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Başkan'dan
Değerli Üyelerimiz,

Her şeyden önce, umuyorum ki önceki aylardan daha farklı bir sürece gireceğimiz
bir dönemin başındayız. Kaybettiğimiz onlarca asker, polis ve vatandaşımız ile zor
günler geçiren ülkemiz, seçimde verdiği karar ile en kısa zamanda yaralarını sarıp
tekrar hızlı büyüme ve istikrar dönemine girmelidir. İş camiası olarak ticaret
hayatımıza sayısız olumsuz etki eden son 5 aydan sonra, birlik içinde daha güzel
günler görmeyi hayal ediyoruz. Sonunda bir hükümetin kurulacak olması bile
moralleri yükseltip, motivasyonumuzu işlerimize yönlendirmeye yetecektir.
Hepimize önce sağlık sonra da bol kazançlı bir dönem dilerim.
Yine, yeni bir sayı ile karşınızdayız. Büyük bir heyecanla yoğun takibini
gerçekleştirdiğimiz laboratuvar inşaatımız devam etmektedir. Güncel durumda,
prefabrik işleri %90 seviyesinde bitmiş belki de sizlerin bu yazıyı okuduğu tarihte tamamen bitmiş olacaktır ve
sırası gelen işlere yoğunlaşma başlamış olacaktır. İnşaat devam ederken, test makina ekipman ihale
hazırlıkları devam etmektedir. Bu süreç hakkında bilgi almak isteyen ISKAV'ın değerli Yönetim Kurulu Üyeleri
Vural EROĞLU ve Prof. Dr. Hasan HEPERKAN bizleri ziyaret etmiş, faaliyetlerimiz hakkında kendilerine
bilgiler sunulmuş ve laboratuvar inşaatımız yerinde gösterilmiştir.
Düzenli olarak programlamasını sürdürmekte olduğumuz, “Okuldan İşe” projemizin bir sunumu daha
gerçekleştirilmiştir. Bornova Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü öğrencilerine sektör tanıtılıp, sektörümüzün bildiklerinin dışında farklı açıları
gösterilmeye çalışılmıştır.
Bu ay, sizlerin tavsiyesi ile yaz döneminde ara verdiğimiz ; geçmiş dönemlerde farklı isim ile uygulanan, bu
yönetim kurulu olarak bundan sonraki yönetim kurullarına miras gibi bırakmak istediğimiz “Öğle
Buluşmamızın” 2.si Alarko Carrier Genel Müdürü Sayın Önder ŞAHİN'in katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Pek
çoğumuzun katılım gösterdiği, genelde olumlu geri dönüşler aldığımız bu buluşmalarımızın nicelerini
desteğiniz ile yapmak hevesindeyiz.
Bu organizasyonları yaparken, güncellenen bilgilerden geri kalmamak adına, çoğunlukla klima sektöründe
kullanılacak yeni soğutucu akışkan R32 nin tanıtımını üye firmalarımızdan Daikın Sayın Dr. Andaç
YAKUT'tan dinledik. Kendisi aynı zamanda yeni F gaz yönetmeliğine dair bilgilerini de bizimle paylaştı. Aynı
zamanda eğitimlerimize de önümüzdeki aylarda hız vererek devam edeceğiz. Bu ay, sevgili Hasan ACÜL
soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde enerji verimliği konusundaki bilgilerini bizlere aktardığı için teşekkür
ederiz.
Önümüzdeki ay görüşmek üzere,
Saygılarımla,
Turan MUŞKARA,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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ISKAV'dan Derneğimize Ziyaret
ISKAV Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Vural EROĞLU ve Sayın Prof. Dr. Hasan HEPERKAN, EHİS LAB
projemiz ile ilgili güncel durumu görüşmek üzere 02.10.2015 tarihinde Dernek Merkezimize ziyarette
bulunmuşlardır. Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Metin AKDAŞ ve Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu
Başkanımız Sayın Akın KAYACAN'ın da katıldığı toplantıda yönetim kurulumuz adına Sayın Hakan
SEMERCİ, EHİS LAB projemiz ile ilgili güncel bilgileri sunmuş ve projemizde geldiğimiz aşamanın izlenmesi
için laboratuvar binamızın inşaat alanına ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Eurovent'in EHİS LAB'a ortaklığı ile ilgili görüşmelerin de yapıldığı toplantımızda, ESSİAD'ın Eurovent
ortaklığına olan kararlılığı teyit edilmiş ve ISKAV'ın bu sürece olan katkılarından dolayı Sayın Hakan
SEMERCİ, ISKAV heyetine teşekkür etmiştir. Laboratuvar inşaatının heyecanla devam ettiği bu süreçte
sektör olarak hep birlikte, emin adımlarla ilerliyoruz.
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ESSİAD Okuldan İşe Projesi Sektör Sunumları
ESSİAD Okuldan İşe Projemiz kapsamında 06.10.2015 tarihinde, Bornova Mimar Sinan Endüstri Meslek
Lisesi öğrencilerine Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer BARLAS, Emsaş Üretim Müdürü Sayın Sinan
VARDAR ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in katılımları ile sektör sunumu gerçekleştirilmiştir.Barlas ve
Emsaş'a değerli katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

