasında gelişmiş 
S-Plazma iyon sistemi ile en ufak toz tanecikleri ve virüsleri 
bile toplayabilen anti bakteriyel kaplaması ile filtreleme işle-
mi tamamlanıyor. S-Plazma iyon havadaki biyolojik kirleticileri 
nötralize ederek onları zararsız su buharı haline dönüştürürken 
otomatik temizleme fonksiyonu sayesinde ortam sürekli temiz 
bir havaya sahip oluyor.  

Modern evleri mükemmel şekilde tamamlayan, mor ve siyah 
renklerle bezenmiş parlak bir tasarıma sahip olan Samsung 
Jungfrau klimalar, “d’light Cool” özelliği sayesinde de odanın 
nem düzeyi ölçülerek ideal sıcaklık otomatik olarak hesapla-
nıyor ve uygun ayar yapılıyor. Samsung’un “İyi Uyku” özelliği 
çeşitli uyku dönemlerine göre en uygun uyuma sıcaklıklarını ve 
aynı zamanda nem düzeyini otomatik olarak ayarlayarak kulla-
nıcılara yüzde 36’yı bulan ek bir tasarruf sağlayabiliyor.  Ayrıca 
yeni klima sistemi odayı hızlı ve etkin bir şekilde soğutmak için 
“Turbo Soğutma” işlevini kullanıyor. Klimalarda yer alan ‘Akıllı 
Inverter’ özelliği sayesinde de tüketicilerin klimanın açık ya da 
kapalı olduğu her iki durumda da enerji tasarrufu yapmalarına 
imkân tanıyor.

Tavsiye Edilen Satış Fiyatları: 

AQV18KBANSTK Inverter Klima: 2.996 TL /  A
QV12KBANSTK Inverter Klima: 2.544 TL 

ERBAY Soğutma, Sodex Ankara Fuarı’nda ziyaretçilerin 
ilgi odağı oldu

Samsung Jungfrau Klima ile Temiz ve Taze Hava Garanti
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Trox geleceğin mimarlarıyla buluștu

Isıtma ve soğutma sektörünün lider firmalarından Ferroli, 

tüm yetkili satıcılarının satışlarını artırmak ve tahsilat ile ilgili 

oluşabilecek sıkıntıları en aza indirmek üzere, teknolojinin 

yardımıyla kolay, hızlı ve güvenilir bir ödeme sistemi oluştu-

rarak yine sektöründe bir ilke imza atıyor.  

Sanal POS uygulaması ile tüm Ferroli Yetkili satıcıları artık 

POS cihazlarına ihtiyaç duymaksızın internet bağlantısının 

olduğu her yerde herhangi bir cihaz ile yapılacak tüm kredi 

kartı ödemelerinin kolay ve güvenilir biçimde gerçekleştire-

bilecekler. Yapı Kredi, Akbank, Halkbank ve Bank Asya sanal 

pos seçeneklerinden taksitli çekimlerin yapılabileceği Sanal 

POS uygulamasında bankaların uygulamakta olduğu kam-

panya koşulları aynen geçerli olacak. 

Yetkili Satıcılar gerçekleştirilen kredi kartı sanal pos ödemele-

rini rapor halinde alabilecekler veya tekrar görmek istedikle-

rinde ödemelerim sekmesinden bu işlemlere ulaşabilecekler. 

Gerçekleştirilen tüm sanal POS işlemleri sonrasında uygula-

mayı yapan yetkili satıcının sistemde kayıtlı e-mail adresine 

işleme ait dekont gönderilecek. Sanal pos uygulamasına 

odeme.ferroli.com.tr adresinden erişilebilir.

Ferroli, sektöründe bir ilki gerçekleștirdiği “Sanal POS 
Uygulaması” ile öncü olmaya devam ediyor

Form Şirketler Grubu çalışanları ve aileleri, Sarıyer Korupark 

Tesisleri’nde gerçekleştirilen piknik organizasyonunda  bir ara-

ya gelerek, dinlenme ve eğlenme imkanı buldu.

 

25 Mayıs Cumartesi günü Sarıyer Korupark Tesisleri’nde şehrin 

gürültüsünden uzak, doğa ile iç içe bir ortamda sabah kahval-

tısı ile başlayan etkinlik canlı langırt turnuvası ile devam etti. 

Form Şirketler Grubu çalışanlarından oluşan 5 takımın katıldığı 

canlı langırt turnuvasında “FORM’dayım” takımı rakip takım-

ları eleyerek birinci oldu. Birinci olan takım üyelerine ödülleri 

Form Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bedi Korun ta-

rafından verildi. 

Ailelerin de katıldığı piknikte çalışanları ve aileleri de kaynaşma 

imkânı buldu. Form Şirketler Grubu yöneticileri, her yıl motive 

amaçlı bu tür organizasyonları tekrarlamayı planladıklarını dile 

getirdi.

FORM çalıșanlarından yaz’a merhaba pikniği 

Trox, Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğren-

cilerine bilgi ve tecrübelerini aktarmaya devam ediyor. Trox 

ve Bilkent Üniversitesi ortak projesi, iç mimarlık öğrencilerini 

havalandırma sistemleri hakkında bilinçlendirmeyi amaçlıyor. 

2012 yılından itibaren devam eden proje kapsamında Trox, 

Bilkent Üniversitesi öğrencilerine sektörü tanıtmak ve hava 

dağıtım ekipmanlarıyla ilgili eğitim vermek üzere yine Anka-

ra’daydı. İlk ayağı 17 Nisan’da gerçekleşen 2013 yılı eğitimle-

rinin ikinci ve üçüncüsü 3 Mayıs ve 22 Mayıs tarihlerinde ger-

çekleştirildi. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünün üçüncü 

ve dördüncü sınıf öğrencileri, Trox İş Geliştirme Mühendisi 

Barış Salman tarafından verilen hava dağıtım ekipmanları eği-

timine katılma şansı elde ettiler. Eğitim boyunca mimarların 

sektördeki önemine dikkat çeken Barış Salman, tasarım ya-

pılırken hangi ürünlerin seçilmesi gerektiğiyle ilgili bilgi verdi. 

Eğitimdeki başlıca konular optimum havalandırma sisteminin 

seçimi, menfezler, difüzör tipleri ve akustik oldu. Eğitimlerin 

son aşamasında öğrenciler, geliştirdikleri bir mimari tasarım 

için Trox Kolay Seçim Programı’nı kullanarak hava difüzörleri 

seçtiler. Projelerini başarıyla tamamlayan öğrenciler 4 Haziran 

tarihinde düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar. Bu ve ben-

zeri eğitimlerle Trox, havalandırma sektörü hakkında bilgili mi-

marlar yetiştirmeyi amaçlıyor.
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Alfen Pompa Sis-
temleri Mayıs ayın-
da İstanbul’da dü-
zenlenen PAWEX 
ve Ankara’da dü-
zenlenen Ankara 
Sodex fuarlarına 
katılarak yeni ürün-
lerini sergiledi. Her 
iki fuarda da müş-
terilerinin beğenisi-
ne sunulan Alfen’in 
en yeni ürünü 
komple paslanmaz 
çelik hidrofor pom-
paları, Türk pompa 
sektöründe tasarı-
mının ve üretiminin 
yurtiçinde yapılmasıyla bir ilk. 
Alfen’in en yeni ürünü komple pas-
lanmaz çelik hidrofor pompaları, 
Suyla temas eden bütün kısımları 
paslanmaz çelik, İçme ve kullanma 
suyu basınçlandırmasında tamamen 
hijyenik, Türkiye’nin ilk hassas çelik 
döküm emme ve basma gövdesine 
sahip, Inline yapı tipi nedeniyle çok 
sessiz çalışabilen, Yüksek hidrolik ve-
rimliliği ile daha az elektrik enerjisi 
tüketen, 5-10-15 m3/saat kapasiteli 
tiplerle bina tekniğinin ihtiyaçlarını 
karşılayan ALF PDX modeli %100 
Alfen markasının tasarımı ve üretimi 
olarak Türk pompa sektörünün ilgi-
sini çekmeye aday görünüyor. 

Alfen komple 
paslanmaz çelik 
hidrofor pompa 
ALF PDX’i tanıttı

DAP Yapı’nın konut anlayışına yeni soluk 

getiren projelerinde Mas Pompa ürünleri 

kullanılacak.

Hitit sanatının en önemli objelerinden 

olan İnandık Vazosu’dan esinlenilip anıt-

sal mimari anlayışıyla modernize edi-

lerek İstanbul Dragos’ta yapımı süren 

Vazo Kule’de Dik Milli Santrifuj Pompalı 

Hidroforlar ve NFPA 20’ye uygun yangın 

grupları kullanılacak. 

Mimari tasarımın ön plana çıktığı ve 

deniz dalgasından esinlenilerek yapımı 

devam eden “otel konseptli rezidans “ 

projesi Dalga Kule’de Mas Pompa ürün-

leri tercih edildi. En önemli sistemlerin 

başında gelen, yangından korunma sis-

teminde ki yangın pompaları Mas Grup 

olarak seçilen yapılar, 22’şer katlı iki ku-

leden oluşan, Dap Dalga Kule 5 bloktan 

oluşuyor. İlk etabının iki bloktan oluşa-

cağı projede, A Blok’ ta 18 adet konut, 

B Blok’ ta 176 adet konut ve 15 adet 

dükkan olmak üzere toplamda 369 üni-

te bulunuyor. 

Dap Yapı - Dalga Kule ve Vazo Kule’ de 
Mas Pompa kalitesi

4-7 Haziran 2013 tarihleri arasında Nor-

veç-Oslo ‘da düzenlenen NorShipping 

2013 fuarında Mas Pompa standı ziyaret-

çiler tarafından yoğun ilgi gördü. 

Dış ticaret departmanı tarafından temsil 

edilen Mas Pompa’nın standında sergi-

lemiş olduğu 4000 m³/h-150 m ENM 

serisi yangın söndürme pompaları dikkat 

çekti. 50’den fazla ülkeye ihracat yapan 

ve sürekli olarak kendisini geliştirmeyi ilke 

edinen Mas-Daf Makine Sanayi A.Ş. iç ve 

dış pazarlarda rekabet gücünü arttırmak 

ve daha kaliteli hizmet vermek amacıyla 

üretim tekniklerini sürekli geliştirmekte, 

Ar-Ge birimi ve uzman satış kadrosuyla 

37 yıllık tecrübesiyle faaliyetlerine devam 

etmektedir. Marin sektöründe kullanı-

lan ve fuarda tanıtılan ürünlerden bazı-

ları INM Serisi Inline Santrifuj Pompalar, 

NMM-V Serisi Dik Tip Monoblok Santrifuj 

Pompalar ve NM Serisi Bronz Çarklı Uçtan 

Emişli Norm Santrifuj Pompalardır.

Mas Pompa NorShipping Fuarı’ndaydı

Kocaeli Kuruluşları Masa Tenisi Spor 

Derneği tarafından Derince Kapalı 

Spor Salonu’nda gerçekleştirilen “Ku-

ruluşlar Arası Masa Tenisi Ligi”nde İzo-

cam, toplam 23 takımın arasından 20 

takımı geride bırakarak 3. sırada yerini 

aldı.

Oldukça çekişmeli ve rekabet dolu ge-

çen ve 12 Mayıs 2013 tarihinde sona 

eren ligde birinci Alsim Alarko, ikinci 

Marmara Tersanesi ve dördüncü San-

doz firmaları oldu.

İlk üçte yer alan İzocam, 6 – 9 Haziran 

2013 tarihleri arasında Marmaris’te 

gerçekleştirilecek olan Kuruluşlar Arası 

Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda, 

şampiyonluk için mücadele edecek. 

İzocam masa tenisi takımıyla bu sezon 
da iddialı!





k ı s a  k ı s a

26 Termo Klima Temmuz 2013

Wilo, Türkiye’nin dört bir yanında verdiği eğitimlere devam 
ediyor. Wilo Pompa Sistemleri A.Ş. Endüstri Segmenti Satış 
Müdürü Gökhan Uzuner, 29 Mayıs 2013 tarihinde Bursa Ma-
kine Mühendisleri Odası’nda “Pompa Teknolojileri ve Enerji 
Verimliliği” konulu bir eğitim verdi.
Eğitime verdiği önemle pompa sistemleri sektöründe farklı bir 
konumda bulunan WILO, 29 Mayıs’ta Bursa Makine Mühen-
disleri Odası’nda yapılan eğitimde Makine Mühendisi Odası 
üyeleri ve tesisat sektöründeki firmaların teknik personeli ile 
buluştu. 
WILO Türkiye’nin düzenlediği eğitimde, WILO Pompa Sistem-
leri A.Ş. Endüstri Segmenti Satış Müdürü Gökhan Uzuner, 50 
kişilik katılımcı grubuyla bir araya geldi. Gökhan Uzuner’in 
“Pompa Teknolojileri ve Enerji Verimliliği” başlığı altında verdi-
ği eğitimde; “pompa teknolojilerindeki son gelişmeler”, “en-
düstride pompa uygulamaları”, “santrifüj pompalarda enerji 
verimliliği ve örnek uygulamalar” konuları üzerinde duruldu. 

Tüm dünyada, yapılardan endüstriyel proseslere, ziraattan ge-

nel amaçlı temiz ve kirli su transferine, altyapı yatırımlarından 

arıtma tesislerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, ihtiyaç 

duyulan pek çok alanda ekipmanları kullanılan WILO’nun eği-

tim etkinlikleri önümüzdeki dönemlerde de devam edecek. 

Wilo’nun Bursa’daki eğitiminde enerji verimliliği konușuldu

Adana ve Mersin Hiltonsa otelleri güneș enerjisine Vaillant ile geçti

Yenilenebilir enerjili ürünler alanında dünyanın önde gelen mar-

kası Vaillant, Mersin Hiltonsa’ya dünyanın 4. en büyük drainback 

güneş enerji sistemini kurdu. Montajı tamamlanan sistemde 50 

adet Aurotherm VFK 125 güneş kolektörü kullanıldı. Ayrıca sis-

temin otomatik kontrolü de Vaillant tarafından yapılıyor. 

Vaillant ayrıca, Adana’daki Hiltonsa Oteli’nin kullanım suyu ih-

tiyacının karşılanması için daha önce kurmuş olduğu sisteme 

takviye amacıyla ‘drainback sisteminin’ kurulumunu da ger-

çekleştirdi. Bu ek kurulum sayesinde, güneş enerjisinin yeterli 

olduğu dönemlerde mevcut sistem daha az devrede kalarak 

enerji tasarrufu sağlayacak. Böylece enerji tüketimi minimuma 

düşerken ısıtma sisteminin emisyon değerleri azalmış olacak.  

Adana Hiltonsa’ya ilk etapta, 2011 yılında 20 adet Vaillant VFK 

125 güneş kolektörlerinin kurulumu yapılmıştı. İkinci etapta da 
yine 20 adet Vaillant VFK 125 güneş kolektörü daha sisteme 
ilave edilmiştir. Bu iki sistem birleştirilerek  “drainback sistem” 
uygulaması yapıldı. Solar sistemle ilgili otomatik kontrol de yine 
Vaillant tarafından gerçekleştiriliyor. 
Drainback sistemi; Güneş enerjisi sistemlerinin en büyük prob-
lemi olan kaynama ve donma tehlikesine karşı, sistem yapısı ile 
çözüm bulan bir mühendislik tasarımıdır. Sistem devre dışı kal-
dığında ya da ısıtma için talep olmadığında kolektörler ile de-
polar arasında bulunan solar devre sıvısı aşağıda bulunan özel  
tanklara toplanır. Bu sayede sıvının aşırı ısınması veya kolektör-
ler içerisinde düşük sıcaklıklara maruz kalarak donması önlenir. 
Sistemin bakım maliyetleri azalırken ömrü de uzamış olur. 
Vaillant auroTherm VFK 125 güneş kolektörleri üzerindeki özel 
cam sayesinde yüksek verimlilik değerine ulaşıyor. Yüksek ve-
rim, estetik görünüm, hızlı ve kolay montaj imkanı ile bu kolek-
törler en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.
Demir tozları sayesinde darbeye dayanıklı özel camlar kulla-
nılan Vaillant Aurotherm güneş kolektörleri, binaların cephe 
yüzeylerine ve çatılara kolaylıkla monte edilebiliyor.
Gerçek anlamda, güneş enerjisi otomatik kontrol paneli Auro-
matic 620; enerji tasarrufu ve konfor şartlarını sağlamakla kal-
mayıp, güneş kolektörlerinin, sistem üzerindeki gazlı takviye ısıt-
ma cihazlarıyla mükemmel bir uyum içinde çalışmasını sağlıyor.
Vaillant’ın Mersin Hiltonsa’da gerçekleştirdiği bu sistem, Tür-
kiye’deki en büyük kapasiteli (50 kolektörlü) drainback sistem 
olup, dünya üzerindeki en büyük dördüncü “Drainback siste-
mi” olma özelliğini taşıyor.  

Isısan Servisi tarafından 15 Mayıs 2013 itibari ile başlatılan 

bakım kampanyası ile Buderus kombi sahiplerine özel avan-

tajlar sağlanıyor. Kombilerine, tam kapasiteyle çalıştıkları kış 

ayları sonunda, bahar bakımı yaptırmak isteyen kullanıcılar, 

bakım ve yedek parça değişiminde özel indirime sahip olu-

yorlar. Soğuk kış günlerinin ardından, kombilerini bir sonraki 

kışa hazırlamak isteyen Buderus kombi sahipleri, Isısan Servis 

tarafından sunulan bakım kampanyasının avantajlarından 15 

Mayıs – 15 Temmuz 2013 tarihleri arasında faydalanabiliyor-

lar. Isısan Servis kampanyası kapsamında, konvansiyonel ve 

yoğuşmalı kombilerin bakım ve yedek parça değişimlerinde 

indirim avantajı sunuluyor.

Isısan servis kampanyasıyla Buderus kombilere bahar bakımı
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Klima denince aklımıza hemen soğutma 
veya ısıtma yapan cihazlar gelmektedir. 
Sıcak yaz günlerinin başladığı şu günlerde 
klimayı nasıl seçmeliyiz, hangi özelliklerine 
bakmalıyız, hangi markayı almalıyız gibi 
onlarca soru gelmektedir aklımıza. Bu ka-
rarı verirken klimanın markası, A enerji sını-
fı olması, servis imkânlarının iyi olması gibi 
özelliklerin yanında çevreci ve insan sağ-
lığına önem veren özellikleri de ön plana 
çıkmaktadır. Artık klimada kullanılan özel 
filtreler ve aksesuarlar ile ortamdaki havayı 
temizleyen, filtre eden, mikroorganizma-
ları dahi yok eden özellikler kazandırılmış-
tır. Samsung’un klimalarında kullandığı 
S-Plazma Ion Jeneratörü, ilk önce Nasa 
tarafından uzay mekiklerinde kullanılmış 
çok özel bir teknolojidir. Uzay mekikle-
rinde ortamdaki mikropları yok etmek ve 
steril bir ortam yaratmak için kullanılmış-
tır. Aynı teknoloji daha sonra dünyanın en 
büyük otomobil üreticileri tarafından oto-
mobillerde kullanılmaya başlanmıştır. Son 
olarak aynı teknoloji Samsung tarafından 
klimalarda ve hava temizleme cihazlarında 
kullanılmaya başlanmıştır. Samsung’un kli-
malarda kullandığı negatif iyon jeneratörü,  
her nefesinizin, saf, sağlıklı olması için, iç 
mekândaki hava kalitesini olağanüstü bi-
çimde iyileştirir. Virüsler, bakteriler ve aler-
jiye neden olan maddeleri, sağlığı tehdit 
eden biyolojik atıkları ortadan kaldırır, sizi 
rahatsızlıklardan korur… Bu sistemi Virüs 
Doktoru olarak adlandırma nedeni de 
bundandır. Sistemin kısaca nasıl çalıştığın 
açıklayalım isterseniz. Negatif iyon üreteç-
leri, çalıştıkları sürece negatif iyon püskür-
ten “elektrostatik hava temizleyicileri”dir. 
Bu işlevlerini üzerine yeterince yüksek ge-
rilim uygulanan bir elektrotun sivri ucunda 

yer alan elektron deşarjıyla gerçekleştirirler. 
Bazı tiplerinde deşarja yol açan, bir elektrot 
ucu değil de, üzerinden akım geçirilen ilet-
ken bir teldir. İyon jeneratöründe üretilen 
negatif iyonlar, hareket halinde oldukların-
dan dolayı çoğunlukla elektron kaybetmiş 
olup ta pozitif yük taşıyan katı parçacıkları, 
polenleri ve mikroorganizmaları çekerek 
bir araya getirir. Oluşan topak, kütlesi art-
tığından yerçekiminin etkisi ile yere iner. 
Böylece havada asılı duran zararlı parçacık 
miktarı azalır ve hava temizlenir. Bu işlem 
sonucunda bulunduğunuz ortamı deniz 
kenarlarında, doğada, şelalede olduğunuz 
duygusunu verecek kadar, kaliteli bir hava-
ya dönüştürmüş olursunuz. Negatif iyon 
jeneratörü kullanılan ortamlarda bulunan 
insanların astım, alerjik problemler, uyku-
suzluk, yorgunluk gibi problemleri daha az 

yaşadığı birçok bilimsel araştırma sonucu 
teyit edilmiştir.
Yine günümüzde, daha önceden sadece 
çok pahalı evlerde ve akıllı ev konseptinde 
kullanma imkânı olan tablet ve akıllı telefon 
ile klimayı kontrol etme imkânı Samsung 
klimalarda çok kolay bir hale gelmiştir. Tüm 
teknolojik ürünlerinde olduğu gibi, klima-
larda da elektroniğin hızlı gelişiminden ve 
sağladığı kullanım avantajlarından uzak 
durma şansı kalmamıştır. Artık internetten 
indireceğiniz programlarla, klima sistemi-
nizi kontrol etme, açma kapama, sıcaklığı 
değiştirme şansınız var. Dışarda dahi olsa-
nız uzaktan erişimle aynı imkânlara sahip 
oluyorsunuz. Tüm bunların ışığında artık 
klima iklimlendirme yapan, havayı temizle-
yen ve teknolojik tüm olanaklardan fayda-
lanan akıllı bir cihaz haline gelmiştir.

Klimada Nasa Teknolojisi 

Omni Enerji ve JeoTes birlești

Omni Enerji mekanik tesisat sektöründe; 15 yılı aşkın sektör 
tecrübesi ve uzman satış kadrosu ile 2013 yılı başında sek-
töre yeni bir ivme katmak amacı ile kuruldu. Bu zamana ka-
dar elde ettiği bilgi birikimini, pazarda hak ettiği payı almak 

üzere yola çıkan markalar ile paylaşarak, hızla büyümesine 
devam ediyor. Kurulum aşamasında Lowara, Gel, Flamco, 
Rapıdrop, Danfoss markaları ile yola çıkan Omni Enerji; pla-
kalı-contalı eşanjörler, kaynaklı eşanjörler, basınçlı kaplar ko-
nusunda bir Türk markası olmak yönünde ilerleyen, önemli 
referans projeler ile ismini duyuran, ısı değiştiriciler konu-
sunda büyük bir bilgi birikimine sahip, JeoTes markası ile de 
yollarını birleştirdi. 
JeoTes ve Omni Enerji, SODEX-Ankara 2013 Fuarı’nda, bir-
likteliklerini duyurdular. Omni Enerji, her marka eşanjör için 
Türkiye’de imalat yapan tek marka olma özelliğini taşıyan 
JeoTes ile diğer marka eşanjörlere servis ve yedek parça con-
ta temini konusunda, Ankara ve İç Anadolu bölgesinde, son 
kullanıcılara da hitap edecek. Omni Enerji, bu birleşme ile 
başta Ankara olmak üzere öncelikle tüm Türkiye, ardından 
da yurtdışı projelerinde hedefine hızla ilerlemeyi hedefliyor. 
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İklimlendirme sektörüne kazandırdığı çevre dostu yeni ürün-
ler ve anlayışlarla havalandırma alanına öncülük eden AFS, 
bir yandan da endüstri dünyasına hitap eden yeni ürün ailesi 
Simfleks Endüstriyel Hortum Sistemleri ile WIN Metal Working 
Fuarı’nda yerini aldı. 
6-9 Haziran tarihleri arasında Tüyap’ta düzenlenen, Türkiye’nin 
en prestijli endüstri fuarında, pek çok sektörde kullanılan yeni 
poliüretan ve pvc hortumları sergilediklerini söyleyen AFS Boru 
Sanayi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Bahadırhan Tari, “ AFS ai-
lesinin en yeni üyesi olan Simfleks Endüstriyel Hortum Sistem-
leri ile ahşap sanayiinden kağıda, kimya sanayiinden kaynak 
ve yüzey temizlemeye kadar çok geniş bir yelpazeye hizmet 
vermeye başladık. Talaş, duman, toz, gaz ve benzeri atıkların 
aktarımında kullanılan Simfelks ürünleri termoplastik ve pvc 
malzemelerden çeşitli çap ve boylarda üretilerek, kullanıcıya 
geniş bir yelpazede sunulmaktadır” dedi.
Simfleks ürünlerinin sızdırmaz, delinmeye ve darbelere karşı 
dirençli, oldukça esnek ve mukavemetli ürünler olduğunu ifa-
de eden Tari, “ Havalandırma alanındaki 20 yılı aşkın deneyi-
mimiz, bilgi birikimimiz, doğru ve dürüst ticaret anlayışımızla 
müşterilerimizin takdirini ve güvenini kazandık. Aynı özveri ve 
kalite ile artık endüstriyel hortum pazarında da varız. Kaliteli 
ürün ve hizmetteki AFS farkını yaşatmayı hedefliyoruz” dedi. 

“SAĞLIKLI İÇ ORTAM HAVA KALİTESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”
Fuarda endüstriyel hortum yelpazesinin yanı sıra AFS’nin 
havalandırmacı kimliğinin sahip olduğu havalandırma ürün 
yelpazesini de paylaştıklarını kaydeden Tari, anemostadlar, 
panjurlar ve flexible hava kanallarındaki en yeni ürünleri 

sunduklarını söyledi. Çevreye duyarlı, geri dönüşüme uy-
gun, emisyon değerleri minimum havalandırma ekipmanları 
ile iç hava kalitesinin önemine dikkat çekmeye ve bu bilinci 
yerleştirmeye çalıştıklarını kaydeden Tari, “ AFS olarak her 
platformda, ürünlerimizle, iş anlayışımızla sağlıklı iç hava 
kalitesinin değerini her zaman ön planda tutacağız. Katıldı-
ğımız tüm fuarlarda bu bilinci yerleştirmek için ziyaretçilere 
bilgi birikimimizi sunuyoruz. Eğitim kurumlarımıza destek 
veriyoruz. Müşterilerimize de bu bilincin önemini aktarıyo-
ruz. Sağlıklı iç ortam hava kalitesinin öneminin farkındayız, 
tüm çalışmalarımıza bu yönde devam ediyoruz” diyerek söz-
lerine son verdi. 

AFS, yeniliklerle WIN Metal Working’teydi

Çalışmalarını küresel su tek-

nolojisi sağlayıcısı Xylem 

şirketi ortaklığı ile sürdüren 

Anadolu Flygt, GE Roots Tur-

boMAX markasının Türkiye 

distribütörü olarak portfö-

yünü genişletiyor. 2006 yılın-

da kurulan Merkezi Kore’de 

olan TurboMAX şirketi, Turbo 

blowerların yeni standardı olan TurboMAX, dünyadaki en 

iyi turbo blowerı olarak biliniyor. TurboMAX, yüksek verimli 

pervanesi, yüksek hızlı motoru, havalı yatak, inverter filtresi 

ve güçlü motor soğutma teknolojisi ile mükemmel tasarıma 

sahip. Klasik blower tasarımlarına kıyasla enerji tüketimini 

%30 azaltarak enerji tasarrufu sağlıyor. Titreşimsiz ve sessiz 

çalışma ortamı sağlamasının yanı sıra yağ ve gres kullanıl-

madığı için çevre ve kullanıcı dostu.

TurboMAX turbo blowerları çevre sektöründe arıtma tesis-

lerinde, tarım ve gıda, petrokimya/boya gibi endüstriler ile 

yakma tesislerinde, kurutma prosesleri gibi birçok alanda kul-

lanılıyor. TurboMAX turbo blowerlarının Türkiye’de satış ve 

servis hizmetlerini yürütecek olan Anadolu Flygt konusunda 

en geniş ürün portföyüne sahip kuruluş. Anadolu Flygt bün-

yesinde, dalgıç atık su ve drenaj pompaları, dalgıç karıştırıcılar, 

havalandırma ekipmanları, UV ve Ozon sistemleri, filtrasyon, 

mono pompalar gibi birçok ürün grubu bulunuyor. 

Anadolu Flygt, GE Roots TurboMAX 
markasının Türkiye distribütörü oldu

ÜNTES, dünyanın en büyük 2. golf oteli 
“Lyon-France Golf Otel”ini iklimlendiriyor
Üntes, 30 ülkeye yaptığı iklimlendir-

me sistemleri ihracatlarına Dünya’nın 

en büyük 2.Golf Otelini de ekledi. Orta 

Doğu’nun en büyük fan coil üretim tesisi 

olan Üntes Kazan tesislerinde üretilen, 

termodinamik ve akustik test merkezle-

rinde test edilen ilk parti 330 adet yeni 

seri fan coiller, ses kriterlerinin en önemli 

teknik kısıt olduğu otel odalarında kon-

foru sağlıyor. 
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Medeniyet ve kültürlerin harmanlandığı İstanbul’un tarihi yarım 
adasında Azak Grup tarafından Temmuz 2013 tarihinde açıla-
cak olan Topkapı Azak Otel’de Aldağ cihazları tercih edildi. Ka-
palı havuz alanlarda açığa çıkan nem ve yoğuşan su binalarda 
yapısal ve ciddi hasarlara neden olmakta ve binanın yapısal öm-
rünü kısaltmaktadır ve havuz mekânında ki hava kalitesi insan 
sağlığını etkiler.  Isıtma klima teknolojisinde önder olan Aldağ, 
yüksek kapasitedeki nem alma klima santrali sayesinde mekânın 
konfor şartlarını ve binanın yapısal ömrünü de uzatmayı garanti 
ediyor. Azak Otel’e genel mekânlarında AKS Isı Geri Kazanımlı 
Klima santralleri ve diğer egzost aspiratörleri, cihazlarda kullanılan 
DDC+MCC otomasyon ekipmanlarıyla birlikte teslim edildi. Azak 
Otel bünyesinde 118 oda, çatı katında deniz ve tarihi yarım ada 

manzaralı restoranı, 4 adet toplantı salonu, spa, yüzme havuzu ve 
fitness salonu bulunuyor. 

İstanbul’un tarihi yarımadasına Aldağ imzası 

Honeywell özellikle doğal gaz dağıtım  
ve ölçüm istasyonu işletmecilerine yerin-
de ve uzaktan ölçüm imkanı, veri analizi 
ve uzaktan bakım  yapma gibi imkanlar 
sağlayan yeni RMG Gaz Ölçüm Yönetim 
Sistemi’ni tanıttı.Yeni sistem işletme ma-
liyetlerini düşürürken ölçüm hassasiyeti 
ve güvenilirliğini daha da yükseltiyor.
Yeni RMG Gaz Ölçüm Yönetim Sistemi, 
kullanıcılara bir ölçüm istasyonunda bu-
lunan RMG by Honeywell markalı veya 
diğer üreticilere ait her tipte ve marka-
da ölçüm cihazlarını ve gaz sayaçlarını  
destekleyerek, tek bir yazılım sistemi 
üzerinden tüm ölçüm cihazlarının tek-
nik durumlarını hassas bir şekilde takip 
etme imkanı sunuyor.  Buna ek olarak, 
ölçüm cihazlarına uzaktan erişim imkanı 
vererek planlama ve organizasyonu ba-
sitleştirirken, uzaktaki saha ziyarelerini 

minimuma indirerek işletme masrafla-
rında büyük oranda tasarruf sağlıyor.
RMG Gaz Ölçüm Sistemleri genel mü-
dürü Fank Michels: “Yeni RMG Gaz Öl-
çüm Yönetim Sistemi hatasız bir şekilde 
hem RMG hem de diğer markalı ölçüm 
cihazlarıyla çalışabiliyor, böylece dünya-
nın her köşesindeki müşterilerimiz hem 
kendilerine özel bir sistem kurabilirken  
hem de tüm işletmelerini tek bir  mer-
kezi sistem üzerinden izleyebilecekler”. 
Honeywell sistemi aralarında 
Almanya’da kurulu Schwaben Netz 
GmBH firmasının  da bulunduğu çeşitli 
müşterilerle brilikte başarılı bir şekilde 
test etmişti. 
Gas Network Control, Schwaben Netz 
GmbH  direktörü Michael Stoeckle: 
“Sistemi hem operatörlerimiz için sez-
gisel olarak kullanılabilecek kadar basit 

hem de sağlam ve kararlı bulduk. Ayrıca 
hızlı ve kolay bir şekilde uzaktan yöne-
tim özelliği nedeniyle servis departma-
nımızda da kullanmayı ve böylece yatırı-
mımızdan hızlı bir geri dönüş sağlamayı 
planlıyoruz”.
Sistem özel kod değişikliklerine gerek 
duymayan ve hızla konfigüre edilerek 
kolaylıkla yüklenebilen gaz ölçüm yöne-
timi, analiz ve terminal modüllerinden 
oluşan bir çerçeveye sahiptir.  Dinamik 
sistem göstergeleri izlenen istasyonun 
detaylı şematik graiklerini göstermekte 
ve kullanıcıların akım debisi, basınç ve sı-
caklık, alarm bilgileri gibi verilere gerçek 
zamanlı olarak ulaşmalarını ve kolayca 
müdahale etmelerini sağlamaktadır. 
Yeni Honeywell RMG Gaz Ölçüm Yöne-
tim yazılımı başlangıçta İngilizce ve Al-
manca olarak sunulmaktadır. 

Honeywell RMG gaz ölçümlerinde hassasiyeti ve güvenilirliği 
yükselten yeni sistemini piyasaya sundu

Isıtma-soğutma (Fan Coil)  hatlarında korozyon tarih oluyor

Gelişim Teknik A.Ş. tarafından distribü-
törlüğü üstlenilen Aquatherm tesisat sis-
temleri, teknik mükemmelliği ve geniş 
ürün yelpazesi ile dünya çapında 40 yıldır 
tesisatçıların en çok tercih ettiği ürün ola-
rak yoluna devam ediyor. Aquatherm’ in 
geniş ürün yelpazesinde kendine büyük 
yer edinen ısıtma-soğutma boru sistem-
leri, Aquatherm’in ısıtma-soğutma (fan 

coil), kalorifer tesisatı ve jeotermal hatlar 
için özel olarak geliştirdiği bir sistemdir. 
20 - 355 mm arasındaki çaplar için üreti-
mi mevcut olan bu sistemin, talep edildiği 
taktirde 630mm’ye kadar üretimi yapılabil-
mektedir.

Isıtma-soğutma (fancoil) hatlarında 
Aquatherm’in tercih edilme sebepleri: 
Özellikle soğutma hatlarında kullanılan si-
yah çelik boruların terleme neticesinde, dış 
ve diğer sebeplerle de iç korozyona maruz 
kaldıkları bilinmektedir. Benzer durum ısıt-
ma hatlarında da görülmektedir.
aquatherm firmasının geliştirmiş olduğu 
%100 korozyona dayanıklı patentli fusio-
len hammaddesinden üretilen aquatherm 
borular, korozyon hasarlarına son vererek 
soğutma ve ısıtma sistemlerinin ömrünü 

arttırmaktadır. Aquatherm’in diğer tesi-
sat sistemlerinin özelliklerine ek olarak, 
toprak altına ve beton içine gömülebilen 
ve metal deaktivatörlü olan bu sistemde 
antipas boya kullanılmasına gerek yoktur.  
Isı kaybı, çelik, bakır ve alüminyuma göre 
çok düşük olmakla beraber, sistem, pompa 
performansını artırır ve enerji maliyetlerin-
de tasarruf sağlar. Metal sistemlere göre 
izolasyon ve işçilik maliyetleri daha azdır ve 
servis ömrü uzundur.  Sürtünme kayıpları 
çok düşük olan bu sistemin sıcaklık daya-
nımı -20°C ile 90°C aralığındadır ve uzama 
katsayısı 0,035 mm/mK’dır.
Tesisat odalarından (chiller ve kazan) son 
nokta olan fan coil ünitelerine kadar, tüm 
boru ve bağlantı parçalarının (vanalar 
dâhil) montajında Aquatherm ürünleri kul-
lanılabilmektedir. 





k ı s a  k ı s a
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60 yılı geride bırakan Elginkan Topluluğu 

bünyesinde E.C.A. ve SEREL markaları 

ile faaliyet gösteren Elmor A.Ş., armatür 

ve seramik sağlık gereçleri sektöründe-

ki liderliği ile faaliyetlerine devam edi-

yor. İlk Elmor Plus mağazasını İstanbul 
Kozyatağı’nda açan Elmor A.Ş., Ankara 
ve Antalya’dan sonra dördüncü Elmor 
Plus mağazasını İzmir’de açtı. E.C.A. ve 
SEREL markaları ile Türk yapı sektörünün 
öncü ve yenilikçi firması olan Elmor A.Ş, 
İzmir Şehitler Caddesi, Alsancak adre-
sinde Elmor Plus mağazasını açtı. Sektör 
profesyonelleri ve iş ortaklarının ağırlan-
dığı İzmir Alsancak adresinde, E.C.A. ve 
SEREL’in tüm ürün gamı beğeniye su-
nuldu.  Tüketicilere ve sektör profesyo-
nellerine daha yakın olmayı hedefleyen 
Elmor A.Ş., mağazacılık ve bayilik ağını 
güçlendirme ve perakendecilik alanında 
büyüme stratejisini 2013 yılında da sür-

dürecek.  Elmor A.Ş’nin İzmir Alsancak 
adresinde Elmor Plus mağazasında iş or-
tağı İlter İnşaat Tesisat San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Şirketi, 1978 yılından bu yana E.C.A. ve 
SEREL ürünlerinin bayisi olarak faaliyet 
gösteriyor. Armatürden küvete, Seramik 
Sağlık Gereçlerinden banyo ve mutfak 
dolaplarına 900 metrekarelik alanıyla 
İzmir’in en işlek lokasyonunda yer alan 
E.C.A. ve SEREL’in Alsancak mağazasında 
armatürlerden duş sistemlerine, kromaj-
lı banyo aksesuarlarından küvet ve duş 
teknelerine, seramik sağlık gereçlerinden, 
seramik kaplama malzemelerine gömme 
rezervuarlara ve banyo mutfak dolapları-
na kadar geniş yelpazede ürün yer alıyor.

E.C.A. Serel  dördüncü Elmor Plus Mağazasını İzmir’de açtı

GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürü Tamer Akaslan, “Abonelerimiz, 
düşük maliyetli ve güvenliklerini hiçe sayan uygulamalardan ka-
çınmalı” değerlendirmesinde bulundu.
Akaslan: “Doğal gaz iç tesisatının en az altyapı şebekeleri kadar 
güvenli şekilde kurulması büyük önem taşıyor. Bunun için abo-
nelerimiz, düşük maliyetli ve güvenliklerini hiçe sayan uygula-
malardan kaçınmalı ve bu işlemi sertifikalı firmalara yaptırmalı-
lar. Aboneler, iç tesisat firmalarını seçmeden önce, GAZDAŞ’tan 
bilgi alabilirler veya şirketin daha önce yaptığı işleri araştırabilir-
ler” ifadelerini kullandı.
Abonelerinin, tesisatın yapımı sırasında bir sorun yaşamamaları 
ve tesisatın kalite standardına uygun şekilde kurulması için ça-
lıştıkları firma ile sözleşme imzalamaları gerektiğini belirteren 
Akaslan, “Sözleşmede firmanın sahip olduğu sorumluluklar, 
işin tamamlanma süresi, kullanılacak malzemenin nitelikleri ve 
ödeme şekli mutlaka yer almalı. Mevzuat gereği zorunlu olan iç 
tesisat sigortasının iç tesisat firmasından talep edilmesi de unu-
tulmamalı” bilgisini aktardı.

İç tesisat firmalarına yetki verirken çok hassas davrandıklarını 
belirten Akaslan, şunları kaydetti: “İç tesisat kurulum işlemi, uz-
manlık gerektiren bir süreçtir. Firmaların sertifika alabilmesi için 
öncelikle deneyimli olmaları ve daha önce yapmış oldukları işlere 
ait iş bitirme belgelerini ve referanslarını sunmaları gerekiyor. Bu 
firmalara yapacakları tüm projelerde teknik şartnameye uyma-
larını ve uygun olmayan hiçbir malzemeyi kullanmamalarını şart 
koşuyoruz. İç tesisatın kurulumu sonrasında GAZDAŞ yetkilileri 
tesisatı inceliyor ve güvenli olmayan tesisatlara onay vermiyor. 
Bu süreçte önce keşif ve teknik etüt yapılıyor. İnceleme sırasında 
kalorifer kazanı, baca, kazan dairesinin havalandırması, elektrik 
ve topraklama tesisatları ile aydınlatma sisteminin uygunluğu 
kontrol ediliyor. Bütün bu işlemlerin standartlara uygun yapıl-
ması abonelerimizin güvenliği açısından büyük önem taşıyor.” 
Tamer Akaslan, vatandaşların GAZDAŞ’ın yetki verdiği firmala-
rın listesine www.gazdas.com web adresinden ulaşabileceğini, 
bilgi almak isteyenlerin GAZDAŞ Abonelik Merkezleri’nden de 
telefonla veya yüz yüze bilgi edinebileceklerini belirtti.

GAZDAȘ’tan abonelerine uyarı

Avrupa yakasının en șık yașam projesi de 
DOĞUȘTEKNİK ürünlerini seçti
Toplam 70.000 m2 alan üzerinde Fer yapı-Boyner 
Holding ortaklığıyla yapılmakta olan İstwest proje-
sinde 571 adet rezidans, 528 adet konut ve 4.500 
m2 ticaret merkezi bulunuyor. Basın ekspres yolu 
üzerindeki projede kullanılan Doğuşteknik ürünle-
ri, Doğuşteknik’in  yeni fabrikasında son teknolo-
jiyle üretildi. Konuyla ilgili Doğuşteknik’ten yapılan 
açıklamada, Doğuşteknik olarak İstwest projesinde, 
projenin mimarları, şantiye mühendisleri hatta taşe-
ronları ile titiz bir işbirliği yaparak doğru ürünü doğru 
zamanda sadece satış değil çözüm ortağı olmanın 
bilinciyle hareket ettik. İstwest projesinde imalatını 
yaptığımız ürünlerin tamamını, ve birçoğunun da ilgili 
projeye uyarlayarak tasarlayıp üretme başarısını gös-
terdiğimiz için kıvanç duyuyoruz.” denildi.



Gözde Hanım,

Acilen fiyata ihtiyacım var.

Teskon Sodex Fuarı Davetiyesi:

Ebat: 10x21

Kağıt: 115 gr. Mat Kuşe

Renk: 4+4

Düz Kesim

50.000 Adet

Sodex Ankara Fuarı Davetiyesi:

Ebat: 10x21

Kağıt: 115 gr. Mat Kuşe

Renk: 4+4

Düz Kesim

100.000 Adet

Pawex Fuarı Davetiyesi:

Ebat: 10x21

Kağıt: 115 gr. Mat Kuşe

Renk: 4+4

Düz Kesim

50.000 Adet

ACİLLLL

Hemen yarın baskısını da alacağız.