ESSİAD Okuldan İşe Projemiz kapsamında 07.10.2015 tarihinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü öğrencilerine Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Murat ÜMMAN, İMEKSAN Pazarlama
Müdür Yardımcısı Pınar ERGÜL Daikin Türkiye Yeşil Enerji ve Çevre Bölüm Koordinatörü Sayın Dr. Andaç
YAKUT, Daikin İnsan Kaynakları Şefi Sayın Özge KORKMAZ ve Genel Sekreterimiz Sayın Aylin GEL'in
katılımları ile sektör sunumu gerçekleştirilmiştir. Daikin ve İmeksan'a değerli katılımlarından dolayı teşekkür
ederiz.
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AB Yeni F Gaz Regülasyonu / Sezonsal Verimlilik Eğitimi
ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezimiz kapsamında düzenlenen AB Yeni F Gaz Regülasyonu ve Alternatif
Akışkan R32 / Sezonsal Verimlilik, Türkiye'de Klimalar için Eko-Tasarım Kriterleri ve Yeni Enerji Etiketi eğitimi
Daikin Türkiye Yeşil Enerji ve Çevre Bölüm Koordinatörü Sayın Dr. Andaç YAKUT'un sunumuyla, eğitimimize
katılan topluluk tarafından ilgiyle izlendi.

07.10.2015 tarihinde gerçekleşen eğitimde Sayın Dr. Andaç YAKUT tarafından;
*F gazlar” Nelerdir?
*F gazlarla ilgili AB Mevzuatı
*R32 Nedir?
*Klimalar ve Isı Pompaları için Neden R32?
*Sezonsal Verimlilik Nedir?
*Nominal Verimlilik- Sezonsal Verimlilik Karşılaştırma
*Avrupa Birliği Klimalar için Eko-Tasarım Kriterleri
*Avrupa Birliği Klimalar için Yeni Enerji Etiketi
*Türkiye'de Klimalar için Eko-Tasarım Kriterleri ve Yeni Enerji Etiketi
konularındaki bilgiler katılımcılarla paylaşılmıştır. Değerli katkıları için Sayın Dr. Andaç YAKUT'a teşekkür
ederiz.
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ESSİAD Öğle Buluşması
ESSİAD olarak geleneksel hale getirmeyi planladığımız İkinci Öğle
buluşması organizasyonumuzun 20.10.2015 tarihindeki konuğu
Alarko Carrier Genel Müdürü Sayın Önder ŞAHİN idi. Soğutma
Sanayicileri ile organizasyonda bir araya gelen Şahin, Soğutma
Sektörü ile ilgili güncel bilgileri üyelerimiz ve misafirleri ile paylaştı.
Tarihi Hava Gazı Restoranda düzenlenen organizasyonun açılış
konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan
SEMERCİ'nin yaptığı Öğle Buluşmasında, Başkanımız, Geçmiş
Dönem Başkanlarımız, Üyelerimiz ve misafirlerine katılımlarından
dolayı teşekkür ederek sözü konuşmacımıza bıraktı.

Sayın Önder ŞAHİN konuşmasına sektörümüzün oluşumundan günümüze kadar geçirdiği süreçte
yaşananlar ile başladı ve tecrübelerinden kesitler paylaştı. Alarko Carrier'ın tarihçesinden de bahseden Sayın
ŞAHİN iklim, nüfus ve fert başına milli gelir parametrelerinde 1950'lerden bugüne ülkemizdeki ve
İklimlendirme sektörünün bu süreçteki gelişimini rakamlarla verdi. Günümüzde bilgi ulaşımı, teknolojideki
gelişmelere ilişkin çarpıcı bir videoyu da paylaşan ŞAHİN bu gelinen nokta ve yakın geleceğin iklimlendirme
sektörü için daha da büyük imkanlar getireceğini anlattı. Konuşmasında yeni Enerji verimliliği gereklilikleri ile
önem kazanan inovasyon, CRM, Yalın Üretim Hattı evden çalışma konularındaki soruları da firması bazında
örneklerle açıklayan ŞAHİN konuşmasının sonunda ESSİAD'a çalışmalarında başarılar diledi.
Gerçekleştirilen organizasyonun sonunda Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Hakan SEMERCİ, Sayın Önder
ŞAHİN'e teşekkür plaketini ve ESSİAD 25.yıl plaketimizi takdim etti.
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Soğutma ve İklimlendirme Sistemlerinde Enerji Verimliliği Eğitimi
ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezimiz kapsamında 22.10.2015 tarihinde düzenlenen Soğutma ve İklimlendirme
Sistemlerinde Enerji Verimliliği Eğitimi İklimsoft Kurucu Yöneticisi Sayın Hasan ACÜL'ün sunumuyla, yoğun
katılım ile gerçekleşti. Değerli katkılarından dolayı Sayın Hasan ACÜL'e teşekkür ederiz