İKLİMLENDİRME

DÜNYASININ

EN İYİ SEÇENEKLERİ
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Alarko Carrier, A sınıfı enerji etiketine sahip Carrier XPower 

Gold serisi klimalar ile standart klimalara oranla yüzde 50 

enerji tasarrufu sağlıyor. Serinin 24.000 BTU kapasiteye sa-

hip modelleri, minimum kapasitede, saatte yalnızca 7 kuruş, 

günde 1,5TL’ye serinleme imkanı sunuyor. 

İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ KURULUŞU 

ALARKO CARRİER, A SINIFI ENERJİ ETİKETİNE SAHİP

Carrier XPower Gold serisi DC Hybrid inverterli klimalar ile 

standart klimalara oranla yüzde 50 enerji tasarrufu sağlı-

yor. En son inverter teknoljisine sahip XPower Gold serisi 

klimalar, sahip oldukları PAM modülü sayesinde ortamı arzu 

edilen konfor sıcaklığına ulaştırırken, PWM modülü ile ka-

pasitelerini minimuma indiriyor ve kullanıcılarına maksimum 

enerji tasarrufu sunuyor. Serinin 24.000 BTU kapasiteye sa-

hip modelleri, minimum kapasitede, saatte sadece 7 kuruş 

elektrik tüketiyor. 

Carrier XPower Gold ile tüketiciler, yüksek iç ortam hava kalite-

sinin yanı sıra, sessizliğin keyfi ve tasarımın harmonisi ile buluşu-

yor. Nano teknolojisine sahip 5in1 filtreleme sistemi, iç ortamda 

bulunan kirleticileri, çöp ve sigara kokusunu uzaklaştırırken aynı 

zamanda bakteri ve virüsleri de yakalayıp yok ediyor. 

Carrier XPower Gold serisi klimalar için özel olarak tasarla-

nan ipeksi beyaz renkli düz ön paneller ise klima estetiğini 

yeniden şekillendiriyor.

OZONA ZARAR VEREN GAZLARA “HAYIR”

Ozon tabakasına zarar vermeyen R410A soğutucu gaz ile 

çalışan XPower Gold ile tüketiciler, klimalarını çevreye mak-

simum duyarlılık gösterdiğini bilerek gönül rahatlığı ile kul-

lanabiliyor. 

21 dB ses seviyesinde çalışabilen XPower Gold, kütüphane-

lerden (40 dB) ve uyku halindeki yatak odalarından (30 dB) 

daha sessiz…

İKLİMLENDİRME SEKTÖRÜNDE DENEYİMİN MARKASI

ALARKO CARRİER

Alarko Carrier, hem merkezi, hem de bireysel klimalar ko-

nusunda faaliyet gösteriyor. Özellikle merkezi klimalar (Ofis 

binaları, otel, hastane vb. iklimlendirilmesi) konusunda sek-

törün en önde gelen kuruluşu ve geniş bir yelpazede ik-

limlendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Isıtma konusunda ise, 

panel radyatör, konvensiyonel ve yoğuşmalı kombi, brülör, 

sirkülasyon pompası gibi ürünlerin üretiminin yanı sıra, 

yoğuşmalı kazan ve kat kaloriferi, döküm ve çelik kazan, 

banyo radyatörü, genleşme tankı, boyler, vb. tamamlayıcı 

ürünlerle, tüm ısıtma cihazları konusunda faaliyet gösteren 

sektördeki sayılı firmalardan biri olarak yer alıyor.

Alarko Carrier XPower Gold ile saatte 7 kurușa serinleyin

“TS 825 - Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” Standardı gere-
ğince binalardaki ısı kayıplarının belirlenmesinde U –de-
ğeri hesaplanmalıdır.  testo 635 ölçüm cihazı ile, daha 
önce hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde U-değerini be-
lirleyebilirsiniz.

Eski binaların onarılması ve yenilenmesinde, pencere ve 
duvarlarda ısı kayıpları olup olmadığını belirlemek önem-
lidir. Bu sayede enerji maliyetleri kaydedilebilir ve resto-
rasyon sırasında yapılan ölçümler etkili bir şekilde değer-
lendirilebilir. 

Bileşenlerin termal açıdan değerlendirilmesinde, U-değeri 
(ısı geçirgenlik katsayısı) en önemli faktördür. Önceden, 
bu değeri elle hesaplamak zorundaydınız. Bugün ise, 
çok fonksiyonlu nem ve sıcaklık ölçüm cihazı testo 635 
ile mümkün olan en kısa sürede otomatik hesaplanan 
U-değerini elde edecek ve analizlerinizi yapabileceksiniz. 

ARTIK MALZEMELERİN KALINLIĞINI VE ISI İLETKENLİ-

ĞİNİ TAHMİN ETMEK ZORUNDA KALMAYACAKSINIZ!

testo 635’in patentli U-değeri probu ve kablosuz probu 
ile U değerinin hesaplanması için gerekli olan 3 sıcaklığı 
(dış mahal sıcaklığı, duvarın iç yüzey sıcaklığı ve iç mahal 

sıcaklığı) kolay bir şekilde ölçebilecek ve hesaplanan U 
değerini direkt olarak ekranda görebileceksiniz. Testo’ 
nun patentli U-değeri probu ile iç yüzey ve iç mahal sı-
caklığını tek bir prob ile ölçebilirken, dış mahal sıcaklığı 
için kablosuz radyo frekanslı probu rahatça dış alanlara 
konumlandırabileceksiniz. Ayrıca, cihaz hafızasına kayde-
dilen değerleri bilgisayar yazılımında analiz etme ve rapor 
oluşturma imkânına da sahipsiniz.

testo 635 ile eski binaları konușturun



%80 ’e varan 
ısı geri 
kazanımı

DOĞRU DİZAYN       VERİMLİ BİNA
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Duman tahliye ve doğal havalandırma sistemleri konusunda 
kaliteli ve estetik ürünleriyle tanınan Alman RODA markası, 
FORM tecrübesi ve güvencesi ile bir araya gelerek dumanla 
mücadelede profesyonel çözümler sunuyor.

Yangınlarda, dumanın yayılmasını önlemek ve binaların du-
mandan en hızlı şekilde arındırılmasını sağlamak için geliş-
tirilen RODA duman tahliye kapakları, projelere uygun ürün 
seçenekleriyle yapılarınızı güvenli mekanlara dönüştürüyor. 
RODA duman tahliye ve havalandırma sistemleri; fiziksel da-
yanıklılık, ısı ve ses yalıtımı, rüzgar, kar yükü ve yüksek yangın 
dayanımı özelliklerine sahip ürünlerdir. Bu özellikleri ile mi-
marların, mühendislerin, müteahhitlerin ve diğer tüm müşte-
rilerin yüksek standartlarını karşılar. Cam, polikarbonat, alü-
minyum ve izoleli alüminyum malzemelerden üretilen RODA 
duman tahliye sistemleri, DIN EN 12101-2 ve VdS 2159 stan-
dartlarına uygundur.

RODA DUMAN TAHLİYE SİSTEMLERİNE 

UYGULANAN TESTLER; 

• 3000 Pa kadar rüzgar dayanımı
• 1500 N / m2 kar yükü dayanımı (VdS standartlarına göre 500 
N / m2’dir)
• -15 °C kadar düşük sıcaklık dayanımı
• Ses yalıtımı
• 300  °C kadar ısı dayanımı
• 10.000 kez açma-kapama
• Aerodinamik etkin alan
• Paslanma ve yıpranma dayanımı

RODA DUMAN TAHLİYE SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI

• Monte edilen hareketli ve sabit en küçük detaya kadar hassas 
mühendislik unsurlarından oluştuğundan, sistem her zaman 
güvenle kullanılır.

• Kurulumu hızlı, kolay ve ucuzdur. Mil menteşeleri bakım ge-

rektirmez.

• Ünite kaidelerinin tüm bileşenleri AIMgSi5 alüminyum profil-

den üretilmiş olup, korozyona dayanıklı ve yüksek mukavemet 

sağlar.

• Aerodinamik yapıya sahip kanalları sayesinde etkili bir drenaj 

sağlar.

• Profesyonel contalama sistemi minimum ısı kaybı ve maksi-

mum ses yalıtımı sağlar.

• Kullanım amacına göre farklı tipler(elektrikli veya pnömatik) 

ve opsiyonel sensörler mevcuttur. (yağmur, rüzgar, duman sen-

sörleri vs.)

RODA duman tahliye ve havalandırma sistemleri, endüstriyel 

tesisler, ticari binalar, turizm tesisleri, kültür merkezleri ve labo-

ratuarlar için yangınlara karşı mimari açıdan estetik ve güvenli 

çözümler sunuyor. 

Güvenli yapılar için RODA duman tahliye ve havalandırma sistemleri

Türkiye’nin en çok tercih edilen ve en çok ihraç edilen yeni 
nesil Fan Coilleri, ÜNTES UNFC Serisi

11 kw soğutma ve 34 

kw ısıtma kapasitesi 

aralığında üretilen ve 

7/24 klimatize edilmiş 

hava şartlarına ihtiyaç 

duyan alanlarda (Otel, 

Alışveriş Merkezi, İş 

Merkezleri, Villa, Has-

tane vb.) kullanılmak üzere 

dizayn edilmiş az enerji tü-

keten fan coiller, Orta ve Batı 

Avrupa, Orta Doğu ve Asya ile 

Kuzey Afrika’ya ihraç ediliyor. 

Üntes Ar-Ge mühendislerinin 

Kazan tesislerinde geliştir-

diği UNFC serisi fan coiller, 12 ayrı modelde üretiliyor, 

ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001 ve EUROVENT ile 

toplam kalite, çevre ve kapasite validasyon sertifikasyon-

larına hitap ediyor. Yeni seri fan coiller yüksek mekanik 

mukavemet, yüksek termodinamik performans, sızdır-

mazlık ve düşük ses seviyelerini doğrulayan “Fan Coil 

Termodinamik Test Çemberinde” test edilerek üretiliyor.



HAVALANDIRMA VE 

İKLİMLENDİRME ÇÖZÜMLERİ

Size öze l  çözümler. . .

SİVAR Motorlar Havalandırma ve İklimlendirme Cihazları  Ltd. Şti.

Mansuroğlu Mahallesi 295/2 Sokak No: 1 Ege Sun Plaza A-544, 35530 Bayraklı - İzmir

Tel :  +90 232 461 77 40 - 461 77 42 - 462 77 40  •  Faks: +90 232 461 77 41

info@sivar.com.tr • satis@sivar.com.tr www.sivar.com.tr

Çift Emişli Hücreli Fanlar

Yüksek Basınçlı Fanlar - Aksiyal Duvar ve 

Cam Tipi - Kanal Tipi Radyal Fanlar 

Aksiyal Aspiratörler

Tek Emişli Santrifüj Fanlar ve 

Aksesuarları

Hava Perdeleri ve 

Hava Kanalları

Asenkron Motorlar, 

Aşırı Yük Termikleri

Çatı Fanları ve 

Kayış Kasnaklı Fanlar

Havalandırma, Soğutma 

Aksesuarları ve Susturucular

Filtreler
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Ekonomi Bakanlığı verilerinden 
iklimlendirme sektörü
Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü Makine, Otomotiv, 
Elektrik ve Elektronik Ürünler Dairesi Bașkanlığı’nın İklimlendirme sek-
törüne ilișkin raporlarına göre iklimlendirme sektörü.

Türkiye iklimlendirme sektörü başta makine imalat 

sektörü olmak üzere birçok farklı sektörün alt sek-

törleri arasında yer alırken, son yıllarda gerek hızla 

gelişen iç pazar talebini karşılaması gerekse de ulus-

lararası pazarlara artan ihracatı ile kendi dinamikle-

ri, stratejileri ve hedefleri çerçevesinde değerlendi-

rilmesi gereken, başlı başına bir ana sektör haline 

gelmiştir.

İklimlendirme sektörünün kapsamı, ısıtma, soğut-

ma, havalandırma, tesisat, klima sistem ve ekip-

manlarını içermektedir. Bu açıdan bakıldığında, ül-

kemizde gittikçe artan kişi başına milli gelir düzeyi 

ile iç pazar talebinin artarak devam edeceği, diğer 

taraftan, hali hazırda gelişmiş pazarlara yapılan 

önemli ihracat ile birlikte sektör için gelişen Orta-

doğu, Rusya, Orta Asya ve Kuzey Afrika pazarlarına 

olan yakınlık gibi hususlar da dikkate alındığında 

iklimlendirme sektörünün gerek üretim kapasitesi 

gerekse de ihracat potansiyeli açısından önemli bir 

büyüme kaydedeceği öngörülmektedir.

Sektörün ihracat rakamlarına bakıldığında, 2002 

yılında 350 milyon $ civarında olan ihracatın 2012 

yılına gelindiğinde 13 kattan fazla artarak yaklaşık 

4,8 milyar $ düzeyine yükseldiği görülmektedir. İk-

limlendirme sektörünün 2002 yılından 2012 yılına 

kadar geçen dönemdeki ihracat rakamlarının göste-

rildiği Tablo-1’in incelenmesinden, 2002-2008 yılları 

arasında sektörde istikrarlı bir ihracat artışı yaşandı-

ğı tespit edilmektedir. Sektör ihracatının bir önceki 

yıla göre 2003 yılında % 51, 2004 yılında % 34,8, 

2005 yılında 27,9, 2006 yılında %102,2, 2007 yılın-

da %59,6 ve 2008 yılında %23,9 oranında arttığı 

izlenmektedir. Ekonomik krizin etkilerinin en yoğun 

yaşandığı 2009 yılında ise sektör ihracatı %16,7 

oranında azalmıştır. 2010 yılı ile beraber başlayan 

toparlanma döneminde iklimlendirme ürünleri ihra-

catının 2008 yılında yaşanan rekor seviyeye yaklaş-

tığı ve 2011 ve 2012 yıllan itibariyle de söz konusu 

seviyenin bile aşıldığı tespit edilmektedir. Bir diğer 

ifade ile sektör ihracatının, 2011 yılında bir önce-

ki yıla göre %29,3 oranında artış göstererek 4.607 

milyon dolara, 2012 yılında ise %3,1 artışla 4.757 

milyon dolara ulaştığı görülmektedir.

Sektör ihracatının ülkesel dağılımına (Tablo-2) ba-

kıldığında, Almanya, İngiltere, Rusya Federasyonu, 

Irak, Fransa, İtalya, İran, Azerbaycan, Romanya ve 

Ukrayna’nın önde gelen pazarlar olduğu görülmek-

tedir. Sektör ihracatında en fazla ihracat yapılan ilk 

20 ülkenin payı %73’tür.

Sektör ihracatında öne çıkan ürünler ise merkezi 

ısıtma kazanları, vitrin, tezgah vb. tipi soğutucu-

dondurucular, ısıtması elektrikli olmayan demir çelik 

radyatörler, hava-vakum pompası, hava/gaz komp-

resörü, vantilatör, aspiratör, vantilatörlü, ısı, nem 

Tablo-1 İklimlendirme Sektörü İhracatı (1.000 $)
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değiştirme tertibatlı klima cihazları, basınç düşürücü, 
termostatik valiler, ısı değişikliği yöntemi ile madde-
leri işlemek için cihazlar ve sıvılar için pompalar, sıvı 
elevatörleridir.

Sektörün ithalatına (Tablo-3) bakıldığında ise 2002 
yılından bu yana 2009 yılı hariç sürekli olarak arttığı 
izlenmektedir. 2009 yılında 3,4 milyar $ olan ithala-
tın 2010 yılında %17,2 artarak 4 milyar dolan, 2011 
yılında 2010 yılına göre %36,5 oranında artarak 5,5 
milyar doları aştığı görülmektedir. 2012 yılında ise 
ithalat %7,4 oranında azalarak yaklaşık 5 milyar do-
lara gerilemiştir.
İthalatın ülkesel dağılımında (Tablo-4) ise, ÇHC, İtalya, 
Almanya, Fransa, Güney Kore, ABD, İspanya, Tayland, 
Japonya ve İngiltere gibi ülkelerin ilk sıralarda yer al-
dığı ve ithalattaki ilk 20 ülkenin toplam içerisinde 
yaklaşık %90 gibi yüksek bir paya sahip olduğu gö-
rülmektedir.

İthalatta öne çıkan ürünler ise; hava-vakum pompa-
sı, hava/gaz kompresörü, vantilatör, aspiratör, basınç 
düşürücü, termostatik vafler, vantilatörlü, ısı, nem 
değiştirme tertibatlı klima cihazları, sıvılar için pom-
palar, sıvı elevatörleri, santrifüjle çalışan kurutma, filt-
re, arıtma cihazları ve buhar kazanları dışında kalan 
merkezi ısıtma kazanlarıdır.

Sektörün bugün 300.000’in üzerinde kişiye istihdam 
sağladığı bilinmekte olup, mevcut potansiyeli de göz 
önünde bulundurulduğunda bu sayının da ciddi bir 
şekilde artması beklenmektedir. Sektörde faaliyet 
gösteren firmalar çoğunlukla KOBİ niteliğinde olup, 
bu da sektörün müşteri taleplerine göre esnek üre-
tim yapabilmesine olanak sağlayarak sektöre rekabet 
avantajı sağlamaktadır.
Küresel anlamda, iklimlendirme sektöründe yer 
alan ürünler genel olarak teknolojik seviyesi yüksek 
olan ürünlerdir. Dolayısıyla ülkemizdeki kalifiye mü-
hendislik işgücü maliyetinin düşük olması önemli 
bir rekabet unsuru olarak öne çıkmaktadır. Ancak, 
sektörde ülkemizde üretilen ürünlerin henüz temel 
mühendislik düzeyinde gerçekleştiği bilindiğinden, 
yurt dışı pazarlarda daha fazla talep edilir bir konuma 
gelinebilmesini teminen Ar-Ge çalışmalarına ağırlık 
verilmesi büyük önem taşımaktadır. Nitekim, iklim-
lendirme sistemlerindeki ürünlerde yapılacak her tür-
lü iyileşme, gelişme küresel anlamda rekabetçiliğimizi 
arttıracaktır.

Sektörün ihracat kapasitesine katkı yapması beklenen 
en önemli unsurlardan biri de yurt dışında iş yapan 
Türk müteahhitleridir. Yurtdışında Türk müteahhit-
lerce üstlenilen projelerin iklimlendirme sistemleri-
nin Türkiye merkezli firmalar tarafından yapılmasının 

Tablo-2 Sektör İhracatının Ülkesel Dağılımı
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sağlanması sektörün yabancı pazarlara girip buralar-

da tutunmasında büyük bir fırsat sunacaktır. Bu çer-

çevede, sektörün müteahhitlik firmaları ile yakın bir 

işbirliği içinde hareket etmesi önem taşımaktadır.

Sektör taşıdığı önemli potansiyel nedeniyle, gerek 

yerli gerekse yabancı yatırımcılar için cazip bir konum-

dadır. Önceleri Türkiye pazarına daha çok ürünlerini 

satmak amacı ile gelmiş yabancı sermayeli firmaların 

daha sonra Türkiye’nin üretim avantajlarından fayda-

lanmak üzere üretim tesislerini Türkiye’ye kaydırdık-

ları görülmüştür. Söz konusu süreçte, yerli firmalar ile 

değişik oranlarda ortaklıklara gidilmiştir.

Yatırım kararlarının ülkemiz lehine verilmesinde, 

üretim avantajlarının yanı sıra Türkiye’nin bulundu-

ğu coğrafya ile dünyadaki en hızlı gelişen iklimlen-

dirme pazarlarından Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu 

ve Orta Asya ülkelerine açılan bir bölgesel merkez 

olma potansiyeli etkili olmaktadır.

TOBB Türkiye İklimlendirme Meclisi koordinasyo-

nunda sektörün önde gelen STKlarının katkıları ile 

hazırlanan Türkiye İklimlendirme Sektörü Stratejik 

Yol Haritası çerçevesinde sektörün 2023 yılında 25 

milyar $’lık ihracat hacmi ve 35 milyar $’lık bir iç 

piyasa büyüklüğü ile toplam üretim büyüklüğünün 

60 milyar $’a ulaşması beklenmektedir.

Sektörün bu büyüklüğe ulaşarak ülkemiz ekonomisi 

ve dış ticaretine çok önemli katkıda bulunabilmesi-

ni teminen sektörde markalaşma bilincinin ve kendi 

tasarımını yapabilme kabiliyetinin yerleşmiş olması 

büyük önem taşımaktadır.

Bu konuda Bakanlığımızın, gerek markalaşmaya ge-

rekse de Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi konu-

sunda sunduğu etkili destek mekanizmalarının daha 

fazla kullanılması tavsiye edilmektedir.

Tablo-3 İklimlendirme Sektörü İthalatı (1.000 $)

Tablo-4 Sektör İthalatının Ülkesel Dağılımı
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ESSİAD yönetim performansıyla Avrupa 
Birliği onaylı kalite ödülü almaya hak kazandı

ESSİAD Yönetim Kurulu Bașkanı Sayın Akın KAYACAN, T.C. Ekonomi Bakanlığı Müsteșar Yardımcısı Sayın İbrahim 

ȘENEL’den bronze label ödülünü teslim alırken…

Türkiye’nin Avrupa Birliği tarafından akredite edi-

len ilk kümelenme uzmanları olan Ege İhracatçı 

Birlikleri uzmanları ile gerçekleştirilen küme kıyas-

lama çalışması sonucunda ESSİAD Avrupa Küme 

Analizleri Sekretaryası (European Secretariat for 

Cluster Analysis-ESCA) tarafından bronz kalite eti-

ketiyle ödüllendirildi.

“Küme Kıyaslama Çalışması” kapsamında, ESSİAD’ın 

aktiviteleri, süreçleri ve iç yönetim mekanizmaları 

Avrupa’da toplamda incelenen 350 küme kuruluşu 

ile kıyaslandı. Çalışmanın sonucunda derneğimiz 

gelişim alanları belirlendi ve küme ve hizmet mü-

kemmeliyeti yolunda atılan bu ilk adım ile çalışma 

ve yönetim mekanizmaları Avrupa’daki iyi örnek-

lerle kıyaslandı.       

4 Haziran 2013 Salı günü Ekonomi Bakanlığınca yü-

rütülen, Avrupa Birliği tarafından desteklenen KOBİ 

İşbirliği ve Kümelenme Projesi kapsamında organize 

edilen “Uluslararası Rekabetçilik ve İşbirliği Konfe-

ransı” Gala Yemeğinde ESSİAD Türkiye’de küme 

yönetimi mükemmeliyetine ilk adımı atan küme or-

ganizasyonlarından biri olarak ödüllendirildi. 

Kalite Sertifikasını T.C. Ekonomi Bakanlığı Müste-

şar Yardımcısı Sayın İbrahim ŞENEL’den alan ESSİ-

AD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Akın KAYACAN, 

“Aldığımız bronz kalite etiketi ve Ege İhracatçı Bir-

likleri ve ESCA tarafından geliştirilen önerilerin de 

dikkate alınmasıyla yüksek kalitede bir küme yö-

netim mekanizmasıyla dünya standardında başarılı 

bir küme olmak üzere çalışmalarımıza hız verdik. 

Katıldığımız küme kıyaslama çalışması sayesinde 

hem rakiplerimizi hem de kendimizi daha iyi ta-

nıma, değerlendirme ve eksiklerimizi tespit etme 

şansı bulduk. Bundan sonraki süreçte, daha iyi bir 

yönetim mekanizmasıyla üyelerimize daha iyi hiz-

met sunarak küresel pazarda hem üyelerimizin 

hem de kurumumuzun daha başarılı ve rekabetçi 

olabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” 

şeklinde konuştu.
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8. Pompa-Vana Kongresi Raporu
İki yılda bir POMSAD tarafından düzenlenen ve Pompa-Vana sektörle-
rinin her alanından kișileri bir araya getirip, sektör faaliyet alanına giren 
konuların tartıșılacağı bir ortam hazırlamayı amaçlayan Pompa Vana 
Kongresi’nin sekizincisi 2 - 4 Mayıs 2013 tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde POMSAD ev sahipliğinde gerçekleștirilmiștir.

Gökhan Sezer Türktan

Bu seneki ana temamız “Pompa - Vana Tasarım ve 
İmalatında İleri Teknolojilerin Kullanımı” olmakla 
birlikte, ilgi alanı içinde diğer konulara da herhangi 
bir kısıtlama getirilmemiştir.

Kongre’nin açılış töreninde kongreye Ana Sponsor 
olarak destek veren firmaların yetkililerine plaketle-
ri takdim edilirken, Kongre açılışı PAWEX Fuarı ile 
birlikte gerçekleştirilmiş ve açılış konuşmaları yapıl-
mıştır. Açılış konuşmalarının devamında, “Ateş, Su 
ve Pompa” başlıklı Açılış Konferansı’na ilave ola-
rak “Pompa - Vana Sektörü İçin Kısa ve Orta Va-
deli Projeksiyon”un konuşulduğu İkili Konferans ile 
“Pompa - Vana Sektörü, Sorunları, Çözüm Önerileri 
Geleceği” başlıklı, sektör sorunlarının sektörün fark-
lı alanlarındaki temsilcileri tarafından tartışıldığı bir 
panel düzenlenmiştir.
Kongrenin ikinci ve üçüncü günü ise tebliğler ile de-
vam etmiştir. Programda 27 adet tebliğ yer almış, 
bunlardan 3 adedi için sahipleri tarafından herhangi 
bir sunum gerçekleştirilmemiştir.
Kongre ile eş zamanlı olarak, ilki 2011 yılında ger-
çekleştirilen, pompa ve vana sektörlerini ilk kez tek 

başına bir fuarda bir araya getiren PAWEX Fuarı’nın 
2.si de bu yıl 2-5 Mayıs 2013 tarihleri arasında, İs-
tanbul Fuar Merkezi’nde PAWEX (Pompa, Vana, Su 
Arıtma Sistemleri, Boru ve Bağlantı Elemanları Fuarı) 
adıyla düzenlenmiştir. Hannover-Messe Sodeks Fu-
arcılık A.Ş. tarafından POMSAD’ın desteğiyle düzen-
lenen Fuar, pompa-vana ve ilgili sektör paydaşlarını 
bir araya getirmiştir.
POMSAD, İTÜ Makina Fakültesi ve ODTÜ Makina 
Mühendisliği Bölümü Kongrenin düzenleyici kuru-
luşları olurken, Avrupa Vana Sanayicileri Derneği 
(CEIR), Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Der-
neği (ESSİAD), Avrupa Pompa İmalatçıları Derneği 
(EUROPUMP), Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve 
Eğitim Vakfı (ISKAV), Makina Tanıtım Grubu (MTG), 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) ve Tür-
kiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK)
Kongrenin destekleyici kuruluşları arasında yer al-
mıştır. 
Kongre Ana Sponsorları ise, Alarko Carrier, Asteknik 
Vana, Doğuş Vana, Layne Bowler, Mas-Daf, Göksan 
Pompa, Standart Pompa, Vansan ve Volt Elektrik ol-
muştur.
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Bahçıvan Motor’da yeni yatırımlar
Isıtma, Soğutma ve Havalandırma sektörünün öncü firmalarından 
BAHÇIVAN MOTOR üretim alanını 20.000 m2‘ye çıkardı.

Hadımköy / İstanbul’da üretim faaliyetlerine devam 

eden BAHÇIVAN MOTOR halihazırda üretimlerine 

devam ettiği 12.000 m2 kapalı üretim alanına 8.000 

m2 daha ilave ederek, toplam üretim alanını 20.000 

m2‘ye çıkararak üretimini daha da arttırmayı planlıyor.

Sektörün köklü firmalarından GAMSAN FAN ‘ın tüm 

üretimini de satın alarak bünyesine katan BAHÇI-

VAN MOTOR ürün yelpazesine bir çok yeni ürünü de 

katmış olacak. Bu ürünler Alüminyum Gövdeli Ken-

dinden Motorlu Salyangoz Fanlar, Tangential Fanlar, 

Kombi Fanları, Ticari Soğutucu  Fanları ve Hava Per-

desi Motorlarıdır.

Yatırımlarına ara vermeden devam eden BAHÇI-

VAN MOTOR bir taraftan sürekli gelişmeye devam 

ederken, bir taraftan da kalite kulvarında son hızıyla 

koşuyor. 2013’ü ‘Kalite Yılı’ ilan eden firma, yılso-

nuna kadar ürünlerinde ve operasyonel süreçlerde 

iyileştirme yatırımlarına devam ederek, müşterileri-

ne daha kaliteli ürün ve servis sağlamayı hedefliyor. 

BAHÇIVAN MOTOR çizmiş olduğu 2023 vizyon çer-

çevesinde hedeflediği gibi çevreci, sessiz ve düşük 

enerji tüketimi olan yüksek verimli ürünler sunmaya 

devam ediyor.

BAHÇIVAN MOTOR’A İKİ ÖDÜL BİRDEN

23 Mayıs’ta 2.’si düzenlenen Sodex Ankara 

Fuarı’nda Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Sektö-

ründe faaliyet gösteren firmalara yönelik İSİB’in dü-

zenlemiş olduğu ödül töreninde BAHÇIVAN MOTOR 

ihracat dalında 2 ödül alarak başarısını taçlandırdı.

En fazla İhracat yapan 2. Firma ve En fazla Ülkeye 

ihracat yapan 1. Firma ödülerini Eknomi Bakanımız 

Sn. Zafer Çağlayan tarafından Firmanın Genel Mü-

dürü Ömer Faruk BAHÇIVAN’ a takdim edildi. 
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Bașkent elektriğini güneșten almaya bașladı
Baymak Türkiye’de ilklere imza atarak sektördeki fikir önderliğini sür-
dürmeye devam ediyor. Bayilerine kurduğu fotovoltaik güneș pilleriyle 
kendi elektriğini üretmelerini sağlayan Baymak, bu kez Ankara’da bu-
lunan bayisinin enerji kaynağını güneșe çevirdi.

Isıtma-soğutma sektörünün lideri Baymak, bayileri-
ne fotovoltaik sistem kurulumu yapmayı sürdürüyor. 
Ankara’da Başaran Bayisi’nde gerçekleştirilen 10,5 
kWp’lık kurulum ile kendi elektriğini üreten bayile-
rine bir yenisini daha ekleyen Baymak, bölgede en-
düstriyel alanda yapılan ilk proje olması özelliği ile 
de yine bir ilke imza attı.
Türkiye çapında bayilerinin kendi elektriğini üret-
mesi hedefi ile, yenilenebilir enerji konusunda sek-
töre öncülük eden Baymak, paket sistemlerini 1,47 
kWp’den 35,28 kWp’a kadar güçlerde müşteriye 
sunuyor. Bayilere kurulan sistemler sayesinde Bay-
mak bayileri, en temiz enerji kaynağı olan güneşi 
kullanarak, çevreye olan duyarlılıklarıyla öncülük 
ederken, bir taraftan da Baymak fotovoltaik güneş 
panelleri ve sisteminin işleyişini, üretilen elektrik 
miktarını ve sağlanan tasarrufu tüketiciye yerinde 
gösterme fırsatı buluyor. Konu ile ilgili Baymak Ge-
nel Müdürü Ender Çolak; “ Baymak, hazırladığı gü-
neş enerjisi sistemleri ile tüketicimizin elektrik kulla-
nım alışkanlığına göre uygun kapasitede kurulumu 
gerçekleştiriyor. Tüketicilerimiz, çatılarına kurdukları 
güneş pilleri sayesinde kullanmadıkları fazla elektri-
ği de şebekeye satarak gelir sağlıyorlar. Güneş siste-
mi yatırımlarımız ile Baymak, bu alanda da en yaygın 
satış ve taahhüt kanalıyla sektörde lider olmayı he-
defliyor. Her zaman yüksek teknolojiyi ve verimliliği 
hedefleyen Baymak, BDR Thermea’nın  %100 paya 
sahip olmasıyla hızını ve enerjisini ikiye katlamış du-
rumda. BDR Therma gücünü de yanımıza alarak, en 
büyük önceliğimiz, tüketiciye en üst standartta ka-
liteyi, en verimli ürünlerle, en uygun fiyata sunmak 
olacaktır” dedi.

ANKARA’DA, ÇATI ÜSTÜNE KURULAN 

EN BÜYÜK SİSTEM

Ankara’daki Başaran Bayisi’ne, Baymak tarafından 

yapılan 10,5 kWp gücündeki fotovoltaik sistem ile 

Başaran, Ankara ilinde endüstriyel alanda çatı üs-

tüne kurulan en büyük sisteme imza atmış oldu. 

2 gün süren kurulum sırasında, sistemlerin kons-

trüksiyon ve panellerinin çatıya montajlarının ta-

mamlanmasının yanında, kablolamaları ve elektrik 

bağlantıları sisteme entegre edilerek gerçekleştirildi.  

Bölge teknik servisleri ve bayilere, sistem kurulumu 

eğitimi, ürün eğitimi, montaj uygulamaları, elektrik 

bağlantıları ve çalışma şekilleri detaylı bir şekilde 

uygulamalı olarak anlatıldı. Sistem devreye alımının 

yapılması ile ilk üretim değerleri ve miktarı çekile-

rek sistem çalıştırması gerçekleştirildi. 2 gün süren 

eğitim ve kurulum ile Ankara ilindeki bayi ve bölge 

teknik servisleri, çatı montajı uygulaması yaptılar ve 

sistemin mevcut şebekeye bağlantısının yapılmasıy-

la, elektrik bağlantılarının gerçekleştirilmesi hakkın-

da detaylı eğitim gördüler.

GÜNEŞİN GÜCÜ, TASARRUFUN 

GÜLEN YÜZÜ OLACAK

Dünyada artan çevre kirliği ve küresel ısınmayla bir-

likte alternatif enerji kaynaklarına yönelim artıyor. 

Güneş, alternatif enerji kaynakları içerisinde; son-

suz, tükenmeyen, bedava, enerji ihtiyacı duyulan 

her yerde kullanılabilen, enerjide dışa bağımlılığı 

azaltan, karbon monoksit, kükürt, duman, gaz ve 

radyasyon gibi çevreyi kirleten faktörler olmadığın-

dan en temiz ve çevreye zararsız, işletme ve bakım 

maliyetleri az bir enerji kaynağıdır.

Baymak, bayilerinde uygulamaya başladığı bu sis-

temle, şebekenin olduğu yerlerde yapılacak kuru-

lumlarla daha fazla enerji verimliliği ve daha fazla 

kazanç sağlıyor. Şebekenin olduğu yerlerde kişiler, 

ürettikleri enerjiyi şebekeye verecek ve ürettiği enerji 

miktarını şebekeden kullandıkları enerji miktarından 

düşerek, borçlu veya alacaklı konumuna geçecekler-

dir. Bu sistemlerin kurulumunda ideal yapıya sahip 

olan sanayi tesisleri ise yaptıkları yatırımı kaç yılda 

geri alabileceklerinin hesabını yapabileceklerdir. 

Baymak, bu  yenilikçi yaklaşımı ve tüketiciye sundu-

ğu son teknoloji ile mevcut alt yapısını değişen tü-

ketici taleplerine göre adapte ederek, yatırımlarına 

ısıtma-soğutma sektöründe hız kesmeden devam 

edecek ve liderliği elinde tutacak.
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Daikin Türkiye büyüme  atağını 
Anadolu’da sürdürüyor

İklimlendirme sektörünün Japon devi Daikin, yeni sezonun açılıșını 
Adana’da yaparak Türkiye’deki büyüme planlarını anlattı. Daikin Türki-
ye Genel Müdür Yardımcısı Zeki Özen, bu yıl 9’u Adana ve çevresinde 
olmak üzere 57 yeni açılıș yapacaklarını belirtirken, yıl sonunda 184 
bayiye ulașacaklarını açıkladı.

Isıtma ve soğutma sektörünün önde gelen ku-

ruluşlarından Daikin Türkiye, büyüme atağını 

Anadolu’da açtığı yeni bayileri kanalıyla sürdürür-

ken, yaz sezonunun açılışını Adana’da düzenlediği 

etkinlikler ile yaptı. Daikin Türkiye Genel Müdür 

Yardımcısı Zeki Özen,  bu yıl Türkiye genelinde 

9’u Adana ve Çukurova Bölgesi’nde olmak üzere 

57 yeni açılış yapacaklarını, böylece  184 bayiye 

ulaşacaklarını belirtirken, “Klima teknolojisinin 

ulaştığı en üst seviyeyi yansıtan cihazlarımızı Av-

rupa ile eş zamanlı olarak Türkiye’nin her yerine 

ulaştırmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyo-

ruz” dedi.

Adana’da Adnan Kahveci Bulvarı’nda hizmete gi-

ren Daikin bayisinin açılışından  önce basın men-

supları ile biraraya gelerek 2013 faaliyet ve he-

defleri hakkında bilgi veren Daikin Türkiye Genel 

Müdür Yardımcısı Zeki Özen, Türkiye’ye ilişkin id-

dialı büyüme hedefleri doğrultusunda bayii atağı-

na geçtiklerini belirtti. Kurucusu olduğu Airfel’in, 

önce Sanko Holding bünyesine, sonra da uluslara-

rası Japon devi Daikin bünyesinde hızla geliştiğini 

hatırlatan Zeki Özen, bu doğrultuda hedef büyüt-

tüklerini ve Türkiye’yi bölgenin üretim ve Ar-Ge 

üssü yapmak için çalıştıklarını vurguladı.  Daikin 

Türkiye’nin geçen yıl kaydettiği yüzde 52’lik bü-
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yümeye paralel olarak Türkiye genelinde yeni-

den yapılanma çalışmalarına başlattığını belirten 

Özen, bu doğrutuda yeni bayi açılışları ile yurdun 

her bölgesine ulaşacaklarını kaydetti.  

BU YIL 57 BAYİ AÇILIŞI YAPILACAK

Temmuz 2011 tarihinden bu yana dünya iklim-

lendirme devi Daikin çatısı altında ciro, istihdam, 

ihracat, ürün gamı ve bayii ağı konusunda çok 

önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren 

Zeki Özen, şu bilgileri verdi: “Son iki yılda Daikin 

Türkiye, her alanda sektör ortalamasının üzerinde 

büyüyerek 2015 yılı için koyduğu hedeflere yak-

laştı. Daikin Türkiye olarak, 2015 yılı için kendimi-

ze 500 milyon Euro ciro ve 1.500 kişilik istihdam 

hedefi koymuştuk. Bu hedef doğrultusunda geçen 

yıl 518 milyon TL ciroya ulaşırken, bu yıl için 640 

milyon TL hedef belirledik. Çalışan sayımız 2011 

yılında 420 kişi iken şu anda 600 kişiyi aştı. Geçen 

yıl Hendek’teki fabrikamızdan Avrupa’ya kombi 

ve radyatör ihracatına başlayarak sektörümüz için 

önemli bir adım attık. Türkiye’yi üretim ve Ar-Ge 

üssü yapmayı hedefleyen bir şirket olarak yeni 

yatırımlarla büyüme planları yaparken, ülkemizin 

cari açık, istihdam gibi sorunlarının çözümüne de 

destek olmayı hedefliyoruz. Türkiye ekonomisinin 

geleceğine ilişkin duyduğumuz güven ve Daikin 

gibi uluslararası bir dünya devinin çatısı altında 

faaliyet göstermenin verdiği güç ile bundan so-

naki süreçte de sektörün en hızlı büyüyen şirketi 

olacağız.”

Daikin Türkiye’nin bu süreçte sektörün en geniş 

ürün gamına sahip olduğunu ve bu doğrultuda 

Türkiye genelinde yaygınlaşma planını başarıyla 

uyguladığını vurgulayan Zeki Özen, “2011 yılında 

64 olan bayi sayımız şu anda 127 adete ulaştı. 

Bu yıl ikisi Adana’da olmak üzere 7 yeni bayi açı-

lışı yaptık. Ancak yılın ikinci yarısında çok daha 

yoğun çalışacağız ve yıl sonuna kadar toplam 57 

yeni bayi açmış olacağız. Böylece yıl sonunda 9’u 

Adana ve Çukurova Bölgesi’nde olmak üzere Tür-

kiye genelinde 184 bayiye ulaşmış olacağız” dedi. 

JAPON TEKNOLOJİSİ ANINDA TÜRKİYE’DE

Daikin’in 6 bölge müdürlüğü, 184’e ulaşacak bayii 

ağı ve 500’den fazla yetkili servisi ile Türkiye’nin 

geniş bir coğrafyasına hizmet veren bir yapıya 

kavuştuğuna dikkat çeken Zeki Özen, sözlerine 

şöyle devam etti: “Klima teknolojisinin ulaştığı en 

üst seviyeyi yansıtan cihazlarımızı Avrupa ile eş za-

manlı olarak Türkiye’nin her yerine ulaştırmaktan 

büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz” diye konuş-

tu. Klima teknolojisi ve yeni standartlar hakkında 

bilgi veren Özen, bu yıl Avrupa ile eş zamanlı ola-

rak uygulamaya aldıkları sezonsal verimlilik kriter-

lerini şöyle anlattı: “Japonya merkezli Daikin’in, 

klimada lider olmanın yanı sıra klima teknolojisin-

de de öncü bir kuruluş olarak tanınıyor ve tüm 

yeni uygulamaların önderliğini yapıyor. Yürürlükte 

olan enerji etiketlerinde A, B sınıfı gibi sonuçlar 

tek bir sıcaklıkta ölçümlenerek bulunuyor, bu ne-

denle gerçek hayatı verileri doğru yansıtamıyor. 

Yeni sezonsal verimlilik kriterine göre yapılan 

ölçümler cihazın farklı hava sıcaklıklarında nasıl 

bir performansla çalışacağını gösteriyor.  Sezon-

sal verimlilik kriterlerinin Türkiye’de 2014 yılında 

mevzuata girmesi bekleniyor ama biz beklemedik. 

Çünkü bu yeni etiketlendirme sistemi, cihazların 

hangi bölgede hangi verimlilik düzeyinde çalıştığı-

nı tüketiciye en iyi şekilde anlatıyor. Yani bir cihaz 

İstanbul’da gösterdiği verimlilik ve enerji tasarrufu 

düzeyini Adana’da gösterip göstermeyeceğini tü-

ketici etiketine bakarak anlayabiliyor.”

EN HIZLI BÜYÜYEN 3 ÜLKEDEN BİRİ

Daikin Türkiye Başkan Yardımcısı Takayuki Kame-

kawa da konuşmasında, Daikin’in bu yıl 21 milyar 

dolar, 2015 yılında ise 25 milyar dolar ciro hedef-

lediğine dikkat çekerek,  şunları dile getirdi: “Bu 

noktada Türkiye, Daikin için büyük bir önem taşı-

yor. Türkiye gelişen ve çok hızlı büyüme kaydeden 

bir ülke. Daikin Türkiye’nin elde ettiği sonuçlar da 

bunu gösteriyor. Daikin Türkiye, 2012 yılında ulaş-

tığı 518 milyon TL’lik cirosu ile Avrupa, Ortadoğu 

ve Afrika bölgesinin en yüksek satış rakamını elde 

eden 3’üncü ülkesi oldu. 2015 yılına ilişkin hedef-

lerimize ulaşmamız için 2013 yılında elde edece-

ğimiz sonuçlar çok önemli.”
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Klimaplus’tan erken sezonsal 
verimlilik hareketi

“Dünya Enerji Verimliliği için çalıșıyor; Türkiye’de de enerji verimliliği yol 
haritası çizildi ve çalıșmalara bașlandı! Yeni ErP direktifi ile klimalarda 
enerji tüketimi en aza iniyor!”