Eğitim İçeriği
*Soğutma ve İklimlendirme Nedir?
*Soğutmanın Temelleri
*Mekanik Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimi
*LnP-H, T-S Diagramları
*Mekanik Sıkıştırmalı Soğutma Çevrimi Ekipmanları
*Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliğini Artırma Yöntemleri
*İklimlendirme Sistemlerinde Enerji Verimliliğini Artırma Yöntemleri
*Doğal Soğutma Sistemleri
*Doğal Soğutma Vaka Örnekleri
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Doğum Günü Tebrik Mesajları
Dernek Üyelerimizden ve Tüzel Üyelerimizin
Temsilcilerinden Ekim ayında doğan;
Sayın Cengiz ÜNERDEM,
Sayın Hüseyin BULGURCU,
Sayın Murat KURTALAN,
Sayın Nurettin ÖZDEMİR;
Sayın Selim LEVİ,
Sayın Sinem VARDAR,
Sayın Ümran ÇOLPAN,
ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Murat ÜMMAN ve
EHİS LAB Proje Koordinatörümüz Sayın Ayşegül
SEVER MENKÜ'nün doğum günlerini kutlar, sağlıklı
ve mutlu seneler dileriz.

Hatırlatma

Sosyal Medyada ESSİAD
Eğitimlerimizi sosyal medya aracılığıyla
ilgileneceğini düşündüğünüz kurumlar ile
paylaşabilirsiniz.
İzmir Endüstriyel Havalandırma
İklimlendirme Soğutma Kümesi ile ilgili
gelişmeleri facebook grubumuzdan takip
edebilirsiniz.
Kullanıcı adı:essiad
Sosyal, eğitim, fuar vb. genel
duyurularımızı derneğimizin twitter
adresinden takip edebilirsiniz.
Kullanıcı adı : essiad

Soğutma Dünyası

17.01.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel
Kurul Toplantımızda alınan karar gereği üyelik
aidatlarımızda güncelleme yapılmıştır.
Aidat
ödemelerinizin son taksitlerinin tamamlanması
konusunda dernek merkezimiz ile iletişim kurmanızı
önemle rica ederiz.

Sayman’dan
www.essiad.org.tr

Siz değerli üyelerimizi ve sektör firmalarımızı
Soğutma Dünyası'na
katkı koymaya davet ediyoruz.

Web sitemiz üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek
için yenilenmiştir.
Derneğimize mali katkı sağlayacak olan
www.essiad.org.tr web sitemizde oluşturulan
reklam alanlarında, firma reklamlarınız ile
tanıtımınızı yaparken, derneğimize destek
olabilirsiniz.
Reklam alanlarımız sizlerden gelecek taleplere göre
değerlendirilmekte ve ilgili alanlarda kayan reklamlar
şeklinde yayınlanmaktadır.
Web sitesi reklam fiyatlarımız ile ilgili detaylı bilgiyi
dernek merkezimizden alabilirsiniz.

Soğutma Dünyası Dergimizde yayınlanmasını
istediğiniz firma haberleri, ürün tanıtımları ve
reklamlar ile ilgili derneğimiz ile iletişim kurabilirsiniz.
Soğutma Dünyası Dergisi dağıtım listemize
eklenmesini istediğiniz kişi, kurum ve kuruluşların
iletişim bilgilerini dernek merkezimize bildirmenizi
bekliyoruz.
Yeni ürünlerinizin e-bültenimizde tanıtımının
yapılması hususunda derneğimiz ile irtibat
kurabilirsiniz.
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Sadece İklimlendirmeyle Türkiye'nin Cari Açığını Yüzde 10 Azaltabiliriz
İklimlendirme

Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD),

“Mimari Tasarımda İklimlendirme Konferansı”nın dördüncüsünü
Ankara JW Marriott Hotel'de gerçekleştirdi. Metin Uca
moderatörlüğünde müteahhit, müşavir, mühendis, mimar,
denetçi, kamu görevlisi ve STK temsilcilerinin ağırlandığı
etkinlikte son yıllarda yeni bir kavram olarak sektörün karşısına
çıkan ve sağlığı doğrudan etkileyen “hasta bina” kavramını
önlemek için yapılması gerekenler katılımcılarla paylaşıldı. Öte
yandan konferans süresince nefes alan binalarda bütünleşik
tasarımın önemine dikkat çekildi.
SEKTÖRÜMÜZÜN BAŞARISINI DÜNYAYA TAŞIYORUZ”
Organizasyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Savcı, son yıllarda yeni
bir kavram olarak ortaya çıkan ve insan sağlığını doğrudan etkileyen 'Hasta Bina Sendromu' olarak bilinen
durumun önlenmesi ve nefes alan binaların inşa edilebilmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu
durumun önlenebilmesi için sadece doğru cihaz üretmenin yeterli olmadığını söyleyen Savcı, “Tasarımdan
imalata, üretimden uygulamaya ve işletmeye kadar olan süreçte sürdürülebilir bir yaklaşım sergilenmesi gerekiyor.
Türkiye'de sürdürülebilirlik kavramı 'yeşil bina'larla özdeşleşmiş durumda. Ancak nasıl mimar ve mekanik
projecilerin; çevreye duyarlı, enerji verimli ve konforlu binalar için projenin en başından bitimine kadar uyum içinde
çalışması gerekiyorsa, yapı hayata geçtikten sonra da bunu uzun yıllar aynı şekilde sürdürmeleri ve planlamaları
da önemli” diye konuştu. Savcı, İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları'nın yüzde 90'ını temsil eden İSKİD'in
amacının; sektörü ve çevreyi gözetmek, yenilikçi, güvenilir, rekabetçi nitelikleriyle toplumun yaşam kalitesini
artırmak, yurtiçi ve yurtdışında saygın ve öncü bir konuma taşımak olduğunu belitti. Cem Savcı ayrıca sektörel
tanıtım faaliyetlerinin Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'dan Uzak Doğuya kadar geniş bir coğrafyada gerçekleştirildiğini,
uluslararası fuarlara katılım gösterildiğini ve ilgili makamlarla mevzuat çalışmaları yapıldığını aktardı
YANLIŞ PROJELER SAĞLIK PROBLEMLERİNE YOL AÇIYOR
Ankara'da dördüncüsü gerçekleştirilen organizasyonda 300'e yakın sektör paydaşını bir araya getirmekten
mutluluk duyduklarını belirten İSKİD Merkezi İklimlendirme Sistemleri Komisyonu Başkanı Volkan Arslan ise
şunları söyledi: “Alanında uzman isimlerle bütünleşik tasarım, enerji verimliliği, nefes alan binalar, iç hava kalitesi
ve ısıl konforu üzerine önemli paylaşımlar gerçekleşti. Bildiğiniz üzere ev, ofis, spor salonu, okul, hastane, alışveriş
merkezi gibi ortamlarda mekanların konfor sunması, yaşam kalitemizi artırması için sürdürülebilir iklimlendirme
sistemlerine ihtiyaç var. Bu noktada projeler konsept tasarım aşamasındayken mimarların ve mekanik
tasarımcıların sektör paydaşlarıyla, ürün tedarikçileriyle eş zamanlı çalışması, son yıllarda karşımıza çıkan hasta
bina sendromunun önüne geçebilmek için hayli önemli. Her ne kadar son yıllarda bu konuda önemli yollar kat
edilse de, yaşam alanlarında gerekli iklimlendirme ve ısıl konforu sağlanamaz ise öncelikli olarak evde, işte,
okulda, hastanede, verimlilik minimuma düşüyor. Sadece ortam konforu değil, uzun vadede solunum yoluyla
bulaşan hastalıklardan tutun da birçok sağlık problemi ile karşılaşılabiliyor.”
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“TÜRKİYE ENERJİ TASARRUFUNDA % 30'A ULAŞABİLİR”
Ev ve ofis projelerinde doğru sistem ve cihaz tercih edilmemesinin enerjinin
büyük bir kısmının boşa gitmesine neden olduğuna dikkat çeken Volkan
Arslan, doğru projelendirmelerle ülkelerin ve kullanıcıların enerji
tüketimlerinin azaltılabileceğini kaydetti. Arslan, “2014 yılında Türkiye'nin cari
açığı 45 milyar dolardı. Enerji ithalatımız ise 60 milyar dolar. Bu enerjinin
%40'ı binalarda kullanılırken, bunun %65'lik kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı
tüketiliyor. Ancak, kurulan verimli ve doğru sistemlerle bu tüketim oranından
%30'a kadar enerji tasarrufu yapmak mümkün. Bu da yılda yaklaşık 5 milyar
dolarlık enerji ithalatında azalma sağlayarak, ülke cari açığına katkı yapacak”
diye konuştu.
“AMACIMIZ % 100 ENERJİ VERİMLİLİĞİ SAĞLAYAN BİNALAR YAPMAK”
Organizasyonda son yıllardaki yapıların hayli karmaşık hale geldiğini söyleyen Türk Serbest Mimarlar
Derneği Başkanı Aytek İtez, yapıların artık mimar ve mühendiler tarafından ele alması gerektiğini söyledi.
İnsanların günlük yaşamının önemli bir bölümünü kapalı mekanlarda geçirdiğini, alışveriş merkezi, sinema,
hastane ve otellerde yaşanabilir bir mekan sunulabilmesi için doğru iklimlendirme projelerinin geliştirilmesi
gerektiğini söyleyen İtez, “Artık yüksek verimliliğe sahip, gün ışığından en iyi seviyede faydalanacak projeler
geliştirmek; insanların konforunu artırmak zorundayız. Son yıllarda teknolojinin de desteğiyle yapı projelerine
başlamadan enerji verimliliği analizini yapıp, enerji tasarrufu konusunda yüzde 50 tasarruf etmeyi başardık.