Enerji tasarrufunun hayatımızdaki önemi günden 

güne artıyor. Buna bağlı olarak enerji kullanımları-

mızı düzenleyen yasalar da enerji verimliliği daha 

yüksek ürünlerin kullanımını teşvik edecek şekilde 

değiştiriliyor. KlimaPlus, Avrupa’da 01 Ocak 2013 

tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve Türkiye’de 

de hazırlıkları devam eden Klimaların Enerji Eti-

ketlemesine dair yönetmelik ve klimalar & vanti-

latörlerle ilgili çevreye duyarlı tasarım gereklerine 

dair tebliğe uygun ürünlerini 2014 yılını bekleme-

den tüketicisiyle buluşturmayı hedefliyor.

Türkiye’ de 2009 yılından itibaren yürürlüğe giren 

ErP Direktifi’nin (Elektrikli Cihazlarla İlgili Çevreye 

Duyarlı Tasarım Direktifi), 2014 yılı başından iti-

baren iklimlendirme sistemlerine ait enerji sınıfla-

rının da yeniden düzenlenmesini sağlaması bek-

lenmektedir. Yönetmelik kapsamında oluşturulan 

uygulamanın esasları, çevreye duyarlı tasarımlar 

yapılmasını ve tüketiciye şeffaf bilgi sunmayı amaç-

lıyor. Avrupa’da ekodizayn direktifi kapsamında, 

klima ve vantilatörlerle ilgili çevreye duyarlı tasarım 

gereklilikleri, enerji verimlilik sınıflandırmalarının 

yeniden düzenlenmesini sağladı. Klimaların enerji 

etiketlerinde, yaşanılan bölgedeki enerji tüketim 

değerleri ve ses düzeyi gibi yeni kriterler yer alacak.

Avrupa, ErP Direktifi kapsamında enerji ile alakalı 

ürünlerin çevreye zarar vermeyecek şekilde tasar-

lamaya devam ediyor. Enerji verimlilik sınıfları ErP 

yönetmeliği kapsamında düzenleniyor. Eskiden, 

tek bir çalışma noktasındaki koşullar göz önüne 

alınarak geliştirilen cihazlar, yeni ölçüm noktaları-

nın belirlenmesiyle birlikte yeniden değerlendirili-

yor. Sezonsal Verimlilik kriterleri olarak da bilinen 

enerji sınıfları ölçeği, A+, A++, A+++ gibi üç yeni 

sınıfı kapsayacak şekilde yeniden düzenleniyor. 

Türkiye’nin klima kaynaklı elektrik tüketiminin, 

2012 yılında yetkililerin yaptığı açıklamalardan 

oldukça ciddi boyutlara ulaştığını takip ediyoruz. 

Türkiye’de özellikle beyaz eşyalarda görmeye baş-

ladığımız enerji verimliliği hareketi, Avrupa’da Ocak 

2013 itibari ile yürürlüğe giren yeni yönetmelik ile 

iklimlendirme sistemlerinde de uygulanmaya baş-

ladı. İklimlendirme sistemlerinde Avrupa’da uygu-

lanmaya başlanan yeni teknoloji ve yeni değerlerin 

2014 yılı itibari ile Türkiye’de de resmi direktifler ile 

yürürlüğe gireceği öngörülüyor.

 

“KLİMAPLUS’IN, SEZONSAL VERİMLİLİK İLE 

UYUMLU MİTSUBİSHİ ELECTRİC KLİMALARI 

İLE ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN 2014’Ü BEKLE-

MEYE GEREK YOK!”

Teknoloji öncüsü KlimaPlus, Türkiye distribütörü 

olduğu Mitsubishi Electric Klima Sistemleri ile tü-

keticilerini sezonsal verimliliğe uygun cihazlarla 

buluşturacak. 
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Konuyla ilgili açıklama yapan KlimaPlus Genel Mü-

dürü Yenal Altaç, “Yeni yönetmelik özellikle inverter 

klimaların performansını daha ön plana çıkartacaktır. 

Çünkü hali hazırdaki mevcut yönetmelikte,  A sınıfı 

iki klimadan inverter olan ile olmayan arasında bir 

elektrik tüketim farkı olduğu halde, bu fark enerji 

etiketine yansımıyordu. Dolayısı ile tüketici ‘enerji ve-

rimli bir cihaz aldım hem de fiyatı daha düşük’ diye-

rek inverter olmayan bir klimayı tercih edebiliyordu. 

Ancak benzer koşullarda komşusunun inverterli kli-

ması ile mukayese ettiğinde farkı kullanımda görüyor 

ve daha fazla enerji gideri ödediğini fark ediyordu. 

Şimdi bu durum direkt olarak etiketlemeye yansımış 

olacaktır. Çünkü yeni kriterler ürün performanslarının 

daha iyi ayrışmasını sağlayacaktır” dedi. 

Yenal Altaç sözlerine şöyle devam etti: “Mitsubishi 

Electric zaten gelişmiş bir inverter teknolojisi ile uzun 

yıllardır performanslı ürünlerini tüketicilere sunmak-

taydı. 25 yıllık tecrübemizde gördük ki zaten bilinçli, 

deneyimli müşteri ‘daha iyi bir klima’ arayışında olu-

yor. Son yıllarda inverterli klima satışlarımız toplam 

satışımızın %75’ini oluşturmaktaydı. 2014 yılı itiba-

rıyla sadece bu ürün grubumuzun satışını yapacağız. 

Ayrıca Mitsubishi Electric’in patentli ve emsalsiz olan 

özelliği ile kullanılmış bakır borulara ve farklı çaplara 

uygulanabilir olması sayesinde mevcut eski ve verim-

siz cihazlar evlerde ve iş yerlerinde tadilat gerekmek-

sizin değiştirilebilir. Bu sayede hem boşa giden ener-

jiden hem de boşa giden tadilattan, çok önemli bir 

tasarruf sağlanmış olacaktır.” 

“TÜKETİCİLER KLİMA ALIRKEN BULUNDUKLA-

RI BÖLGENİN ŞARTLARINA UYGUN KLİMALARI 

TERCİH EDECEKLER”

Sezonsal Performans Katsayısı (SCOP değeri) farklı 

iklim şartları için Türkiye, 3 iklim bölgesi ile değer-

lendirilecek, her klimanın üç farklı bölge için de 

enerji performans katsayıları belirlenecektir. Tü-

keticiler klima alırken bulundukları bölgenin iklim 

şartlarına uygun özellikteki klimaları tercih ettikleri 

zaman maksimum verim ve minimum enerji tüke-

timi elde edecekler.  Yeni kriterlere göre değerlen-

dirilen ve  üretilen cihazları almak isteyen tüketici 

KlimaPlus’ın uzman ekiplerinden yardım alabilir. 

Mitsubishi Electric Klima Sistemlerinin “Sezonsal 

Verimlilik” uzmanlığı ile eğitimleri tamamlayan Kli-

maPlus müşteri temsilcileri tüketiciye bilgi vermek 

ve bu değişimi başlatmak için hazır. 
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Systemair HSK yeni fabrikasını ve 
yeni makine parkurunu tanıttı
Systemair HSK yeni fabrika ile birlikte 5 milyon Euro’luk bir yatırım yap-
tı. 12 bin metrekarelik yeni fabrikada yeni makine parkuru için 3 milyon 
Euroluk yatırım gerçekleștirdi.

Systemair HSK’nın iki senede bir düzenlediği ve 20 

üniversiteden öğrenci gruplarının katıldığı üniver-

sitelerin makina mühendisliği lisans ve lisansüstü 

öğrencileri arasında açılan proje yarışmasının ödül 

töreni Systemair HSK’nın yeni fabrikasında geçek-

leştirildi. Ödül töreninde Systemair HSK Genel Mü-

dürü Ayça Eroğu yakın zamanda gerçekleşen Syste-

mair HSK birlikteliği ve sonrasındaki yapılanmayı 

anlatırken Systemair HSK Üretim Müdürü Ayşegül 

Eroğlu ise yeni fabrikadaki işleyiş sistemini ve yeni 

yatırımları anlattı. Konuşmaların ardından fabrika ve 

yeni makine parkuru katılan ziyaretçilere tanıtıldı. 

Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu: “Syste-

mair HSK birleşmesinden sonra 2012’de 25 mil-

yon Euro ciro yaptık.”

Systemair ile birleştikten sonra yeni fabrika yatırımı 

yapıldığını söyleyen Systemair HSK Genel Müdürü 

Ayça Eroğlu, konuşmasında Systemair ve Syste-

mair HSK hakkında bilgiler verdi.  Systemair’in 

44 ülkede yeni satın almalarla beraber 17 fabri-

kası ve satış ofislerinin olduğunu söyleyen Eroğlu, 

Systemair tüm dünyada distribitörlükleriyle bir-

likte 60 ülkede faaliyet yürüttüğünü, Türkiye’de-

ki fabrika da dâhil olmak üzere bütün dünyada 

200.000 metrekare alanda imalat yaptığını söyle-

di.  Systemair’in 2001 senesinden beri Türkiye’de 

olduğunu fakat sadece satış ve dağıtım organizas-

yonu olarak faaliyet yürüttüğünü söyleyen Eroğ-

lu, Systemair HSK birleşmesinden sonra 2012’de 

25.500.000 Euro ciro yaptıklarını ve bu miktarın 

%55’inin bu fabrikada üretilen ürünlerden geldi-

ğini belirtti. Systemair HSK yapılanması hakkında 

detaylı bilgiler veren Eroğlu; “Bu fabrikada yak-

laşık 230 kişi çalışıyor, 66’sı taşeron, 163’ü kendi 

çalışanımız. Türkiye’de satış organizasyonu ala-
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nında 3 tane merkez ofisimiz var; İstanbul, Ankara 

ve Adana, bunlara bir de İzmir’i ekleyeceğiz, İzmir 

Bölge Müdürlüğü’nü de bu sene itibariyle bünye-

mize katacağız. Ciromuzun %40’ını endirekt ve 

direkt olarak ihracat yaparak elde ediyoruz yani 

yurtdışına iş yapan müteahhitlere endirekt ihracata 

yaklaşık %23’lük bir oranla satış gerçekleştiriyoruz, 

%17’sini de direkt ihracat yaparak gerçekleştiriyo-

ruz. Bu %17’nin içerisinde Systemair’in diğer ülke-

lerdeki satış ofisleri var, ayrıca LG gibi birtakım anah-

tar müşterilerimiz var. 20’den fazla ülkeye ihracat 

yapıyoruz, bu sayı bu sene daha da artacak. 15.000 

metrekarelik bu yeni fabrikamızda da hizmet veriyo-

ruz. Ayrıca İzmir’de de bir klima fabrikamız mevcut. 

Ürünlerimizin %55’i bu fabrikadan çıkan ürünler. 

Bunların başında klima santrali geliyor, daha sonra 

fan coil, soğutma grupları, fanlar, HRV dediğimiz ısı 

geri kazanım cihazları ve kendi içimizde yaptığımız 

otomasyon birimi geliyor. Bakış açımız, hedefimiz 

şu; biz tesisi ele aldığımız zaman tesisin ortalama 

40 yıllık bir ömrü olduğunu ve bunun %50’sinin 

operasyonlardan geldiğini düşünüyoruz. Bu tesis 

yaşadığı müddetçe operasyon bölümünde Syste-

mair HSK olarak muhtelif ürünlerle hizmet vermeyi 

hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

SYSTEMAİR HSK BİRLEŞMESİNDE 6 FAKTÖR

ETKİLİ OLDU

Systemair HSK birleşmesinde 6 faktörün etkili ol-

duğunu belirten Eroğlu, Bu 6 faktörün; 30 yılın 

vermiş olduğu birikim neticesinde Framedrill tek-

nolojisi, klima santrali seçim programı, Eurovent 

sınıfında üretim, Systemair Teknik olarak adlandı-

rılan otomasyon ve satış sonrası hizmetler birimi, 

Systemair HSK okulu ve test laboratuvarı olduğunu 

söyledi.

Systemair HSK Üretim Müdürü Ayşegül Eroğlu: 

“Yeni makine parkuru için 3 milyon euroluk yatı-

rım gerçekleştirdik.”

Systemair HSK Üretim Müdürü Ayşegül Eroğlu ise 

yeni fabrikadaki işleyiş sistemini ve yeni yatırımları 

anlattı. Ayşegül Eroğlu, fabrika ile birlikte 5 mil-

yon Euro’luk bir yatırım yaptıklarını, Systemair ile 

birleşene kadar daha ağırlıklı noktalarının ürünle-

rin geliştirilmesi yönünde olduğunu, Systemair ile 

birleşme ile beraber üretimin de geliştirilmesine de 

ağırlık verdiklerini söyledi.  Bu çalışmaların sonucu 

olarak 12 bin metrekarelik bu fabrika ortaya çıktı-

ğını söyleyen Eroğlu; sadece yeni makine parkuru 

için 3 milyon euroluk yatırım gerçekleştirdiklerini 

belirtti.  
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2013’de klima ürün grubunda Baymak 
en az %30 büyüyecek
Baymak klima ürün grubunda 2012 yılında 2011 yılına göre adet ba-
zında %10’luk bir büyüme gerçekleștirerek pazar payını artırdı. Bay-
mak Ürün Müdürü Volkan Binzet 2013’de ise daha da iddialı oldukla-
rını, hedeflerinin 2012’ye göre en az %30 büyümek olduğunu açıkladı.

Baymak Ürün Müdürü Vol-
kan Binzet, yaptığı açıkla-
mada Baymak’ın iklimlen-
dirme sektöründe birçok 
alanda faaliyet gösterdiğini 
klima ürün grubunda yeni 
gelişmeler olacağını belirt-
ti. Baymak Ürün Müdürü 
Volkan Binzet; “Klima sek-
töründe on/off duvar tipi, 
inverter duvar tipi ve salon 
tipi klimalarımızla yer alıyo-
ruz. Yeni Premium inverter 
serisi klimalarımızı, değişen 
yüzleriyle bu yıl piyasaya 
sürdük, tüketicilerden özel-
likle enerji tasarruflu bir 
ürün olması ve sessiz ça-
lışması gibi özelliklerinden 
dolayı birçok olumlu geri 
dönüş aldık. Baymak klima 
ürün grubunda 2012 yılın-

da 2011 yılına göre adet bazında %10’luk bir bü-
yüme gerçekleştirerek pazar payını artırdı. 2013’de 
ise daha da iddialıyız, hedefimiz 2012’ye göre en az 
%30 büyümek. Baymak olarak klimalarımızı 10 yılı 
aşkın bir süredir, dünyadaki en büyük beş üreticiden 
biri olan Aux firmasından ithal ediyoruz.  Firmamız, 
bağlı bulunduğu BDR Thermea grup şirketleri için-
de soğutma alanında faaliyet gösteren tek şirket. 
Önümüzdeki dönemlerde klima işini grup içinde 
yaygınlaştırabiliriz. Bununla ilgili ön fizibilite çalışma-
ları yapılıyor.” açıklamasında bulundu. Binzet klima 
satışlarının büyük kısmını yurt içinde gerçekleştirdik-
lerini ancak ihracat konusunda Türki Cumhuriyetler 
ve Ortadoğu ülkelerine odaklandıklarını belirtti. 

BAYMAK KLİMAYI RAKİPLERİNDEN AYIRAN 

EN ÖNEMLİ FARK GARANTİ SÜRESİ

Baymak klimayı Rakiplerinden ayıran en önemli far-
kın, verdikleri garanti süresi olduğunu belirten Bin-
zet, “Baymak Elite ve Premium Klima, 7 yıl garanti 
süresi ile sektörünün en uzun garanti süresine sa-
hip tek ürünüdür. Tüketicilerin bu garanti süresine 
sahip olması herhangi bir şarta bağlı değildir ve bu 
konuyla ilgili yetkili servisler herhangi bir ilave ücret 
kesinlikle talep etmiyorlar.” açıklamasında bulundu. 

1 Ocak 2013 itibariyle Avrupa Birliği ülkelerinde yü-
rürlüğe giren yeni enerji regülasyonunun  çok büyük 
ihtimalle 2014 yılında Türkiye’de de devreye girece-
ğini belirten Binzet, açıklamasının devamında; “Bu 
regülasyonla, tüketiciler şimdi satışa sunulanlara 
oranla çok daha verimli klima cihazları kullanabile-
cekler, hatta şu anki inverter modellerden bile daha 
verimli olacak cihazlar. Böylece pazarda sadece yeni 
nesil inverter model cihazlar satılacak. Tabi ki tüketi-
cilerin ilk yatırım maliyetleri artacak ama yeni cihaz-
ların düşük enerji tüketimi nedeniyle, kullandıkça 
kazanacaklar. Biz ithal ettiğimiz firma vasıtasıyla bu 
yeni regülasyona hazır durumdayız.” dedi. 
Binzet, Türkiye klima pazarının İtalya ve İspanya 
ile birlikte Avrupa’daki en büyük üç pazardan biri 
konumunda olduğunu, önümüzdeki 5 yıl içinde 
Avrupa’da en büyük olması çok muhtemel gözük-
tüğünü söyledi. 

BAYMAK’IN FAALİYET GÖSTERDİĞİ ÜRÜN GRUP-

LARINI 5 ANA BAŞLIK ALTINDA TOPLANIYOR 

Baymak’ın iklimlendirme sektöründe birçok ko-
nuda faaliyet gösterdiğini belirten Binzet diğer fa-
aliyet alanları hakkında da bilgiler verdi. Binzet; 
“Baymak’ın faaliyet gösterdiği ürün gruplarını 5 
ana başlık altında toplayabiliriz. Isıtma grubunda; 
kombiler, yoğuşmalı kombiler, duvar tipi yoğuşmalı 
kazanlar, kazanlar, kat kaloriferleri, brülörler, Su ba-
sınçlandırma ürün grubunda;  pompalar, hidroforlar 
ve genleşme tankları, Su ısıtıcıları ürün grubunda;  
boyler, termoboyler, termosifonlar ve ani su ısıtıcıla-
rı, Soğutma grubunda;  duvar tipi ve salon tipi kli-
malar, Yenilenebilir Enerji kaynakları ürün grubunda; 
güneş kolektörleri,  fotovoltaik paneller ve toprak 
kaynaklı ısı pompası bulunmaktadır. Bu ürünleri ge-
niş dağıtım kanalımızla, kaliteden ödün vermeden, 
müşteri memnuniyetini ön plana alarak tüketicileri-
mize sunuyoruz.” dedi.

BAYMAK OTEL VE İNŞAAT PROJELERİNE 

ODAKLANIYOR

Baymak olarak sadece ürünün ilk yatırım maliyeti ile 
ilgilenmeyen, ürün kalitesi, teknik özellikleri ve satış 
sonrası hizmet yeterliliğini de dikkate alan otel ve 
inşaat projelerine odaklandıklarını belirten Binzet, 
genelde bu tarz projeler tarafından tercih edildikle-
rinin altını çizdi. 
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Adana’da 5. Daikin Bayi hizmete girdi
İklimlendirme sektörünün Japon devi Daikin, Adana’daki beșinci ba-
yisini hizmete açtı. Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zeki Özen, 
geçen yıl Türkiye genelinde 120 olan Daikin Bayi sayısının 2013 yılı 
sonunda 184 adete ulașacağını açıkladı.

Isıtma ve soğutma sektörünün önde gelen kuruluş-
larından Daikin, Türkiye’yi bölgenin üretim ve Ar-Ge 
üssü yapma hedefi doğrultusunda emin adımlarla 
ilerlerken, yeni açılışlarla bayi ağını da genişletiyor. 
Daikin’in Adana’daki beşinci bayi hizmete girerken, 
Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zeki Özen, yıl 
sonuna kadar bu açılışlara devam edeceklerini açıkladı. 
Adnan Kahveci Bulvarı’nda 8 Haziran Cumartesi günü 
açılan Daikin bayi Daikin Türkiye’nin en son teknoloji 
split klima modellerinin yanı sıra yeni nesil Sky Air In-
verter, Eco-Label ödüllü Altherma Isı Pompaları, VRV 
Sistemler, hava perdesi ve tüm endüstriyel sistemleri 
içeren ürün gamı ile hizmet vermeye başladı. 

DAIKIN KALİTESİ ADANA’NIN HİZMETİNDE

Açılış sırasında dünya iklimlendirme devi Daikin’in 
Türkiye’deki faaliyetleri ve büyüme planı hakkında 
bilgi veren Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı 
Zeki Özen, “Daikin faaliyet gösterdiği 162 ülkede 
toplam 20 milyar doları aşan cirosu ile iklimlendir-
me sektörünün lideri konumunda. Daikin Türkiye 
olarak biz de, ülkemizde liderlik yolunda ilerliyoruz. 
Türkiye’yi bölgenin iklimlendirme üretim ve Ar-Ge 
üssü yaparken, ülkemizin her köşesinde hizmet ve-
ren bir marka olmayı hedefliyoruz” dedi. 
Halen Daikin Türkiye’nin CEO’luğunu yürüten Ha-
san Önder tarafından 1999 yılında kurulan Airfel’in 
Temmuz 2011 tarihinde Japon iklimlendirme devi 
Daikin bünyesine katılarak önemli gelişmelere imza 
attığına dikkat çeken Zeki Özen, sözlerine şöyle de-
vam etti: “Daikin Türkiye olarak yolumuza devam 
ettiğimiz bu süreçte, 2015 yılı için koyduğumuz 

1500 kişilik istihdam ve 500 milyon Euro ciro he-

defimiz doğrultusunda hızla büyüdük. Teknolojisi, 

Ar-Ge’si, ürün ve hizmetleri ile fark yaratan Daikin, 

satış ve satış sonrası hizmetleriyle de sektörüne de-

ğer katmayı hedeflemektedir. Adana’da yaptığımız 

bu açılış vesilesiyle, Daikin Türkiye’nin kalite anlayı-

şını Adanalılar ile paylaşmaktan büyük bir mutluluk 

duyduğumuzu dile getirirken, bu açılışın Türkiye’nin 

her yerinde hizmet sunma anlayışımızın bir göster-

gesi olduğunu da vurgulamak isterim.”

Daikin Türkiye’nin halen sektörün en geniş ürün 

gamına sahip olduğunu ve bu doğrultuda Türkiye 

genelinde yaygınlaşma planını başarıyla uyguladığı-

nı vurgulayan Zeki Özen, “2011 yılında 64 olan bayi 

sayımız, geçen yılın sonunda 120 adete ulaştı. Bu yıl 

da açılışlarımıza devam ediyoruz, yıl sonuna kadar 

toplam 57 yeni bayi açışı yapacağız. Böylece 2013 

yılı sonunda 9’u Adana ve Çukurova Bölgesi’nde 

olmak üzere Türkiye genelinde 184 bayiye ulaşmış 

olacağız” dedi. 

Daikin Türkiye Başkan Yardımcısı Takayuki Kameka-

wa ise Adana’da yapılan açılışın önemine dikkat çe-

kerek, “Daikin, Türkiye’yi bölgenin üretim ve Ar-Ge 

üssü olarak konumlandırmıştır. Bu açıdan Adana ve 

civarındaki faaliyetlerimiz bizim için özel bir önem 

taşıyor” diye konuştu.

Adana’daki beşinci Daikin Bayiisi olarak hizmet ver-

meye başlayan Disatek Mühendislik’in sahibi Mustafa 

Ertan Keskin de, Daikin kalitesi ve güvencesi altında 

Adanalılar’a hizmet vermekten duydukları memnuni-

yeti dile getirirken, “Disatek Mühendislik olarak Da-

ikin Türkiye’nin split klimadan VRV sistemlere kadar 

geniş ürün gamında bulunan tüm cihazlarımızlabirey-

sel ve kurumsal müşterilerimizir iklimlendirme ile ilgili 

ihtiyaçlarına çözüm sunmaya hazırız” dedi.
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22. yılında Dinamik Yalıtım, İZKA ile 
yeni bir projeye imza attı

Dinamik Isı Yalıtım A.Ș. İzmir Kalkınma Ajansının Yenilenebilir Enerji ve 
Çevre Teknolojileri proje çağrısında Çatı Uygulamalı Güneș Santrali 
Projesini sundu. Proje İZKA tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Projenin genel hedefi; enerjide dışa bağımlılığı 

azaltmak ve enerji üretim maliyetlerinin azalması-

na katkıda bulunmak olup, projede fosil kaynaklar 

yerine yenilenebilir kaynaklardan enerji üreterek, 

elektrik üretmek üzere ithal edilen doğal gaz kul-

lanımı önemli miktarda azaltmaktadır. Bu hedeflere 

katkıda bulunması için Tire’de yer alan fabrikanın 

çatısında fotovoltaik sistemler ile elektrik üretimi 

sağlanacaktır.

Proje kapsamında kullanılacak olan Çatı Uygulamalı 

Güneş Santralinin (Fotovoltaik sistemler) gücü 499 

kWh ve yıllık enerji üretim gücü 701.000 kWh ola-

caktır. Firmamız 2012 yılında 2.000.000 kWh elekt-

rik enerjisi tüketmiş olup Pv ile elektrik üretimine 

geçildiğinde, doğalgaz kullanımının yaklaşık olarak 

70.000 m³ azalması beklenmektedir. Makro boyut-

ta düşünüldüğünde ise, enerjide dışa bağımlığı bir 

nebzede olsa azatarak İzmir ve ülke ekonomisine 

katkı sağlanacaktır. Ayrıca, İzmir’in önemli enerji po-

tansiyelinden yararlanarak hazırlanan proje firmanın 

rekabet yeteneğini arttırarak iş hacmini genişlemesi-

ne, istihdam, tedarikçi ve ihracat hacminin artmasını 

sağlayacaktır.

Yalıtım sektöründeki 22 yıllık sanayici geçmişi ve 

edindiği tecrübe ile sürekli yeni üretim alanlarına 

açılan firma 2010 yılında bir yatırım kararı alarak 

10.000 m² açık alan üzerinde, 5.000 m² kapalı alana 

sahip tesiste üretimi yapılacak olan DYNAFOAM BO-

ARD markalı XPS mantolama ve ısı yalıtım ürünleri 

için yeni fabrika inşaatına başlamış, ve yatırıma baş-
landıktan 6 ay sonra Haziran ayında üretime başla-
mıştır. Aynı yıl içerisinde Gezer Kafa Pres, Dilimleme 
ve Ebatlama makineleri gibi makine parkuruna kattı-
ğı yeni makinelerle yatırımlara ara vermeden devam 
etmektedir. Bugün Tire Organize Sanayi Bölgesinde 
14.000 m² kapalı, 12.000 m² açık, toplam 35.000 
m² alanda kurulu modern tesisleriyle 30.000 m³’yi 
bulan depolama hacmine sahip bir üretici firma ola-
rak faaliyet göstermektedir.
HVAC sektöründe önemli markaları bünyesinde bu-
lunduran firmanın ürün portföyünde 4000’nin üze-
rinde malzeme kalemi bulunmaktadır. 2012 yılında 
sismik titreşim ve ses yalıtımı önemini ve sektördeki 
eksikliğini gören firma dünyada bu konuda en iyi-
lerden olan MASON INDUSTRIES firmasının Ege ve 
Akdeniz Bölge Temsilciliğini üstlenmiştir. 
Yeni yatırımı olan bu proje kapsamında kurulacak 
olan fotovoltaik sistemler, fabrikada bulunan XPS 
ve PE olarak faaliyet gösteren iki ayrı ünitenin, PE 
ünitesinde kullanılacak ve bu üniteye enerji akta-
racaktır. Santralin kurulması ile elektrik tutarından 
250.000 TL/yıl tutarında tasarruf sağlanacaktır. Bu 
da firmanın üretim maliyetlerini azaltacak ve re-
kabet avantajı elde edilmesini sağlayacaktır. Firma 
daha düşük maliyet avantajı ile yeni yatırımlar yap-
ma şansı yakalayacaktır.

Dinamik Yalıtım görüleceği gibi sürekli yatırım an-
layışıyla büyümeye devam etmekte ve İZKA’nın 
desteği ile başladığı bu projeyle yeni yatırımların da 
sinyalini vermektedir. 
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Grundfos ülke çapında seminerler 
düzenlemeye devam ediyor

Yeni ve özgün çözümlere yatırım yapan Grundfos, 

tecrübelerini ve çalışmalarının sektöre katkılarını 

müşterileriyle paylaşmak ve fikir alışverişinde bu-

lunmak için ülkemizin farklı illerinde seminerler 

düzenliyor. 2012 yılında İzmit, Bursa, İzmir, Adana 

ve Ankara’da düzenlenen endüstriyel çözümler, su 

ve atık su ve ticari bina hizmetlerine yönelik semi-

nerlerde, mevcut ajandaya uygun olarak enerji ve-

rimliliği, atık su uygulamalarında S-tube teknolojisi, 

akıllı dozlama, hijyenik pompalar, CR özel çözüm 

pompaları ve binalarda enerji optimizasyonu işle-

nen konulardan bazılarıydı. Grundfos, seminerlere 

gösterilen yakın ilginin yanı sıra, yaşanan bilgi pay-

laşımının verimli sonuçlarını da göz önüne alarak bu 

seminerlere ara vermeden 2013 yılında da devam 

etme kararı aldı. 

7 Mayıs 2013 tarihinde Şile Gardens Hotel’de ger-

çekleştirilen Endüstriyel Çözümler Seminerinin ana 

teması “Gıda ve İçecek Sektöründe Grundfos” 

oldu. Seminere sektörün önde gelen isimlerinden 

50’ye yakın kişi katıldı. Grundfos Genel Müdü-

rü Can Seyhan’ın konuşmasıyla başlayan seminer, 

Grundfos Türkiye ekibinin ve Grundfos genel mer-

kezinden gelen uzmanların sunumlarıyla devam 

etti. Gıda ve içecek endüstrisinde 150 yıllık tecrübe-

ye sahip Grundfos markası Hilge hakkında yapılan 

sunumu, Grundfos’un gıda ve içecek prosesleri için 

sunduğu diğer çözümlerden hijyenik pompalar, CR 

dikey kademeli ve NB/NK yatay pompalar üzerine 

sunumlar izledi. Katılımcıların yakın ilgi gösterdiği ve 

yöneltilen sorularla fikir alışverişinin sağlandığı semi-

nerin son sunumlarında, Grundfos Global Müşteri 

Direktörü, Robin Konijin Grundfos’un global müş-

terilerine dünyanın dört bir yanında sunduğu üstün 

hizmetlerden bahsederken, Grundfos STAR Bölgesi 

İş Geliştirme Direktörü Niels Petersen, enerji tasarru-

funda optimizasyonun önemi üzerinde durdu. 

Şile’deki semineri takiben, 8-9 Mayıs 2013 tarihinde 
Gaziantep Dedeman Otel’de “Binalarda Sulu Yangın 
Söndürme Sistemleri”nin ana tema olarak belirlen-
diği bir seminer daha gerçekleştirildi. Adana Bölge 
Müdürü Abdullah Tok’ın yaptığı açılış konuşmasının 
ardından, Grundfos Peerless Avrupa, Orta Doğu 
ve Afrika Satış Direktörü Andrea Bienvenuti “Dün-
ya’daki Yangın Standartları Hakkında Genel Bilgiler” 
üzerine giriş niteliğindeki sunumu yaptı. Grundfos 
ürün programı ve pompa tipleri tanıtıldı. Sektörün 
önemli isimlerinden yaklaşık 50 kişinin katıldığı se-
minerde, NFPA 20’ye göre Yangın Pompaları, Yangın 
Tahrik Sistemleri, Kontrol Panoları, Yangın Pompa 
Tesisatı Ekipmanları gibi kapsamlı içeriğe sahip su-
numlar dikkat çekti. Bilhassa Yangın Pompası Seçim 
Kriterleri ve Yangın Pompa Tesisatı Boyutlandırması 
sunumları sırasında katılımcılardan çok sayıda soru 
geldi. Seminerin ikinci gününde ise Sprinkler tesisat-
ları ve ekipmanları üzerinde duruldu. Seminer, çeşit-
li NFPA standartlarına uygun sprinkler tesisatlarının 
tasarımı hakkında aydınlatıcı bilgiler içeren sunum-
larla sonlandı. 

Ülkemizin farklı illerinde seminerler düzenleyen 
Grundfos “Bina Hizmetleri ve Yeni Teknolojiler”  se-
minerini 29 Mayıs 2013 Çarşamba günü Eskişehir 
Anemon Otel’de gerçekleştirdi. Bina Hizmetlerinde 
son teknolojilerin paylaşıldığı seminere sektördeki 
öncü kuruluşlardan büyük ilgi vardı.
Grundfos Satış Geliştirme ve Pazarlama Müdürü 
Çağlar Şakaklı ile Ankara Bölge Satış Müdürü Sami 
Öcbe’nın gerçekleştirdiği açılış konuşmaları ile baş-
layan seminer,  Çağlar Şakaklı tarafından yapılan 
Grundfos’un genel tanıtımı ve geniş ürün gamı ile il-
gili sunumu ile devam etti. “EUP Direktifleri ve Enerji 
Verimliliği” konusu ve “MAGNA1” ve “MAGNA3” 
ürün tanıtımlarını, Grundfos Bina Hizmetleri Satış 
Yöneticisi Murat Emir’in sunduğu “E-pompalar” ko-
nulu sunum izlerken, Grundfos İç Anadolu Bölgesi 
Satış Sorumlusu Volkan Çobankaya’nın “CR pom-
palar” sunumu ile seminer sona erdi.
Konunun uzmanları tarafından yapılan sunumlarla 
ve katılımcıların sorularıyla interaktif bir platforma 
dönüşen seminere ilgi yoğundu. Seminerin ardın-
dan gitar dinletisi eşliğinde verilen gala yemeğinde 
de katılımcılar Grundfos yetkilileri ile daha yakından 
sohbet etme imkanı buldular. 

Yoğun ilginin gözlendiği ve hayli olumlu geri bildi-
rimlerin alındığı Eskişehir’deki “Bina Hizmetleri ve 
Yeni Teknolojiler” seminerinin ardından Grundfos, 
enerji verimli çözümler ve akıllı teknolojilerle önemli 
miktarda enerji tasarrufu yapılabileceği bilincini ya-
ratmak ve yeni fikirlerin tartışılacağı platformlar sun-
mak için seminerlerine devam edeceğini duyurdu.  
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Systemair HSK’nın geleneksel “Üniversite-
ler arası proje yarıșması” sonuçlandı
Systemair HSK’nın iki senede bir düzenlediği üniversitelerin makina mühendisliği li-
sans ve lisansüstü öğrencileri arasında açılan proje yarıșmasının sonuçları açıklandı. 
İnönü Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ekibi aynı puanı alarak birinci oldu.

Systemair HSK’nın iki senede bir düzenlediği ve 20 
üniversiteden öğrenci gruplarının katıldığı üniver-
sitelerin makina mühendisliği lisans ve lisansüstü 
öğrencileri arasında açılan proje yarışmasının ödül 
töreni Systemair HSK’nın yeni fabrikasında geçek-
leştirildi. Ödül töreni sonrasında Systemair HSK 
Genel Müdürü Ayça Eroğu yakın zamanda gerçek-
leşen Systemair HSK birlikteliği ve sonrasındaki ya-
pılanmayı anlatırken Systemair HSK Üretim Müdürü 
Ayşegül Eroğlu ise yeni fabrikadaki işleyiş sistemini 
ve yeni yatırımları anlattı. Konuşmaların ardından 
fabrika ziyareti gerçekleştirildi. 

İKİ BİRİNCİ ÇIKTI

Systemair HSK tarafından üniversitelerin makina 
mühendisliği lisans ve lisansüstü öğrencileri arasında 
açılan proje yarışmasında Prof. Dr. Suat Cambazoğlu 
danışmanlığındaki Şaban Yılmaz, Murat İpek ve Halil 
İbrahim Uç’tan oluşan İnönü Üniversitesi ve Doç. Dr. 
Erhan Böke danışmanlığındaki Mehmet Ekiz, Melih 
Özdilek ve Göksel Delikaya’dan oluşan İstanbul Tek-
nik Üniversitesi ekibi aynı puanı alarak birinci oldu. 
Dereceye giren üçüncü takım Gazi Üniversitesi ekibi 
oldu. Dr. Zeki Yılmazoğlu danışmanlığındaki Mücahit 
Çiftçi, Volkan Kaya ve Ercan Eren’den oluşan Gazi 
Üniversitesi ekibine ikincilik ödülü verilirken, sırala-
mada dördüncü Marmara Üniversitesi, beşinci ise 
İnönü Üniversitesi’nin ikinci takımı oldu.
 
Systemair HSK Yönetim Kurulu Üyesi Vural Eroğlu: 

“Yarışmanın her aşaması büyük bir şevk, büyük bir 

enerji veriyor.”

Systemair HSK Yönetim Kurulu Üyesi Vural Eroğlu 
yaptığı konuşmada, “İki yılda bir olarak organize et-
tiğimiz bu yarışma, muhtelif aşamalardan oluşuyor 
ve her aşaması büyük bir şevk, büyük bir enerji ve-
riyor. Bu yarışmanın bize en büyük hediyesi değer-

li üniversitelerimizle 

güzel ilişkiler kurmak, 

üniversitelerimizdeki 

hocalarımızla sanayi-

üniversite işbirliği içeri-

sinde ilişkiye geçmek, 

değerli öğrencilerimizi 

bu işe motive etmek 

ve hazırlıklarını çok de-

ğerli jüri üyelerimizle 

birlikte destekleyerek 

bir sonuca erdirmek. 

Maalesef üç tane üniversitemize bu ödülü verebiliyo-

ruz yoksa bu sisteme katılan tüm üniversitelerin he-

yecanları, çalışmaları, merakları, bizimle olan ilişkileri 

çok iyiydi. Bu bir sosyal sorumluluk projesi, sektörü-

müz büyüyor, bu yüzden yeni iş güçleri, yeni enerji-

ler lazım.” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin artık 

dünya bazında klima sektöründe ses getiren çalışma-

lar içerisinde olduğunu söyleyen Eroğlu, “Gençlerimi-

zin dikkatlerini sektöre çekmeliyiz, biz Systemair HSK 

olarak bu konuda üzerimize düşeni bir nebze olsun 

yerine getirebiliyorsak çok mutluyuz.” dedi.

Yarışma Jüri Başkanı Ahmet Arısoy: “Sektöre kat-

kısından dolayı jüri olarak Vural Eroğlu şahsında 

Systemair HSK firmasına teşekkür ediyoruz.” 

Yarışmaya 23 grubun başvurduğu, projelerini zama-

nında teslim eden 9 grubun projesi jüri tarafından 

izlemeye alındığını belirten Arısoy, “Bu yılki yarışma-

da HVAC sistemlerinin en temel elemanlarından biri 

olan klima santrallerinin tasarımı, enerji verimliliği, 

seçilen bileşenlerin önemi ve ekipman optimizas-

yonu ele alınmıştır. Yarışma konusu optimum klima 

santrali tasarımı olarak belirlenmiştir. Tasarımda 

enerji verimliliği, performans ve çevreye olan etki 

ana kriterlerdir. Burada takımlar en düşük maliyetle 

en yüksek verimi 

ve en iyi perfor-

mansı elde etmeyi 

hedeflediler. Bu 

beklentiler doğrul-

tusunda jüri tara-

fından projelerin 

değerlendirilmesi 

için 8 kriter belir-

lenmiştir.” açıkla-

masında bulundu.  
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İklimlendirme sektörünü dönüștürecek 
13 anahtar proje nasıl hayata geçecek?

5 ve 16 Nisan 2013 ta-

rihlerinde Çeşme Çalış-

tayında öncelikli projele-

rin planlanması üzerinde 

çalıştık. Oldukça gelişkin 

proje uygulama planları 

elde edildi. İlgili rapora “turkishhvacrin-

dustry.com” adresindeki sanal kütüp-

hane üzerinden ulaşabilirsiniz. 

13 projenin uygulanması için bir yol 

haritası üretmek noktasındayız. Hazi-

ran ayının sonunda yapılacak çalışma-

yı, Ağustos ayının sonuna aldık. Böy-

lece bu çalışmayı sıkışık bir dönemde 

yapmamış olduk. Prensip olarak bu 13 

projenin 3 aşamada uygulamaya so-

kulmasını amaçlıyoruz. Projeleri fazlara 

ayırmak ve tanımlarını değerlendirip, 

son bir netleştirmeden sonra uygulama 

fazına geçmiş olacağız.

“10 yılda 6,2 kat büyümek için 3 adım-

da, 13 proje” adını verebileceğimiz 

bu değişim çalışmasının kapsamındaki 

projelerin amaç ve kapsamı aşağıdaki 

gibidir. Bu amaç ve kapsamların şimdi 

olduğu gibi, her yıl sürekli değerlendi-

rilmesi ve revize edilerek canlı tutulma-

sı gerekecektir.

Böylelikle sektörümüzün ihtiyaçlarına 

cevap verecek bir stratejik planlama 

içeriğine ve sürecine sahip olacağız. 

Bu yapının prensip olarak sektörle ilgili 

derneklerin desteği ve himayesinde ve 

sektörün değerli ve ilgili tüm paydaş-

larının katılımı ve katkısı ile, paylaşımlı 

bir ağ yapı mantığında yürümesi hedef-

leniyor.

Önümüzdeki birkaç ay içinde planlan-

mış 13 kritik projenin somut hedef ve 

amaçlara ulaşmasını gözeten, çalışma 

gruplarını izleyip, destekleyen ve ko-

ordine eden bir üst yönetim yapısının 

oluşturulması da hedeflenmektedir. 

Bu yapı projelerin etkin uygulanmasını 

güvenceye alacaktır. Böylelikle projele-

rin kontrol edilmesi, yönlendirilmesi ve 

desteklenmesi için bir üst yönetsel yapı 

kurulmuş olacaktır. 

Etkili bir yönetim sistemi olmadan, bir 

yapı ve sahiplik olmadan, projelerin 

hedef kitlesi ve müşterisi gözetilme-

den, gerekli lobi çalışmaları yapısal bir 

şekilde yürütülmeden sonuç alınması, 

bir başka deyişle;  proje ekiplerinin “bir 

boşlukta” ve “sadece gönlülük esası ile 

çalışmaları” sürdürülebilir bir yaklaşım 

değildir.

Ayrıca unutulmamalıdır ki, bu proje-

lerin çıktılarının ve oluşacak önerilerin 

hayata geçmesi, çözüm ile ilgili organ 

ve kurumların bunları benimseyip, sa-

hiplenmeleri ile mümkün olacaktır.

Söz konusu yönetsel yapının elemanla-

rının neler olabileceği ve nasıl bir or-

ganizasyon ile bu bütünsel proje port-

föyünün yönetilebileceği konusunda 

Analiz Sentez ekibi tarafından bir al-

ternatif geliştirilmiştir. Ağustos ayında 

yapılacak çalışmada projelerden 2’şer 

üye ve sektörel derneklerinin yönetici-

lerinden oluşan küçük bir grupla birlik-

te değerlendirilecek ve gerekli kararlar 

birlikte oluşturulacaktır.