Amacımız bu başarıya elektromekanik donanımları da ekleyerek %100 enerji verimliliği sağlamak” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu, Tarım Bakanlığı Hizmet Binası, Türkmenbaşı
Havaalanı, Şişli Okmeydanı ve Göztepe Hastanesi gibi önemli projelerde imzası bulunan Türk Tesisat
Mühendisleri Derneği (TTMD)'nin kurucu üyesi ve Makina Yüksek Mühendisi Bahri Türkmen ise
sürdürülebilir, güvenli, fonksiyonel, estetik, üretken, erişilebilir, düşük maliyetli bina tasarımları üzerine son
yıllarda önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti. Enerji simülasyonlarıyla başlanan projelerin ne kadar
enerji tüketmesi gerektiğine kadar bütün optimizasyonların gerçekleştiğini söyleyen Türkmen, binada saat
saat ne kadar enerji tüketimi gerçekleşebileceğini hesapladıklarını söyledi. Türkmen, ayrıca güncel yeşil bina
projeleri ve yaklaşımlarını katılımcılarla paylaştı.
“BÜTÜNLEŞİK BİNA TASARIMIYLA DAHA AZ KAYNAK HARCANACAK”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji Verimliliği Daire Başkanı Şube Müdürü Esra Turan Tombak ise
kaynakların giderek azaldığı dünyada her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de enerji verimliliği,
tasarrufu ve kaynak tasarrufu gibi konuların ön plana çıktığını vurguladı. Yaşam döngüsü içinde binaların en
çok kaynak tüketimini gerçekleştirdiğine değinen Tombak, “Sadece enerji değil, içilebilir su tüketiminden,
kaynak ve hammadde tüketimine kadar binalar önemli bir giderden sorumlu. Bu anlamda bakanlığımız
binalarda enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeler yürütüyor. Yeni yapılar artık yatırım maliyetiyle
değil, yaşam boyu analiziyle geliştiriliyor. Ankara Sincan Etimesgut Tapu ve Kadastro Hizmet Binası
bütünleşik bina yaklaşımı ile tasarlandı. Bu tekniğin tüm sektörde uygulanmasıyla inşaat sırasında
koordinasyon hatalarından kaynaklı para, zaman ve iş gücü kayıpları tarihe karışacak. Çevreye en az zarar
veren, minimum kaynak tüketimi gerçekleştiren yeni binalar sayesinde insanlar evlerinde, iş yerlerinde daha
kaliteli yaşayabilecek. Ayrıca hastalıklar da doğru orantıda azalacak” dedi. Sürdürülebilirlik açısından yeni
nesil çalışmaların paylaşıldığı organizasyonda Ekodenge Mimarlıktan yeşil bina danışmanları Seda Yöntem,
Mert Ayaroğlu, hayata geçirdiği projelerle birçok ödülün sahibi A Tasarım Mimarlık Kurucusu Ali Osman
Öztürk, YDA İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ömer Öksüz sektördeki yeni trendleri, mimari ve mekanik
projelerdeki çevreye duyarlı bina yaklaşımlarını, ısı pompaları, güneş enerjisi ile rüzgar enerjisi ve sıcak su ile
desteklenen yeni yapıları katılımcılarla paylaştı.
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Danfoss'un 'Elektrikli Döşemeden Isıtma Sistemi' ile Konforlu ve Ekonomik Isınma
Danfoss'un 'elektrikli döşemeden ısıtma sistemi', döşeme
altındaki şapın içerisinde bulunan ısıtma kabloları, sistemin
bulunduğu mekanlardaki konfor sıcaklığını kontrol etmeyi
sağlayan sensörler ve programlanabilen termostatlardan
oluşuyor. Elektrikli döşemeden ısıtma sistemi; ekonomik,
çevreye duyarlı, estetik ve konforlu kullanımı ile tercih ediliyor.
Elektrikli döşemeden ısıtma sistemi kullanılarak; kapalı
mekanların tamamı ısıtabiliyor. Aynı zamanda konfor ısıtması
olarak banyo, mutfak, koridor gibi genellikle seramik ve benzeri malzeme ile döşenmiş alanlar da ısıtılabiliyor.
Esnek ve Estetik
'Elektrikli döşemeden ısıtma sistemi', her türlü döşeme malzemesi altına rahatlıkla uygulanabiliyor. Esnek ve
estetik bir çözüm olan uygulamada, mekanlarda sisteme ait tek ürün olarak termostat görünüyor. Böylece
sistem, iç mimari tasarımı açısından farklı çözümler üretilmesine yardımcı olurken, yer işgal eden ve çoğu
zaman görüntüyü bozan radyatörlere de gereksinim kalmıyor.
Sağlıklı Yaşam Alanı
Isınan havanın yukarı doğru hareket ettiği sistemde, iç mekanlarda döşemeden yukarıya doğru çok yoğun
olmayan bir hava hareketi ile konforlu bir ısıtma sağlanıyor. Toz tanelerinin ortama yayılmasını önemli ölçüde
azaltan yöntem, böylece astım ve alerji hastaları açısından sağlıklı bir ortam oluşturuyor.
Ekonomik ve Uzun Ömürlü
'Elektrikli döşemeden ısıtma sistemi'nde her mekana yerleştirilen termostatlar, mekanların sıcaklıklarını ayrı
ayrı kontrol ederek minimum düzeyde enerji tüketimi sağlıyor. Ayrıca döşemeden ısıtma sistem,
programlanarak istenilen zamanda istenilen bölgenin ısıtma kontrolü de sağlanabiliyor. Devilink, kablosuz
merkezi kontrol sistemi ile tüm evin sıcaklığını tek bir noktadan kontrol imkanı sunuyor.
Uzun Ömürlü ve Çevre Dostu
DEVI Isıtma Kabloları, 20 yıl Danfoss garantisi altında, ömrü bina ömrüne eşdeğer şekilde ısıtma sağlıyor.
Sisteme dışarıdan kesme, kopartma gibi bir müdahale olmadığı sürece yıllar boyu ilk kurulduğu gibi çalışıyor.
'Elektrikli döşemeden ısıtma sistemi'; doğaya kül, toz ve sera gazı gibi herhangi bir atık bırakmıyor. Danfoss
Türkiye'nin tüm üretim tesisleri, çevresel etkiye duyarlı ve tüm fabrikalar BVQI çevresel kalite sertifikasına
sahip.
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Daikin CEO'su: Doğru iklimlendirme enerji tasarrufunun en önemli konusu