1

Tunç Çelik

İSİB Danıșmanı

Analiz - Sentez İletișim Danıșmanlığı 

Kurucu Bașkanı

PROJELERİN ETKİN UYGULANMASI 

İÇİN EKİP YAPILANMASI

İyi bir planlama kadar, iyi bir örgüt-
lenme de başarılı bir icraatın olmazsa 
olmazıdır.
Bu doğrultuda, her proje ekibinde 5 
temel sorumlu yer alacaktır; 

• Proje ekibinin sinerjik çalışmasını gö-
zeten bir ekip lideri,

• Proje etkinliğini gözeten bir strateji 
sorumlusu,

• Proje planlarının güncel tutulması ve 
proje gelişimini  raporlayan bir planla-
ma sorumlusu,

• Projenin finansmanı için çözümler 
geliştiren bir finans sorumlusu,

• Lobi ekibi ile işbirliği içinde, projenin 
halkla ilişkiler rolünü yürüten bir ileti-
şim sorumlusu olacaktır.
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13 Projenin Amaçlarına Kısa Bakıș
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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İM-
SAD) 12 Haziran 2013 tarihinde düzenlediği yılın ikinci 
Ekonomi Toplantısı’nda ‘2013 Yılı 1. Çeyrek Değerlen-
dirmesi ve Kentsel Dönüşüm’ başlığı irdelendi. Toplan-
tıda, mevcut durum tespiti ve gelecek döneme yönelik 
beklentiler, hedefler tartışıldı. Ayrıca kentsel dönüşüm 
sürecinin inşaat sektörü açısından önemi de masaya 
yatırıldı. 
Açılışı Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı A. Dün-
dar Yetişener yapılan toplantının oturum başkanlığı 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fethi Hinginar tarafın-
dan yapıldı.  Toplantıya, Türkiye İMSAD Ekonomi Da-
nışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin, Ekonomist Dr. Can Fuat 
Gürlesel ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve 
Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı 
Suna Kotan konuşmacı olarak katıldılar. 
Konuşmasının başlangıcında Taksim Gezi Parkı olayla-
rına da değinen Başkan Yetişener, “İşadamları olarak 
her zaman istikrardan yanayız. Şiddetin her türlüsüne 
de karşıyız” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü; “Öte yan-
dan  ülkemizde çok sesli,  katılımcı, çoğulcu demokra-
sinin de gelişmesi gerektiği inancındayız.”
Kaliteli inşaat malzemesi üretenler olarak konuya fark-
lı bir açıdan bakmak istediklerini belirten Yetişener, 
“Çevrecilerin ağaca, doğaya sahip çıkması, gençlerde 
kamuoyunda farkındalık olması umut vericidir. Bu far-
kındalığın kamuoyunda inşaatlarda kaliteli malzeme 
kullanımı alanında da artması, genişlemesi gerektiğine 
inanıyoruz. Ülkemizdeki yapıların  sağlam kalıcı ve es-
tetik olması için, özellikle kentsel dönüşümün başladığı 
bu dönemde kaliteli inşaat malzemesi kullanımında da 
her kesimde farkındalık yaratmalıyız.”

“YÜZDE 5,9’LUK BÜYÜME POZİTİF AMA 
SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI ÖNEMLİ”
TÜİK tarafından açıklanan birinci çeyrek verileri eko-
nomi çevreleri tarafından beklenenin üstünde olarak 
yorumlanrken, “Bu verilerde sektörümüzün gidişi bir 
önceki döneme gore istihdamdaki negatif gelişmeye 
karşın son üç çeyrek döneme oranla gelişme yönün-
dedir” denildi. “Sektörümüzün bir önceki çeyrek dö-
neme göre % 5.9 büyümesini pozitif görmekle birlik-

te sürdürülebilir olmasını önemsiyoruz. Sürdürülebilir 
büyümede kamu yanında özel sektör harcamalarının 
da beklenen payı alması gerektiğini ifade eden Türkiye 
İMSAD Başkanı Yetişener, “İç pazarda en büyük sorun-
larımız arasında kentsel dönüşümün yarattığı belirsizlik 
ve standarda uygun olmayan merdiven altı malzeme-
ler geliyor. Son İMSAD araştırma raporumuzda orta-
ya çıkan ve ekonomi toplantımızda da değindiğimiz 
kentsel dönüşümün yarattığı belirsizlik, yenilikçi ürün-
lerin pazarda rekabet edebilmesi ve kalite, denetim 
konularında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla verimli 
temaslarda bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. 
Bu temasların sonucu olarak Sn. Kotan bugün bizimle 
birlikte. Kendileriyle verimli bir çalışma dönemi başlat-
tığımıza  inanıyorum”dedi. 

SEKTÖRÜMÜZ YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİN ÖNEMİNİN 
FARKINDA OLARAK ARGE’YE DAHA ÇOK ÖNEM 
VERMELİ
Toplantının oturum başkanlığını yürüten Fethi Hinginar 
ise şu açıklamaları yaptı: “İnşaat malzemesi sektörü ül-
kemiz için stratejik bir sektördür. Türk inşaat malzeme-
leri sektörü dünya çapında rekabet edebildiğimiz nadir 
sektörlerden biridir. Bu güçlü oyuncu rolünü sürekli 
kılmak için sektörümüzde yenilikçi ürünlerin öneminin 
farkında olarak ARGE’ye daha çok önem vermesi ge-
reği İMSAD olarak sürekli gündemimizde yer alan bir 
konudur. Kentsel dönüşümle ilgili derneğimizin hazırla-
dığı son raporunda çalışmaların güvenli binalar yanında 
enerjiyi verimli kullanan, akıllı binalara ve sonunda bu 
binalardan oluşan yeşil yerleşkelere geçiş için önemli 
bir itici güç olacağı da ortaya çıktı.  İMSAD’ın yönetim 
kurulu üyesi olduğu Construction Products Europe/ 
İnşaat Malzemesi Avrupa Platformu’nun geçen hafta 
Brüksel’de yapılan toplantılarına katıldık. Gördük ki 
artık sürdürülebilirlik konusu ve çevre dostu inşaat mal-
zemeleri Avrupa sanayisinin de gündem başlıkları ara-
sında ilk sıralarda yer alıyor. Gerek ihracat pazarlarımız 
arasında yer alan Avrupa pazarındaki bu düzenlemeleri 
ve gerekse bu düzenlemelerin iç pazara mevzuat olarak 
yansımalarını yakından takip ediyoruz.”
Toplantının özel konuğu olan Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel 
Müdür Yardımcısı Suna Kotan da Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın kentsel dönüşümle ilgili son çalışmaları ile 
ilgili bilgi verdi.

“1.ÇEYREKTEKİ BÜYÜMEDE KAMU 
HARCAMALARI BELİRLEYİCİ UNSUR OLDU”
Toplantının ekonomist katılımcıları Dr. Can Fuat Gür-
lesel ve Prof. Dr. Kerem Alkin yılın birinci çeyrek bü-
yümesinin beklenenin üstünde olarak yorumlandığını 
belirtti. Toplantıda söz alan Prof. Dr. Kerem Alkin genel 
değerlendirmesinde yılın ilk çeyreği için şunldrı söyledi: 
“Yılın 1. Çeyrek döneminde kamu harcamalarının 2 ve 
3 haneli artışlara ulaşması oldukça çarpıcı. Diğer taraf-
tan özel sektör harcamaları içinse sıkıntılı tablo artarak 
devam ediyor.”

İMSAD: “İnșaat sektöründe büyüme 
sürdürülebilir olmalı…”
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Vaillant, Burdur Gölü’ndeki kurumaya dikkat 
çekmek için çeșitli etkinlikler düzenliyor  

Isı mühendisliğinin dev markası Vaillant, Burdur Gölü’ndeki kurumaya 
dikkat çekmek ve Doğa Derneği’nin bu bölgede yürüttüğü çalıșmalara 
destek vermek amacıyla bölgede özel “kuș gözlemi” etkinliği düzenledi.

Doğa Derneği uzmanlarının rehberliğinde yürü-

tülen bu etkinlikte, gölü ve civarındaki sazlıkları 

yaşam alanı olarak seçen nadir kuş türleri ve sü-

rüngenler hakkında bilgi alındı, farklı kuş türleri 

yakından gözlemlendi. 

Türkiye’nin üçüncü en büyük tuzlu gölü olan Bur-

dur Gölü yanlış tarım ve sulama politikaları yü-

zünden kuruma tehdidi altında. 

Binlerce yıldır çevresinde kurulan uygarlıklara ku-

cak açmış, tarımın, doğanın, hayatın can dama-

rı Burdur Gölü, son 35 yılda sahip olduğu suyun 

yaklaşık üçte birini kaybetti. Göldeki alçalma 12 

metreden daha fazla, göl alanındaki daralma ise 

7 bin futbol sahasına eşdeğer. 

Göl, tarım ve hayvancılık faaliyetlerini ve dolayı-

sıyla ekonomik canlılığı mümkün kılarken pek çok 

canlıya da ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin önemli 

doğa alanlarından biri olan Burdur Gölü, Ramsar 

Uluslarası Sulak Alanlar sözleşmesi kapsamında 

Türkiye’de korunan 14 alandan biri. Göl çevresinde 

194 farklı kuş türü ve 10 sürüngen türü yaşamını 

sürdürüyor. Ayrıca bir balık türü olan Burdur dişli 

sazancığı dünyada sadece bu gölde yaşıyor. Göl, 

nesli küresel ölçekte tehdit altında olan dünyaca 

ünlü kuş türü dikkuyrukların da kışlama noktası. 

Uzmanlar, göl suyundaki çekilmenin bu hızla de-

vam etmesi durumunda, bölgede tarımın devam 

edemeyeceğini, yine en büyük geçim kaynağı 

olan hayvancılığın da bundan etkileneceğini be-

lirtiyor. 

Vaillant, 2012 yılından bu yana Doğa Derneği’nin 

Burdur Gölü’nü Kurtarma Projesi kapsamında yü-

rüttüğü faaliyetlere destek veriyor. 

Konuyla ilgili olarak Vaillant Türkiye Genel Müdü-

rü Levent Taşkın şunları ifade etti. “Türkiye’de 20. 

yılını geride bırakan Vaillant için bu proje, doğayı 

korumaya yönelik sürdürülebilirlik yaklaşımının 

bir parçasıdır. Markaların liderliğini belirleyen un-

surlar sadece sunduğu ürün ve hizmetlerle yarat-

tığı ekonomik değer değil, toplumsal konularda-

ki katma değeri de içerir. Biz de geçen yıldan bu 

yana Doğa Derneği tarafından yürütülen Burdur 

Gölü’nü kurtarma projesini destekliyoruz. Bu tür-

den özel ve özgün aktivitelerle de bu alanda yapı-

lan çalışmalara kamuoyunun dikkatini çekmek ve 

ayrıca göl alanının tüm canlılar için hayati öneme 

sahip olduğunu bir kez daha vurgulamak amacıy-

la burada bulunuyoruz” dedi. 
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Pazarlama 3.0
ünya inanılmaz bir hızla değişiyor, 

bu değişim hemen hemen her şeyi 

de beraberinde değiştirmeye devam 

ediyor. Özellikle bizler değiştikçe, 

bizleri ikna etmekle ilgili olan pazar-

lama da inanılmaz bir hızla değişiyor.

Bu değişimi her gün izlemek mümkün ama temel-

de, gerçekten pazarlamayı temelinden yapısına 

kadar değiştirmeyi başaran dönemleri üç başlıkta 

toplamak mümkün olabilir;

Pazarlama 1.0; tamamen ve 

tamamen merkezinde ürün 

olan, en temel becerinin 

ürün üretmek olduğu dö-

nem. Bu dönemde pazarla-

ma fabrikaların ürünleri, bu 

ürünleri mümkün olduğu 

kadar üretebilmek ve onları 

alacak herkese satmak en 

önemli hareket noktasıydı. 

Amaç, basit ve kitlesel pa-

zarlara sunulmak üzere ürün 

sunmaktı.  

Pazarlama 2.0; Merkezin 

üründen tüketiciye kaydığı, 

müşterinin en değerli hale 

geldiği dönem. Bu dönemin 

başlangıcı bilgi çağı oldu, artık 

müşteriler istedikleri bilgilere 

çok olay ulaşabilir hale geldiler ve ürünün değerini 

belirleyenler müşteriler oldular. “Müşteri kraldır” bu 

dönemi en iyi anlatan cümledir, buna rağmen tüm 

kampanyalarda müşteriler pasif birer hedeftir.  

Pazarlama 3.0; Merkezin tüketiciden insana kaydı-

ğı, karlılığın kurumsal sorumlulukla dengelendiği 

dönem. Bu dönemde şirketler sadece tüketicilerin 

direkt ihtiyaç ve isteklerine değil, diğer isteklerine 

de konsantre olurlar. Yani işbirlikçi ve kültürel mar-

kalar desteklenirken, çevreyi olumsuz etkileyen, 

insanların yaşamında olumsuz sosyal ve ekonomik 

sonuçlara yol açan markalar eleştirilir, hatta kulla-

nılmaz.  Temel pazarlama kavramı değerlerdir ve 

şirketler pazarlama ilkelerini misyon, vizyon ve de-

ğerlerine yansıtır.

Şu anda, pazarlama 3.0’ı yaşadığımızı rahatlıkla 

söyleyebiliriz. Philip Kotler’in, Hermawan Kartaja-

ya ile kaleme aldığı Pazarlama 3.0 kitabı, yukarıda 

anlattığım her şeyi sonuçları ile inceliyor ve hatta 

çözümler sunuyor. Yine aynı kitapta, pazarlamacı-

ların tüketicilerin kalplerini, hedeflerini, akıllarını ve 

ruhlarını hedeflemek için onların arzularını ve en-

dişelerini anlamak gerektiği anlatılıyor. Dolayısıyla 

fark yaratmak isteyen şirketlerin tüketiciler ile aynı 

hayalleri –Dünya’yı daha iyi yaşanan bir yer haline 

getirmek- paylaşmaları gerekiyor.

Bu gün hala bazı şirketler Pazarlama 1.0’ı, bazıları 

ise Pazarlama 2.0’ı yaşıyorlar. Bazı şirketler ise Pa-

zarlama 3.0’ı yaşamaya başladılar. Uzun dönemde 

sadece Pazarlama 3.0’a konssantre olan şirketlerin 

yaşayacağını, diğerlerinin ise yavaş yavaş yok ola-

cağını artık çok iyi biliyoruz. Asıl soru ise şu; “Sizin 

şirketiniz Pazarlama 3.0’a ne kadar hazır?”

D
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Mimari projede, esas itibariyle yatırımcı 

(veya șartnameli kamu binası, mal sahibi…) 

istekleri bașta olmak üzere bir tasarımın ilk bașından itibaren; mimari, 

statik, mekanik tesisat ve elektrik tesisatı tasarımcılarının 

bir araya gelerek, ön projeden itibaren birlikte yaptıkları çalıșmalara, 

“Bütünleșik Tasarım” adı veriliyor. 
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Boğaçhan Dündaralp: “Biz öncelikle mümkünse tesisatsız bina yapma-

ya çalıșırız çünkü yapı ne kadar az malzemeyle üretilebiliyorsa o kadar 

iyidir, mesela çok rahatlıkla doğal havalandırmayla çözebileceğiniz bir 

șeye neden yapay bir tesisat kurasınız. Siz doğru bir konumlanmayla, 

doğru bir rüzgâr yönüyle, doğru bir bilgiyle aslında içeride yapay bir te-

sisat kurmadan gerekeni yapabilirsiniz. Bunu yapabilmenin koșulu da 

bir profesyonelle çalıșmaktır. Bunu mimar tek bașına bilemez çünkü bu 

benim oturup hesaplayıp bulduğum bir șey değil, karșımda bunu konu-

șabileceğim, değerlendirebileceğim birisine ihtiyacım var.”

Mimari projede, esas itibariyle yatırımcı (veya şartna-

meli kamu binası, mal sahibi…) istekleri başta olmak 

üzere bir tasarımın ilk başından itibaren; mimari, sta-

tik, mekanik tesisat ve elektrik tesisatı tasarımcılarının 

bir araya gelerek, ön projeden itibaren birlikte yaptık-

ları çalışmalara, “Bütünleşik Tasarım” adı veriliyor. Son 

dönemlerde tasarımın önemini anlatan bildirilere ça-

lıştaylara daha bir dikkat kesiliyoruz. Çünkü sektörün 

çıkış noktası burası. Bizde bu önemli konuda her iki di-

siplinin iki önemli ismiyle bütünleşik tasarımı konuştuk. 
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Bir mimar olarak gerek yenileme aşamasında ge-
rekse yeni bir binada tesisatı düşünmeye ne zaman 
başlıyorsunuz?
Boğaçhan Dündaralp: Mimar olarak bir prob-

lemle karşılaştığımız zaman önce konuyu belirleriz. 

Elimizdeki verilerle durumu karşılaştırıp tasarım 

yaklaşımı olarak o işin kendine ait önemli bir odak 

noktasını yakalamak için birtakım sorular sorarız, 

bu bizim için tasarımın başlangıç noktasıdır ve pek 

çok sorulabilir soru içerisinde o konuya özel olan 

soru bize yol gösterir. Aslında tasarım sürecimiz bu 

tür soruların yanıtlarını aramakla geçer fakat bunun 

yanıtlarını tek başımıza aramayız çünkü mimarlık 

sanat gibi tek başına yapılan bir iş değil, kolektif bir 

üretim çünkü işin sonunda bir yapıya varılıyor, o ya-

pıya varıncaya kadar bu işin mal sahibinden tutun, 

yapımcısına, tasarım sürecine girecek olan herkes 

bu sürece dâhildir. Tasarıma; “Biz önce bitirelim, 

diğerleri yapsın.” gibi bir açgözlülükle yaklaşmayız 

çünkü bizim için önemli olan o soruyu bütün ak-

törlerle birlikte aramaktır. Herkesin bir önceliği var, 

mimar hep böyle arada kalır. Mimar bütün verilere 

karşın ortaya çıkacak olan şeyde herkesin beklen-

tilerine yanıt verdiği kadar kendisinin de olması 

gerektiğini düşündüğü özel bir durum var mı yok 

mu diye sorgular. Bu şuna benzer; birisi kentin bir 

noktasında bir yere sahiptir, senden oraya ait bir 

şey çizmeni ister, kendine ait talepleri vardır ama 

yapı ondan ibaret değildir. Kente ait bir şey söyler, 

bulunduğu yere ait bir şey söyler, doğaya ait bir 

şey söyler, bizim derdimiz ise; bütün bu aktörlerin 

süreciyle son durum arasında belli bir nitelik yaka-

lamaktır. Herkes olması gereken durum hakkında 

hemfikirse, herkes o konuda ortak bir noktaya gel-

mişse, bunun ismine de tasarım dersek, herkes o 

tasarım hakkında ortak bir görüşe sahipse o iyi bir 

ürün oluyor. 

“TESİSAT MİMARİDE NEREDE BAŞLAR”

Peki, bu noktada tesisat nerede başlıyor? Bence 

bu bütünlükte başlıyor. Mesela; ben doğaya bir 

şey eklenmesi üzerine bir şeyin parçası oluyorum 

dolayısıyla o eklediğimiz şey yaşayan bir şey, ben 

bir nesne tasarlamıyorum, içinde yaşanacak bir 

şey tasarlıyorum. O tasarımın özünde yaşanılacak 

mekânlar dizisi vardır, o yüzden bu bir kentte de 

olsa kırda da olsa bir doğanın parçasıdır. Bütün bu 

eşitlerde tesisat başlar. Bu mekânlar dizisinde açık 

ve kapalı mekânlar nasıl olacak, kentin içerisindey-

se kent ile nasıl ilişki kuracak, bunun içindeki insan-

lar ne yapacaklar, periyodik olarak mı yaşayacaklar, 

sürekli mi yaşayacaklar, yaptıkları iş gelip geçici mi 

yoksa bu yapı sürekli kendisini yenileyen bir yapı mı 

gibi pek çok soru bütün yapının servislerini oluştu-

ran sorular. Doğal olarak hem yapının fiziğini hem 

de onun içindeki onu yaşar kılacak bütün faktörleri 

düşünmeye başlıyorsunuz. İyi ışık alması, az enerji 

tüketmesi, insanın onun içindeyken nasıl hissettiği 

gibi konular çok önemli. Siz istediğiniz kadar gü-

zel bir mekân yapın, fotoğraflarını çekin, ne kadar 

güzel olursa olsun içerisinde örneğin lavaboda bir 

tıkanıklık varsa iş ne kadar güzel olursa olsun so-

nuç kötü oluyor. 

Yani bir mimari yapıda öncelik verilecek bir şey yok, 
her şey öncelikli diyebilir miyiz?
Boğaçhan Dündaralp: Evet, ben mimar olarak 

bütün bunların arasındaki ilişkiyi kurmak zorunda-

yım. Seçtiğiniz malzemenin kendisi dahi seçilecek 

olan sistemlerle ortaklaşa çalışacak şeyler. Söz ge-

limi; biz öncelikle mümkünse tesisatsız bina yap-

maya çalışırız çünkü yapı ne kadar az malzemeyle 

üretilebiliyorsa o kadar iyidir, mesela çok rahatlıkla 

doğal havalandırmayla çözebileceğiniz bir şeye ne-

den yapay bir tesisat kurasınız. Siz doğru bir ko-

numlanmayla, doğru bir rüzgâr yönüyle, doğru bir 

bilgiyle aslında içeride yapay bir tesisat kurmadan 

gerekeni yapabilirsiniz. Bunu yapabilmenin koşulu 

da böyle bir profesyonelle çalışmaktır. Bunu mimar 

tek başına bilemez çünkü bu benim oturup hesap-

layıp bulduğum bir şey değil, karşımda bunu konu-

şabileceğim, değerlendirebileceğim birisine ihtiya-

cım var. Yapının ne kadar az tesisat gerektireceğini 

de ancak bu konuda uzman olan birisi söyleyebilir. 

Bu yüzden dünyaya ekleyeceğimiz bu yapı ne ka-

dar sağlıklı, ne kadar minimumda müdahil olan, 

bir taraftan da onunla temasa geçecek insanlarla o 

kadar uzun ilişki kurabilecek bir şey üretebiliyorsak 

bütün mesele budur. Biz çok çalışkan ve çok üret-

meye çalışan bir ofis olmamıza rağmen ürettiğimiz 

çok yapı yoktur ama bir işi doğru olduğuna inandı-

ğımız noktaya kadar götürürüz. Bu da kendi den-

gesini bulacak sağlıklı bir yapı için mücadele etmek 

anlamına geliyor. 

Süleyman Bey, Boğaçhan Bey’in ifadesiyle “tesisat-
sız proje” yi kaç mekanik tesisatçı düşünür? 
Süleyman Akım: Aslında bizim de gönlümüzden 

geçen o. Çünkü o binalarda biz de yaşıyoruz yani 

neyin gerekli neyin gereksiz olduğunu biz de dü-

şünmek durumundayız. Son dönemde yaygınlaşan 

ekolojik yapılar, yeşil binalar, sertifikalı yapılar her 

neyse bundan önce de biz zaten asgaride çözmek 

zorundaydık fakat şehirdeki binalara bakınca; ara-

banızda klima varken bir binaya girdiğinizde eğer 

konforsuzluk hissediyorsanız bunun çözülmesi ge-

rekiyor. Konfor düzeyimizi yükselttik, üşüdüğümüz 

zaman üzerimize bir şey almak yerine gidip tesisatı 

açıp sıcaklığı yükseltiyoruz. Açıkçası bu konuda bi-

raz şımardık. Tabi başka sebepler de var; bunları 

da sıraya koymak biraz zor ama mesela eski ya-

pılara baktığımızda havalandırma ihtiyacı aslında 

kat yüksekliklerine kadardı. Havalandırma ihtiyacı 

kat seviyelerinin düşmesiyle ihtiyaç haline gelen bir 
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konu. Isınan havanın tavan seviyesinde oluşan sı-

cak hava yastığı tepenize yaklaşmasıyla ilgili, yani 

3,5-4 metredeki bir yapıda hangi yatırımcı tavanı 

yüksek tutmak için bir iki katı eksik yapmak ister? 

Bu yüzden biz ihtiyaç olarak havalandırma ve so-

ğutmaya yöneliyoruz. Sadece bu yüzden dahi te-

sisat ihtiyaç haline geliyor. Ayrıca bu rant konusu, 

bizi hakikaten üzüyor çünkü ihtiyaçlar karşımızda 

duruyor, yaşadığımız ofisin ihtiyaçları belli, bun-

dan ne kadar kaçabiliriz ki? Ancak ruhsatta başka 

bir şey gösterip uygulamada başka bir şey yapınca 

da bunun sıkıntıları oluyor. Biz hep ileriye dönük 

çalıştığımız için aslında insanların konfor düzeyini 

sağlamakla sorumluyuz. Bizim mimarlardan bir 

farkımızın şu olduğunu düşünüyoruz; binanın ya-

şayan tarafı bize ait. Günümüzdeki görsel medya 

birçok şeyi görsel olarak sunuyor ve ihtiyaç olmuş 

gibi gösteriyor. Biz de mühendisler olarak bundan 

etkileniyoruz ama bizim gösterebileceğimiz şey 

sadece havanın sıcaklığı, nemin kontrolü vs. yani 

biz göze gözükmeyen taraftayız, onlar için de 

epey uğraşıyoruz. Boğaçhan Bey ile yıllardan beri 

çalışıyoruz. Son olarak Lüleburgaz’da yaptığımız 

bir projede temelde fore kazık ihtiyacı çıktı, top-

rak enerjisini almak için içine boru koyduk ama 

işin en başından girmesek bu detayları çözemez-

dik. İşi az tesisatla çözmeye çalıştık. 

Yani anlattıklarınızdan ortak çalışmanın gerekli 
olduğunu anlıyoruz.
Süleyman Akım: Evet, bu işin olmazsa olmazı.

Siz birçok proje yapıyorsunuz, sadece Boğaçhan 
Bey’le çalışmıyorsunuz, başka mimarlar da var, 
genele batığınızda bu gerçekleşiyor mu?
Süleyman Akım: Çoğunluklu yapmaya çalışıyor-

lar çünkü bizim tercih sebebimizden ötürü biraz 

ekolojik, enerji etkin binalar yapmaya çalıştığımız 

için mimar arkadaşlar bizi seçiyorlar. Bu yüzden 

biraz daha hazır olarak geliyorlar, hazır olmayan-

lara da dilimiz döndüğünce anlatıyoruz. 

Mimarisini yapmış olduğunuz bir projede işin sa-
hibi daha sonra tesisatı başka birisine verdiğinde 
ne yapıyorsunuz yani müdahale etme şansınız olu-
yor mu?
Boğaçhan Dündaralp: Şunu yapmaya çalışmak 

her zaman doğru oluyor; Süleyman Bey’i tanıdı-

ğım için belki onun yaklaşım tarzına yakın bir şey 

söylüyor olabilirim ama az önce anlattığım aktör-

lerin hepsi değişken, yani mühendisler de deği-

şebilir. Ben o tasarımda olması gereken bir nok-

ta bulmuşsam tesisatı yapacak olan aktör kimse 

onunla şunları konuşmaya çalışırım; yaptığımız işin 

onun devreye girdiği sürece kadar gelmiş olduğu 

noktayı konuşup o noktadan sonra neler olabile-

ceğini, önümüzde ne gibi seçeneklerin olduğunu, 

o seçeneklerin bu yapıya neler katabileceğini ko-

nuşuyoruz. Burada birtakım yaklaşım oluşuyor; 

bazıları bildikleri birtakım sistemlere bağlı kalıp 

problemin gerektirdiği çözümlere ulaşamıyorlar. 

Belki de bu diyalogsuzluğun getirdiği bir konu. 

MÜHENDİSLERİMİZ BELLİ ŞABLONLARA 

ALIŞMIŞLAR 

Bu mimarın dediği olur demek değil, yapının ta-

lep ettiği şeylerin gerçekleştirilmesidir. Peki, o 

zaman nasıl bir çözüm üretiriz? Tasarıma dönüp 

bunun önlemini tasarımda alabilir miyiz? Bu tip 

sorularla meseleyi mimari bir problem haline ge-

tirmeye çalışıyorum. “Doğru bir havalandırmayı 

yapı içerisinde kurup, belli şeyleri rahatlatabilir 

miyiz? Söz konusu olan ısıtma ise binanın yönüne 

bağlı olarak, bazı yüzeyleri ısı tutucu bazı yüzey-

leri yansıtıcılarla çözebilir miyiz?” gibi meseleyi 

bir mimar problem haline getirmeye çalışıyorum. 

Bu noktada bilinen sistemlerin dışına çıkıldığın-

da proje mühendislerimizin mantığına uymuyor. 

Çünkü mühendislerimiz belli şablonlara alışmışlar. 

İş profesyonellik haline gelince az zamanda çok 

uğraşmadan  -zaten bu işlerden çok para kazana-

mıyoruz- kazanmak hedefleniyor. 
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Süleyman Akım: Mimarlarla makine mühendisleri 

birbirlerine çok uzaklar. Ülke için önemli hizmetler 

sunmak istiyorsak, çıtayı daha yükseğe çıkartmak 

istiyorsak bu uzaklığın en kısa sürede ortadan kalk-

ması lazım. Öncelikle bizler yakın ilişkiler kurmalı-

yız. 

Siz ikinizde projecisiniz, işin bir de uygulama kısmı 
var. Oradaki sıkıntıları nasıl çözeceğiz?
Süleyman Akım: Orada da başka kopukluklar var. 

Bir de mal sahibini de eklersek başka problemler 

de çıkıyor ortaya. İşin başka hesaplarını da bir ara-

ya koymazsak, bütünleşik tasarım olmuyor zaten. 

Mimar ve mekanik tasarımcı bir araya gelse bile 

iş ihaleye çıktığı zaman yaşadığımız problemler 

çok daha fazla oluyor. Ben elektrikçi ile tesisatçı 

ile uğraşmaktan bunalıma giriyorum. Bir şeyler ta-

sarlıyoruz ama diğer taraftan belki daha fazla kâr 

elde etmek, belki başka bir şeyler nedeniyle, çizilen 

projedeki bazı konular için “buna ne gerek varmış” 

la başlayan söylemler, bizim çok canımızı sıkıyor. 

Boğaçhan Dündaralp: Benim bu bütünleşik ta-

sarım meselesini kavramam mimarlık kariyerimden 

veya mimarlık ofislerinden dolayı olmadı. Ben ken-

di kendime dedim ki; “İyi bir mimar olacaksam, 

öncelikle Türkiye’de yapı konvansyonunu anlamam 

lazım.”  Bu nedenle bir mimarlık ofisinde kendi-

mi yetiştirmek yerine, bir inşaat şirketine girdim, 

genç ve öğrenme arzusu olan birisi olarak, sistem-

leri öğrenmek, nasıl uygulandıklarını görmek için 

şantiye şantiye dolaştım. Şu soruyu sordum ken-

dime; “Nasıl oluyor da bizde nitelikli yapı üretile-

miyor? Nasıl oluyor da bu kadar aktör bir araya 

gelip bir şey üretemiyor?” Netice olarak bir takım 

deneyimler üzerinden bir şeyler üretmeye çalıştım. 

Çünkü mimarlık diplomasına sahip olmam benim 

iyi bir mimar olduğum anlamına gelmiyor. Ben “İyi 

bir tasarım yapmak istiyorsam, başka donanımlara 

da sahip olmam gerekiyor.” diye düşündüm. Bir de 

işin şu yönü var. Ben bu fikirlere sahibim ama ben-

den başka bu türlü düşünen başka insanlarla çok 

fazla karşılaşamıyorum. 

Bu konuşulanlardan “Artık tüm disiplinler bir çatı 
altında üretim yapmalı.” düşüncesini mi çıkartmalı-
yım? Yani bütünleşik tasarım gibi bütünleşik disip-
lin şirketleri haline mi gelmeli?
Boğaçhan Dündaralp: İnşaat şirketlerinin tüm di-

siplinleri bir çatı altında toplama düşüncesinin de 

kendi içerisinde bir takım sıkıntıları var. Büyümenin 

getirdiği ekonomik zorunlulukları beraberinde ge-

tirdiği için iş nitelikten niceliğe kayacaktır. Burada 

önemli olan niteliksel dertleri olan insanların ço-

ğalması ve onların sık sık bir araya gelebilecekleri 

bir ortamın oluşmasıdır.  

Süleyman Akım: Bence platformu doğru oluştur-

mak gerekiyor. Bütün disiplinlerin aynı şirket içinde 

olması da çok gerekmiyor. Mühendislik disiplin-

leri aynı şirket içerisinde olabilir. Biz bu konular-

da “Multi Disiplinli Proje Ofisleri Nasıl Olmalıdır” 

başlığı altında çalıştaylar düzenledik. Geçmişte de-

nenmiş bazı modeller var. Multi disiplinli şirketlere 

gitmeliyiz ama uluslararası arenaya çıktığımızı var 

saydığımızda hep bu tarz büyük şirketlerle karşı-

laşıyoruz. 

Müsaade ederseniz devamında sormak istediğim 
soruyu da sorayım, birlikte cevap verin. Sektörün 
birçok sivil toplum kuruluşundan ve devletin ilgili 
birimlerinden yurtdışı mühendislikler konusunda 
söyledikleri var. Bu açıdan yurtdışından iş alabil-
mek için bu tür yapılar gerekli mi? 
Süleyman Akım: Bu konuda sizinle daha önce de 

konuştuk. Devlet büyükleri yurtdışına iş ziyaretleri 

yaparken yanlarına mimarlar yerine müteahhitleri 

alıyorlarsa, bu insanlar döndüklerinde mimarlara, 

mühendislere iş veriyorlarsa biz yine taşeron olarak 

kalmaya devam ederiz. Çünkü niteliğe bakılmadan 

kim ucuzsa ona iş veriyorlar. Oysa o ziyaretlere 

projeciler katılsa ve işi onlar alsa, teknik müşavir-

ler alsa, müteahhitler bizim hazırladığımız ihale 

dosyalarına göre seçilebilse, işler çok daha farklı 

olacaktır. Tasarımcılar olarak bizler veya mimarlar 

başbakanın uçağına binsek –Ünlü popüler mimar-

lar nasıl popüler oldular?- birçok şey değişecek. 

Dolayısıyla başka ülkeler önce popüler mimarlarını 

size sunuyorlar, popüler inşaat firmalarını sunmu-

yorlar. O mimar da işi alınca kendi ülkesinin malze-

meleriyle işi tasarladığını söylüyor ve onun istediği 

malzemeler kullanılıyor.  İşte takip edilmesi gere-

ken yöntem budur. Tasarımcıların önce işi almaları, 

Süleyman Akım: “Mimar-

larla makine mühendisle-

ri birbirlerine çok uzaklar. 

Ülke için önemli hizmetler 

sunmak istiyorsak, çıtayı 

daha yükseğe çıkartmak 

istiyorsak bu uzaklığın en 

kısa sürede ortadan kalk-

ması lazım. Öncelikle bizler 

yakın ilișkiler kurmalıyız.” 
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tasarımlarını yerli imalatlarla dizayn etmeleri ve 

beraberinde müteahhit firmaların seçilmesi ge-

rekiyor. Bir de imalatçı firmaların ve müteahhitlik 

firmalarında uluslararası standartlara uygun hale 

gelmeleri gerekiyor.  Belki de en büyük eksiklik 

burada… O nedenle şimdi bu çalıştaylarla yapma-

ya çalıştığımız şey bu sistemdir. Tasarımcıların ge-

lişmesi,  ülkemizde üretilen malların ve hizmetle-

rin uluslararası pazarlarda daha fazla yer almasını 

sağlayacaktır.     

Boğaçhan Dündaralp: Bende bu konuşmalara 

kesinlikle katılıyorum. Bizde sistem tersinden işli-

yor. Normalde bu işin proje sürecinde, işin nitelik-

lerini üreten insanlarla, bu nicelikleri talep edecek 

ve sürdürebilecek insanlar aynı insanlar fakat işve-

ren müteahhit olduğunda projede bir nitelik talep 

ediyorsa nitelikli iş ortaya çıkıyor, bir nitelik talep 

etmiyorsa nitelikli bir iş ortaya çıkmıyor. 

Süleyman Akım: Biz genelde yurtdışı projelerde 

elimizdeki teknik şartnamelere göre hareket edi-

yoruz. Bu teknik şartnameleri kimler hazırlamışsa, 

onun isteklerine göre malzemeler seçiliyor. Dola-

yısıyla işin standartlarını koyanlar bizler olmalıyız. 

Bunun içinde bu tip işler alabilecek ofislerimizin 

olması ve bu ofislerin de edindikleri deneyimleri 

diğer ofislerle paylaşmaları gerekiyor.  

  

Bir de kontrollük kavramı var?
Süleyman Akım: İşin kontrollüğü bizde oldu-

ğu zaman, uygulamacıların sıkça şikâyet ettikleri 

“mekanik sistem düşünülmüyor, sadece görsellik 

düşünülüyor.” şikâyetlerine müdahil olabiliyo-

ruz. Uygulamadaki mekanik bozuklukların sebebi 

kontrollük mekanizmasının doğru işlememesin-

den kaynaklanıyor. Projeye uygun çözümleri yerin-

de kendilerinin üretmeye çalışmalarından kaynak-

lanıyor. Oysa uygulama sırasında da tasarımcının 

kontrollüğü devam etmeli. Uygulamanın projeye 

uygunluğunun kontrolü mutlaka devam etmeli. 

Fakat mal sahibi bazen ucuzluk nedeniyle, bazen 

kendi zevkine göre başka iç mimar çağırıldığında 

bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. İşte o zaman men-

fezler başka başka yerlere konulabiliyor. 

Boğaçhan Dündaralp: Bizim dilimiz çizim, çizi-

min yetmediği yerde teknik bilgiler, dokümanlar... 

Normal şartlarda projeyi çizene gerek kalmadan o 

çizimin okunup anlaşılıp bir şekilde uygulanması 

gerekiyor. Fakat mevcutta iki durum söz konusu 

oluyor, birincisi bunları okuyan kişiler projeyi oku-

yamıyorlar. Proje çiziminde ne olduğunu görüyor 

ve kafasına göre, bildiği kadarıyla yapıyor.  O pro-

jeyi anlayarak, kavrayarak, özümseyerek hareket 

etmiyor. İkincisi o kapsamda olmadığı için kendi 

dağarcığı ile hareket ediyor. Proje birazcık dağar-

cığının dışına çıktığı zaman, “Buna ne gerek var, 

bunu yapsak olmaz mı? Bunu şu şekilde de çöze-

riz.” diyor.

“O KADAR MİMARLA, MÜHENDİSLE ÇALIŞTIK 

YİNE OLMADI!”

Boğaçhan Dündaralp: Ben mesleki kontrollüğü 

çizimlerin uygun biçimde yapılıp yapılmamasın-

dan çok, projenin doğru anlaşılıp anlaşılmamasın-

dan, uygulama sürecinde de hangi aşamada han-

gi çözüm atlanırsa, daha sonra hangi problemler 

çıkabileceğini öngörebilmek için talep ediyorum. 

Yoksa ben zaten projemi detaylı olarak çizmişim. 

Projeyi anlayacak ve doğru soruları soracak bir uy-

gulayıcı olsa istenilen nitelikte olacaktır. Fakat so-

racakları soruları ben zaten çizerken ve kontrollük 

yaparken kendime soruyorum. Ayrıca çıkabilecek 

problemleri öngörüp hazırlıyorum, bir değişiklik 

olduğu zaman mekanik tasarımı hazırlayana so-

ruyorum o da hesaplarını tekrardan gözden geçi-

riyor. Bütün bunlara rağmen iş ilerlemiyor.  Birisi 

gelip bizim projeyi hazırlarken yaşadığımız süreci 

bilmeden, “Ben öyle yaptım oldu.” diyor. Sonra-

sında ise mal sahibi, “O kadar mimar, mühendisle 

çalıştık yine olmadı!” diyor.   Sonuç olarak bütün-
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leşik tasarım dediğimiz şey bütün aktörlerin, uygu-

lamacı, mal sahibi hepsinin etkin olmasıdır. 

Süleyman Akım: Burada mal sahibi derken, bir 

konut üretiliyorsa, konutu alan kişiden bahsediyo-

ruz. Konutu alan, ne aldığını bilmeli… 

Boğaçhan Dündaralp: Süleyman Bey’in aktörler 

dizisinin yerleri değiştiğinde şöyle bir değişiklik 

oluyor; Normal şartlarda Türkiye’deki anonim mi-

marlık, belli bir çıtayı aşmış ve meta olarak değeri 

çok yükselmiş işlerde çok fazla risk alınmıyor. Hatta 

bu tip işlerin çok garantili bir mimarlık ofisine git-

mesi gerekiyor, hiç risk alınmıyor. Fakat iş giderek 

anonimleşmeye başladığında giderek aktörlerin 

yeri değişiyor ve mimarların ve mühendislerin ko-

numları resmi mevzuatları aşacak kadar bir çizim 

üretmek yeterli olarak görülüyor. Buradaki prob-

lem, ya çok profesyonel ya da amatör dünyaya 

kendinizi teslim ediyorsunuz. Netice olarak iyi bir 

yapı üretmek için,  sadece iyi bir mühendislik, mi-

marlık ofisinden çıkış olması değil, müşterisi, mal 

sahibi, müteahhitti, taşeronu hepsinin ortak bir dil 

üzerinden anlaşıyor olmaları gerekiyor. Yoksa biz 

hangi nitelikte iş yaparsak yapalım mevcut sorunla-

rın üstesinden gelemeyiz.  

Nasıl çözülür bu problemler, sorusunun cevabı bir-
çok konuda olduğu gibi yasalar mı?
Süleyman Akım: Bakın İmar Yönetmeliği yine de-

ğişiyor. Tesisatla ilgili alanlar, kış bahçeleri, şaftlar 

yüzde 25’i geçemez diye bir madde konulmuş.  

Boğaçhan Dündaralp: Deseler ki, kullanılmaya-

cak bütün hacimler emsal dışıdır, herkes rahatla-

yacak. Yasa koyucular meseleyi çözme yönünde 

değil, yaptırtma yönünde tavır koyuyorlar. 

Süleyman Akım: Fakat onlar da kötüye kullanıldı-

ğını iddia ediyorlar. Çünkü bazıları kış bahçesi di-

yor sonradan salona katıyorlar.  Şaft diyorlar odaya 

katıyorlar. Acaba rant metrekarede mi yoksa başka 

bir yerde aramak lazım. Biz hedef kitlemizi de doğ-

ru belirlemiyoruz. Biraz da buradan kaynaklanıyor 

ama hedef kitle de seçici değil. 

Peki, aranızdaki diyalog nasıl gelişir, daha öncesin-
de bu diyaloğu nasıl kurabiliriz?
Süleyman Akım: Ortak platformlar oluşturulmak 

zorunda yani ortak bir model üzerinde çalışarak 

proje üretmeliyiz. Mesela Bim ile tasarım yapma 

konusu bizi birbirimize daha fazla yaklaştıracak. 

Çizim ana hedef değil, ara ürünmüş gibi hareket 

etmeliyiz. Zaten o modeli işveren de kullanıyor, 

işverenin yaşamı boyunca kullanacağı bir model 

oluşturuyoruz. O model için de ne kadar enerji sarf 

ettiği, ne kadar enerji tasarruf ettiği, suyu ne kadar 

harcadığı, bakımının ne kadar maliyetli olacağına 

giden bir süreç başladı, bu zaten bize daha yakın. 

TASARIM TÜRKİYE’DE ÇOK İYİ BİR 

NOKTAYA GELDİ 

İnsanca yaşanılabilecek yapılar yapmak istiyorsak 

birlikte çalışmak zorundayız. Mesela enerji etkin 

bina konusunda daha önce yaptığımız örnekler var, 

gördük ki böyle bir şeyin olması mümkün değil. 

Yapı, önce manzaraya mı yönelecek, enerjiye mi 

yönelecek? Bunun kararını birlikte veriyor olmak 

lazım, enerjiden mi kazanacaksın, manzara mı 

seyredeceksin? İkisinin optimal noktasını yakala-

malıyız. Zaten bir sürece girilmiş durumda, bunu 

hızlandırmamız lazım ama biz tasarımcılar bu tre-

ni de kaçırırsak biraz zor toparlarız çünkü tasarım 

Türkiye’de çok iyi bir noktaya geldi. 

YÖNETMELİKLER, STANDARTLAR BELİMİZİ 

BÜKÜYOR 

Türkiye’deki tasarımcıların artık aranır noktaya 

gelmesi çok yakın çünkü ne kadar özveriyle çalış-

tığımız ortada ama bizim arkamızdaki yönetmelik-

ler, standartlar biraz belimizi büküyor. Enerji etkin 

bir bina olsun ama biraz küçük olsun çünkü onun 

temizlik maliyeti bile bir maliyettir. İhtiyacın olma-

yan bir şeye neden sahip olasın ki? İki oda işimi 

görüyorsa, neden beş odalı evde oturayım. Onun 

faturasını ödüyor olman gerçek faturayı ödediğin 

anlamına gelmiyor. Doğada kapladığı alan olarak 

o kütle belli bir zarar veriyor. Çünkü yeryüzünde-

ki her bina bana göre bir sivilce gibi duruyor. Bi-

zim insanca yaptığımız yapılar dahi doğaya zarar 

veren şeyler, doğaya ayırı bir şey yapıyoruz. Artık 

kar yağmıyor, bu kadar binanın kütlesi havayı ısıtı-

yor. Bunları düşünerek hareket etmemiz gerekiyor. 

Şimdi herkesin birkaç tane yapısı var, ihtiyaç olma-

dığı halde boşa duran yapılar. Belki eski binaların 

ya da okulların yazın kullanılması, tarihi eserlerin 

kullanıma kavuşturulması gibi yeni yapılar yapmak-

tan çok eskileri kullanma yoluna gitmemiz daha iyi 

olacaktır. Bu açıdan bakınca bunlar sadece bizim 

çözeceğimiz konular değil, bu konularda toplumun 

ortak bir bilinçte olması lazım. 

Boğaçhan Dündaralp:  Biliyorsunuz ki; biz kal-

kınma dönemindeyiz. Kalkınırken de kalkınmış ve 

elindekinin kıymetini bilen, değerlerinin farkında 

olan ülkeler gibi değil de var olanı yakıp yıkan ve 

oradan yeni bir model üretmeye çalışan bir ülke 

konumundayız. Bu ortaklık biraz daha bir ara me-

kanizma üzerinden kurulacak ve bence çok temel 

bir ortaklık. Süleyman Bey gibi başka bir mühen-

disle nasıl karşılaşacağım, o mühendisi nereden 

bulacağım? Bir durum üzerine, bir platformda neyi 

konuşacağız? Herkesin kendi disiplinine ait biriktir-

diği bilgi dışında hepimizin ortak terminolojisinde 
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olan, birbirimizle konuşmamız gereken konulara ait 

bilgilerinin de olması gerekiyor. Biz böyle bir ileti-

şim kuramıyorsak yani ben mimar olarak tesisat ve 

mühendislik alanlarında belli bir noktaya kadar bilgi 

sahibi değilsem, mühendisler aynı şekilde diğer ak-

törlerin terminolojisini belli bir noktaya kadar kulla-

namıyorsa bu bütünleşmiş durum üretilemiyor.

Süleyman Akım: Makine mühendisliği eğitimi, 

tesisat mühendisliği eğitimi değil, bu bizim şans-

sızlığımız. Bizde makine mühendisliği eğitimi fab-

rikada üretim yapmaya dönük. Tesisat bunun içe-

risinde çok küçük bir alanı kapsıyor fakat piyasaya 

baktığımızda Türkiye’de en çok bina üretiliyor. 

Tabi otomotivde de, tekstilde de makine mühen-

dislerinin görevi var ama tesisat mühendisliği ko-

nusunda bir sıkıntı var, bu görev ofislere düşüyor. 

Mühendisin birkaç yıl ofiste yetişmesi gerekiyor 

ki tesisatı, binayı anlasın. Mühendis mezun ol-

duğunda daha kolonu, kireci bilmiyor ki siz ona 

binayı anlatasınız, mimariden bahsedesiniz. O 

noktaya gelmesi için epey zamanın geçmesi gere-

kiyor. Hâlbuki okullarda yapı mühendisliği bölüm-

leri olsa, bu ofislerin sırtındaki yük de azalacaktır. 

Avrupa’da mekaniği ve elektriği aynı olan bölüm-

ler var, yapı için hem elektrik hem tesisat konu-

sunda uzmanlar. Biz biraz da bu yüzden ayakları-

mızın üzerinde zor duran firmalarız. 

Boğaçhan Dündaralp: Bir de bu bilgi bir; talep 

edilmiyor, iki; bu bilginin karşılığı yok, siz bunu bir 

ticari amaç olarak almıyorsunuz. 

Süleyman Akım: Hem ürün satıcılar, hem müte-

ahhit firmalar tasarım yaparlarsa tasarımcılardan 

ne bekleniyor? Demek ki siz hasta olunca önce 

eczaneye gidiyorsunuz.  

Boğaçhan Dündaralp: Kısa bir şeyden daha 

bahsedeyim; ben mimar olarak neyi talep ede-

rim? Örneğin; bir tasarım kararı vereceğim. Bir 

yapıyı yüksek katla mı çözeceğim, yapay mı çö-

zeceğim? Çok basit bir şey; önce yüksek katla 

çözdüğümde bana ne gibi sıkıntılar çıkaracağı-

na bakıyorum. Daha sonra makina mühendisine 

dönüyorum ve diyorum ki; yüksek katla şöyle bir 

yapı çözüyor olsak başımıza ne gibi işler açılır. 

Ortada daha hiçbir şey yok. Kimileri kendi dene-

yimleri doğrultusunda bir şeyler söylüyor, kimileri 

hangi faktörlerle yüz yüze kalabileceğimize dair 

bir liste çıkartıyor, kimileri de o konuda çok fazla 

bir fikir beyan etmiyor. Benim mimar olarak daha 

en başta vereceğim kararlarla ilgili birileriyle ko-

nuşmam lazım. Bu kararı belki çoğu mimar kendi 

başına veriyordur ama ben bunu soran bir insan 

olarak sorularıma yanıt verebilecek insanlar arı-

yorum. Bu yüzden disiplinler arası durum ve bilgi 

çok önemli. Kaç tane tesisat mühendisi yurtdışı-

na çıktığında yapıları dolaşıyor? Bu merakla da 

alakalı bir konu... Ben bütün bu bilgi dağarcığı-

nın ancak ortak bir yapı kültürü üzerine kurulu 

bir şeyin parçası olarak, o konuda uzmanlaşarak 

ilerlemenin, bu kültürü oluşturmak yönünde bir 

etkileşim sağlamanın iyi olacağını düşünüyorum. 

BOĞAÇHAN DÜNDARALP:

1974’te Aydın’da doğdu. 

1997 yılında İzmir Dokuz 

Eylül Üniversitesi Mimar-

lık Bölümü’nden mezun 

oldu. 1994-95 yıllarının yaz 

dönemlerinde Metropo-

lis (Torbalı)kazısında görev 

aldı.1996 yılında Nevzat 

Sayın ile, 1997-98 yılla-

rı arasında Tamer Başbuğ 

ile çalıştı. 1999-2005 arasında Yapı Merkezi Şirketler 

Topluluğu’nda ‘yapı sistemleri’ tasarımı ve uygulamaları 

ile uğraştı. 2005’ten bu yana Hifas Ltd. Sti’nin ortağı ola-

rak kendi ofisi ddrlp’de mimarlık ve tasarım çalışmalarını 

sürdürüyor.

Yapı sistemleri üzerine yaptığı çalışmalar arasında dep-

rem bölgelerine yönelik modül okul ve konut sistemleri, 

fab-tek® yapı sistemi know-how çalışmaları, prefabrik 

yapı sistemleri, sökülüp takılabilir yapı sistemleri gibi ça-

lışmalar yer alıyor.

Mimarlığı, yapım teknikleri ve sistemleri üzerinden kav-

rayan, hem endüstriyel olan hem de mimarlık nesnesi-

nin biricikliği arakesitinde duran yapı örnekleri üzerinde 

çalışmalar yaptı. Yaptığı bu proje ve uygulamalar; durak 

‘tan  fuar standına, bienal’deki bir sanat ürününden, 

mobil wc’ye, ofis yapısından konut’a kadar farklı ölçekler 

ve özelliklerdeki örnekleri kapsıyor.

 Disiplinlerarası sanat etkinliklerinde de bulunan ve ser-

gilere katılan Dündaralp, Hou Hanru’nun kürotörlüğünü 

yaptığı X. İstanbul Bienali kapsamında ‘masum bir eylem 

/ innocent act’ projesi kapsamında Stüdyo*KAHEM gru-

bu içinde yer aldı.

 Dündaralp’in sempozyum bildirileri, sunuları, konferans-

ları, yayınlanmış projeleri, yazıları ve yapıları bulunuyor. 

Yakın dönemde Tasarım, Yapı, Betonart, Portfolyo, Ar-

redamento Mimarlık dergilerinde projeleri, Yeni Mimar 

gazetesinde yazıları ve söyleşileri yayınlandı. 2005-2006 

tarihleri arasında, yenimimar.com’da mimarlik eleştirisi 

bölüm editörlüğünü yürüttü. Ulusal öğrenci ve prodes-

yonel yarışmalarda asil jüri üyelikleri yaptı. Akademik or-

tamdaki faliyetlerini İTÜ ve YTÜ olmak üzere proje yürü-

tücülüğü, jüri üyelikleri ve workshop yürütücülükleri gibi 

etkinliklerle  sürdürüyor. 

Tasarım ile ilişkili her tür alanla ilgilenen Dündaralp, logo, 

endüstriyel ürün tasarımları gibi çalışmalar da yapıyor.
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Vaillant Türkiye Genel Müdürü Levent Taşkın:

Biz sadece cihaz değil, insanlara konfor satıyoruz

“Vizyonumuz gereği sistem satıșı ve ev konforu sunmanın doğru oldu-
ğuna inandık ve biz hep șunu söyledik; “Biz cihaz satmıyoruz, biz bir 
cihaz üreticisi olarak insanlara konfor satıyoruz.” Tabi konfor satmanın 
bedeli de onların evindeki sıcak su ve ısıtma tesisatına ait her türlü iși 
anında çözebilmekle doğru orantılı. Bu yüzden uzman bayiler ve kendi 
servisimizle çalıșmamızın yanı sıra müșterilere bir de sistem garantisi 
vermeyi uygun gördük.”

Vaillant Türkiye Genel Müdürü Levent Taşkın’ın ifa-

desiyle Vaillant’a ve iklimlendirme sektörüne fayda 

sağladığı ve sağlayacağını düşünülen sistemin sek-

törle tanıştırılmasının gerekliliğiyle ilgili bir yazı… 

Önemli bir farklılık, bir inovasyon örneği olduğunu 

düşündüğümüz için de kısaca AÇE olarak adlandırı-

lan bu Acil Çözüm Ekipleri sistemini detaylı bir şekil-

de anlatan bir tanıtım yazısı…  70’den fazla şikâyet 

kelimesi geçtiği için de aslında bir şikâyet yazısı…

Vaillant Türkiye Genel Müdürü Levent Taşkın Vail-

lant’taki 21. yılını yaşıyor. 21 yıllık deneyimde elbet-

te sektör adına, sektörün geleceği adına anlatabi-

leceği çok şey var. Çünkü 21 yıllık süreçte Taşkın, 

Vaillant’ı Almanya’da bile olmayan bir konuma ta-

şıyan, ekibi ile birlikte Vaillant’ta ortaya koyduğu 

tüketici odaklı bu sistem, ödüller alır bir hale geldi. 

Vaillant’ın Türkiye’de oluşumunun başlangıcından 

beri Vaillant’ta görev yaptığını belirten Levent Taş-

kın, sektörel basın mensuplarıyla paylaştığı tüketici 

odaklı Vaillant sistemini, “Firmamıza ve sektöre fay-

da sağlayan farkımızı ve bakış açımızı sizlerin yoluyla 

duyurmak istedim.” şeklinde açıklıyor. 
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Vaillant’ta daha işin başından daha çok tüketici odak-
lı bir yapılanma gerçekleştirdiklerini belirten Vaillant 
Genel Müdürü Levent Taşkın, bugüne kadar müşteri 
odaklı birçok uygulama yaptıklarını, dağıtım kanalının 
toptancılardan uzaklaştırılarak, tamamen tesisatçı fir-
malardan oluşan bir dağıtım kanalı oluşturduklarını, 
servis hizmetlerini bünye içine aldıklarını, kendi servis 
elemanları ve 350’ye yakın call center’daki personeli 
ile tüketiciye hizmet verdiklerini belirtiyor. 

Yazının bundan sonrası Vaillant Türkiye Genel Mü-
dürü Levent Taşkın’ın Vaillant Türkiye’ye özel tüketici 
odaklı şikâyet sistemini en detaylı şekilde anlattığı 
sektörel basın toplantısının yazıya dökülmüş hâlidir. 

BİZ CİHAZ SATMIYORUZ, BİZ BİR CİHAZ ÜRETİ-

CİSİ OLARAK İNSANLARA KONFOR SATIYORUZ

“Tüketici memnuniyeti için neler yapabiliriz.” diye 
baktığımızda öncelikle 20 yıl önce vizyonumuz ge-
reği sistem satışı ve ev konforu sunmanın doğru ol-
duğuna inandık ve biz hep şunu söyledik; “Biz cihaz 
satmıyoruz, biz bir cihaz üreticisi olarak insanlara 
konfor satıyoruz.” Tabi konfor satmanın bedeli de 
onların evindeki sıcak su ve ısıtma tesisatına ait her 
türlü işi anında çözebilmekle doğru orantılı. Bu yüz-
den uzman bayiler ve kendi servisimizle çalışmamızın 
yanı sıra müşterilere bir de sistem garantisi vermeyi 
uygun gördük. Bizi rakiplerden ve Almanya merke-
zimizden ayıran en büyük özelliğimiz bu. Bu sistem 
Almanya’da bile yok. 20 yıl önce Türkiye’de oluştur-
duğumuz, kendimize özgü bir sistem. 1994 yılında, 
henüz tüketici koruma kanunu ortada yokken, tüke-
ticilere yönelik neler yapabiliriz diye düşündüğümüz-
de; şikâyet bölümü adı altında bir birim oluşturmaya 
karar verdik.” 

ŞİKÂYET BİZİM İÇİN BİR ARMAĞANDIR ÇÜNKÜ 

ŞİKÂYET EDEN TÜKETİCİ SİZE İYİLEŞME FIRSATI 

VERİR

Ben ve diğer yönetici arkadaşlarım şuna inanıyoruz; 
şikâyet bizim için bir armağandır çünkü şikâyet eden 
tüketici size iyileşme fırsatı verir. Şirket bu iyileşme fır-
satını iyi değerlendirirse müşteri karşısında müşteriye 
bağlı çalıştığını ortaya koyar ve bu da müşteriye gü-
ven sağlar. 1994 yılından beri çok iyi sonuçlar alarak 
ve marka imajına katkıda bulunarak şikâyet yönetim 
prosedürümüzü geliştirerek bugüne taşıdık, çok iyi 
yerlere geldik. Türkiye’de hem sektörümüzde, hem 
de dünya çapında Almanya ile yaptığımız kıyaslama-
larda da gördük ki; verilerimiz oldukça iyi, müşteri 
memnuniyeti konusunda birkaç tane ödül de aldık. 
Geçen sene de şikâyet yönetim sitelerinde de en ba-
şarılı şirket seçildik. Firmamıza ve sektöre fayda sağ-
layan bu farkımızı ve bakış açımızı sizlerin yoluyla du-
yurmak istedim. Türkiye’de kurulduğumuz günden 
beri müşteri memnuniyeti ve memnuniyetten gelen 
tavsiye ile birlikte büyümeye inanıyoruz dolayısıyla 
müşteri denildiğinde biz diğer firmalar gibi toptan-
cıyı, dağıtım kanalını, tesisatçıyı baz almıyoruz, bizim 
için müşteri demek nihai tüketici demek. Bizim için 
tüketicinin mutluluğunu ve memnuniyetini sağlamak 
markanın sürekliliğini sağlamakla eşdeğer.

HERHANGİ BİR BEYAZ EŞYA SATMIYORUZ

Ayrıca fişe takıldığında çalışmaya başlayan herhangi 
bir beyaz eşya gibi bir ürün satmadığımıza inanıyo-
ruz dolayısıyla bu ürünün tesisatla birlikte bir bütün 
olması ve tesisatla birlikte çıkacak tüm sorunların da 
hızlı çözülmesi sayesinde müşterinin mutlu olacağı-
na inanıyoruz. Bu yüzden bizim ürünlerimizi değişik 
yapı marketlerde göremezsiniz. Biz müşterimize şunu 
söylüyoruz; eğer bir Vaillant aldıysanız, biz bütün sis-
temin sorumluluğunu alıyoruz.
Bizim müşteri memnuniyetinden anladığımız şey şu; 
müşterinin bir ürün ya da hizmetten beklentisi do-
layısıyla bir de algılaması vardır. Müşterinin beklen-
tisiyle algıladığı eşitse, müşteri nötr demektir yani 
değişebilir. Ancak daha iyi bir algıya sahip olduğunda 
kullandığı markayı diğer markalara tercih eder hale 
gelir. Eğer algısı zayıf ise, beklentisinin altında kal-
mışsa o zaman şikâyet başlar. Biz algının daha üstün 
olması için çabalıyoruz, çünkü büyük bir markayız ve 
biz bunu kendi içimizde müşteriyi menun etmek de-
ğil, müşteriyi hayran bırakmak, şaşırtmak olarak nite-
lendiriyoruz. Biz sistemimizi buna göre kurduk, müş-
teriyi şaşırtamadığımız zaman rahatsız oluyoruz. Bu 
yüzden bizim hedeflediğimiz kitle aslında şikâyetçi 
olabilecek kitle…

ASLINDA ŞİKÂYETÇİ TÜKETİCİ FİRMAYA 

ŞANS VERİYOR 

Bazen müşteriyi şaşırtmak isterken bu sistemin içe-
risinde hatamız da olabiliyor. Hatalarımızın dışında 
beklentileri karşılayamadığınız durumlar da olabili-
yor, o zaman mutlaka şikâyet oluyor. Biz de dedik ki; 
“bizim amacımız müşteriyi şaşırtmaksa, burada da 
şaşırtalım. Hatamız varsa ve beklentinin altında kal-
mışsak ona öyle bir yaklaşım gösterelim, meseleyi o 
kadar hızlı bir şekilde çözelim ve rakiplerden farkımızı 
ortaya koyalım ki bu durumu tekrar lehimize çevire-
lim.” Denklemi böyle kurduk çünkü şikâyetçi 100 tü-
keticiden 4 tanesi firmaya şans veriyor; “Ben senden 
memnun değilim, benim şikâyetimi incele.” diyor. 
O firma için bu 4 tüketici aslında çok değerli çün-
kü firmaya kendisini düzeltme ve müşteriyi memnun 
etme şansı veriyor. Neden? Çünkü geri kalan 96 kişi 
malesef firmaya şikâyetini söylemiyor ve bu şikâyeti 
başkalarına anlata anlata 3.500 kişiye ulaştırıyor. Bu 
3.500 kişi de henüz o firmanın ürününü kullanma-
dan, o firmaya olumsuz bir önyargıyla bakıyor ve siz 
bu insanlara karşı pazarlama yaparken zorlanmaya 
başlıyorsunuz, çok zaman kaybediyorsunuz. Ayrıca 
faydalarınızı anlatacakken savunmayla başlıyorsunuz. 
O insanları ikna etmek için de bir sürü reklam, bir 
sürü broşür vererek ekstra masraf yapıyorsunuz. 

MARKA OLARAK DEĞİŞİM PAZARINDAN EN 

ÇOK PAY ALAN, EN FAZLA TERCİH EDİLEN

 MARKALARDAN BİR TANESİYİZ 

apılan bir araştırma şunu gösteriyor; “şikâyetçi müş-
teriye satış yapan bir firma normal bir müşteriye sa-
tışına göre 6 kat fazla masraf yaparak satış yapıyor.” 
Eğer şikâyeti ortadan kaldırırsanız bu 6 kat yapacağı-
nız masraf cebinizde kalıyor. Biz bu yüzden şikâyete 
daha pozitif bir yaklaşım gösteriyoruz. Yine araştır-
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malara göre şikâyetlerin %25’i ürün kaynaklı, %75’i 
de hizmet kaynaklı. Doğal gaz sektöründe, bir makina 
üreticisi olduğumuz ve bu makinanın da tek başına 
fayda sağlayamayacağı bir alanda hizmet verebilmek 
için insanların evine giriyorsunuz, tesisat bölümünü 
onların istedikleri gibi yapmak zorunda kalıyorsunuz ve 
maalesef o iş için eve giren insan markanın çalışanı ola-
rak görülüyor ve o insanın yaptığı gürültüden vs. duyu-
lan şikâyetler markaya yansıyor. Bir de bütün o tesisat 
yapıldıktan sonra radyatör akıtıyor, boruyu fazla ısıtıyor, 
su gitmiyor ya da herhangi bir şekilde bir yerden bir ka-
çak yapıyor dolayısıyla oradaki müdahaleniz gecikiyor-
sa o insanlar bir gecede soğukta ya da bir gece sıcak 
susuz kalıyor ve bu çaresizliğini servisle birlikte çöze-
miyor ise otomatikman markadan şikâyet ediyor. Biz 
böyle bir alanda çalıştığımızın farkına vardığımız için 
bütünü kontrol etmeye kafa yorduk. Biz şikâyetçi olan 
müşteriyi kazanırsak, onlara bu güveni verirsek öne 
geçiririz ve insanlar belli bir süre sonra cihaz değiştir-
diklerinde şimdi almamış olsalar dahi o gün bizi tercih 
ederler diye düşündük. Biz bunun faydasını görüyoruz; 
marka olarak değişim pazarından en çok pay alan, en 
fazla tercih edilen markalardan bir tanesiyiz. Bu ürü-
nümüzün çok iyi olduğunu değil, marka imajımızın 
ve müşteriye vermiş olduğumuz bütün hizmetin çok 
iyi olduğunu gösterir. Biz bunu anketlerle ve araştırma 
firmaları yoluyla da görebiliyoruz çünkü çok pahalıyız. 
Müşteri bize %40, hatta yeri geldiğinde %50 daha 
fazla bir bedel ödüyor ama biz hala sektörün önemli 
firmalarından bir tanesiyiz. 

ŞİKÂYET ÇÖZMEK BİR MASRAF DEĞİL, 

ŞİRKET İÇİN ORTA VADEDE BİR KÂRLILIKTIR 

1994 yılında oluşturduğumuz bu şikâyet bölümü ne 
işe yarıyor? Bu şikâyet bölümünden dolayı bayile-
rimiz ve personelimizden tepki aldık çünkü şikâyet 
kelimesi insanları rahatsız etmişti. Biz müşterilerimi-
ze dedik ki; “Bizim bir bölümümüz var, orada birçok 
insan çalışıyor, bu bölüme yazılı, sözlü veya posta 
yoluyla başvurduğunuz andan itibaren size orada bir 
dosya açılıyor ve şikâyetiniz alınıyor. Bu şikâyetiniz 

ürünle ilgili değil tüm tesisatınızla ilgili olsa da bu 
bölüme yazın, cihazınızın ömrü boyunca -ki biz her 
yıl bakımı yapılıyor ise- 20 yıl ömür garantisi veri-
yoruz, ücret almadan bütün şikâyetlerinizi 24 saat 
içerisinde çözeceğiz.” Biz bu amaçla yola çıktık. 
“Rakiplerimiz bunu yapamaz.” dedik çünkü servis 
ve tesisat kendi kontrollerinde değil. Bu çalışmanın 
özü böyleydi. Peki, personelimize ve bayilerimize ne 
anlattık? Dedik ki; “İlk olarak şikâyeti çözen bir fir-
ma olacağımız için bir farkımız olarak, ikincisi yine 
şikâyeti çözen bir firma olarak tüketicinin beklentisi-
ni aşacağız ve onu memnun edeceğiz, bize bağlı bir 
müşteri olacak, üçüncüsü de bu bağlı müşteriden 
tavsie alacağız… Bu tavsiyelerde bizim gelecekteki 
işimizin garantisi olacak.” dolayısıyla şunu aklınıza 
yerleştirin dedik; “Şikâyet çözmek bir masraf değil, 

şirket için orta vadede bir kârlılıktır.” 

ÖDÜLLÜ VAİLLANT ŞİKÂYET BÖLÜMÜ

Özetle şöyle bir yapı kurduk; şikâyet bölümümüz 

Vaillant’ın içerisinde ve bölge müdürlüklerinde yer 

alıyor. Vaillant’ın hangi bölümlerinden şikâyet gele-

bilir diye düşündük ve şikâyet bölümünü de bunlara 

böldük. Ayrıca dedik ki; “Gelen her şikâyet için bir 

dosya açılacak.” Şikâyet bölümünü böldüğümüz 

her birimde gelen şikâyetlerle ilgilenmek üzere yö-

neticiler atanmış durumda, bu kişilerin ilk işi bu, 

gelen şikâyet o yöneticiye gidecek ve o yöneticinin 

görevi 24 saat içinde bu meseleyi çözüp müşteriden 

alıp olayı kapatmak olacak. Bunu sağlamak için de 

tüm personelin hedef anlaşmaları dediğimiz yıllık 

performans değerlendirmelerinin içerisine 20 sene-

dir şikâyet çözme oranını koyuyoruz. Bu ne anlama 

geliyor? Yıllık performans değerlendirmesinin sonu-

cuna göre kariyer planlaması ve yılsonundaki bonus 

dediğimiz primi ortaya çıkıyor. Personelimizin bunun 

için 5 şahsi hedefi vardır; bunlardan bir tanesi şikâyet 

çözme oranı ve sürecidir. Bizim buradaki çözüm sü-

recimiz genelde 4 saati aşmıyor. Bu 24 saatlik süreyi 

de 20 sene içerisinde 10 saate indirmiş durumdayız. 

Fakat bizim burada en çok zorlandığımız nokta şu; 

eğer şikâyet herhangi bir yetkili satıcımızdansa yani 

tesisatla ilgiliyse ve burada bir tesisat değişikliği yapı-

lacaksa o zaman sistem biraz bizim kontrolümüzün 

dışında gözüküyor. Bu sorunu nasıl çözeriz diye kafa 

yorduk, o zaman da şu sonuca vardık; her şehirde 

kısaca AÇE dediğimiz sadece Vaillant’a çalışan, bi-

zim cihazlarımızın eğitimini ve montaj eğitimini al-

mış, doğal gaz tesisat işi yapabilecek Acil Çözüm 

Ekiplerimiz var, bunların ücretleri normal ücretlerin 

biraz daha üstünde. Şikâyet tesisat ile ilgili olduğun-

da buradaki arkadaşımız şikâyetle ilgili bayiyi arıyor. 

SERVİS, TÜKETİCİ, ŞİKÂYET YÖNETİMİ VE PA-

ZARLAMA BİR PROGRAMLA BİRBİRLERİNE 

BAĞLI

Peki, bayiyi nasıl biliyoruz? O da çok kolay, kuruldu-

ğumuz günden bu yana müşteri odaklı çalıştığımız 

için Türkiye’ye özel bir yazılım programımız var, bu 

program servis, tüketici, şikâyet yönetimi ve pazar-
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lamada ortak çalışıyor. Bayiye sattığımız her cihazın 

seri numarasını bu programa atayarak bayiye ulaşı-

yoruz. Dolayısıyla bir ürünün seri numarasına baktı-

ğımız zaman 20 yıl boyunca o ürünü hangi bayiye 

sattığımızı bulabiliyoruz. Daha sonra bayi bu cihazı 

alıp müşterinin evine takıyor. Sonra bunu devreye al-

dırmak zorunda... Ne yapacak? Bana haber veriyor, 

o programa girip şu numaralı seri cihazını, şu telefon 

numaralı, şu müşterinin, şu adresinde, şuraya monte 

ettim, gelip bunu devreye al diyor. O bilgiler otoma-

tik olarak programda eşleşiyor. Merkezdeki arkadaşı-

mız da müşteriyi arayıp servisin ne zaman geleceğini 

haber veriyor ve buradaki bilgiyi servis elemanının el 

bilgisayarına atıyor. Servis elemanı müşterinin evine 

gittiğinde bilgisayarı cihaza bağlıyor, o andan itiba-

ren cihazda yapılan tüm işlemler otomatik olarak ana 

bilgisayara geçiyor yani insan hatasına mahal vermi-

yoruz. Bilgisayarı cihazdan ayırdığı an işi bitti görü-

nüyor, servis elemanının kaç dakika orada çalıştığını 

görüyoruz. Aynı zamanda printer çalışıyor, bilgisayara 

bağlı servis fişi çıkıyor. Böylelikle biz buradan işin bü-

tün detaylarını biliyoruz. 

SEKTÖRDE BAYİSİNE CEZA KESEN TEK ŞİRKETİZ

Bu programa müşterinin şikâyet bölümü de ekleniyor. 

Daha sonra aynı müşteri bizden memnun kalıp baş-

ka birisine tavsiye ediyor, tavsiye ettiği kişinin bilgileri 

de tavsiye edenin hanesine yazılıyor yani program bu 

iki müşterinin ilişkisini de kuruyor. Şikâyet bölümüne 

şikâyet geldiğinde bölümdeki arkadaş bayiyi arayıp 

şikâyeti bildiriyor ve 5 saat süre veriyor çünkü sorun 

çözme süresini 10 saate indirdik. Bu 5 saat boyunca 

her saatte bir program hem buraya hem bayiye gidip 

gitmediğiyle ilgili hatırlatma yapıyor. Buradaki arka-

daşlarımız müşteriyi arıyorlar ve müşteri 5.saatin so-

nunda hala gelenin olmadığını söylerse, merak etme-

yin, önümüzdeki 5 saatte sizin sorununuzu çözeceğiz 

diyoruz. Bölümden arkadaşlar bayiye mesaj atıyorlar 

ve bu saatten sonra gitmene gerek yok diyorlar. Daha 

sonra AÇE’ye haber veriyorlar. AÇE de Vaillant’tan 

geliyormuş gibi gidip sorunu çözüyor ve haber veriyor. 

Buradaki arkadaş da müşteriyi arayıp AÇE’den mem-

nun kalıp kalmadığını soruyor. Olumlu sonucun aka-

binde AÇE’den faturayı alıp bayiye gönderiyoruz ve 

müşterinin işi çözülüyor. Bayinin sene sonundaki ödül 

sistemi puanından da puan düşüyoruz yani baktığınız 

zaman sektörde bayisine ceza kesen tek şirketiz. Bu 

sistem ilk başta çok tepki aldı ama zamanla herkes 

alıştı ve faydasını gördü. 

HER ŞİKÂYETİN SONUNDA YAZILI VEYA SÖZLÜ 

ŞEKİLDE MÜŞTERİDEN MEMNUNİYET ONAYI ALI-

NIYOR VE BÜTÜN BU RAPORLAR ARŞİVLENİYOR 

Biz aslında bu sistem sayesinde ölçüm yapıyoruz. Peki 

neyi ölçüyoruz? Kaç tüketiciyle muhatap olmuşuz, 

aynı tüketici kaç defa arıza yaşamış, mesela bir yıl içe-

risinde aynı arıza 3 defa olmuşsa program sinyal ve-

riyor ve o cihaz kesinlikle, müşteri istemese bile deği-

şiyor. Hangi bayi hakkında daha fazla şikâyet geliyor, 

hangi bayinin reaksiyonu daha iyi veya daha kötü, 

şikâyetler hangi bölgelerde daha fazla, nereden kay-

naklanıyor, bunları da ölçüyoruz dolayısıyla eğitimler, 

bayi seçimi, personelin performans değerlendirme-

si otomatik olarak bütün bu raporlara göre yapılı-

yor dolayısıyla şirket para harcarken ve kaynaklarını 

kullanırken de kendi içerisindeki aksakları bilerek ve 

düzeltecek şekilde para harcıyor. Bu ölçümleri her ay 

alıyoruz, her yönetici bu ölçümleri değerlendiriyor. 

Eğer acil bir şey varsa da bir sonraki aya bunu dü-

zeltmeye çalışıyoruz. Bu aksaklığı da herkesin hedefi 

haline getirip bir tarhi koyup o tarihe kadar sonucu 

istiyoruz dolayısıyla sistem kendi içerisinde dönüyor. 

Bütün bunları da şikâyet bölümündeki arkadaşları-

mız takip ediyor. Her şikâyetin sonunda da yazılı veya 

sözlü şekilde müşteriden memnuniyet onayı alınıyor 

ve son olarak da bütün bu raporlar arşivleniyor. Tüm 

raporlar da bölge ve bölüm yöneticilerine aylık peri-

yodik olarak gönderiliyor. 

BİZİM AMACIMIZ MÜŞTERİYİ ŞAŞIRTMAK 

Bununla da yetinmiyoruz çünkü bizim amacımız 

müşteriyi şaşırtmak. Biz gelen şikâyeti çözdük ve bek-
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Tel: +90 312 447 27 40 • Fax: +90 312 446 96 05

www.turkishhvacrindustry.com
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lentiyle algıyı eşitledik. Müşteri bu zaten bu adamın 

işi, sorunu çözmek zorundaydı dedi. Biz de müş-

teriyi şaşırtmak adına başka bir şey yapmamız ge-

rektiğini düşündük ve müşterileri ziyaret etme ka-

rarı aldık. Bir önceki yıl şikâyetçi olan müşterilerin 

hemen hemen yarısını bölüşerek ziyaret ediyoruz. 

Telefon açıp ziyaretinize gelmek istiyoruz dediği-

mizde adam neden diye soruyor. İlk önce anlaya-

mıyor ve ayrıca gittiğimiz zaman da bir hediye ile 

gidiyoruz, “Kalbinizi kırdık, 6 aydır veya bir senedir 

nasılsınız, bir sorununuz var mı, doğru yerdesiniz, 

doğru firmadasınız, bu ilgiyi her zaman görecek-

siniz.” diyoruz. Müşteri bunu farklı bir davranış 

olarak gördüğü için sağa sola anlatıyor. Ayrıca 

her yıl yaklaşık 20 ilde bu müşterilerle bir toplantı 

yapıyoruz. Geçen sene 23 ilde toplantı yaptık, bu 

sene ise 21 il planladık. Doğal gaz bulunan 67 il 

var yani 3 yılda bir tur atmış oluyoruz. Yaklaşık 300 

kişi davet ediyoruz, 200-250-150 kaç kişi gelirse 

onları 5 yıldızlı bir otelde konaklama hariç yeme-

ğiyle ağırlayacak şekilde karşılarına geçiyoruz, ba-

sını da çağırıyoruz. Vaillant ile ilgili gelişmeleri, yeni 

ürünleri anlattıktan sonra o bölgedeki şikâyet ve 

tavsiye performansımızı, ki %40’lara varan tavsiye 

satışı oranımız var, söylüyoruz ve o yılki en başarı-

lı, en çok tavsiye eden insanları da plaket vererek 

onore ediyoruz ve sorularını yanıtlıyoruz. Ben tü-

keticilere diyorum ki; “Öyle şanslı bir yöneticiyim 

ki sizlerin karşısına doğaçlama çıkabilen ve burada 

herhangi bir şikâyete, tepkiye, atağa maruz kalabil-

me ihtimalimi bile bile burada olmak istiyorum.” 

çünkü biliyorum ki çok az negatif tepki gelecek. 

Gelse de korkmuyorum çünkü sistem “Özür dileriz, 

hata yapmışız, bir daha yapmayacağız.” diyebile-

cek şekilde sizin lehinize düzenlenmiş durumda. 

Bunu rakiplerin hiçbir yöneticisi yapamaz. Neden? 

Çünkü tüketicilerin bilgisi elinde yok, servisinden 

alması gerekir ki oradan aldığı bir tüketiciyi buraya 

getirdiğinde başına ne geleceğini bilemez dola-

yısıyla buraya çıkmak biraz yürek ister ve o yürek 

bizde var. Ayrıca bayileri de ziyaret ediyoruz çünkü 

her bayinin bu konudaki eksiklerini, performansı-

nı ortaya koyup her sene, her bayiyle bir ya da iki 

tane aksiyon alıyoruz ve o aksiyonları onların he-

def anlaşmalarına ve yıllık bonuslarına bağlıyoruz. 

Bizim işimizin bir kısmı bayi çünkü biz ne yaparsak 

yapalım sonuçta eve giren bayi oluyor. Bu yüzden 

bayiye ait her türlü kriteri onun ödül sistemi içerisi-

ne koyuyoruz dolayısıyla bu konularda iyileşen 100 

bayi en kötü ihtimalle sene sonunda bizden 1 ya da 

2 kombi daha fazla alıyor.

AKILLI PAZARLAMA YAZILIMI

Bütün bunları bir yazılım programı ile takip ettiğimizi 

söylemiştim, bu program MIS diye adlandırılıyor, biz 

buna Marketing Intelligent Software, Akıllı Pazarla-

ma Yazılımı dedik. Bu yazılımın içerisindeki şikâyet 

modulü şikâyet girdiği andan itibaren bir saat içeri-

sinde şikâyeti ilgili kişiye gönderiyor ve o kişi şikâyeti 

aldığını onaylamak zorunda, her şeye rağmen olmu-

yorsa o kişinin bir üstüne şikâyet ulaştırılıyor çünkü 

10 saatlik süre akmaya başlıyor. Program her saat 

hem şikâyetin sorumluluğunu alana, hem şikâyeti 

çözecek olana, hem de şikâyeti gönderene bir şe-

kilde mesaj atıyor dolayısıyla arkadaşımızın o mesaj-

dan haberdar olamama şansı yok.  



Toplam 70.000 m2 alan üzerinde Fer Yapı - Boyner Holding ortaklığıyla yapılmakta olan İstwest 

projesinde 571 adet rezidans, 528 adet konut ve 4.500 m2 ticaret merkezi bulunmaktadır. 

Basın Ekspres yolu üzerindeki bu projeyi, prestijli yatırımcıların ortaklığında ve projenin 

konsepti gereği iddialı olması; firmamız DOĞUŞTEKNİK’in projenin mimarları, şantiye 

mühendisleri hatta taşeronları ile titiz bir işbirliği yaparak doğru ürünü doğru zamanda 

sadece satış değil çözüm ortağı olmanın bilinciyle yürütmesine sebep olmuştur.

İstwest projesinde imalatını yaptığımız  ürünlerin tamamını, yeni fabrikamızda son 

teknolojiyle üreterek ve bir çoğunu da  ilgili projeye uyarlayarak tasarlayıp üretme başarısını 

gösterdiğimiz için kıvanç duyuyoruz.

Referansımız, her zamanki gibi memnun müşterilerimiz yani ortaklarımızdır.

s:

Telefon:  Faks: 
mail: 
www.dogusteknik.com
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Kușadası Marina Otel’de Arçelik VRS 
klimaları tercih edildi
Kușadası Marina Otel, eșsiz doğal güzellikleri ve panoramik manzarayı 
kușbakıșı izleyebileceğiniz, rahat ve konforlu odaları ve sosyal mekan-
ları ile eğlence ve dinlenmenin birlikte gerçekleștirilebileceği bir oteldir.

KUŞADASI MARİNA OTEL

85 standart oda ve 20 deluxe suit odadan oluşan 
Kuşadası Marina Otel’de, 2 adet restoran, 1 adet 
toplantı salonu, spor, oyun ve eğlence aktivitelerinin 
gerçekleştirebileceği mekanlar mevcuttur. Yerli ve 
yabancı turistlere en iyi konforu sunmak adına ote-
lin can damarı olarak kabul edilen, ısıtma, soğutma 
ve havalandırma sisteminin yenilenmesi çözümünde 
Arçelik VRS ve Multi inverter klima sistemleri tercih 
edildi. Otelin ısıtma, soğutma sistemi tasarlanırken 
kullanım sıklığı ve kullanım amacı düşünülerek pro-

jelendirme yapıldı. VRS sisteminin oransal çalışması 

ile elde edilen verimliliğin üstüne, kısmi yüklerde ve-

rimlilik artışı da eklenerek enerji sarfiyatının en dü-

şük seviyede tutulması sağlanmıştır. İklimlendirme 

projesinde 2 adet 28 HP gücünde ısı geri kazanımlı 

dış ünite ve 56HP karşılığı 17 adet multi inverter sis-

tem dış ünite kurulmuştur.

Dış ünitelerin kompakt oluşu ve az yer kaplaması, 

minimum yer ihtiyacı ile sistemin çözülmesini sağla-

mıştır. Otel odalarında tüm ısıtma ve soğutma işlemi 

gizli tavan tipi iç üniteler ve dekoratif tek yön kaset 

tipi iç üniteler ile yapılmıştır. Homojen hava dağılı-

mı sağlanırken, 35 dB seviyelerinde sessiz çalışma 

değerleri ile otel misafirlerinin çalışan cihazlardan 

rahatsız olmaması amaçlanmıştır. Gizli Tavan tipi iç 

üniteler mahal ihtiyacına göre cihazlardaki alttan ve 

arkadan emiş yapabilme özelliği ile sisteme entegre 

edilmiştir.

Restoranda kullanılan kaset tipi iç üniteler ile üf-

lenen havanın hem debisinin hem de yönünün 

ayrı ayrı etkin kontrolü ile daha ferah ve homojen 

mekanlar yaratılmıştır. Dört yön üflemeli kaset tipi 

ürünler restoranda oluşacak ısıl yükler (camlardan 

gelen güneş radyasyonu ve misafirlerin ortama ekle-

diği ısı kazançları) değerlendirilerek seçilmiş ve otel 

misafirlerini rahatsız etmeden konfor sağlayacak şe-

kilde konumlandırılarak yerleştirilmiştir.

3 borulu ısı geri kazanım sistemi uygulanan pro-

je, otel müşterilerinin taleplerine yönelik ısıtma ve 

soğutma ihtiyacını geçiş mevsimleri de dahil ola-

cak şekilde aynı anda karşılayabilmektedir. Binanın 

Doğu-Batı yönlerinde konumlanması sebebi ile gü-
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nün farklı saatlerinde farklı iklimlendirme talepleri-

ne yanıt verebilmek için sistem 3 borulu ve ısı geri 

kazanımlı VRS sync sistemi ile kurulmuştur. Simetrik 

konumlanan odaların ısıtma-soğutma taleplerinde, 

dış ünitenin maksimum enerji verimliliği ile çalışarak 

düşük enerji tüketmesi ile konfor sağlanmaktadır. 

Sync sistemin sahip olduğu ısı geri kazanım özelliği 

sayesinde, EER ve COP değerleri minimum 4,13 ve 

4,55 seviyelerinde yakalanabilmektedir. Bu sayede 

iklimlendirme konforu eksiksiz sağlanabilirken enerji 

tüketim değerleri de minimize edilerek optimum se-

viyede fayda elde edilebilmektedir.

Uygulamada Multi inverter klima sistemleri ve VRS 

sistem klimalar, aynı merkezi kontrol ünitesi saye-

sinde tek merkezden kontrol edilebilmektedir. ACP 

(Advanced Control Protocol) ile otelde kurulan tüm 

sistem klima ürünlerinin tek bir merkezden kontrolü 

sağlanmıştır.

ACP cihazı bir ara yüz ile tüm otel odalarındaki or-

tam sıcaklığından, çalışma değerleri aralığına, fan se-

viyesinden iklimlendirme tipi seçimine kadar izleme 

ve kontrol imkanı sağlamaktadır. Otel misafirlerinin 

talepleri doğrultusunda odalarında istenen konfor sı-

caklıkları, merkezi kontrol sistemi aracılığı ile uzaktan 

müdahale ile sağlanabilmektedir.