Günümüz dünyasında enerji kaynaklarının da tasarruf edilmesi gerekenler arasında çok önemli bir yere sahip
olduğuna dikkat çeken Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder, enerji tasarrufunun devletlerin ve kurumların
olduğu kadar vatandaşların da sorumluluğunda olduğunu vurguladı. 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü'nde bütün
kaynaklarda olduğu gibi enerji kaynaklarında tasarrufun gündeme getirilmesi gerektiğini belirten Önder,
sadece akıllı doğru iklimlendirme çözümleri kullanımının artmasının bile ülke ekonomisine olumlu
yansıyacağını ve cari açığa önemli katkıları olacağını dile getirdi.
Enerji talebinin yüzde 70'ini ithalatla karşılayan Türkiye'de kalkınma ve sanayileşmede bir engel
oluşturmaması için enerjinin verimli kullanılmasının önemli bir konu olduğunu belirten Önder, şu noktalara
dikkat çekti: Enerjide tasarruf sağlamak tüm dünya için önemli ancak Türkiye için çok daha önemli. Çünkü
bizim ithal girdilerimiz arasında en büyük kalemlerden biri enerji. İşte sırf bu nedenden dolayı bile enerji
tasarrufu konusunda daha aktif uygulamalar yapmak zorundayız. Bu nedenle gereksiz tüketimin, üretim
süreçlerinde yaşanan kayıpların ve yanlış kullanımların önlenmesi kadar, yalıtım ve iklimlendirmede daha
tasarruflu yeni teknolojik ürünlere öncelik vermeliyiz. Sadece yalıtım ve iklimlendirme sistemlerinde yapılan
iyileştirmeler bile cari açığın azaltılmasında önemli yer tutacaktır.”
Her şeyden önce birey olarak enerji tasarrufu bilincini kendimizde ve
çocuklarımızda geliştirip tasarrufu ailenden başlamak gerektiğini
vurgulayan Önder, suyun ya da elektriğin bilinçli kullanımının enerji
tüketiminde büyük tasarruf sağlayacağını belirtiyor. Binalarda
kullanılan enerjinin yüzde 80 gibi büyük bir kısmının ısınma ve
soğutma amaçlı harcandığı düşünüldüğünde bu tasarrufun hiç de
küçümsenmeyecek boyutlarda olduğunu söyleyen Önder, evlerde
hem ısı yalıtımı yaptırarak hem de daha az enerjiye ihtiyaç duyan
teknolojilerin kullanarak, dünyanın geleceği için önemli bir adım
atarken aynı zamanda ailelerin kendi bütçelerini de koruyabileceğini
ifade ediyor.
Enerji tasarrufu konusunda iklimlendirme sektörünün global öncülerinden biri olarak, yüksek teknolojili
iklimlendirme çözümlerine yoğunlaştıklarını söyleyen Hasan Önder şu bilgileri paylaştı: “Üretimden tüketime
tüm süreçlerde önceliği enerji verimliliğine veriyoruz ve bu doğrultuda cihaz üretimi yapıyoruz. Örneğin akıllı
teknolojiler ile üretilen, düşük enerji tüketimi ve karbon emisyonu sağlayan akıllı inverter klimalar sayesinde
hem çevremiz korunuyor hem de önemli oranda tasarruf sağlanıyor.”Bu arada olumlu gelişmeler yaşandığına
da değinen ve enerji tasarrufu konusunda, Daikin olarak üstlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye
çalıştıkları söyleyen Önder, sözlerini şöyle tamamladı: “Geçen yıl ülkemizde devreye giren sezonsal verimlilik
kriterleri ile birlikte inverter olmayan klimalar azalarak yok olacak. Sadece klimalarda yaşanan bu değişim bile
ülke ekonomisine olumlu yansıyacak. Daikin Türkiye olarak biz AB ile eş zamanlı olarak sezonsal verimlilik
kriterlerini gündemimize almış ve bu kriterlere uygun ilk klimaları Türkiye'ye sunmuştuk. Bu yıldan itibaren tüm
sektörde bunun sonuçlarını göreceğiz. İklimlendirme rekabetin yüksek olduğu bir sektör olarak önümüzdeki
yıllarda teknoloji ve inovasyon temeline dayalı bir büyüme ve gelişme gösterecek. Yeni devreye giren
sezonsal verimlilik kriterleri de bunu destekleyecek. Sonuçta kazanan ise kullanıcı ve Türkiye ekonomisi
olacak.”
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Alarko Carrier'dan Ortadoğu'ya Toplam 20,2 Milyon Dolarlık İhracat