Otomasyon sistemi, Arçelik’in alanında uzman mü-

hendisleri ve yetkili servisleri tarafından kurulmuştur. 

Bu sayede internet üzerinden ve tek merkezden tüm 

ayarlama, programlama ve cihaz kontrolleri yapılabil-

mektedir. Arçelik VRS sistemi ile kurulan otomasyon 

alt yapısı ve diğer zincir otellerin de entegrasyonu ile 

merkezli çoklu kontrol imkanı sağlanabilecektir. Bu 

kontrol, oteller arasında hiç bir mesafe kısıtlaması ya-

ratmadan kullanılabilmektedir.

Arçelik’in VRS sistemlerinde sağladığı çözüm ile ka-

zandırdığı yeni tarz sayesinde daha kontrollü ve den-

geli sonuçlar elde edilmektedir. Montaj ekipmanların-

da kullanılan standartlar ile tüm sistemin kurulumu 

projelendirme safhasından başlayarak sistem devreye 

alma işlemine kadar uzman mühendisler tarafından 

kontrol altında tutulmuştur.
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Vikigen Infinity Resort & Spa Otel’e 
Daikin ile gelen konfor

Alanya sahilinde sıra dıșı mimarisiyle dikkat çeken Vikingen Infinity Re-
sort & Spa Otel, ağustos ayında kapılarını açıyor. 40 bin metrekare 
alan üzerine kurulu olan otel, İskandinav etkileri tașıyor. Projenin ısıtma 
ve soğutma çözümleri ise dünya devi Daikin’e emanet.

Vikingen Hotels Grubu, Antalya’nın Türkler-Alanya 
bölgesinde Ağustos ayında açacağı yeni oteli Vikin-
gen Infinity ile fark yaratmaya hazırlanıyor. İskandi-
nav esintileri taşıyan Vikingen Infinity Resort & Spa 
Deluxe Otel, sade ama şık mimarisiyle dikkat çekiyor. 
40 bin metrekare alan üzerine kurulan proje, deniz 
ve ormanın buluştuğu bir bölgede yer alıyor. Kele-
bek şeklinde tasarlanan otel binasına mimarisindeki 
görsel özellikten dolayı “sonsuzluk” anlamına gelen 
Infinity ismi verilmiş. Manavgat’a 25 km, Side’ye 40 
km, Antalya Havalimanı’na ise 100 km mesafede 
konumlanan otel, toplam 778 oda ve 2 bin 334 ya-
tak sayısına sahip. Otelde ayrıca bin metrekare bü-
yüklüğünde çeşitli organizasyonların gerçekleştiği 
bir salon bulunuyor. Türk ve dünya mutfaklarından 
seçkin lezzetlerin sunulduğu ana restoran açık ve 
kapalı alanlarıyla birlikte aynı anda 2 bin 300 kişi-
ye hizmet verebiliyor. Otelde bir de iskele yer alıyor. 
Aktivite alanlarının yanı sıra otele özgü 2 bin metre-
karelik SPA merkezi ise fark yaratıyor. 

DÜNYA DEVİ DAIKIN İLE GELEN 

MÜKEMMEL KONFOR!

Vikingen Infinity Resort & Spa Deluxe Otel projesinin 
ısıtma ve soğutma ihtiyaçları 5HP ve 6HP soğutma 
kapasitesinde RXYSQ model mini VRV,  8 HP -18 HP 
soğutma kapasite aralığında RXYQ-P9 model VRV 
heat pump dış üniteler ile çözüldü. Mevsim geçişle-
rinde ısıtma amacı ile de kullanılması planlandı. Asma 
tavanın montaj için uygun olmadığı otel odalarında 
FXAQ model duvar tipi , uygun olduğu mekanlarda 
FXDQ model düşük orta statik basınçlı kanallı tip iç 
üniteler kullanıldı. Projede kullanım yerlerine ve iç mi-
mariye uygun olarak asma tavana montajın müsait 
olduğu iç mekanlarda inverter fanlı orta statik basınç-
lı kanallı tip FXSQ iç ünite kullanılarak homojen bir 
hava dağılımı ve konfor oluşturuldu. Restaurant, spor 
salonu, spa merkezi, koridorlar ve diğer ortak aktivite 
alanlarında FXMQ model yüksek statik basınçlı kanal-
lı tip kullanıldı. Toplantı salonlarında ise FXFQ model 
dairesel atışlı kaset tipi iç ünite kullanılarak 360° hava 
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dağılımı homojen olarak sağlandı. Ayrıca, projede yer 
alan VRV sistem cihazlarıyla entegreli çalışabilen ’Intel-
ligent Manager’ pay ölçer merkezi kumandaları saye-
sinde merkezi kontrol ve pay ölçme sistemi hayata ge-
çirildi. Böylece kullanıcıların ne kadar tüketim yaptığı 
hesaplanarak faturalandırmanın yolu açıldı. 

DEĞİŞKEN SOĞUTUCU AKIŞKAN SICAKLIĞI TEK-
NOLOJİSİNE SAHİP VRV®  HEAT PUMP DIŞ ÜNİTE
Daikin’in ticari binalara yönelik öncü VRV ®  tekno-
lojisi, optimum kompresör verimliliği sağlamak üzere 
Daikin’in değişken soğutucu akışkan debi teknolojisi 
ile inverter kontrolünü kullanarak VRV ®  heat pump 
yüksek COP/EER değerlere ulaşıyor. Ayrıca bulunan oto-
matik şarj ve soğutucu akışkan testi hem zamandan 
tasarruf  hem de en iyi performans için optimum so-
ğutucu akışkan şarjı sağlıyor. Daikin’in yenilikçi tekno-
lojisinin gelişmiş örneklerinden VRV ®  heat pump in-
verter RXYQ-P9 model dış üniteler tek bir sistemde 5 ila 
54HP kapasite aralığına sahip. Tamamı inverter kontrol 
teknolojisinde bulunan, az yer kaplayan kombinasyon 
özelliği taşıyor. Gelişmiş kompresör yapısı ve yenilenmiş 
kondenser yüzeyi ile 4.5’a varan yüksek COP ve 4.29’a 
varan yüksek EER değerlerine sahip RXYQ-P9 model dış 
üniteler, proje çözümlerinde geniş borulama esnekliğini 
kullanıma sunar. Maksimum kritik borulama uzunluğu 
165 metre ve toplam borulama uzunluğu bin metre-

dir. Esnek dış ünite kombinasyonu, düşük yer kaplayan 
kombinasyon ve yüksek COP kombinasyonu ile mak-
simum 64 adet iç ünitenin bağlanmasına olanak tanır. 
Özellikle rezidans, orta ölçekli ticari alanlar, ofisler, otel-
ler ve zincir dükkanlara yönelik olarak kullanılabilecek 
sistem -5°C ile +43°C sıcaklıkları arasında soğutma ve 
-20°C ile + 15°C sıcaklıkları arasında ısıtma yapabilme 
yeteneğine sahiptir.

VRV® İÇ ÜNİTE
2,2-16,0 kW kapasite aralığındaki FXSQ model in-
verter fanlı gizli tavan tipi iç üniteler, önceki seriye 
kıyasla yeni DC fan kullanımı sayesinde yüzde 20 güç 
tasarrufu sağlanıyor. Kullanılan DC fan motorlarıyla 
iç üniteler daha verimli, daha sessiz hale getirildi. 3 
kademeli üfleme kontrolü sayesinde konfor seviyesi 
artırıldı. İç ünite yapısında standart olarak hava filt-
resi ve drenaj pompası bulunan cihaz, fan moduna 
getirildiğinde, soğutma veya ısıtma yapmadan sa-
dece fan olarak da kullanılabiliyor. Kablolu kuman-
da ile cihaz dışı basıncın değiştirilme imkânı ve hava 
debisinin optimizasyonu sağlanabiliyor. Bunun yanı 
sıra nominal hava debisine göre otomatik debi ayarı 
sayesinde kolay monte ediliyor. 
1,5-7,1 kW kapasite aralığındaki FXDQ model düşük 
statik basınçlı ince gizli tavan tipi iç üniteler, sahip ol-
dukları kompakt boyutlar ile 240 mm’lik tavan boş-
luğuna kolay bir şekilde monte edilebilir. Farklı uzun-
luklardaki esnek kanallar ile kullanım imkânı bulunur. 
Standart hava filtresi mevcuttur. 750 mm basma yük-
sekliğine sahip drenaj pompası standart olarak bulu-
nur. 3 kademeli fan hız seçeneği olan ünite istenirse 
sadece fan olarak da kullanılabilir. Otomatik soğutma 
– ısıtma geçişi özelliğiyle ısıtma veya soğutma modu 
otomatik olarak seçilir. Kuru program özelliğiyle hava 
sıcaklığında bir değişiklik olmadan nem seviyelerinin 
ayarlanmasını sağlanır. Üründe otomatik yeniden baş-
lat ve otomatik arıza teşhisi özellikleri de bulunuyor. 



ISKAV-Web Bilgi Bankası; zengin içeriği ile 

Mühendislerin, Teknikerlerin, Teknisyenlerin, 

Öğrencilerimizin ve Toplumun 

başvuru kaynağı.

adresine girerek sektörümüzde yer alan firmaların teknik yayınlarına ulaşabilir, 

teknoloji ile ilgili en son gelişmeleri ve bilgileri takip edebilirsiniz.
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Klima sistemlerinde değișken debi 
uygulamaları

klimlendirme sistemleri tasarım-

ları ve sistem seçiminde; ısıtma, 

soğutma, havalandırma vs. gibi 

konularda birçok sistem alternatifi 

bulunmaktadır. Ancak günümüz-

de iklimlendirme kavramı olarak 

sadece ortamı şartlandırmak değil, konforlu bir 

şekilde yaşanabilecek bir ortam oluşturmak an-

laşılmalıdır. Ortam havası sıcaklığı ve ne-

minin kontrolü ile ortama yeterli kadar 

taze hava girişinin sağlanmasına ek 

olarak; ortam havasındaki istenmeyen 

partikül boyutu ve dağılımı ile direkt 

olarak ilgili ortam hava kalitesi de 

ön plana çıkmaktadır. 

Tüm bunlara ek olarak geliş-

miş bina otomasyon sistem-

leri ile harcanan enerjinin 

daha verimli ve etkin kulla-

nımı hedeflenmekle beraber 

kullanıcılara da daha kolay 

işletme olanağı sunulabil-

mektedir.

Son yıllarda enerji tasarru-

funun sağlanması ve sis-

tem veriminin arttırılması 

göz önünde tutularak, kli-

ma sistemlerindeki fonksiyonel gelişmelere olan 

talep, gün geçtikçe artmaktadır. Binaların klima 

sistemlerine sahip olmalarının ötesinde, genel 

eğilim, merkezi sistemlerden bireysel kontrol sağ-

layan sistemlere doğru gelişmekte, bu durum da 

aynı bina içerisinde farklı mahallerin farklı konfor 

şartlarında tutulduğu uygulamalar olarak kendini 

göstermektedir. 

Konfora dayalı soğutma sistemlerinin en temel 

şekilde iki başlık altında toplamak mümkündür:

• Bireysel soğutma sistemleri

• Merkezi soğutma sistemleri

Bu iki sistemin de uygulama şekillerine ve yerle-

rine göre avantajları ve dezavantajları mevcuttur. 

Bireysel soğutma sistemlerinde öncelikle dikkat 

çeken uygulamalar, ısı transferinin soğutucu akış-

kan ile ortam havası arasında gerçekleştirildiği 

split klima uygulamalarıdır. Tüm tesis içerisinde, 

az sayıda kapalı hacmin şartlandırılması gerek-

tiğinde uygun bir uygulama olarak görülmesine 

karşın düşük soğutma etkinlik katsayısı ve iç/dış 

ünite arası uzaklık ve yükseklik farkı kısıtları kul-

lanım alanını daraltmaktadır. Kullanılan cihazın, 

işletme sırasında kompresöründen yağ taşınarak 

bu yağın kompresöre dönüşünün sağlanamaması, 

kompresörün yağsız çalıştırılması riski nedeni ile 

soğutkan hattı boru mesafesi ve kot farkı önemli 

bir sorundur. Merkezi soğutma sistemlerinde ise, 

kullanım yeri ve sistem seçim tercihine göre de-

ğişen hava veya su soğutmalı merkezi soğutma 

grupları tarafından şartlandırılan suyun dolaştırıl-

dığı sistemler (fan coil veya klima santralleri) ile 

sağlanır. Merkezi soğutma gruplarında kullanılan 

kompresörlerin tipleri dolayısı ile bireysel sistem-

lere göre daha yüksek soğutma etkinlik katsayı-

larına ulaşılmakta; ancak ortamdaki ısıyı transfer 

etmek için ikincil bir akışkan olarak suya ihtiyaç 

duyulmakta ve ikincil akışkan olarak kullanılan su-

yun nakli içinde boru sistemine ihtiyaç duyulmak-

tadır. Bireysel sistemlerde soğutucu akışkan ile 

hava arasında gerçekleşen ısı transferi, bu sistem-

lerde soğutucu akışkan/su/hava arasında gerçek-

leşmektedir. Soğutucu akışkanların ısıl kapasiteleri 

yani birim kütle başına transfer edebilecekleri ısı 

transferi miktarı su ile karşılaştırıldığında olduk-

ça yüksektir. Eğer hava ile soğutma yapılacak ise 

bu boru sistemine ek olarak, binaya hava kanal-

larından oluşan bir ağ kurmak gerekecektir ki bu 

işlemin tasarımı ve uygulaması binanın inşaat sü-

recinde başlaması gereken bir süreçtir. 

Bireysel ve merkezi sistemlerde karşılaşılan bu 

avantaj ve dezavantajların yönlendirmesi ile VRV 

ve VRV sistemler ortaya çıkmıştır. Ülkemizdeki 

geçmişi, diğer iklimlendirme sistemleriyle karşı-

laştırıldığında oldukça kısa olan VRF ve VRV sis-

temler son yıllarda giderek artan uygulama sayı-

ları ile konvansiyonel sistemlerin yerlerini almaya 

başlamışlardır. Özellikle hastane, otel, akıllı bina/

konut uygulamaları, ofis vs. gibi iklimlendirmenin 

çok önem kazandığı yapılarda kullanılmaya baş-

lanmıştır. 

Variable Refrigerant Flow (VRF) kelimelerinin baş 

harflerinden oluşmuş olan VRF; değişken debi-

li soğutucu akışkan sistemi klima sistemi olarak 

Türkçe’ye çevrilebilir. VRV; Variable Refrigerant 
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Volume kelimelerinin baş harflerinden oluşan 

VRV, değişken debili soğutucu akışkan hacmi kli-

ma sistemi olarak dilimize çevrilebilir. VRV ve VRF 

sistemler, temel olarak aynı teknolojiyi kullanmak-

tadırlar. Bu sistemlerde; su gibi ikincil bir ısı transfer 

akışkanına ihtiyaç duyulmamakla birlikte, bireysel 

soğutma sistemlerindeki iç/dış ünite arası mesafe 

kısıtlaması da büyük ölçüde aşılmış; hatta her bir 

dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitenin her 

biri ile farklı ortamlar, farklı konfor sıcaklıklarında 

şartlandırılabilmektedir. 

VRF klima sistemleri; bir dış ünite ile, gaz akış da-

ğıtıcıları yardımıyla birden çok iç ünitenin birbi-

rinden bağımsız olarak kontrol edilebildiği direkt 

genleşmeli sistemlerdir. Gerektiği kadar soğutucu 

akışkan, doğru faz ve doğru zamanda ihtiyaç du-

yulan iç üniteye sevk edilerek ısıtma ve soğutmada 

kullanılması sağlanır. Soğutucu debisi ise inverter 

kontrollü bir kompresör veya kompresör grubu ile, 

havası şartlandırılmakta olan mekanlara göre ayar-

lanarak sağlanır. Otomatik kontrol sistemiyle de 

ısıtma ve soğutma modları arasında geçiş sağlanır.

Üst seviye sistemlerde, iç üniteler gerek ısıtma ge-

rek soğutmada birbirlerinden bağımsız olarak çalı-

şırlar. Dolayısı ile aynı anda bir mekan ısıtılıyorken 

diğer bir mekan da soğutulabilir. VRF klima sistem-

leri; ofisler, alışveriş merkezleri, konut maçlı kulla-

nılan binalar, villalar, restorantlar, plazalar, oteller 

gibi birbirinden bağımsız havalandırma uygulama-

larının kullanılmasının gerektiği yerlerde başarıyla 

kullanılabilmektedir.

Bu sistemlerin diğer avantajlarını kısaca su şekilde 

sıralamak mümkündür:

• Bir dış üniteye farklı tip, model ve kapasitede iç 

ünitelerin bağlanabilmesi değişik amaçlara hizmet 

eden mahalleri bir araya toplayan büyük yapıların 

hem tasarım ve projelendirme, hem de uygulana-

bilirlik ve işletmeleri açısından büyük kolaylıklar 

sağlamaktadır.

• Uygun dizayn ile aynı anda her iç ünitenin birbi-

rinden bağımsız olarak istenildiği zaman soğutma, 

istenildiği zaman ısıtma yapması mümkündür.

• Bir çok imalatçı, uygulanabilirliği arttırabilmek 

adına dış ünitelerini modüler yapmayı tercih et-

mektedir. Bu durum çok sayıda dış ünitenin bir-

birine bağlanarak, birbiri ile elektronik olarak da 

haberleşme imkanına sahip daha büyük sistemle-

rin kurulumuna izin vermektedir. Ayıca bu modüler 

yapı, çalışır haldeki sistemde iç dizayn değişikliğine 

(iç ünitelerin konum ve kapasite değişikliklerine) 

izin vermektedir. Ancak tüm bu işlemler sırasında 

iç/dış üniteler arası boru mesafesi de dikkate alı-

narak uygun boru çapı seçilmesi son derece önem-

lidir.

• İmalatçı marka ve modellerine göre değişiklik gös-

termekle beraber dış üniteler ve iç üniteler arası me-

safe düşeyde (kot farkı) 40-50 m, kritik hatta üniteler 

arası mesafe 150-200 m olabilmektedir. Yine imalatçı 

marka ve modellerine göre değişiklik göstermekle 

beraber her bir dış üniteye 30-40 adede kadar iç üni-

te bağlanması söz konusu olabilmektedir. 

• Bu sistemlerin herhangi bir arıza durumunda, mo-

düler yapıları sayesinde sistem tamamen kapatılma-

dan sadece arıza parçaların devre dışı bırakılmaları 

sureti ile onarımları mümkündür. Ayrıca sistemin her 

zaman tam kapasite ile çalışma ihtiyacı duymaması 

nedeni ile herhangi bir kompresör arızası durumun-

da, iç ünitelerden hiç biri devre dışı bırakılmadan bu 

kompresörün değişimi de mümkün olabilmektedir. 

Bu durum sisteme, kendisini doğal olarak yedekleme 

imkanı vermektedir.

• Dış ünitede bulunan kompresörler değişken de-

virlidir. Kompresörün bu özelliği DC inverter tekno-

lojisi olarak isimlendirilmektedir. Bu özellik ile klasik 

çalışma mantığındaki kompresörün çalışma süreci 

içerisinde dur/kalk yapmasının önüne geçilerek sü-

rekli çalışması ve kısmi ısı yüklerinde soğutucu akış-

kan debisini ayarlayarak yüksek soğutma etkinliği ve 

elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmaktadır. Bu sayede 

kısmi yüklerde bile yüksek performans elde edilmek-

le birlikte kompresörün kullanım ömrü de uzamak-

tadır. Çünkü kompresörün her dur/kalk hareketinde, 

kompresörün hareketli parçaları aşınarak ömrü kısal-

makta; buna ek olarak kalkış sırasında motor sarımla-

rımın çekmiş olduğu ilk kalkış akımının yüksekliği de 

hem kompresör üzerinde hem de elektrik besleme 

hatlarında çeşitli olumsuzluklara sebep olabilmekte-

dir.

• Klasik split tip klimalar, dış ortam +4oC’ın altına 

düşmediği sürece ısıtma yapabilmektedir. Bu sıcaklı-

ğın altında çalıştırılması, dış ünitedeki yoğuşturucu 

(kondenser) dış yüzeyinde buzlanma ve buna bağlı 

ısı transferi düşüşü nedeni ile mümkün olamamak-

tadır. VRV/VRF sistemler, DC inverter teknolojisi ile 

dış ortam sıcaklığının -3°C/-5°C’ın altına düşmediği 

şartlarda soğutma, -15°C/-20°C’ın altına düşmediği 

şartlarda ısıtma yapabilmektedir. 

Teknik değerlendirmesi kısaca özetlenen VRF/VRV 

sistemlerin dünyadaki ve ülkemizdeki yerini daha 

iyi kavrayabilmek için; Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’nin yayınlamış olduğu Türkiye İklimlendirme 

Meclisi sektör raporlarına bakmak yeterlidir.

VRV sistemlerin verilerini 2002 yılından itibaren de-

taylı barındıran 2011 yılı sektör raporunda; yıllar 

bazında ithalat, ihracat ve iç satış miktarlar detaylı 

olarak görülmektedir (Çizelge 1). Bu değerlendirme 

yapılırken İklimlendirme Soğutma ve Klima İmalatçı-

ları Derneği verileri kullanılmıştır. 
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Aynı verilere göre 2002-2011 yılları arasındaki 

imalat ve ithalat dağılımı da Şekil 1.’de görülmek-

tedir. İthalat miktarlarına dikkatli bakılacak olursa, 

ülkemizde de yoğun şekilde hissedilen ve küresel 

kriz olarak isimlendirilen 2008-2009 yıllarındaki 

mali dalgalanmanın etkisi de görülecektir. İthalat 

miktarlarının sürekli yükselen bir trend izlediği, 

ancak bu verilere göre 2011 yılı sonu itibari ile 

bu süreç içerisinde yazık ki imalat yapılmadığı da 

göze çarpmaktadır.

Bu sistemlerin, ülkemizdeki kullanımlarına bakıl-

dığında Şekil 2.’deki grafikten de görüleceği üze-

re, konvansiyonel sistemlere göre yenilikler içerek 

bu sisteme eğilimin artış gösterdiği ve özellikle bu 

verilerin toplandığı 2002-2011 yılları arasındaki 

dönemin son 3 yılı içerisinde dikkat çekici bir artış 

olduğu gözlemlenmektedir.

Çizelge 1. VRV klima verileri (TOBB-İklimlendirme Sektör Raporu 2011).

Șekil 1. 2002-2011 VRF klima imalat-ithalat verileri (TOBB-İklimlendirme Sektör Raporu 2011).

Șekil 2. 2002-2011 VRF klima iç satıș-ihracat verileri (TOBB-İklimlendirme Sektör Raporu 2011).
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Abkay Grup’tan ișin doğrusu; Fujitsu

HVAC sektörünün önde gelen firmalarından Abkay 
grup distribütörlüğünü yaptığı Fujitsu klima sistemleri 
ile her geçen süre zarfında ürün gamına ilave ettiği 
yüksek verimli VRF sistemleri, VRII heat recovery sis-
temleri,  Mini VRF JII serisi, VRF-DX Sistemler, Split ve 
multi tip klimalar, yüksek verimli profesyonel seri ve 
havadan suya Isı pompaları ile faaliyetlerine devam 
etmektedir. 

Abkay grup Fujitsu VRF ürün gamındaki gelişmele-
rini sıralayacak olursak V serisinin yerini Daha yük-
sek COP (4,37) oranlarına sahip VRF plus serisi Dış 
üniteler almıştır. Mini VRF J serisi yerini kısmi yükler-
de dahi yüksek COP oranlarına sahip VRF JII serisi 
almıştır. Split klima sistemlerinde Duvar tipi inverter 
klima modellerinde nocria(dünyada ilk defa kendi 
filtresini kendi temizleyebilen model), LT(2011 yılı en 
iyi dizayn ödülü), LK, LU, LL(2009 en iyi dizayn ödü-
lü) modelleri ile geniş bir ürün gamına sahiptir. Multi 
split klimalarda ise 2-3 ve 4 iç ünite bağlanabilen mo-
dellere 8 iç ünite bağlanan ve yeni iç ünite tipleri ile 
de farklılık arz eden 8 li multi split klimalar ilave edil-
miştir. Havadan suya Isı pompalarında Split ve konfor 
serisine ilave olarak -25 derece dış ortam şartlarında 
çalışabilen yüksek verimli high konfor serisi modeller 
ilave edilmiştir. VRF – DX klima sistemleri uygulama-
larına ilave olarak, Hijyenik santral uygulamalarına da 
başlanmıştır. Fujitsu klima sistemleri yeni ürünlerinde 
kendi kompresörlerini kullanmaya başlamıştır. 
 
Mini VRF sistem olarak 6 HP dış ünite kapasitelerine 
Yeni Mini VRF JII serisinde 4HP, 5HP ve 6HP kapasi-
telerinde dış üniteler eklenmiştir. JII iç üniteleri VRF 
plus serisinde kullanılan 12 tip ve 52 modelde 2,2kW 
-14 kW kapasite aralığında iç ünitelerle aynı tip ve 
model kullanılarak dizaynda ve kurulumda esneklik 

sağlanmıştır. 4HP dış ünitelere 2-6 iç ünite, 5HP dış 

ünitelere 2-8 iç ünite ve 6HP dış ünitelere 2-9 iç ünite 

bağlanabilmekte ve %50 ile %130 oranında diversi-

teye izin vermektedir. İç üniteler arası kot farkı 15m, 

Dış ünite kot farkı 30m, ilk jointten son üniteye kadar 

olan boru uzunluğu Eşdeğer boru uzunluğu 120m ve 

toplamda 180m dir. Kontrol ve kumanda sisteminde 

VRF plus, sisteminde kullanılan sistemle aynı olmakla 

beraber, anı kumanda ve kontrol sisteminde örneğin; 

tek merkezi kumanda ile JII ve VRF Plus ve VRII (heat 

recovery) sistemleri kontrol edilebilir.  Yeni nesil iç 

üniteler VRF Heat pump ve Heat recovery sistemle-

rinde fark etmeksizin kullanılabilecektir. Mini VRF JII 

serisinde Adresleme ve devreye alma işlemleri VRF 

plusa benzerdir. Otomatik adresleme yapılabilir ve 

arıza kodları dış ünite üzerinde led ışıklarla kodlana-

rak görülebilir. Servis müdahalesinde ışık yanıp sön-

me adedi gibi eski nesil cihazlarda görülen çözümler 

artık kullanılmamaktadır. Özellikle servis müdahale-

sinde Diğer esnek ve çözümdeki kolaylık ise Service 

tool yazılımı ile Heat recovery ve Heat pump sistem-

leri kontrol edebilme ve arızaları teşhis imkânı vardır. 

Fujitsu klima sistemlerinde VRF-VR ve JII modelleri  

split ve multi sistemlerle beraber tek bir merkezi ku-

manda ile kontrol edilebilir. 

Abkay grup Fujitsu VRF ürün gamında V serisinin yerini Daha yük-
sek COP (4,37) oranlarına sahip VRF plus serisi Dıș üniteler almıștır. 
Mini VRF J serisi yerini kısmi yüklerde dahi yüksek COP oranlarına 
sahip VRF JII serisi almıștır.
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Toshiba’dan sektörde öncü VRF sistemleri
Toshiba, 130 yılı așkın süredir teknolojiye hizmet etmeye devam edi-
yor. Tüm bu süre zarfında, yenilikçi teknolojileri sürekli olarak geliștire-
rek, bireylerin yașam kalitesini artırmak ve aynı zamanda çevreye du-
yarlı ürün ve hizmetler ortaya koymak Toshiba’nın en önemli hedefidir.

Toshiba, iklimlendirme sektöründe de bu hedefle-
ri doğrultusunda hareket etmiş ve etmeye devam 
etmektedir. Öyleki, Japonya’nın ilk kliması 1961 yı-
lında Toshiba tarafından üretilirken, Dünya’daki ilk 
split klima da 1968 yılında Toshiba tarafından üre-
tilmiştir. Yeniliğin öncüsü olan Toshiba 1981 yılında 
Dünya’nın ilk inverterli klimasını üretirken, 1988 yı-
lında yüksek verimliliğe sahip Twin Rotary Kompre-
sörü kullanan ilk firmadır. 1998 yılında “ ozona zarar 
vermeyen “ soğutucu akışkanlar ( R410A, R407C ) 
ile çalışan Dünya’nın ilk split klimalarını ürün gamına 
katan Toshiba, bir kere daha sektördeki yeniliklerin 
öncüsü olduğunu kanıtlıyordu. Toshiba’nın yenilikçi 
ruhu, ürün ve sistem gelişimi konusundaki yatırımla-
rı ile hiç durmadan devam etmektedir. 

Altıncı nesil Toshiba VRF sistemler ( SMMS – i ) :

2004 yılında sektörden farklı olarak tamamı inver-
terli iki kompresör kullanılan dış üniteleri pazara su-
nan Toshiba, 2010 yılında ise sektörde yine bir ilk 
olan “3 kompresörlü , 3’ü de inverterli” yeni nesil 
Toshiba SMMS – i  VRF sistemlerini pazara sundu. 
Yeni kompresör dizaynı ve en son inverter teknoloji-
sine sahip olan sistemler gerek nominal kapasitede, 
gerekse kısmi yüklerde sektörün en verimli VRF sis-
temleri ünvanına sahip.  Öyle ki, önceki sistemler ile 
karşılaştırıldığında, yeni nesil SMMS – i modellerimi-
zin nominal kapasitelerde dahi verim oranları %26 
daha yüksektir.

Yenilenen 8 – 10 – 12 HP’lik dış ünitelere, 3 kompre-
sörlü – 3’ü de inverterli 14 ve 16HP’lik dış ünitelerin 
de katılması ile birlikte ilk yatırım maliyetleri ile bir-
likte, son kullanıcıların yıllık elektrik tüketim giderleri 

de düşürülmüş oldu.  Ayrıca sektörün en uzun eş-
değer borulama mesafesine, iç üniteler arasında en 
yüksek kod farkına sahip olan yeni sistemler montaj 
aşamasında, uygulamalarda kolaylık sağlamaktadır.

Toshiba SMMS-i’yi sektörün en verimlisi yapan yeni-
likleri 3 başlık altında topluyoruz: 
 
Yeni DC Twin Rotary kompresör:

Yeni kompresörlerimizde sürtünme kayıplarının mi-
nimuma indirilebilmesi için rotorun ağırlık merkezi, 
manyetik alanın altına çekilmiştir. Bu sayede sür-
tünme kabı düşürülerek enerji tüketimi minimize 
edilmiştir. Ayrıca kullanılan mıknatısların yüzey ala-
nı büyütlmüş ve verimlilik bir kez daha arttırılmıştır. 
Basma hattının ana şafta yaklaştırılmış olması ve 
emme-basma hatları arasındaki bıçağın inceltilmesi 
de verimlilikte ciddi artışlara ulaşmamızı sağlamıştır. 

En son inverter teknolojisi :

Vektör kontrollü inverter teknolojisinin, akıllı güç 
yönetim sistemleri 
(IPDU) ile birleşme-
sinin sonucunda 
sonsuz kapasite 
kontrolüne ulaş-
mış olduk. Önceki 
s i s temler imizde 
sahip olduğumuz 
kapasiteyi, 0,6Hz 
– 1Hz aralığında 
frekanslarla oyna-
yarak 210 farklı 
kademede ürete-
bilirken, en son 
inverter teknoloji-
mizle desteklenen 
s is temler imizde 
kapasite kontrolü-
nü 0,1 Hz frekans 
değişiklikleri ile ya-
pabilir hale geldik 
ki bu da bize sonsuz kapasite kontrolüne  ulaşma 
imkanını verdi. 2004 yılına kadar kullanılan sistem-
lerimizde frekans kontrolünün 5–6Hz aralığında 
yapıldığını düşündüğümüzde, 60 kat daha fazla 
kapasiteye sahip olmamız, yeni nesil Toshiba VRF 
SMMS-i sistemlerini gerek nominal gerekse kısmi 
yüklerde sektörün en verimlisi yapıyor.Yeni DC Twin Rotary kompresör
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Eş Yaşlanma ve Daha Fazla Batarya Yüzeyi :

Sistemin ihtiyaç duyduğu yük tüm dış ünitelere aynı 

oranda dağıtılır. Böylece ısı yükünü atacak batarya yü-

zeyi büyütülür ve verim oranı normal sistemlere göre 

daha da arttırılır. Yeni VRF sistemimizin kısmi yükler-

de çok yüksek COP değerlerine sahip olmasının en 

önemli nedenlerinden bir tanesi de budur. Bu özel-

lik sayesinde verim oranı arttırılırken, aynı zamanda 

sistemin toplam çalışma ömrü de uzatılmış olacaktır. 

Çünkü herbir dış ünitede bulunan kompresörler ara-

sında rotasyon yapılacak ve kompresörlerin de ömrü 

uzatılacaktır. 2004 yılına kadar kullanılan VRF sistem-

lerimiz ( bir sabit bir inverterli scroll kompresörlü ) ile 

karşılaştırıldığında, yeni SMMS-i modellerimizin top-

lam çalışma ömrü 2 kat daha uzunudur.

Kısmi yüklerdeki verim oranı neden önemlidir?

Standartların belirlemiş olduğu EER ve COP değerleri 

yalnızca iki sıcaklık anı için geçerli ölçümleri göster-

mektedir. Oysa ki gün içerisinde hava sıcaklığı her za-

man bu değerlerde değildir. Bu nedenle de sistemin 

farklı dış ortam sıcaklık değerlerindeki verim oranları-

nın da dikkate alınması gerekmektedir. Örneğin 8HP 
dış ünitemizin %100 kapasitedeki verim oranı 4,52 
iken, aynı dış ünitemizin %50 kapasitedki verim ora-
nı 6,38 olmaktadır. Bu da sistemimizin nominal kapa-
sitede çalışmasına oranla %40 daha verimli olduğu 
anlamına gelmektedir. Toshiba’nın yeni VRF sistemi 
SMMS-i için geliştirdiği program ile sistemlerimizin 
kullanıldığı illerde, gerçek çalışma koşullarında ne ka-
dar elektrik harcayacağı bilgisi kW cinsinden son kul-
lanıcıya verilebilecektir. Böylece son kullanıcılar yıllın 
hangi aylarında ne kadar elekrik faturası ödeyecekle-
rini önceden tahmin edebileceklerdir.
  
Borulama Mesafeleri :

Altıncı nesil VRF sistemlerimizin borulama mesafeleri 
de geliştirilmiş durumda. Kritik hatlarda yapılan ge-
liştirmeler sayesinde, montaj kolaylığı arttırılmış du-
rumdadır. En önemli geliştirmelerden bazıları eşdeğer 
borulama uzunlu, yani dış üniteden en uzaktaki iç 
üniteye olan mesafenin 235m’ye çıkartılmasıdır. Ay-
rıca gerek gaz, gerekse yağ toplama sıkıntısı yaşan-
mayan yeni sistemlerimiz ile iki iç ünite arasındaki 
yükseklik farkı 40m’ye ulaştırılmıştır. Böylece yüksek 
binalarda iç ünite kod farkından dolayı sistemleri iki-
ye bölme gereksinimi ortadan klamış olacak. 40m 
kod farkı yaklaşık 11 katlı bir binanın tek sistem ile 
iklimlendirilmesine olanak tanıyacak hale gelmiştir. 

SONUÇ : 

- Sektörün, 3 inverter kompresörlü ilk ve tek VRF sistemi.
- Yeni DC Twin Rotary kompresör, vektör kontrollü 
inverter teknoloji ve akıllı güç yönetim sistemlerinin 
mükemmel uyumu.
- Gerek nominal kapasitede, gerekse  kısmi yüklerde 
sektörün en yüksek verim oranı.
- Montaj ve uygulama kolaylığı için gerek duyulan 
borulama mesafelerinde sektörün en uzun değerleri. 
- 98 iç ünite seçeneği ile her uygulama için ideal çö-
züm bulunabilme.
- (-5) / 43oC aralığında soğutma, (-20) / 15oC aralığın-
da ısıtma modunda çalışabilme.
- Sadece bir LAN kablosu ile bilgisayardan kontrol 
edilebilme.
- Cep telefonu ile kontrol edilebilme, yangın alarmına 
bağlanabilme.
- Bina otomasyon sistemlerine entegre edilebilme.

Borulama Mesafeleri
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Hitachi Set Free VRF sistemler
Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ș. güvencesiyle Türkiye’ de satıșa 
sunulan Hitachi Set Free VRF sistemler yeni seri ürünleri ile ön plana 
çıkıyor. 

Hitachi Set Free VRF 
sistemler, Hava soğutmalı Heat 
pump ve Isı Geri Kazanımlı serileri 8 ile 54 HP 
arasında kapasitede, mini VRF serileri 3 HP ile 6 HP 
arasında kapasitede, Su soğutmalı VRF serileri ise 8 
ile 20 HP kapasitede Asal İklimlendirme Teknolojileri 
A.Ş. güvencesiyle pazarın beğenisine sunuldu. 

Isı Geri Kazanımlı ve Heat Pump seri Hitachi Set Free 
VRF sistemler son derece uzun borulama mesafe-
leri, yüksek kot farkları ile uygulamacılara, yüksek 
COP ve EER değerleri değerleri sayesinde düşük iş-
letme maliyetleri ile yatırımcılara büyük bir avantaj 
sunuyor.

Hitachi patentli yüksek basınçlı yağ ayırıcılı inverter 
kompresörü, soğutucu akışkan yağının minimum 
düzeyde sisteme karışmasını ve böylece sistem veri-
minin maksimum düzeyde tutulmasını sağlar.
Bu seriler 190 m eşdeğer borulama mesafesinde, 90 
m kot farkında çalışmaktadır. Tasarımda ilk branş-
mandan sonra 90 m’ ye kadar borulama imkânı 
sunmaktadır. Modüler yapısıyla tek bir dış ünitede 
18 HP, 3 adet dış ünitenin bir araya gelmesiyle tek 
bir sistemde toplam 54 HP kapasite sağlanabilmek-
tedir. 
Esnek tasarım imkânıyla dış ünite kapasitesinin 
%130’ una kadar büyük kapasitede iç ünite bağ-
lantısı yapılabilmektedir. Bu sayede gün içinde ısıl 
yüklerin değişkenlik göstermesi sebebiyle veya sık 
kullanılmayan mahaller sebebiyle ihtiyaç duyulan 
diversiteli sistem seçimi imkânı oluşmaktadır.

Dış üniteler, sistem 
için gerekli soğutucu akışkan 
miktarını toplam likid borulama hattı uzunluğu, 
bağlanan iç ünitelere bağlı olarak kendisi hesapla-
makta ve sisteme eklemektedir. Böylece sistem için 
gerekli soğutucu akışkan şarjı insan unsurunu tama-
men ortadan kaldırarak herhangi bir hataya imkân 
vermeden yapılmaktadır. Bu fonksiyon otomatik so-
ğutucu akışkan şarjı olarak anılmaktadır.
80 Pa cihaz dışı statik basınca göre çalışabilen dış 
ünite fanları sistemin kat arası uygulamaya göre ta-
sarlanmasına imkân sağlar. 
10 farklı tip iç ünite modeli ve 7.000 Btu/h ile 96.000 
Btu/h arasında değişen 79 farklı kapasite ile Hitachi 
Set Free VRF sistemleri tasarımcılar ve uygulamacılar 
için çok geniş seçenek sunmaktadır.
Farklı kiracıların aylık olarak toplam elektrik tüketi-
mine ne oranda etkisi olduğu bilgisini veren, top-
lamda 2560 iç üniteye kadar internet üzerinden 
kontrol imkânı sunan H-LINK II otomasyon siste-
mi; LonWorks, BACnet gibi harici bina otomasyon 
sistemlerine bağlantı imkânı sağlayan otomasyon 
adaptörleri ile Hitachi müşterilerine benzersiz top-
lam sistem çözümü sunar.   

Hitachi markalı VRF sistemler tüm ürün gamıyla Asal 
İklimlendirme Teknolojileri A.Ş güvencesiyle satışa 
hazırdır.  
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İklimsa güvencesiyle Fujitsu General 
klimalar Airstage V2 serisi ile fark yaratıyor
Klima sektörünün önde gelen markalarından olan 
General, VRF sektöründe fark yaratan Airstage 
V2 serisi ile sektöründe öncü olmayı sürdürüyor. 

“Türkiye’nin İklimlendirme Merkezi” İklimsa güvencesiyle hiz-

met veren General, Airstage V2 serisi ile yatırımcıların bir nu-

maralı tercihi olmaya devam ediyor. Zira çevre dostu R410A 

gaza sahip, DC inverter kontrolü ile yüksek performans değer-

lerine ulaşan Airstage V2 serisi; kullanıcılara, 11 ayrı tipte 51 

farklı iç ünite modeli ile geniş bir yelpaze sunuyor. 

Yeni V2 serisiyle Enerji Verimlilik Oranı’nı (EER) %27 ve Per-

formans Katsayısı’nı (COP) %18 oranında daha da artıran sis-

tem, otel, plaza, hastane gibi değişken ihtiyaçların fazla olduğu 

mekânlarda, aynı dış üniteye daha çok sayıda iç ünite bağlama 

imkânı sunarak, yatırım maliyetlerinde de önemli avantajlar 

sağlıyor. Sistem, -15 C dış ortam sıcaklığında soğutma ve -20 C 

dış ortam sıcaklığında ısıtma yapabilme yeteneği ile sektördeki 

en üst değerler içerisinde yer alırken; Türkiye’nin her köşesinde 

dört mevsim kullanıma da olanak sağlıyor. Birbirinden en uzak 

dış ve iç ünite arası borulama mesafesinin 150 m’ye kadar ula-

şabilmesi tasarımcıya önemli esneklik sağlarken, ilk branşman-

dan sonra her bir yöne 60 m’ye kadar tesisat uygulaması da 

bu sistem sayesinde mümkün kılınıyor.  Geniş kontrol seçenek-

lerine sahip Airstage V2 serisi, 16 adede kadar iç ünite grubunu 

kontrol edebilen merkezi 

kumanda ve 400 adet-

lik iç ünite grubunu aynı 

anda tek bir noktadan 

kontrol edebilen dokun-

matik kumanda ile kul-

lanıcıların işini oldukça 

kolaylaştırıyor. Sistemin 

kullanıldığı binaya kuru-

lacak bir bilgisayar ile PC 

üzerinden tüm iklimlen-

dirme değerleri kontrol 

altına alınabilirken, arzu 

edildiğinde kurulacak alt 

yapı ile sisteme uzaktan erişim de sağlanabiliyor.  2013 yılı içinde 

ürün gamına eklenen Airstage VR-II serisi de General’in önemli se-

rilerinden… Serinin en çok dikkat çeken özellikleri ise eş zamanlı 

ısıtma ve soğutma fonksiyonu sağlaması,  kolay RB ünite kuru-

lum imkânı ve esnek borulama tasarımı sunan üç borulu VRF 

sistemine sahip olması. 

Yeni nesil Mitsubishi Heavy VRF klimalar

FORM VRF Sistemleri  A.Ş olarak 
Türkiye’de tek yetkili distribütörü 
olduğumuz Mitsubishi Heavy Micro 
VRF klimalar, 10 ile 33 kW kapa-
site aralığında minimum dış ünite 
boyutları ile mimarinizi bozmadan 
kolay yerleşim imkanı sağlar. Küçük 
dış ünitelerin Split dış ünite cihaz-
ları gibi bina dışında duvara monte 
edilebilme özellikleri vardır.

MİMARİDE ESTETİK ÇÖZÜMLER!

İç üniteler konusunda 17 tip için 
toplam 91 model seçeneği ile geniş 
ürün yelpazesine sahip Mitsubishi 
Heavy VRF klimaları, her türlü mi-
mari alan için esnek çözümler suna-

biliyor. Ayrıca çok yüksek enerji verimliliğine sahip bu ürünler, 
yeşil bina uygulamaları için de ideal. 

Micro Vrf sistemler yüksek bakır borulama limitleri ve 1 dış üni-
tede 22 adet iç üniteye kadar bağlanabilme özelliği sayesinde 
konfor şartları bozulmadan tasarım esnekliği ve kolay uygula-
ma imkanı sağlıyor. 

Yeni nesil MHI Micro VRF dış ünitelerinde;

• 10 kW ile 15 kW soğutma kapasitesi aralığında yatay üfleme-
li tek fanlı dış ünite, 22 kW ile 33 kW soğutma kapasitesi ara-
lığında ise yatay üflemeli çift 
fanlı dış ünite ile VRF çözümü 
sağlanabilmektedir.

Mitsubishi Heavy Industries 
VRF klimalar, küçük dış üni-
teleri ile yaşam alanlarınızda 
rahat nefes almanızı sağlarken 
konforlu bir hayatın da kapıla-
rını aralıyor.

Mitsubishi Heavy Micro VRF klima cihazları, rezidans, otel, iș yeri ve 
ofis klima sistemlerinizi çok daha kolaylıkla kurma imkanı tanıyor.
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Klima sektöründe devrimin adı: Daikin VRV IV
Dünya klima devi Daikin, 4. nesil VRV ile yine standartları belirliyor. VRV 
IV, sektörün öncüsü VRV çözümüne önemli yenilikler ekleyerek ve-
rimlilik adına çıtayı daha da yükseltiyor. VRV IV’ün devrim niteliğindeki 
yenilikleri sayesinde kullanıcılar, hem kișisel konforda yeni standartlara 
kavușacak hem de bir önceki seriye göre yüzde 25 daha düșük enerji 
avantajı elde edecek.

Dünyanın en büyük 

klima üreticisi Daikin, 

yeni ürünü VRV IV’ü 

Türkiye’de ilk kez So-

dex Fuarı’nda sektör 

temsilcileri ile buluş-

turdu. Daikin öncü 

olduğu VRV sistem-

lerinin 4. nesli olarak 

tanımladığı VRV IV ile 

sektörel standartları 

yükselterek, kullanıcı-

larına farklı avantajlar 

yaratmayı amaçlıyor. 

VRV IV, değişken so-

ğutucu akışkan sıcak-

lığı, ısı pompasında 

kesintisiz ısıtma ve 

basitleştirilmiş devre-

ye alma özellikleri ile 

sektöründe çığır aça-

cak yeniliklere imza 

atıyor.

Isı pompası teknoloji-

sinde dünya lideri olan Daikin tarafından geliştirilen 

VRV IV, değişken soğutucu akışkan teknolojisi saye-

sinde her projeye özel olarak enerji ve konfor denge-

sini optimize edebiliyor. VRV IV teknolojisi ile bir dizi 

ön ayar yapılarak, sistem ihtiyaçlara paralel özelleş-

tirilebiliyor. VRV IV, yıl boyunca en yüksek verimlilik 

seviyeleri için otomatik modda yapılandırılabiliyor ve 

en sıcak günlerde bile hızla tepki vererek her dönem 

konforlu iklimlendirme sağlıyor. Soğutucu akışkan 

sıcaklığını dış hava koşullarına paralel sürekli ayar-

layabilen VRV IV, Avrupa’da 2013 yılından itibaren 

kullanılmaya başlanacak yeni enerji verimliliği kriteri 

“Sezonsal Verimlilik” değeri %25 avantaj sağlıyor.

Farklı projelere özel olarak enerji ve konfor dengesi-

ni optimize edilebilen seçeneği ile dikkat çeken VRV 

IV’ün geçiş mevsimleri gibi soğutmanın daha düşük 

kapasitelerde kullanıldığı dönemlerde, sistem soğu-

tucuakışkan sıcaklığı 6 °C den (piyasadaki mevcut 

sıcaklık) daha yüksek bir sıcaklığa değiştirebiliyor. 

Tüm bu otomatik ayarlama özellikleri sayesinde sis-

tem daha az enerji harcayarak mevsimsel verimliliği-

ni önemli ölçüde artırıyor. 

VRV IV’ün, defrost sırasındaki sürekli ısıtma özelliği 

ise ısıtma konforuna yeni standart getiren devrim 

niteliğindeki bir diğer yenilik. Bu özelliği ile VRV IV, 

geleneksel ısıtma sistemlerine göre en iyi ısı pom-

pası alternatifi olarak ön plana çıkıyor. Isı pompası 

defrost modunda bile sürekli ısıtma sağladığı için 

bilinen ısı pompası dezavantajlarını da ortadan kal-

dırıyor.

Bu neden önemli? 

Tüm ısı pompaları ısıtma işlemi sırasında buz 

oluşturuyor ve bu buzların periyodik olarak eri-

tilmesi gerekiyor. Daha önceleri, defrost işlemleri 

dondurma döngüsünü tersine çevirerek odada 

geçici olarak sıcaklık düşüşüne neden oluyordu. 

VRV IV’de defrost fonksiyonuna atanmış enerji 

sağlayan benzersiz bir ısı biriktirme elemanı bu-

lunduğundan, iç üniteler ısıtma sağlamaya devam 

ediyor. Bu da sürekli olarak konforlu bir iç ortam 

iklimi sağlıyor.

VRV IV’in üçüncü en büyük yeniliği ise VRV 

konfigüratörü... 

Bu özelliği sayesinde VRV IV, devreye alma ve özel-

leştirmeyi kolaylaştıran gelişmiş bir yazılım çözümü 

sunuyor. Bu nedenle sistemin dış ünite konfigüras-

yonu için çatıda daha az zaman harcanıyor. Mühen-

dislerin çalışma verileri ve hatalarını değerlendiren 

grafik arayüz sayesinde bakım işlemleri de kolay-

laşıyor. VRV konfigüratörü, farklı yerlerde bulunan 

çoklu sistemlerin tamamının aynı şekilde yönetilme-

sini sağlayarak, basitleştirilmiş işletme avantajı da 

sağlıyor.

VRV IV’den akıllı çözümler 

Daikin VRV IV sistemini tamamlamak için yeni Intel-

ligent Touch Manager’i görüntülenebilir bir zemin 

planı ve sezgisel bir kullanıcı arayüzüyle sunuyor. 

2560 gruba kadar iç ünite yönetilebilen Intelligent 
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Viessmann Vitoclima 300-S VRF 
klima sistemleri

Touch Manager, verimliliği maksimize eden bir enerji 

yönetim aracı barındırıyor.

VRV IV sistemi çok çeşitli havalandırma ünitele-

ri, sıcak su hydrobox’ları, Biddle hava perdeleri ve 

enerji tüketimini yılda % 49’a kadar azaltan günlük 

kendini otomatik temizleme özellikli filtreye sahip 

Daikin’in en son dairesel atışlı kasetleri ile birlikte 

kullanılabiliyor. Dairesel atışlı kaset, odada kimse 

yokken ayar noktasını düzenleyerek veya üniteyi ka-

patarak enerji tüketiminde %27 daha tasarruf sağ-

layan hareket sensörlü bir modele de sahip.

Alman mühendisliği, ödüllü tasarımları ve yenilik-

çi teknolojisi ile ısıtma sektörünün öncülerinden 

Viessmann’ın güvencesiyle üretilen Vitoclima ürün 

programı, Viessmann Türkiye’nin klimada sahip ol-

duğu tecrübe ile pazara sunulmaktadır.

Vitoclima 300-S VRF klima sistemleri, hava soğutmalı 

kondenserli olup, 2 borulu Heat Pump ve 3 borulu 

Heat Recovery olmak üzere iki ayrı seri ile her tür pro-

je için eksiksiz çözümler sunmaktadır.

Vitoclima 300-S VRF ürün programında, dış ünite 

kapasite aralığı 10 kW- 180 kW  (3,5 HP-64 HP) ara-

sında, iç ünite kapasite aralığı ise 2,2 kW – 28 kW 

arasında değişmektedir. 

Şık tasarımlı duvar, 65 x 65 cm ve 95 x 95 cm olmak 

üzere iki ayrı panel ölçüsünde 4 yön ve 3 m tavan 

yüksekliğinde bile optimum hava dağılımı sağlayan 

tek yön üflemeli kaset, sadece 20 cm yüksekliğinde 

düşük statik basınçlı ve 22,4 kW - 28 kW kapasiteli 

olanlar hariç tamamı drenaj pompalı orta ve yüksek 

basınçlı gizli tavan tipi kanallı iç üniteler ile, geniş 

kapasite aralığına 

sahip yer/tavan ve 

geniş mekanlarda 

konforlu çözüm 

sunan salon tipi 

iç üniteler, her tür 

proje için farklı 

çözümlere ve ta-

sarımlara olanak 

sağlamaktadır.

İç üniteler için 

standart olan kab-

lolu ve kablosuz 

uzaktan kuman-

dalar sayesinde 

bireysel konfora 

daha kolay ve hızlı 

bir şekilde ulaşıl-

maktadır. 

Sistemin daha etkin ve güvenilir bir şekilde kontrol 
edilmesi amacıyla aksesuar olarak yer alan merkezi 
kumanda seçenekleri ise 16 iç üniteden  4024  iç üni-
teye kadar kontrol imkanı sağlamaktadır. Merkezi ku-
manda ile cihazlar bireysel, grup olarak veya merkezi 
olarak kumanda edilebilmektedir.

Vitoclima 300-S VRF klima sistemlerindeki uzun bo-
rulama limitleri, cihaz yerleşimlerinde ve proje tasarı-
mında büyük bir esneklik sağlamaktadır.

Vitoclima 300-S VRF klima sistemleri çok geniş çalış-
ma aralığına sahiptir, -20oC’ ye kadar ısıtma, +48oC’ 
ye kadar soğutmada çalışabilmekte, hem ısıtma hem 
de soğutmada yüksek performans ve verim sunmak-
tadır.

VRF klima sistemlerinin yanı sıra klima ürün programı 
kapsamında Viessmann,  2,8 kW - 17 kW kapasite 
aralığında Vitoclima 100-S ve 200-S serisi bireysel ve 
ticari tip split klimalar ve 5 iç üniteye kadar tek dış 
üniteye bağlanabilen Vitoclima 300-S Free joint çoklu 
sistem klimaları ile her ihtiyaca uygun çözümler sun-
maktadır.





teknik
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m a k a l e

Ticari klima sektöründe yeni bir lider: 
LG Multi V III

Daha yüksek enerji verimi ve çevre dostu özellikleri ile LG’nin VRF sis-
temi Multi V III, Türkiye ve Orta Doğu ticari klima pazarında bașarıdan 
bașarıya koșuyor.

Özgür Denizalp

Bosch Termoteknik Isıtma ve 

Klima Tic. A.Ș.

Makine Mühendisi

Bireysel klima pazarının gölgesinden adım adım ay-
rılan küresel ticari klima pazarının önemi ve boyu-
tu, son yıllarda etkisini iyice göstermeye başlamıştır. 
Böyle bir büyüme, Kuzey Amerika ve Avrupa’nın 
baskın olduğu geleneksel ticari klima pazarındaki 
değişikliklerle sınırlı kalmamıştır. Ticari klima ürün-
lerinin dünyanın diğer kısımlarında gördüğü artan 
talep ile, diğer bölgeler de bu pazara katılmaya baş-
lamıştır. Orta Doğu bölgesi ve Türkiye bu bölgelerin 
en başında yer almaktadır.

Köklü firmaların sıcak rekabete şimdiden başladığı 
Orta Doğu pazarında bulunan LG klima sistemleri, 
gelişmiş teknolojisi ve agresif pazarlama girişimi sa-
yesinde, gelecekte büyümenin garanti olduğu stra-
tejik bir konumda yerini almıştır.

Son yıllarda katlanarak büyüyen bir talep gören Orta 
Doğu ticari klima pazarı, 2010 yılında yıllık ticari kli-
ma pazar hacmi olarak 2,95 milyar Amerikan Doları 
seviyesine ulaşmıştır. Bu rakam, 2011’de 3,2 milyar 
Amerikan Doları seviyesini görmüştür. Bu rakamın, 
2014’e kadar pazar hacminin 4 milyar Amerikan 
Doları seviyesinde beklenmektedir. Bu gelişme ise 
değişim pazarın %35’lik büyümesi demektir.

LG MULTİ V III, ORTA DOĞU TİCARİ KLİMA 
PAZARINDA LİDER
Orta Doğu ticari klima pazarında, geçtiğimiz yılda 
125 milyon USD satış elde eden LG Klima Sistemle-
ri, 2011 yılında 175,6 milyon USD seviyesinde, yani 
önceki yıla göre %38 bir artış gerçekleştirmiştir. LG 
Klima, böylesine büyük bir ilerlemeyi, üst kademe 
yerel satış ortakları ile kurduğu işbirliği ve bireysel 
klima ürünlerine kıyasla gelecekte çok daha fazla 
büyüme potansiyeline sahip olan VRF sistemlerin-
deki gücü ile gerçekleştirme başarısını göstermiştir.
LG VRF sistemin öncüsü olan Multi V III, bu yıl-
ki satışlarında, bireysel klima pazarının genelinde 

%113’lük bir büyüme göstermiştir. 
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LG Multi V III’ün dikkat çekici başarısı, özellikle klasik 

sistemlere kıyasla üstün enerji verimliliği özelliğinden 

kaynaklanmaktadır. Sezonsal verim değeri olarak, 

bilinen IEER (Entegre enerji verimliliği) değeri 6,6 ya 

kadar çıkmıştır. LG Klima, VRF sisteminde enerji veri-

mine kendi teknolojisini kullanarak ulaşmıştır. 

VRF SİSTEM TEKNOLOJİSİ

HIPORTM teknolojisi, soğutucu gazı ve yağı aynı ba-

sınç altında doğrudan V-Scroll’a göndererek enerji 

kaybını azaltmaktadır. V-Scroll inverter kompresör, sı-

radan klima inverter kompresörlere kıyasla yüzde 11 

daha verimlidir. Ayrıca, mühendislerin kayma kaybı 

olarak adlandırdıkları ve birçok indüksiyonlu motor-

da görülen bir sebepten dolayı meydana gelen enerji 

kaybını azaltarak, verimliliği artırmaktadır.

V-Scroll kompresör, daha düşük ses seviyesine ve ön-

ceki modellerde mevcut olan 25Hz - 105Hz çalışma 

aralığı yerine, 20Hz - 120Hz arasında daha geniş bir 

çalışma aralığına sahiptir. Tüm bunların anlamı, bir 

bina içerisinde çok sayıda klima bulunsa da, zorlu 

hava koşullarında dahi V-Scroll’un sistem kararlılığı 

sağlamasıdır.

Klasik sistemlere göre, Multi V III, tek bir boru ile çok 

daha büyük bir alanda iklimlendirme sağlamaktadır. 

Inverter kontrol ve sub-cool soğutma devresi tekno-

lojileri sayesinde, Multi V III ile daha uzun boru hat-

ları kullanılabilmektedir. Bu hatlar, uzun mesafelerde 

dikey olarak da düzenlenebilir; yükseklik önemli bir 

faktör değildir. LG Multi VIII VRF sistem, iç ünite ba-

şına daha yüksek kapasite, toplamda 1,000 metreye 

kadar daha uzun bakır borulama, ilave bir aksesuara 

gerek kalmadan 110 metre kot farkı imkanı, kritik 

hatta 225 metre borulama, tek bir sistemde 80HP 

yani nominal soğutma kapasitesinde 768.000Btu/h 

soğutma kapasitesi ile proje dizayn, sistem çözümü, 

kurulum ve kullanım aşamalarında kolay ve kullanışlı 

hale gelmiştir.

Bunlara ek olarak, Multi V III, ısıtma modunda kümü-

latif ısıtma kapasitesini %17 arttıran ve parçalı def-

rost matığı ile çalışan “kesintisiz ısıtma teknolojisini”, 

sistemin düzgün ve tam kapasite çalışmasına imkan 

sağlayan “otomatik soğutucu akışkan şarjını, ünite-

nin otomatik olarak bir test çalışması yürütmesini ve 

bir test çalışması raporu oluşturmasını sağlayan, oto-

matik test adlı bir moda da sahiptir. 

Daha önce kurulum teknisyenleri, sistemlerin doğru 

şekilde çalıştıklarından emin olmak için her bir klima 

ünitesini ayrı ayrı açmak zorunda kalıyorlardı. Oysaki 

otomatik test sistemi ile kurulum teknisyeninin yap-

ması gereken tek şey, test çalışması düğmesine bas-

maktır; test çalışması otomatik olarak yürütülecek ve 

ardından kayıt yapılacaktır. Bu, kurulum mühendisleri 

ve teknisyenleri tarafından sarf edilen çabayı ve har-

canan zamanı oldukça azaltmaktadır. Sistem, özellik-

le geceleri “sessiz” çalışma modu ile daha sessiz ve 

daha konforlu bir ortam oluşturmaktadır.
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Hijyenik alanlarda tesisat ve 
hava kalitesinin önemi

Süleyman Șimșek, 

Pazarlama Șefi,

Aldağ Isıtma-Soğutma-Klima 

San. ve Tic. A.Ș.

Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için 

yapılan uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin 

tümünü hijyen olarak tanımlayabiliriz, hijyen sadece 

temizlik değildir, hastalık veya kontaminasyon kay-

nağı olabilecek mikroorganizmaların tümünün öl-

dürülmesi yada zararlı etki yaratmayacak en düşük 

düzeye indirilmesidir.

Hijyenik ve temiz odalardaki taneciklerin canlı veya 

cansız olması bu canlıların bir kısmında enfeksiyona 

neden olabilecek mikroorganizmalardan oluşma-

sı nedeniyle tanecik kontrolü gerekir. Bu alanlarda 

havalandırma sistemi validasyonunun doğru şekil-

de yapılabilmesi için gerekli uluslararası standartla-

ra dayandırılmalı ve aşağıdaki testler ile bir bütün 

olarak eksiksiz yapılmalı, uluslar arası standartlara 

uygun şekilde raporlandırıldıktan sonra ortam ste-

riletisi öyle değerlendirilmelidir. 

Bu alanlarda uygulanan testleri 

şöyle sıralayabiliriz, 

1-Hepa sızdırmazlık,

2-Hava değişim sayısı, 

3-Basınç farkları, 

4-Sıcaklık ve nem, 

5-Dekontaminasyon geri kazanım, 

6-Partükül sayımı ve alanın sınıflandırılması.

Hijyenik ve temiz odalarda hava kaynaklı partükül-

lerin boyut ve miktarı, hava basıncı, hava akış şekli, 

sıcaklık, nem, mikroorganizmaların miktarı, ortamın 

aydınlatılması gibi konulara dikkat edilmelidir. 

Uygulanan standartlarını şöyle sıralayabiliriz.

FDA-209E, ISO 14644-1, GMP, GLP, BSL, GMT vb.

Hijyenik ve temiz odalarda koloni oluşturabilen 

mikroorganizmalar havada kendi kendine hareket 

edemezler, bir partikülü konak olarak kullanırlar. 

Bu iş için kullanılabilecek partikül boyutu genel-

likle 0,5 mikron ve üstüdür. Bu amaçla sınıflandır-

malar 0,5 mikronluk partikül sayısına göre yapılır. 

Tablo-1’de standartlara göre sınıflandırmalar gös-

terilmiştir.
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Ameliyathane odalarında klima sisteminin en önem-

li görevi, oda içerisindeki partükül sayısını istenilen 

standart değerlere getirmek, ameliyat edilen has-

tanın enfeksiyon kapmasını engellemek, hastanın 

ve ameliyat ekibinin termikkonforunu sağlamaktır. 

Temiz ve steril bölgelerde partikülden arındırılmış 

hava üflemek ve pozitif ve negatif basınç ayarlarını 

sağlamak, insan ve ekipmanların sebep olduğu ısı 

yükünün alınmasını, hasta ve personelin temiz hava 

ihtiyacının karşılanmasını, kirli havanın uzaklaştırıl-

masını, mikroorganizma sayısının düşürülmesini en 

az işletme masrafı ile sağlamak için iklimlendirme 

sistemleri diğer bölgelerin iklimlendirme sisteminden 

tamamen ayrı olarak planlanmalıdır.

Genel olarak başka kriter yoksa temiz oda sıcaklığı 

22°C (18-24°C)  ve bağıl nem %45 (40-55) Rh dır. 

Hassasiyet gerektiren odalarda sıcaklığın±0,3.nemin 

ise ±%2 toleransla tutulması küf, mantar ve mikro-

organizmaların hızlı bir şekilde üremelerini önlemek 

için gereklidir.

Aldamed Hijyenik tip Dx Klima Cihazları, sağlık sektö-

rü ve temiz oda uygulamaları için özel olarak dizayn 

edilmiştir. EUROVENT belgeli olup EN 1751;1988  

DIN 1946 -4; 2008 DIN EN ISO 5167 STANDARTLA-

RINDA TESTE TABİ TUTULMUŞTUR.

Ameliyathaneler, yoğun bakım odaları, temiz oda, 

bioteknoloji laboratuarları, ilaç ve kimya sanayi, gıda 

sanayi, içecek sanayi, bilgi işlem odaları, sterilizasyon 

odaları v.b. gibi hijyen koşullarının gerekli olduğu her 

mahalde kullanılabilir.

Temiz hava, şartlandırılarak ve filtre edilerek hijyenik 

hale getirilip mahalle verilirken, ortam havasının toz, 

mikroorganizma, koku ve anestezik gazları dışarı atı-

larak hava kalitesinde hijyen koşulları sağlanır. Aynı 

zamanda mahallin sıcaklık, nem, pozitif/negatif ba-

sınç gibi parametreleri de kontrol altında tutulur.

Aldamed serisi, 2.500 - 7.500 m3/h hava debisi ara-

lığında 3 ayrı model serisinin dışında ihtiyaç duyulan 

kapasitelere göre özel olarak da imal edilmektedir.

Kompakt ve Split olmak üzere iki ürün grubu bulun-

maktadır. Kompakt tiplerde tüm hava şartlandırma 

fonksiyonları ve kontrol bir cihazda toplanmıştır. Pla-

kalı ısı geri kazanım ünitesi sayesinde yüksek enerji 

tasarrufu sağlanır.

Hava soğutmalı kondenser, cihazın bünyesindedir. 

Egzost havası, kondenser üzerinden geçerek dışarı 

atılır. Böylece düşük egzost hava sıcaklığı ile yüksek 

COP değerine ulaşılır. Split tiplerde ise hava soğutma-

lı kondenser haricidir. Plakalı ısı geri kazanım ünitesi 

mevcut değildir.

İsteğe bağlı olarak özel split gruplar üretilebilmekte-

dir. Harici kondenserli split versiyonda plug fan yerine 

önerilmemekle beraber kayış-kasnak mekanizmalı, 

statik ve dinamik balansı alınmış, çift emişli radyal 

santrifüj fanlar, vantilasyon ve aspirasyon için kulla-

nılabilmektedir. Mikroprosesör sayesinde kontrol ve 

alarmlar dahil cihazın tüm fonksiyonları bağımsız ola-

rak kumanda edilir.

Kompresör, pano, soğutma devresi elemanları ve 

nemlendirici gibi ekipmanlar besleme havası ile te-

mas etmez.

Aldamed serisi, DIN 1946-

4 Hastanelerde HVAC sis-

temleri Normu ile EN-1886 

Havalandırma - Binalarda 

- Hava İşleme Ünitelerinin 

Mekanik Performansı Stan-

dartlarına uygundur.

İskelet çelik profillerden 

oluşmaktadır. Dış cidar, 

pas ve diğer harici tesirlere 

karşı 200 °C’de fırınlanmış 

elektrostatik toz boyalı gal-

vaniz sactır. İç cidar hijyen 

standartlarına göre AISI 

304 Cr-Ni paslanmaz çelik 

malzemeden yapılmıştır.

Tablo 1 : ISO 14644’e göre izin verilen maksimum partikül sayıları
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Cihaz içi tamamen pürüzsüzdür ve keskin köşeler 

yoktur.

Yıkanabilir & silinebilir özelliktedir. İç ve dış cidar, ses 

ve ısı yalıtımı sağlayan 60 mm kalınlığında 70 kg/m3 

taş yünü ile izole edilmiştir.

BİLEŞENLERİ:

• ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ

Havadan havaya plakalı ısı geri kazanım eşanjörü 

yüksek sızdırmazlık özellikli olup, % 40 - 70 arasın-

da enerji tasarrufu sağlar.

• VANTİLATÖR ve ASPRATÖR

Ameliyathane ihtiyaçlarına göre gerekli debide,cihaz 

içersindeki ve hava kanalı ile laminar flow dan önce-

ki Hepa filtrelerin  de basıncını karşılayacak toplam 

basınçta (max.1750 pascal)  ALMAN  standartı  DIN 

24166 normuna uygun ,kanatları arkaya eğimli EC 

MOTORLU radyal plug fanlardır. Elektronik basınç 

swich inden aldığı ikazla flitre kirliliğine göre hızını 

arttırarak hep aynı debiyi ve basıncı sağlarlar.

• HAVA FİLTRESİ

Taze hava filtreleri sırasıyla G4 ve F7 kaba filtre ile F9 

filtrelerden oluşur. Egzost havası çıkışında G4 kalite 

filtre kullanılır. Ortamda % 95 - 99 tozsuzluk sağlar. 

Sızdırmazlık testlerinde DIN 1946 - 04 esasları göz 

önüne alınmıştır.

• NEMLENDİRİCİ

O.E.M tipte buharlı nemlendiriciler kullanılmaktadır. 

Mikroprosesörden alınan oransal ikaza göre mahal-

deki nem oranını % 45 - 55 RH arasında tutar.

 

• SOĞUTUCU BATARYA (EVAPORATÖR)

Dx Evoparatör bakır borulu, blue epoxy lamelli 

olup,optimum verim ve hijyen şartını sağlamaktadır.

Batarya optimum alın sathına ve maksimum ısı ısı 
geçirgenliğe sahiptir.
   
• ISITICI BATARYA

Aynen soğutucu batarya standartlarında imal edil-
miş olup Isıtıcı akışkan olarak sıcak su, kızgın yağ, 
kızgın su ve buhar kullanılabilir. Isıtıcı; elektrikli de 
olabilir. Isıtma kapasitesine göre 1- 2 veya 3 kade-
meli olarak yapılmaktadır. DIN 1946-04‘e uygun Cr-
Ni rezistanslardan oluşur. Emniyet limit termostatı 
ile donatılmıştır.

• KOMPRESÖR 

Kompresör soğutma kapasitesi, %100 dış hava de-
ğerlerine göre, kademeli ve oransal çalışacak şekilde 
seçilmiştir. Çevre dostu, ozon tabakasına zarar ver-
meyen R407C, R410A ve R134A soğutucu gazları 
kullanılmaktadır.

• SOĞUTMA DEVRESİ ELEMANLARI

Soğutma devresi 
elemanlarının cihaz 
içindeki yerleşimleri, 
kablolama ve boru-
lama hijyen kural-
larına göre dizayn 
edilmiştir. Drier, Sight 
glass, termostatik 
ve digital expension 
valfler,solenoid valf-
ler, alçak-yüksek ba-
sınç presostaları ve 
transmitterleri,oransal 
sıcak gaz kapasite 
valfleri,likit vanası kompresör emme ve basma va-
nalarından oluşur.

• MİKROPROSESÖR VE KUMANDA

uzaktan kumandalı iç 
ekrana sahip pCO3 
Carel mikroprosesör, 
mahallin istenilen de-
recede 18 – 24°C ± 
1 ve istenilen rutubet 
değerinde % 50 RH ± 5 
çalışmasını sağlar. Koru-
ma sınıfı IP55’tir. İsteğe 
bağlı olarak RS485 Serial 
Board ile bina otomasyo-
nuna bağlanabilir. 

• KONDENSER

Hava soğutmalıdır. DX 
evaporatör batarya-
sı ile aynı özellikteki 
kondenser bataryala-
rı, yüksek ısı transferi 
verimine sahiptirler. 
Kondenserler, sessiz 
aksiyal fan ve basınca 
göre plug fanlar  ile 
donatılmıştır. 
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Evinizin havasını değiștirmenin en 
tasarruflu yolu: Beko ile doğal serinlik

A enerji sınıfı klimalara göre %50’ye varan oranda 

enerji tasarrufu sağlayan Beko New Artcool Mırror 

Inverter klima modelleri yaz aylarının yüksek sıcak-

lıklarında da mükemmel soğutma performansı gös-

teriyor. Konfor, enerji tasarrufu, kullanım kolaylığı, 

dayanıklılık ve performans gibi özellikleriyle öne çı-

kan Beko klimalar ile bu yaz da çok rahat geçecek.

BEKO 512410 NEW ARTCOOL MIRROR 

INVERTER KLİMA

A sınıfından %50 daha fazla enerji tasarrufu sağla-

yan, çevreye karşı duyarlı Beko New Artcool Mırror 

Inverter Klima siyah aynalı şık tasarımıyla dikkat çe-

kiyor. Uyku modunda 19 dba ses seviyesi ile son de-

rece sessiz çalışan bu ürün 13.500 Btu soğutma ka-

pasitesine ve -15 C derece dış ortam sıcaklıklarında 

bile ısıtma yapabilme performansına sahip. Sağlıklı 

nem alma, uyku modu, akıllı çalışma sistemi, oto-

matik sıcaklık kontrolü, hızlı soğutma ve hızlı ısıtma 

özelliği bulunan Beko klima, LED gösterge ve LCD 

uzaktan kumandası ile kullanım kolaylığı sunuyor. 

Bu model plasma hava temizleme sistemi, otoma-

tik temizleme fonksiyonu ve anti alerjik filtreye de 

sahip.

BEKO 518410 NEW ARTCOOL MIRROR 

INVERTER KLİMA

A sınıfı klimalara göre %45 oranında enerji tasar-

rufu sağlayan Beko 518410 New Artcool Mırror 

Inverter Klima, 19.000 Btu soğutma kapasitesine 

sahip. Üretiminde kullanılan R-410A gazı sayesin-

de çevreye karşı oldukça duyarlı olan Beko klima-

nın siyah aynalı şık bir tasarımı bulunuyor. Düşük 

ses seviyesi sayesinde son derece sessiz çalışan bu 

ürün sağlıklı nem alma, uyku modu, akıllı çalışma 

sistemi, otomatik sıcaklık kontrolü, hızlı soğutma 

ve hızlı ısıtma özelliklerine sahip. Beko klima, LED 

gösterge ve LCD uzaktan kumandası ile kullanım 

kolaylığı sunuyor. -15 C derece dış ortam sıcaklık-

larında bile ısıtma yapabilme performansına sahip 

olan bu  model, plasma hava temizleme sistemi, 

otomatik temizleme fonksiyonu ve anti alerjik filt-

reye de sahip. Doğal rüzgar etkili homojen hava 

dağılımı ve 24 saat çoklu programlama özelliği de 

bulunuyor.

BEKO 525410 NEW ARTCOOL MIRROR 

INVERTER KLİMA

A sınıfı klimalara oranla %40 enerji tasarrufu sağ-

layan Beko 525410 New Artcool Mırror Inverter 

Klima 25.500 Btu soğutma kapasitesine sahip. 

Siyah aynalı şık tasarımıyla dikkat çeken Beko kli-

mada bulunan anti-alerjik filtre, içerisinde bulunan 

özel enzimler sayesinde alerjik özelliğe sahip hava-

da uçuşan maddelerin protein yapısını bozarak de-

aktive olmalarını sağlıyor. -15 C derece dış ortam 

sıcaklıklarında bile ısıtma yapabilme performansına 

sahip olan ve üretiminde kullanılan R-410A gazı 

sayesinde çevreye karşı oldukça duyarlı olan Beko 

klima, LED gösterge, LCD uzaktan kumanda, akıllı 

çalışma sistemi, doğal rüzgar etkili homojen hava 

dağılımı, hızlı ısıtma ve hızlı soğutma özellikleri, 

uyku modu, sağlıklı nem alma fonksiyonu, yıkana-

bilir antibakteriyel filtre, 24 saat çoklu programla-

ma gibi özeliklere de sahip. 

Sıcak yaz ayları için Beko birbirinden özel serinleme seçenekleri sunu-
yor. Beko New Artcool Mırror Inverter Klima modelleri birbirinden üstün 
özellikleri ile sıcak yaz aylarında en büyük kurtarıcınız olacak. Beko 
klimalar, çevre dostu yeni teknolojiyi sizin için konfora ve mutluluğa 
dönüștürüyor. Böylece eviniz, her mevsim dilediğiniz sıcaklıkta kalıyor, 
taptaze havasıyla sizi doğaya götürüyor. İhtiyacınıza en uygun Beko 
klimayı seçin, en doğal ve ekonomik șekilde serinleyin.
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Samsung DVM S, Yenilikçi VRF Sistemi

VRF sistemleri bugün, başladıkları noktanın 
çok daha ilerisinde yetenek ve özelliklere 
ulaşmış durumdadır. Bu geçirdikleri dönü-
şüm de tabi ki çevre şartları ve insanların 
gelişen ihtiyaçları temel belirleyiciler olmuş-
tur. Örneğin; değişen yaşam-barınma alış-
kanlıkları, gelişen yapı endüstrisi, şehirlerin 
gelişimi ve şehirlerde ki popülasyon artışları 
gibi etkenler iklimlendirme sektörü için ge-
liştirmenin tetikçisidir. 
VRF sistemler bu gelişimler içerisinde uygu-
lama kolaylıkları ile kendisine yer edinmiş, 
tercih görmüş ve daha fazlası beklenmiş-
tir. Gelinen nokta itibari ile ulaşılan kapa-
siteler, ortaya konan enerji verimlilikleri ve 
gelişmiş kontrol olanakları bu tercihlerin 
ne derece güçlü bir talepe dönüştüğünün 
göstergesidir. Hal böyle iken piyasa aktör-
leri arasındaki rekabet artmış ve bir yenilik 
yarışına dönmüştür.  Bazı firmalar bu yarışa 
uzun vadelerde tepkiler verirken, bazıları 
sürekli yenilikçilik anlayışı ile ipi göğüsleme 
için kendileri arasında yarışa girmişlerdir. 
Samsung’ta bu ipi göğüsleme yarışı ara-
sında ki firmalardan birisidir. Samsung’un 
global bir marka olması, ARGE yatırımları 
ve ürün geliştirmede ortaya koyduğu başa-
rı kendisini her sektörde rekabetçi kılmakta 
ve bir adım öne taşımaktadır. VRF sistem-
lerde de bu ürün DVM S’tir.
DVM S, Samsung’un VRF sistemlerde orta-
ya koyduğu yenilikçiliğin vardığı son nok-
tadır ve müşterilerine birçok avantaj sun-
maktadır. Müşteri ve sektör beklentilerinin 
ötesine geçebilen bu avantajlar aslında ka-
litenin de bir göstergesidir.

Dilerseniz DVM S’in öne çıkan özellik-
lerine bir göz atalım;
• Samsung tarafından üretilmiş olan Inver-
ter kompresör teknolojisi,
• Çift Inverter Kompresör,
• 22 HP’lik tek modül kapasitesi,

• Yeni nesil Buhar Enjeksiyon teknolojisi,
• Yüksek enerji verimliliği,
• 4,71 ortalama COP ile en iyi enerji ve-
rimliliği,
• 8400 RPM yüksek hızlı kompresör,
• Asimetrik Scroll tasarımı,
• Dayanıklı şaft (370 N/mm2, 269 Brinell 
sertliği),
• Gelişmiş yağ kontrolü,
• 0-280 Hz geniş çalışma bantı,
• 0.01 Hz gelişmiş mikro kontrol,
• 5˚C-15˚C arası ayarlanabilir evaporasyon 
sıcaklığı,
• Soğutucu akışkan ile Inverter PCB soğut-
ma sistemi,
• Rezonans frekansı kontrolü,
• TTR sinyal kablosu kullanımı,
• 80Pa harici basınç,
• 110 m dikey borulama olanağı,
• İç üniteler arası 50 m seviye farkı,
• Yenilenmiş iletişim protokolü,
• Yazılım tabanlı adresleme ve gelişmiş ser-
vis imkanları,
• Yüksek kapasiteli modüller sayesinde 
daha az kaplama alanı ve daha hafif üni-
teler,
• Aktif programlanabilir gece modu kulla-
nımı, 
• Rotasyonlu defrost ile kesintisiz ısıtma 
(HR model),
• 5-15 ˚C arası ayarlanabilir Evaporasyon 
sıcaklığı,
• Arayüzsüz otomasyon bağlantısı,
• Yeni ZEN manager ile enerji tüketim ana-
lizi, kontrol, planlama ve uzaktan servis 
imkanı,

YENİLİKÇİ KOMPRESÖR TEKNOLOJİSİ
Samsung tarafından geliştirilen ve üre-
tilen  Inverter kompresör ile 8400 RPM 
gibi yüksek bir hıza ulaşılmıştır. Sıkıştırma 
anındaki sıkıştırma kaybını en aza indirmek 
için Akışkanlar Dinamiği tasarımı uygulan-
mıştır. Bu aynı zamanda 2 zamanlı emiş 
yapmak demek oluyor. Bununla beraber 
bu hız için gerekli stabilite ve yağ denge-
si özellikleri geliştirilmiştir. Uzun çalışmalar 
sonrası bile kompresörler arası yağ dengesi 
ilk çalışma anı gibidir. 
Arttırılan akışkan hızı ile güvenilir soğutma 
kapasitesi  sağlanmıştır. Gelişmiş kompre-

sör hız kontrolü ile ısıtma ve soğutma fark 
etmeksizin yüke uygun frekansa ulaşım 
hızlandırılmıştır.
Önceki seri Plus III ve Plus IV ürünlerinde 
bulunan buhar enjeksiyon fonksiyonu bu 
kompresöre de aynen aktarılmış durum-
da. Bu fonksiyon özellikle ısıtma modunda 
verimliliği arttıran çok önemli bir özelliktir, 
ısıtma performansında %20 artış sağlar.
Kapasite kontrolü frekans aralıkları 0.01 
Hz’tir. 0-280 Hz arası kapasite bandına sa-
hiptir. 0.01 Hz kontrol mantığı sayesinde 
kompresör adımsız bir kapasite kontrolüne 
sahiptir diyebiliriz.
Yine önceki seri Plus III ve Plus IV ürünlerin-
de bulunan kompresör eş yaşlanma özelli-
ği DVM S’te de standarttır.

AKILLI KORUMA TEKNOLOJİSİ
Akım koruma özellikleri güç kaybı ve aşırı 
yük durumları için geliştirilmiştir. Inverter 
PCB soğutma işlemi soğutucu akışkan ile 
yapılmıştır (Bkz. Şekil 1). Havalı sistemlere 
göre 10 kat daha güvenilir bir soğutma 
temin edilmiştir. Kompresör frekans çakış-
maları kontrol edilerek rezonanstan dolayı 
tesisat bakır borularının zarar görme ihti-
mali ortadan kaldırılmıştır.

Yeni S Checker ile WiFi erişimine açılabilen 
sistem akıllı telefonlar üzerinden de kont-
rol edilebilir ve servis verilebilir olacaktır.
Gece çalışmasının aktif ve programlana-
bilir olması özelliğin kullanımını kolaylaş-
tırmaktadır. 

SAĞLADIĞI MONTAJ AVANTAJLARI
DVM S ile birçok montaj avantajı da beraber geliyor. Dikeyde 110 m borula-
ma özelliği sektörde önemli mesafelere müsaade etmektedir. Günümüzde 
yüksek binaların inşasının artışı, bu mesafeleri önemli kılmakta ve yatırımcı 
için yer kazancı sağlamaktadır. İç üniteler arası kot farkının 50m’ye çıka-
rılmış olması normal kat yüksekliklerindeki bir bina için 16 katın tek bir 
grup ile beslenebilmesi anlamına gelmektedir. Yeni iletişim protokolü ile 
tüm ayarlamalar yazılım tabanlı yapılabilmekte ve servis anlamında daha 
erişilebilir bir yapı sunmaktadır. Artık iç ünite yazılımları için ilgili ünitenin 
yanına gitmeye gerek kalmamaktadır. Yazılım güncellemeleri uzaktan eri-
şimle dahi yapılabilmektedir.
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Üntes’ten yeni nesil hassas iklimlendirme 
ve IT soğutma sistemleri

Veri merkezleri ve bil-
gi işlem merkezlerin-
de çevresel soğutma 
(perimetral cooling) 
sistemleri için yeni 
nesil döşeme altı mi-
marisine sahip hassas 
kontrollü klima sis-
temleri yine İklimlen-
dirme Uzmanı’ndan. 
İki modül olarak üre-
tilen hassas kontrollü 
klimalar, fan modülle-

rinin döşeme altına alınması ile hem daha etkin soğutma elde 
ediyor, hem de döşeme altındaki fanları sayesinde daha düşük 
enerji tüketerek soğutulmuş havanın direk olarak rack kabinet-
lerine ulaşmasını sağlıyor.

Optimize edilmiş dizaynı ile 
prototip testlerinden başa-
rıyla geçen yeni nesil hassas 
kontrollü klimalar, daha düşük 
enerji tüketimleri, kısmi yükler-
de daha yüksek verim değerle-
ri ve hava debisini daha etkin 

izleme ve değişen yüklere göre yönetilebilme özellikler ile öne 
çıkıyor. ASHRAE’nin IT ortamları sıcaklık ve nem değer aralıkla-
rını güncellemelerine göre tasarlanan döşeme altı fan modüllü 
hassas kontrollü klimalar, soğuk koridor sıcaklıklarının 18-27°C 
arasında herhangi bir değerde sabit tutulabilmesi için daha etkin 

soğutma yazılım güncellemeleri ile donatıldı. Yine ASHRAE’nin 

veri merkezleri için tarif ettiği maksimum bağıl nem oranı %60 

ve 5,5-15°C çiğ noktası sıcaklığını sabit tutabilecek şekilde ta-

nımlandı. 

Diğer EC fan motoruna sahip cihazlara göre çok daha verim-

li hale gelen cihazlar ileri hava debisi kontrol ve yükseltilmiş 

döşeme altı basınç kontrol üniteleri ile donatıldı. Yükseltilmiş 

döşeme yükseklik limitlerinin olduğu ve ortam soğutulması 

amacıyla da tasarlanan klimaların uygulama örnekleri aşağıda-

ki şekillerde gösterildiği gibi yapılabilmektedir.

VERİ MERKEZLERİ İÇİN OTOMATİK GALERİ

BASINÇ KONTROL SİSTEMİ

IT soğutma sistemlerindeki en temel sorunların başında, ku-

rulan sistemin ısıl yüklerin ilk kurulum aşamasında düşük ol-

ması ve ancak zaman geçtikçe (Ortalama 5-8 yıl) tam doluluk 

oranlarına ulaşmasından kaynaklanan sistemin kısmi yüklerde 

düşük verimlerde çalışmasıdır. Bu gibi durumlarda yapılma-

sı gereken, sistemlerin düşük yüklerden kaynaklanan işletme 

maliyetlerini azaltmaktır (low start build-up). 