İklimlendirme sektörünün öncü şirketlerinden Alarko Carrier, ihraç ettiği
yenilikçi çözümleriyle, Ortadoğu'daki faaliyetlerini artırıyor. Bölgede
yaklaşık 20,2 milyon dolarlık toplam iş hacmine ulaşan şirket; deniz
üzerindeki petrol platformları için sunulan iklimlendirme projelerinden
hastanelere, opera binalarından alışveriş ve kültür merkezlerine kadar
birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede, özellikle petrol
platformlarına yönelik “Marine Projeleri”yle fark yaratan şirket, Katar
açıklarındaki bir platform için 300 bin dolarlık ürün ihraç etmesiyle dikkat
çekiyor. Tamamı Alarko Carrier tarafından özel üretilen klima santralları,
batarya vb cihazlar, yüksek korozyon dayanımı sayesinde standart
ürünlerden farklılık gösteriyor. İklimlendirme cihazları, platformun üzerine
Çin'de monte edilip, deniz yoluyla Katar açıklarına götürülüyor.
Marine Projeleri'nin işin niteliği açısından önemine değinen Alarko Carrier Klima Üretim Müdürü Bora
Nalbantoğlu, “Marine projeleri için paslanmaz yapıda üretilen cihazlar, diğerlerine oranla teknik nitelikleri daha
üstün ürünler. Standart olmadığı ve üretiminde mutlaka mühendislik bilgisi gerektiği için, dünyada çok az
sayıda firma Marine Projeleri'ni hayata geçirebiliyor. Ürünler, sipariş alındıktan sonra 10-12 haftada
tamamlanarak teslim ediliyor. Cihazların sipariş verene özel ve bulunacağı ortamın korozif özelliklerine uygun
dayanıklılıkta olması amacıyla, kullanılan tüm malzemeler tek tek incelenip seçiliyor.” dedi.
Ortadoğu'da gerçekleştirilen diğer projelere de değinen Nalbantoğlu, “Alarko Carrier olarak bölgede
yoğunlaştığımız projeler arasında hastaneler de yer alıyor. Bu kapsamda Katar'daki bir hastaneden, yaklaşık
1 milyon 380 bin dolar değerindeki klima santralı siparişi aldık. Yine, yaklaşık 65-70 kişilik bir ekiple
çalıştığımız 'The Dubai Opera House' projesi kapsamında 330 bin Euro değerinde ihracat yaptık. Bölgede son
olarak 'Dubai Fashion Mall' projesini aldık. Dubai'deki alışveriş merkezinin genişlemesi amaçlayan proje
kapsamında, yaklaşık 800 bin Euro değerinde klima santralı siparişi aldık. Kuveyt'ten aldığımız 'The Sheikh
Jaber Al Ahmad Culturel Center' projesi kapsamında ise 980 bin Euro değerinde toplam 127 adet 39HQ klima
santralı ürettik. Ortadoğu özelindeki çalışmalarımızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeyi planlıyoruz.”
diye ekledi.