Bu sorun ancak talep kontrollü soğutma sistemleri ile giderilir, 

yani otomatik galeri basınçlandırma sistemi ile galeri altında 

farklı basınç değerli set ederek ısı yayan rack kabinetlerinin tam 

olarak ihtiyaç duyduğu kadar soğuk havayı iletebilmektir. Siste-

min mevcut kurulum durumuna göre konumlandırılan basınç 

sensörlerini hassas kontrollü klimalar ile haberleştirerek, lokal 

bölgelerde sıcak nokta (hot spot) risklerini ortadan kaldırmak 

esasına dayanır.
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Viessmann yenilikleri-“Climate of Innovation”

Viessmann şirket sloganı “Climate of Innovation” 
ISH 2013’de şirket teması olarak belirlendi. “Climate 
of Innovation” aynı zamanda Viessmann’ın tekno-
lojik liderlik iddiasının altını çiziyor. Bu iddia tek ba-
şına yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi ve Viessmann’ın 
teknolojik avantajlarını anlatmıyor, Viessmann’ın sü-
rekli değişime olan inancını da anlatıyor. 

Isıtma sektörü bir “enerji devrimi”ni sağlayacak 
anahtarı elinde bulunduruyor. Enerji devrimi hede-
fine konutlar, ticari binalar ve sanayide sağlanacak 
büyük verimlilik artışı ve yenilenebilir enerji kay-
naklarının potansiyeli ile erişilebilir. Bu düşüncelerle 
ISH’daki Viessmann standı iki büyük bölüme ayrıl-
mıştı. Birincisi gerek yeni, gerekse de modernizas-
yon potansiyeli olan mevcut konutlardaki yüksek 
verimli sistemlerin sunumuydu. İkinci bölüm ise en-
düstriyel, ticari ve kamusal yapılar için sistem mü-
hendisliğine ayrılmıştı. 

Viessmann ısıtmadan elektrik enerjisine, soğutma-
dan buhar üretimine kadar tüm ihtiyaçlara karşı 
doğru çözümler sunuyor. Bu çözümler aynı zaman-
da ilk fizibilite çalışmalarından başlayarak biyogaz 
sistemleri, kojenerasyon üniteleri, jeotermal borula-
maları, enerji transfer istasyonlarının inşaası ve işle-
timi gibi gerekli tüm komponentlerin temin edildiği 
ve detaylı mühendislik hizmetlerinin sunulduğu böl-
gesel ısıtma şebekelerine ve biyo-enerji projelerinde 
uygulanabilmektedir.

Viessmann standının merkezinde ise her iki bölü-
mün ortasında “yenilik koridoru” bulunuyordu. Bu 
koridorda  Viessmann’ın vizyonu ve yenilikçi tekno-
lojiler ile enerji dönüşümünü daha yüksek verimlilik 
ve yenilenebilir enerji kaynakları ile nasıl ileri taşıdığı 
gösterildi.  

İklimin korunması ve sürdürülebilir enerji teminine 
doğru yöneliş, çağımızın en zorlu problemlerinden-
dir. Bu problemle başa çıkabilmenin temel yolu, ve-

rimlilik potansiyelinin kullanılması ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarından daha fazla yararlanılmasıdır. 
Bunun için özellikle mevcut binalarda uzun zaman-
dan beri gerekli olan ısıtma sistemi modernizasyon-
larının önünün açılması gereklidir. Halen, binaların 
yüzde 80’inde eski teknolojiye sahip ısıtma sistemle-
ri kullanılmakta ve enerji boşa harcanmaktadır.

GELECEĞE YÖNELİK GÜVENLİ ENERJİ TEMİNİ 

İÇİN YENİLİKLER:

Viessmann, iklimin korunması ve sürdürülebilir 
enerji teminine yöneliş konusundaki problemleri ele 
almakta ve bu problemlerle başa çıkmak adına yeni-
likçi ürünler sunarak kendisine düşen görevi yerine 
getiriyor. Gaz ve sıvı yakıt gibi sınırlı fosil kaynaklarını 
şimdiye kadar olduğundan daha tasarruflu kullana-
bilen yeni, yüksek verimli ısı üreticileri bu sene de bu 
ürünler arasında yer alıyor. Yeni yenilenebilir enerji 
sistemleri sayesinde, biyokütle, hava ile topraktan 
kazanılan ısı ve güneş enerjisi, müstakil evlerden 
bölgesel ısıtma sistemlerine, yeni binalardan mevcut 
binalara her alanda verimli kullanılabiliyor. Bunun da 
ötesinde ısı ve elektrik tedarik sistemlerinin oluştur-
duğu akıllı şebekelerin ve modern iletişim sistemle-
rinin kurulumuna imkân veren komponentler saye-
sinde verimlilik potansiyeli daha da artıyor. 

150 KW ‘A KADAR BASİT, HIZLI VE GÜVENLİ 

OTOMATİK HİDROLİK BALANSLAMA

Hidrolik balanslama için artık kablosuz bir sistemin 
temini mümkündür. Böylece bu optimizasyon ön-
lemi bütün radyatörlü ısıtma devreleri için 150 kW 
güce kadar tüm Viessmann ısı üreticileriyle birlikte 
çok kısa zamanda ve otomatik olarak gerçekleştiri-
lebilmektedir.

Bu yöntem TÜV Rheinland tarafından sertifikalan-
dırılmıştır. Hidrolik balanslamaya sahip olmayan sis-
temlere göre % 15’e kadar enerji tasarrufu yapılma-
sı mümkündür.  

YENİLİKÇİ GAZ ADSORPSİYONLU ISI POMPASI

İLE % 25 EK ENERJİ TASARRUFU 

Gaz adsopsiyonlu ısı pompası ile Viessmann yüksek 
verimli ısı tekniğine bir dönüm noktası getirmiştir. 
Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan ve zeolit adsorpsiyonlu 
ısı pompası kombinasyonu ücretsiz olan doğa ısısı-
nın da dahil edilmesi ile % 134 (alt ısıl değere göre) 
verimliliğe kadar ulaşır. Bu da yoğuşma tekniğine 
göre gaz tüketimini % 25’e kadar düşürür. 

2.700 KW GÜCE KADAR GAZ YAKITLI 

YOĞUŞMALI DUVAR TİPİ KASKAD SİSTEMLER

125 ve 150 kW ısıtma gücüne sahip yeni gaz yakıt-
lı yoğuşmalı duvar tipi cihazlar ve kaskad sistemler, 
özellikle ticari uygulamalar için uygundur. 18 kaza-
na kadar kaskad sistemler sıralı veya blok yerleştir-
me sayesinde küçük alanlarda bile kullanılabilirler – 
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özellikle çatı kazan daireleri için uygundurlar. 6 bara 
kadar işletme basıncı sayesinde sorunsuz bir şekilde 
yüksek binalarda kullanılabilirler.

MÜSTAKİL EVLERDEKİ ISI VE ELEKTRİK 

ÜRETİMİNİ SAĞLAYAN KOMPAKT 

MİKROKOJENERASYON SİSTEMİ

Kompakt mikrokojenerasyon sistemi entegre 175 
litrelik ısıtma suyu deposu sayesinde özellikle ısıtma 
sistemi modernizasyonunda kullanılabilir.  Çok az yer 
kaplar, binanın ısı ihtiyacını karşılar ve talep üzerine 
binanın kendi tüketimine yönelik elektrik üretimi de 
yapar. Böylece yıllık elektrik faturalarında anlamlı bir 
düşme kaydedilebilir. 

ÇİFT YANMA ODALI KAZANLAR İLE 58 

TON/SAATE KADAR BUHAR ÜRETİMİ

Çift yanma odalı kazanlar kendi türlerinde dünyadaki 
en büyük kazanlar olup, endüstriyel kullanıma uygun 
58 ton/saate kadar doymuş veya kızgın buhar üretir-
ler. 12 ayrı kapasite büyüklüğünde sunulan bu kazan-
lar tek elden anahtar teslim verilen sistemlerin kalbini 
oluşturmaktadır. 

HİBRİT SİSTEM – ISI POMPASI VE YOĞUŞMALI

KAZANDAN OLUŞAN KOMPAKT CİHAZ

Kompakt cihaz gövdesi 2 adet ısı üreticisini ve en-
tegre 130 litrelik kullanma suyu depo boylerini içer-
mektedir. Isı pompası temel ısı yükünü ücretsiz çevre 
havasının ısısından karşılamakta, gaz yakıtlı yoğuş-
malı cihaz da pik yüklerde ihtiyaca göre devreye 
girmektedir. Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazanın devreye 
girme noktasını ayarlayan yenilikçi adaptasyon siste-
mi sayesinde her iki ısı üreticisi de verimli bir şekilde 
birlikte çalışabilmektedir.

BUZ DEPOSU – DİKEY SONDAJ VEYA YATAY 

SERMEYE GÖRE DAHA VERİMLİ BİR ALTERNATİF

Buz deposu her büyüklükteki binanın güvenilir, eko-
nomik ve çevre dostu ısı kaynağıdır. Bu sistemde buz 
deposunun donması sırasında açığa çıkan kristalizas-
yon ısısı da kullanılmaktadır. Yazın bu sayede binalar 
düşük maliyetle soğutulabilir. 

YENİ BİNALAR VE MODERNİZASYON İÇİN 

KONTROLLÜ KONUT HAVALANDIRMASI

Yeni havalandırma sistemleri % 95’e kadar ısı geri 
kazanımını sağlar. Bu da havalandırma kaybını mini-
muma düşürüp, ısınma giderlerinde tasarruf sağlar. 
Merkezi olmayan sistem yapısı sayesinde moderni-
zasyon esnasında tek tek mekanlara dahi montajı 
yapılabilir. Sadece bir elektrik bağlantısı yeterli olup, 
hava kanallarına gerek yoktur.   

KONFORLU SICAK SU ELDE ETMEK İÇİN UYGUN

FİYATLI GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ: 

250 litre boylere ve bun auygun 2 adet güneş kolek-
törüne sahip bu sistem ile yeni veya modernize edilen 
müstakil evlerde konforlu sıcak su elde edilmektedir. 
Tüm solar aksesuarları boylere monte edilmiştir, sa-
dece kolektörlerin montajı yapılmalıdır. Bu şekilde 
sistemin montajı kısa sürede tamamlanabilmektedir.

EV OTOMASYON SİSTEMİ VERİMLİLİĞİ, 

GÜVENLİĞİ VE KONFORU ARTIRIR:

Kablosuz ev otomasyon sistemi ısıtma sistemini, ay-
dınlatmayı ve elektrikli ev aletlerini akıllı bir şebekeye 
entegre etmekte, bunların merkezi olarak veya akıllı 
telefonlar üzerinden kullanımına imkan vermektedir. 
Kablosuz komponent teknolojisi sayesinde daha son-
ra sisteme ilaveler kolayca yapılabilmektedir. 

TÜM VİESSMANN UYGULAMALARINA ERİŞİM 

SAĞLAYAN VİESSMANN TOOLBOX UYGULAMASI: 

Akıllı telefonlardaki tüm Viessmann uygulamaları-
na erişim sağlayan Viessmann Toolbox uygulaması 
kullanıcının tüm online işlemlerini kolayca yapmasını 
sağlar. Tüm uygulamalardaki tek tip ekran görüntüsü 
ve yalın yönlendirmeler kullanımı özellikle konforlu 
hale getirir. 

VERİMLİ UYGULAMALAR İÇİN EKSİKSİZ 

ÜRÜN GAMI: 

Tüm bu yenilikler ile Viessmann eksiksiz ürün progra-
mını tamamlamaktadır. Bu şekilde Viessmann şirket-
ler grubu tüm enerji kaynakları ve kullanım alanlarına 
yönelik verimli enerji sistemleri sunmaktadır. Müstakil 
evler ve apartmanlardan ticari ve endüstriyel kuruluş-
lara, kamu binalarından bölgesel ısıtma sistemlerine 
kadar aşağıdaki teknolojileri sunmaktadır.

-Saatte 120 MW veya 120 ton buhar kapasiteli, yo-
ğuşmalı sistemlerde 1,9 ila 6.000 kW güç aralığında 
gaz ve sıvı yakıtlı kazanlar,
- 50 MW elektrik gücüne kadar kojenerasyon sistem-
leri,
- 4 kW ila 50 MW kapasite aralığında her tür odun 
kaynaklı yakıtı yakabilen biyokütle kazanları,
-20 MW kapasiteye kadar biyogaz üretim sistemleri,
- 2 MW ‘a kadar soğutma ve ısıtma yapabilen ısı 
pompaları,
-Ticari ve endüstriyel uygulamalar için soğutma tek-
niği ürünleri ve sıcaklık kontrollü odalar,
- Kullanma sıcak suyu, mahal ısıtması desteği, proses 
ısısı ve soğutma amaçlı termik solar sistemler ve foto-
voltaik  sistemler.

Ayrıca tüm sistem tekniği elemanları, örneğin; yakıt 
depoları, boylerler, ısıtma suyu depoları, kontrol pa-
nelleri, veri iletişimi sistemleri ile radyatörler ve yer-
den ısıtma sistemleri de eksiksiz ürün programına 
dahildir. Birbirleriyle uyumlu tüm bu komponentler 
Viessmann tarafından tek elden sunulmaktadır.





kültür - sanat
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E
Vodafone Istanbul Calling, Vodafone’nun ana sponsorluk 
ve Garanti Bankası’nın resmi sponsorluk desteğiyle üç aya 
yayılan, İstanbul’un en uzun soluklu şehir festivali olmaya 
hazırlanıyor. Farklı müzik türlerindeki birçok dünya starının 
şehrin farklı bölgelerindeki mekanlarda sahne alacakla-
rı konserler, festivaller ve partilerle bu sene İstanbul’un ve 
Türkiye’nin kültür-sanat gündemine oturacak; Vodafone 
İstanbul Calling’in görkemli programını takip etmek için 
www.istanbulcalling.com’u takipte kalın!

İlk single’ı “Tik Tok” ile çok hızlı bir çıkış yakalayan 1987 
Los Angeles doğumlu enerjik ve çılgın pop yıldızı, söz yazarı 
sanatçı Kesha (Kesha Rose Sebert), 4 yaşında Nashville’e 
taşındı. Müzik kariyerini başlatmak için, liseyi bitirmeden 
önce Los Angeles’a geri dönen Kesha; Kelly Clarkson’ın 
“Since U Been Gone” şarkısının ortak yazar ve yapımcılığını 
yapan Dr. Luke ile kontağa geçti ve ünlü yapımcıyı demo-
suyla etkilemeyi başardı.
Kesha için en büyük dönüm noktası 2009‘da Flo Rida’nın 
Dr. Luke tarafından yapılan “Right Round” (Hot 100’ta 1 
numara) şarkısına vokal olarak eşlik etmesidir.2009 yılının 
sonlarında yayımlanan ilk single’ı “Tik Tok” 11 ülkede 1 nu-
maraya ulaştı. İlk albümü Animal Ocak 2010’da yayımlan-
dı ve Amerika, Kanada ve Yunanistan’da müzik listelerine 
bir numaradan giriş yaptı. Eylül 2010 tarihine kadar Kes-
ha toplamda 2 milyon albüm sattı ve bu albümlerden üç 
single’ı listelerde ilk 10’da kalmayı uzun süre başardı. Kes-
ha, “garbage-chic” olarak adlandırdığı farklı tarzıyla genç 
hayranlarını peşinden sürüklemeyi başarıyor.

Bilet Fiyatları:

Sahne Önü Ayakta - 250.00 TL
Vodafone Saha İçi Ayakta - 110.00 TL

Yer: Parkorman Büyükdere Cad. 34398 MASLAK / İstanbul 

Tarih: 21 Temmuz 2013 Pazar 17:00
Bilet Satış Yerleri: biletix

Soul ve R&B’de kendi neslinin en iyi söz 

yazarı ve şarkıcılarından, kazandığı 9 

Grammy’nin yanı sıra konserleriyle göz 

dolduran John Legend, yalnızca müzis-

yenliğiyle değil, aktivizmiyle de tanınan 

bir müzisyen.

“Ordinary People,” “Save Room,” 

“Everybody Knows,” “Used to Love U” 

gibi birçok hit şarkıya hayat veren ve 

2009 yılında Time dergisinin “Dünyaya 

Yön Veren 100 Kişi” listesinde yer alan 

Legend, yeni albümünün dünya turnesi 

kapsamında İstanbul’da.

Bilet Fiyatları:

1. Kategori - 225.00 TL

2. Kategori - 134.00 TL

3. Kategori - 101.00 TL

4. Kategori - 78.50 TL

5. Kategori - 56.50 TL

6. Kategori - 45.00 TL Öğrenci

Yer: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava 

Sahnesi Taşkışla Cad. HARBİYE / İstanbul 

Tarih: 29 Temmuz 2013 Pazartesi 21:30

Bilet Satış Yerleri: biletix
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S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi yeni sergisiyle Oryantalizmin 

1001 yüzünü mercek altına alıyor. Sanatseverlerin ziyare-

tine açılan sergi, 19. yüzyıl Oryantalizmine odaklanırken, 

“Oryantalizm” terimi-

nin kaynağına inerek bi-

lim dünyasından arkeo-

lojiye, mimariden dünya 

sergilerine, fotoğraftan 

modaya uzanan pek 

çok konudaki etkilerine 

ışık tutuyor. Sergide, 19. 

yüzyıl başında gerçekle-

şen arkeolojik kazılar, dünya sergileri görüntüleri, değerli 

kitaplar, Avrupa’daki Oryantalist mimarinin Osmanlı İmpa-

ratorluğu’ndaki uygulamaları, Oryantalist tarzda iç mekan 

tasarımları, sahne dekoru 

ve moda, stüdyo fotoğraf-

ları ve 19. yüzyıl ile baş-

layan Doğu’ya seyahatin 

değişik aşamaları, obje ve 

örneklerle sunuluyor.

Merkezinde, Oryantaliz-

min her zaman eş anlamlı 

kullanıla geldiği Oryan-

talist heykel ve tabloların 

yer aldığı “Oryantaliz-

min 1001 Yüzü” sergisi, Çift-
çi Towers sponsorluğunda, 
Teknosa’nın teknoloji ve The 
Grand Tarabya’nın konaklama 
desteğiyle gerçekleştiriliyor.
Oryantalizme, Napoléon 
Bonaparte’ın 1798’deki Mısır 
seferi sonrasında Avrupa’da 
Doğu’ya ilgi ve merakın arttığı 
bir dönem çerçevesinde çok 
yönlü bir bakış açısıyla yaklaşan 
“Oryantalizmin 1001 Yüzü” 
sergisi, aynı zamanda Batı ile Doğu arasındaki etkileşimleri 
ve Edward Said’in 1978’de yayınladığı Orientalism kitabı 
ile başlayan yoğun tartışmaları da dikkate alıyor. Akademik 
bir kadro ile konularının önde gelen uzmanlarının oluştur-
duğu bilimsel danışma komitesinin desteğiyle hazırlanan 
sergi, bu sayede Oryantalizm kavramını, sadece Batılı mer-
kez tarafından kontrol edilen tek taraflı bir söylem olmak-
tan çıkarıp, farklı alanlara yansımaları ve etkileri ile geniş 
bir yelpazede ele alıyor.

Yer: S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi
Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan
T: 0212 277 22 00 

Tarih: 11 Ağustos 2013’ kadar gezilebir.
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Osmanlı, erken dönemlerinden itibaren Avrupa devletleriyle 

yoğun ilişkiler kurmuş, Batılılar için kimi zaman korkuyla ka-

rışık bir merakla yanıbaşlarındaki bu büyük askeri gücün ve 

siyasi otoritenin kaynağı olan devleti daha yakından tanıma 

ve anlama çabası politik bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. 

Farklı kültürlerin bu karşılaşması kuşkusuz en kalıcı ürünleri-

ni sanat alanında vermiştir.

Savaş, ittifak arayışları, ticaretin geliştirilmesi ve statü çatış-

maları yaşanan yoğun diplomatik trafiğin en önemli neden-

leridir. Geniş bir coğrafyaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu 

özellikle 19. yüzyıla kadar diğer ülkelere gönderdiğinden 

daha fazla elçiyi kabul etmiş, gelen elçileri kendine özgü 

gelenekler uyarınca ağırlamıştır. Batılı elçiler Osmanlı’nın 

İstanbul başta olmak üzere kentlerini, toplumsal yapısını, 

geleneklerini, idari ve askeri yapısını belgeleme ihtiyacıyla 

hareket etmiş; geri dönerken hazırladıkları raporların yanısı-

ra, yanlarında götürdükleri hediyelerin ve resimlerin tanıklı-

ğından da yararlanmışlardır. Bu amaçla çoğu zaman aslına 

sadık görsel belgeler oldukları varsayılan resimler, saygınlı-

ğın ve toplumsal konumun en açık ifadeleri olmuş, kitlelere 

de hitap edebilme potansiyelleri açısından özel bir yere ve 

anlama sahip olmuşlardır. Elçilerin Doğu’ya giderken mai-

yetlerine aldıkları res-
samlara ya da burada 
karşılaştıkları sanat-
çılara sipariş vererek 
yaptırdıkları eserler 
Avrupa şatolarının 
duvarlarını süsleyen 
koleksiyonlara, gra-
vürlü kitaplara dö-
nüşmüş; başka sanatçıların eserlerine de kaynaklık ederek 
Osmanlı dünyasına ilişkin geniş bir görsel dağarcığın oluş-
masını sağlamıştır. Avrupa ülkelerine gönderilen Osmanlı 
elçileri de dönemin önde gelen Avrupalı ressamlarının fırça-
sından çıkan anıtsal portrelere konu olmuş, bu önemli ziya-
retin anısı yaşatılmıştır.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan 
yapılan bu seçki bizleri sanatın rehberliğinde diplomasi ta-
rihinin dolambaçlı yollarında gezdirirken ilgi çekici kişilik-
lerle tanıştırıyor. Elçiler ve ressamlar, resimlerin sessiz ama 
bir o kadar da zengin ve renkli diliyle bizlerle konuşmaya; 
raporlarını, mektuplarını sunmaya, kendi çağlarını, dünya 
görüşlerini, gezip gördüklerini, katıldıkları törenleri anlat-
maya devam ediyorlar. Onların bu olağanüstü öykülerini 
dinlerken kaybolmuş bir çağın güzellikleri kadar görkemine 
de kapılmamak elde değil...

Yer: Meşrutiyet Caddesi No.65
34443 Tepebaşı - Beyoğlu - İstanbul
Tel: 0212 334 99 00
Web: peramuzesi.org.tr 
Tarih: 31 Aralık 2014’ kadar gezilebilir.

Konusunda, dünyadaki önemli koleksi-

yonlardan biri olan ve on binden fazla 

objeden oluşan Anadolu Ağırlık ve Ölçü-

leri Koleksiyonu, klasik öncesi çağlardan 

günümüze Anadolu’da kullanılagelmiş 

başlıca ağırlık ve ölçü aletlerini, arazi 

ölçümünden her türlü alışverişe, mimari-

den kuyumculuğa, denizcilikten eczacılı-

ğa kadar çeşitli alanlardan her türlü ağır-

lık, uzunluk, hacim ölçüsünü bünyesinde 

barındıran ve bununla, gerek dönemler 

ve kültürlerarası sistem ilişkilerinin, ge-

rekse dönüşümlerin ve sürekliliklerin iz-

lenmesine olanak veren, çok değerli bir 

bilimsel kaynak niteliği taşımaktadır.

Koleksiyondan hazırlanan geniş bir seç-

ki, kronolojik bir düzenleme içinde su-

nulmuş ve Anadolu kültür tarihinin bu 
heyecan verici ilgi alanına yeni ışıklar 
tutulmasına özellikle çaba gösterilmiştir.

Yer: Meşrutiyet Caddesi No.65
34443 Tepebaşı - Beyoğlu - İstanbul
Tel: 0212 334 99 00
Web: peramuzesi.org.tr 
Tarih: 31 Aralık 2014’ kadar gezilebilir.
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Yazan: Tolga KÖSEOĞLU
Yönetmen: Hakan PİŞKİN
Oyuncular: Engin ALPATEŞ, Kadir ÇERMİK, Emel ELEVLİ, 
Sevil AKEL
Müzik: Erdal ŞAHİN
Dekor Kostüm Tasarım: Günsü ENGİN
Reji Asistanı: Necip Siret ÖZER

Bir sosyal sorumluluk projesinin gereği olarak televizyona çıka-
caklardı.İkisi de farklı kesimleri temsil eden iki farklı kimlikti birisi 
devletin o  koruyucu zırhını üstüne kuşanmış, digeri ise sadece 
ideallerini ve müzigini yüregine kalkan yapmıştı ...Nedenini bi-
lemedikleri bir huzursuzluk içerisindeydiler.Yardım için başarılı 
bir psikıyatriste başvurdular.Biri Polıs diğeri protest bir Şarkıcıy-
dı.Yıllar sonra bir araya gelmişler geçmişte yaşananların izlerini 
silmeye karar vermişlerdi.Şimdi dönem yüzleşme dönemiydi.
Geleceğin karabasınından kurtulabilmek için geçmişin karanlık 
yüzüne ışık tutma zamanıydı.Seansta tüm yaşananlar bir bir 
gün yüzüne çıkarken bugünki  kaygılar,korkular,çelişkiler ve ni-
yetler de açığa çıkmaya başladı.Bir gazete haberinden,gerçek 
bir olaydan yola çıkarak yazılmıs olan oyun,bir yandan yüzleş-
menin ölçütlerini tartışırken,bır yandan da enteresan bir ikili-
nıin alışılmadık ilişkisiyle bazen komik bazen de dramatik bır 
yolculuk yaptırıyor izleyiciye.

Tarih: 05-12-19-26 Temmuz / 02-09-16-23-30 Ağustos 2013
Yer: Ti Performans / İstanbul
Katip Çelebi Mah. Tel Sk. No:4/2 Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 251 02 73
Web: www.tiperformans.com

S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi’nde, “Geç-
mişten Günümüze Yelpaze” sergisi 
Mayıs ayı sonunda açıldı. Artam Antik 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan 

Artam’ın ta-

rihleri 1720 

ile 1900 yıl-

ları arasında 

değişen, gü-

nümüzde en-

der bulunan 

yaklaşık 120 

yelpazeden 

oluşan özel 

koleksiyonu-

nun yanı sıra giyim tarihinin en ilginç 

aksesuarlarından biri olarak yelpazenin 

önemini yansıtan yağlıboya tablolar 

sanatseverlerin ilgisine sunuluyor. Dö-

nemin ope-

ra kültürünü 

yansıtan, ope-

ra dürbünleri 

de altın, por-

selen ve mine 

işçiliğinin zarif örnekleri olarak sergi-
deki yerini alıyor. Yelpazenin tarih bo-
yunca modada, seremonilerde ve hat-
ta savaşlardaki önemini gözler önüne 
seren sergi, 25 Ağustos’a kadar devam 
edecek.

Yer: S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi
Sakıp Sabancı Cad. No:42 Emirgan
T: 0212 277 22 00
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SPIROU & LE MARSUPILAMI

İstanbul Fransız Kültür Merkezi, 3. İstanbulles Çizgi Roman 

Festivali çerçevesinde, bu yıl ev sahipliği yaptığı sergide ünlü 

SPIROU karakterinin 75. Yaşını kutluyor. Ziyaretçiler, farklı çi-

zerlerin hünerli ellerinde yıllar içinde bir efsaneye dönüşen 

bu çizgi karakterin tarihine 

tanıklık edecek. Sergide aynı 

zamanda yan karakterlerden 

Le Marsupilami çizimleri de 

yer alacak.

Rob-Vel tarafından yaratı-

lan ve 75 yıl boyunca farklı 

çizerler tarafından çizilen 

Spirou’nun baş kahramanı, 

Moustic Oteli’nin karşılama 

görevlisidir. Spirou’ya daha 

sonra Spip adlı bir sincap ile 

Jijé tarafından yaratılan ve 

Spirou’nun maceralarında 

yanından ayrılmayan arka-

daşı Fantasio katılır.

Döneminin en yetenekli çizeri kabul edilen dahi André Fran-

quin, ana çizgi diziyle paralel maceralar yaşayan Marsupi-

lami karakterini 1952 yılında yaratır. Karakterin çok çabuk 

benimsenmesi ile Franquin onu 1990 yılında o zamandan 

beri çizerliğini yapan Batem’in ellerine teslim etti. Çok sayıda 

çizgi film uyarlaması yapılan Marsupilami 2012 yılında Alain 

Chabat’nın yönetmenliğini yaptığı Live isimli film ile izleyici-

lerin karşısındaydı. Sadece Fransa’da 5.5 milyon izleyici ile 

film büyük başarı elde etti.

Spirou dizisi Türkiye’de Tudem Yayınları, Le Marsupilami ise 

2013 yılından beri Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanı-

yor. 

Yer: İstanbul Fransız Kültür Merkezi

İstiklal Cad. N :4 Taksim

T: 0212 393 81 11

Tarih: 31 Ağustos 2013’e kadar gezilebilir.

27 Ekim 2013 tarihine kadar gezilebi-
lecek olan, Türkiye’de güncel fotoğra-
fa odaklanan “Yakın Menzil” sergisine 
İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi ev 
sahipliği yapıyor. Sergi, kişisel bir belge-
leme fikrinin etrafında, İstanbul Modern 
Fotoğraf Danışma Kurulu tarafından 
seçilmiş 18 sanatçıyı bir araya getiriyor. 
Basılı fotoğrafla sınırlı kalmaksızın, video 
ve enstalasyon gibi farklı sunumlar ba-
rındıran sergide, tekil çalışmalar bir yer-
leştirmeye dönüşerek, kendi bütünlüğü 
içerisinde yeni anlamlar kazanıyor.

“Yakın Menzil” kişisel ve olağanın sıra 
dışı bir kaydı. Sanatçının, fotoğraf çek-
mek için uzakları keşfetmek yerine kendi 
yaşantısına ve temas ettiği durumlara 
odaklandığı bir sergi.  Belgesel fotoğrafın 
tarafsız olma iddiasından ve kurgulanmış 
sahnelerden uzak, bireysel anlatının izi-
ni süren çalışmalarda, sanatçının yaşa-
mı, yakın çevresi, anıları, özenle tutulan 

bir günlük gibi fotoğrafla şekil buluyor. 

İmajlar farklı yorumlara kapı aralayarak, 

anlamını dayatan otoriter bir sesi değil, 

taşıdıkları belirsizliğin gücünü kullanı-

yor. Gündelik hayatın detayları arasında 

sıradan olanın cazibesi beliriyor,  tanıdık 

gelen bu görüntüler başkalarının hikaye-

lerinde yeniden şekilleniyor.

Sanatçılar: Özgür Atlagan, Fatma Belkıs, 

Dilan Bozyel, Yusuf Darıyerli, Cemil Batur 

Gökçeer, Ege Kanar, Korhan Karaoysal, 

Metehan Özcan, Civan Özkanoğlu, Emir 

Özşahin, Muhitin Eren Sulamacı, Özlem 

Şimşek, Sinan Tuncay, Gözde Türkkan, 

Devin Yalkın, Begüm Yamanlar, Sarp Ke-

rem Yavuz, Cemre Yeşil

Fotoğraf Bölümü Yöneticisi: Sena Çakır-

kaya

Fotoğraf Danışma Kurulu: Merih Ako-

ğul, Orhan Cem Çetin, Murat Germen, 

Sıtkı Kösemen

Yer: İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad. Liman İşletmeleri 

Sahası Antrepo No: 4, 

34433 Karaköy - İSTANBUL

T: +90 212 334 7300 

Gözde Türkkan

Tuhaf ve Güzel, 2000

Sinan Tuncay

Annem Evde Yok, 2013
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Akdeniz’in ortasında kendimizi suya bırakıverdik. Hiçbir yönde karanın 
görünmediği bir yerdeydik, su da yüzmek için inanılmaz güzeldi, tekne 
akıntı ile ilerlerken biz de arkasından yüzerek onu yakalamaya çalıștık.

İSPANYA / İBİZA-MAYORKA-MİNORKA

Dublin’den ayrıldığımızdan yaklaşık 35 gün sonra 04 

Ağustos Cumartesi günü yeniden Mira ile İbiza’da 

buluştum. İbiza liman içi marina geceliğine 560 Euro 

isteyince Kaptan Bryan adanın doğu tarafında bir 

koyda demirlermiş alargada beklemedeydi. Marina 

günlük bağlama bedelleri güneye indikçe giderek 

artıyor. Norveç’te ortalama elektrik dâhil 25-30 Euro 

öderken bu rakam İskoçya’da 40-50 Euro, İrlanda 

ve İngiltere ve Portekiz’de 50-60 Euro, İspanya ve 

Fransa’da ise 100-600 Euro arasında değişiyor. Do-

layısıyla Marina’da gecelemek ve yemek derken her 

gece cebe dokunan bedelleri ödememek için sade-

ce bu bölgede ancak ihtiyaç durumunda marinalara 

bağlandık.

İbiza Sardunya arası seyrimizde bize eşlik etmek 

üzere sevgili Orhan Turan ile birlikte sabah 05.50’de 

İstanbul’dan başlayan yolculuğumuz akşam 

17.30’da yaklaşık 45 dakika gecikme ile İbiza’da 

sona erdi. Havaalanından aldığımız taksi 15 dakika 

sonra bizi teknemizle buluşacağımız adanın güne-

yinde şehir merkezine yürüyüş mesafesindeki Mari-

time Otel’in koyuna getirmişti bile. 

Tekneye yeniden kavuşma heyecanı ve kısa bir soh-

bet sonrası eşyalarımızı kameralarımıza yerleştirdik-

ten sonra şehir merkezine aksam yemeği ve keşif 

Yazı ve fotoğraflar: Recep Yıldız
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türü için indik. Kıyıdaki sıra restoranlardan birinde 

aksam yemeğinde şarap eşliğinde balık yedik. 

EĞLENCE DÜNYASININ ÖNEMLİ MERKEZİ İBİZA

İbiza; Akdeniz’deki Balear Adaları’nda bulunan ve İs-

panya yönetiminde olan bir adadır. Balear Adaları Özerk 

Topluluğu İspanya’ya bağlı beş büyük ve onları çevre-

leyen birkaç küçük adadan oluşan bir özerk bölgedir. 

Bölgeyi oluşturan adalardan büyük olan beş tanesi Ma-

yorka, Minorka, İbiza, Cabrera ve Formentera’dır.

Her ne kadar Balear Adaları’nın en büyüğü Mallorca 

olsa da; İbiza son 30 yıldır gerek turizmin, gerekse de 

eğlence dünyasının Avrupa’daki önemli bir merkezi 

olmuştur. İbiza adası; daha çok yaz partileri ve Dün-

yaca ünlü gece kulüpleri ile tanınır. 

Şehir kalabalık, marinalar kocaman motor yatlarla 

ağzına kadar dolu. Bize fazla sıcak ve nemli, gürül-

tülü geldi. Biraz şehir turu, biraz aylak aylak dolaşma 

sonrası uzun sure taksi arama gayretlerimiz boşa çı-

kınca zorunlu olarak yarım saat yürüyerek botumuzu 

kıyıya kuma çekip bıraktığımız yere gittik ve teknemi-

ze döndük. 

Gece yarısı sokaklarda bikinili kızları olsa da, her kafe 

ve bardan müzik sesleri yükselse de İbiza benim için 

biraz hayal kırıklığı oldu. Kafamda sosyetenin tatil 
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adası diye iz bırakmış İbiza eskimiş yapıları, sıradan 

denizi ve yerli/yabancı turistleri ile dolu sokakları ka-

famızdaki imaj ile örtüşmedi. Kalabalığı ve aşırı nem 

ile birleşen sıcağı da fazla gelince daha uzatmadan 

ayrılmaya karar verdik.

Ertesi sabahta Kahvaltı sonrası 70 mil mesafedeki 

Mayorka’ya gitmek üzere İbiza’dan ayrıldık. 

AKŞAMA DOĞRU PALMA KOYU 

Kuzeydeki seyirlerimizde lahana gibi kat kat giyin-

diğimiz soğuk havalardan sonra Akdeniz’de şort-

tişört rahatlığı harika tabii, hatta sıcaktan şikâyetler 

her an başlayabilir.

Aslında programımız Cabrera’ya gitmekti ama ada-

ların koruma altında olması ve tekne ile gidebilmek 

için bile 3-4 gün önceden izin alınması için başvuru 

zorunluluğu planımızı bozdu.

Nisan 1991 yılında Milli Park ilan edilmiştir. Cabrera 

Milli Parkı idaresi bu tarihten itibaren Palma de Mal-

lorca belediyesi tarafından yapılmaktadır.

Mayorka adasının güney batısındaki Palma koyuna 

akşama doğru vardık ve bir kaç marinanın bir arada 

olduğu koyda oldukça bakımlı ve büyük olan RCNP-

Real Club Nautico de Palma Marinasına bağlandık. 

Buralarda bağlama ücretleri oldukça pahalı, elektrik 

ve su ile birlikte 203 Euro/gece ödedik.

Akşam yemeği için kıyı restoranları arasından Hard 

Rack Mayorka muhteşem bahçesi ile bize cazip gel-

di. Deniz ürünü yemekleri de şarap eşliğinde iyiydi, 

sonrası yürüyerek marinaya döndük. 

05 ağustos sabahı market alışverişimiz ve biten 

mutfak gaz tüpümüzün değişimi ve öğlen yemeği 

sonrası Bahia De Palma’dan güneydoğu yönünde 

ayrıldık. 

CALA D’OR KOYUNDA KENDİMİZİ LACİVERT 

SULARA BIRAKTIK

Suların rengi Akdeniz laciverdi bizi çağırınca biz de 

hem yüzmek hem de gecelemek için harika görü-

nümlü Porto Petro koyunu seçtik ama bütün tonoz-

lar ve koyun içi alargada olan teknelerle dolmuştu. 

Yer bulamayınca 2 mil daha kuzeydeki biraz daha 

küçük olan Cala D’or koyuna gidip demir atıp kıç-

tankara bağlandık ve kendimizi lacivert sulara bırak-

tık. Su beklediğimizden daha soğuktu ama oldukça 

dinlendirici oldu, rahatladık. Aksam yemeği ve ar-

dından gökyüzü ve yıldızlar sohbeti sonrası rahat bir 

gece geçirdik. 

PORTO CRİSTO KOYUNDA MOLA

Sabah kahvaltısı sonrası tekrar pruvamızı kuzey 

doğuya çevirip yola devam ettik. Hava kuzey do-

ğudan esen 30-35 mil rüzgârla birlikte kafadan 

gelen kaba dalgalarla yelken/motor boğuştuktan 

sonra öğlen yemeği için Porto Cristo koyunda mola 

sonrası aksama Port D’Alcudia’da Alcudiamar Ma-

rinasına bağlandık. Aksam yemeği için kaptanımız 

Bryan’ in önceki tecrübelerinden kalan Bodega 

D’es Port restoranına gittik. Bilinen oldukça eski bir 

restoran olan Bodega‘da keyifli bir aksam yemeği 

yedik. 2 kişilik karışık kabuklularından oluşan ak-
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sam yemeğimiz muhteşemdi ve şarap ta keyfimizi 

artırdı. 

Kocaman bir şehir turu yürüyüşü ve kahve molası 

sonrası teknemizde geceledik ve dışarıda yaptığımız 

kahvaltı sonrasında 30 mil mesafedeki Menorca’ya 

gitmek üzere palamarlarımızı çözdük. 

08 AĞUSTOS SANTA GALDENA 

08 Ağustos, Menorca’nin güney batısındaki bir nehir 

boyunca kurulmuş olan Santa Galdena kasabası nehir 

deltasında alargada alanında demirledik. Çünkü biz 

varmadan 1,5 saat önce içerideki marina dolmuştu.

Yüzmek için ideal bir yerdi ve harika suya kendi-

mizi attık ve doyasıya yüzdük. Bu arada Mira’ya 

Southampton’da ilave ettirdiğimiz WiFi güçlendirici 

işe yarıyor ve çevredeki sayısız kablosuz internet şif-

resizlerinden en güçlü sinyali seçerek bağlanıyor ve 

teknede bize servis sağlıyor. Hal böyle olunca da ma-

illerimiz vs. derken iş yine ön plana çıkıyor haliyle.

Botla indiğimiz bu şirin kasabada yarım saat tur 

sonrası seçtiğimiz canlı müzik olan bir yerde de yer 

bulamama hayal kırıklığı sonrası nihayet kıyıdaki bir 

restoranda yer bulabildik. 

İnsanlar gecenin 11’inde halen restoranlar önünde 

kuyrukta bekliyorlardı, oldukça kaliteli bir kalabalık 

vardı. Gece yarısı açılmak üzere olan diskolara baka 

baka teknemize döndük.

ADİOS İSPANYA 

09 Ağustos sabahı kendimizi denize attıktan sonra 

teknede yaptığımız kahvaltı sonrası bir başka ülke-

ye yelken açmak üzere yeniden yollara koyulduk. Bu 

defa pruvamızda 240 mil mesafedeki Sardunya adası 

var. İspanya’ya adios deyip yeniden yollara düştük, 

yaklaşık 1 gun ve 4 saatlik yolumuz var. Hava sakin ve 

son derece durgun, ilk birkaç saat yelken seyri sonrası 

trişkadan rüzgâra karşı motorla yol alıyoruz. Zaman 

zaman çevremizde yunusların dansını izliyoruz ama 

nedense bu defa bize ilgi göstermiyorlar.

AKDENİZ, YILDIZLAR VE BİZ

Akşam 20.00’de motoru boşa aldık ve bir sure son-

ra da geri manevra ile durduk. Yaklaşık yolun orta-

sındayız,  denizin sakinliği ve rengi o kadar çekici idi 

ki Orhan ile birlikte Akdeniz’in ortasında kendimizi 

suya bırakıverdik. Hiçbir yönde karanın görünmediği 

bir yerdeydik, su da yüzmek için inanılmaz güzeldi, 

tekne akıntı ile ilerlerken biz de arkasından yüzerek 

onu yakalamaya çalıştık.

Harika bir günbatımı izledik. Renkler son derece par-

lak ve pırıltılı olan bu anı ölümsüzleştirdik.

Aksam yemeği sonrası gökyüzü adeta yıldız panayırı-

na dönüştü, ay yoktu ve gece zifiri karanlıkta sadece 

kafadan gelen su hışırtıları ile yol alıyoruz.

SARDUNYA’DAN CALA’YA 

Gece yarısından sonra saat 01.00’de pruvamızda bir 

kızıllık görünmeye ve giderek büyümeye başladı ve 

bir sure sonra da kızıl bir renkte hilal seklinde ay gö-

ründü. Biraz yükselince de su üzerinde yankıları ile 

yolumuzu aydınlatmaya başladı. Öncesi karanlık ge-

cede “star walks” ile yıldızları seyretme zevkini tat-

mış sonrasında da ayın şavkı ile gece sessizliğinde za-

manla büyüyen dalgalara karşı seyir yaptık. Telsizde 

karşılıklı anlamsız konuşmalar sabaha kadar devam 

etti, zaman zaman da kadın sesi duyuldu. Gece 16. 

Kanaldan şarkı dinletenler de oldu. Yani sesini duyur-

mak isteyen herkes 16. Kanalı sonuna kadar kullandı, 

bizim sularımızda olduğu gibi. İtalyanlar, Yunanlılara 

birlikte bize en yakın olan toplum.

Saat şu anda 01.50, diğerleri uyuyor, ben 11.00-02.00 

nöbetindeyim. Sardunya’nın kuzey batı ucu Cala ‘ya 

89 mil yolumuz var ve navigasyonumuz da 10 saat 35 

dakika diyor. Sonrasında gün doğuşunu izleyebilmek 

için gönüllü 05.00-08.00 nöbetini de üstlendim. Gece 

seyrini seviyorum, bildiğim bütün türkülerimizi bağıra 

çağıra söyledim. Gün doğusunda da -yandaki resim 

05.52- güzel fotoğraflar çektim ve nöbetim sonrası 

kamarama çekilip 12.00 ye kadar uyudum.
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