Alarko Carrier'dan, Fethiye MMO Üyelerine Isı Pompası Eğitimi
İklimlendirme sektörünün öncü firması Alarko Carrier, Fethiye
Makina Mühendisleri Odası ile işbirliğine giderek, Fethiyeli
mühendis ve tahhütçü firmalara Estia ısı pompası eğitimi verdi.
Makina Mühendisleri Odası Fethiye şubesinde gerçekleştirilen
eğitim semineri kapsamında, katılımcılara; Toshiba Estia
havadan suya ısı pompalarının teknik özellikleri ve rakip ürünlere
karşı üstün yönleri konularında teknik bilgiler aktarıldı. Alarko
Carrier İzmir Bayilik Satışları Müdür Yardımcısı Mustafa
Gürsoy'un verdiği 4 saatlik eğitimde, ayrıca Toshiba Estia ısı
pompalarının montaj ve devreye alınması sırasında sıkca
karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm yolları da anlatıldı.
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Yaklaşan Fuarlar, Kongre ve Seminerler

2015-2016 Fuar Takvimi
1

INTERCLIMA+ELEC 2015

02-06 Kasım 2015

PARİS

FRANSA

2

FOODEX: İzmir Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı

05-08 Kasım 2015

İZMİR

TÜRKİYE

3

PHEX CHELSEA

18-19 Kasım 2015

LONDRA

İNGİLTERE

4

THE BUILDCON EXPO

24-26 Kasım 2015

NAIROBI

KENYA

5

THE BIG 5 SHOW

23-26 Kasım 2015

DUBAİ

BAE

6

HVAC&R ENDONEZYA

25-27 Kasım 2015

JAKARTA

ENDONEZYA

7

ANFAŞ HOTEL EQUIPMENT

13-16 Ocak 2016

ANTALYA

TÜRKİYE

8

7. ENERJİ VERİMLİLİĞİ FORUMU VE FUARI

14-16 Ocak 2016

İSTANBUL

TÜRKİYE

9

EXPO GEOTHERMAL

21-23 Ocak 2016

ANKARA

TÜRKİYE

10

AQUA-THERM 2016

2- 5 Şubat 2016

MOSKOVA

RUSYA

11

IHS ADANA 2016 9.ISITMA, SOĞUTMA, HAVALANDIRMA,
DOĞALGAZ TEKNOLOJİSİ, TESİSAT VE YALITIM FUARI

18-20 Şubat 2016

ADANA

TÜRKİYE

12

ACREX INDIA 2016

25-27 Şubat 2016

MUMBAI

HİNDİSTAN

13

Climate World 2016

02-05 Mart 2016

MOSKOVA

RUSYA

14

MCE 2016

15-18 Mart 2016

MİLANO

ALMANYA

15

CHINA REFRIGERATION

07-09 Nisan 2016

PEKİN

ÇİN

16

ISK-SODEX 2016

04-07 Mayıs 2016

İSTANBUL

TÜRKİYE

17

Indonesia HVACR Energy Efficiency + COLD CHAIN

27-29 Temmuz 2016

KEMAYORAN

ENDONEZYA

*Sürekli güncellenmektedir.
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