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Ülkemiz, co¤rafi konumu nedeniyle
günefl enerjisi aç›s›ndan birçok ülke-
den daha flansl›d›r. Devlet Meteoroloji

‹flleri Genel Müdürlü¤ü’nün (DM‹)
1966-1982 y›llar› aras›nda yapt›¤› öl-

çümlere ve bu verilerle E‹E taraf›ndan
yap›lan çal›flmaya göre Türkiye'nin
ortalama y›ll›k toplam günefllenme
süresi 2640 saat (günlük toplam 7,2
saat), ortalama toplam ›fl›n›m fliddeti

1311 kWh/m2-y›l (günlük toplam 3,6
kWh/m2) oldu¤u ileri sürülmüfl. Ama 90’l›
y›llara geldi¤imizde bu de¤erlerin gerçek
potansiyeli göstermedi¤i de anlafl›lm›fl.
Daha sonra yap›lan ölçüm ve araflt›rmalar
bu de¤erlerin en az % 25 daha fazla oldu-
¤una iflaret ediyor.

Hal böyleyken özellilkle günefl enerjili sis-
temlerin neden daha h›zl› yayg›nlaflmad›-
¤›n› düflünmek mümkün. Baz› kaynaklar
bunu özellikle günefl kollektörlerinde kul-
lan›lan ana malzemelerden olan silikonun
fiyat yüksekli¤ine, kollektör verimleri ile
yat›r›m maliyetleri aras›nda “cazip” bir
iliflkinin olmay›fl›na ba¤l›yorlar. Günefl
gözelerinde kullan›labilecek silikon mik-
tar› 2005 y›l›nda 15.000 ton iken, 2010
y›l›nda 123.000 tona ulaflmas› ve bu art›-
fl›n da sürmesini bekliyorlar. Yani tahmin-
ler önümüzdeki y›llarda fiyatlar›n önemli
ölçekte düflece¤i do¤rultusunda.

Öte yandan verimlilik konusundaki çal›fl-
malar da önemli baflar›lar söz konusu. Ül-
kemizde Enerji Verimlili¤i ve Yenilenebilir
Enerji Yasalar› ç›kt› ç›kmas›na ama
“Ateflböce¤i En-Ver” ile k›z kardefli “Su-
Ver”in, çocuklar›n enerji tasarruf al›flkan-
l›¤›n› gelifltirebilmenin ötesinde, yenilene-
bilir enerjilerin kullan›m›n› ne ölçüde art›-
rabilece¤i de pek çok kiflinin tereddütle
bakt›¤› bir konu... TM

II
s›tmay› ç›kmazdan ç›karacak,
so¤utman›n geliflimine h›z ka-
zand›racak ana unsur; enerji

darbo¤az›na çözüm olarak görülen
yenilenebilir enerjilerin bayra¤› dev-
ralmas›yla yaflanacak olan enerji
devrimidir.

Yenilenebilir enerjiler üzerindeki ça-
l›flmalar ve sonuçlar›, bundan on y›l-
larca önce öngörülenden çok daha h›z-
l› ilerliyor, gündelik yaflam içinde yerini
al›yor. Bugün, rüzgar türbinleri, günefl pa-
nelleri ve pilleri, birçok biyokütle formu
ile çal›flabilen sistemler, jeotermal kaynak-
lar ve ›s› pompalar› gibi pek çok yenilene-
bilir enerji kaynakl› teknoloji, geleneksel
enerji teknolojileri ile rekabet edebilecek
duruma geldi. Bu alanda küresel pazar,
bir önceki y›la göre % 26 büyümüfl ve
2006’da 38 milyar dolar ciroya ulaflm›flt›r.
Bu art›fl oran›, bilgisayarlar ve cep telefon-
lar›n›n hemen ard›ndan gelmektedir. 

fiüphesiz ki yenilenebilir enerjiler alan›nda
da dünyan›n farkl› bölgelerine, ülkelerine
göre al›nan yol, geride b›rak›lan kilomet-
retafllar› ayn› de¤il. Örne¤in pek çok orta-
do¤u ülkesinde yenilenebilir enerjilerin
kullan›m› % 1 seviyesini aflamazken, Ku-
zey Avrupa ülkeleri baflta olmak üzere ge-
liflmifl ülkelerde % 20’lere ulaflm›fl, baz›la-
r›nda da aflm›flt›r. Yenilenebilir enerjilerin
elektrik eldesinde kullan›m›, bu alandaki
geliflmenin bafl›n› çekecek. Bugün yap›lan
tahminlere göre 2050 y›l›nda, a¤›rl›kl› pay
hidroelektrikte olmak üzere yenilenebilir
enerjilerin pay› % 70’ler seviyesinde ola-
cak, primer enerji ihtiyac›n›n da % 50’si
yenilenebilir enerjiler taraf›ndan karfl›la-
nacak. Is› sektörü de bu de¤iflime paralel
olarak, yenilenebilir enerji kaynaklar› üze-
rinde geliflimini sürdürecek.

Enerji Devrimi

ISK sektörünü de¤ifltirece¤i
gibi gelifltirecek;
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Dizayn Oksi Plus
Kombi Borusu

Ferroli Sorriso
Az enerjiyle A s›n›f› performans›n yeni ad›

AAl›n Düzetme Aparat› ve Dizayn Özel
Kaynak Paftas› ile üç patentli bir sis-

tem olan Dizayn Oksi Plus Kombi borusu,
trafllama (folyo soyma) ifllemini ortadan
kald›r›yor. Dizayn, bu teknoloji ile tesisat-
ç›n›n zaman kayb›n›, kas yorgunlu¤unu ve
t›rafllama ile al›namayan, boru yüzeyinde
kalan folyonun ikinci bir ifllemle kald›r›l-
mas› gereklili¤ini engelliyor. Di¤er folyolu
borularda folyosuz bölgelerden sisteme gi-
ren oksijen, suya ulafl›r ve neticesinde ko-
rozyon oluflur. Oksijen giriflinin sürekli ol-
mas› radyatörlerin, kazanlar›n delinmesi-
ne, pompalar›n ar›za yapmas›na ve gerek-
siz enerji sarf etmesine neden olur. 

Dizayn Oksi Plus Kombi Borusu, oksijen
moleküllerini geçirmez ve sistemde koroz-
yon olmaz. Dizayn Oksi Plus kombi boru-
su sehim yapmaz. Oksi Plus kombi boru-
lar›n›n k›sa parçalar› da rahatça kullan›la-
bildi¤inden fire miktar› en aza indirilir.
Boru israf› önlenir. 

Dizayn Oksi Plus kombi borusu folyonun
ortada olmas› nedeni ile standart d›fl› çap
ölçüsüne sahip olmayan tek folyolu boru-
dur. Ayr›ca folyo ortada oldu¤undan gö-
rünen renk gri de¤il, tam beyazd›r. Bu
özelli¤i sayesinde ekleme parçalar›yla
renk uyumu sa¤lar ve estetik aç›dan gö-
rüntü bozuklu¤u oluflturmaz. TM

Bilgi: www.dizayngrup.com

FFerroli, duvar tipi klima ürünü Soris-
so Flat ile estetik, konfor ve tasarru-

fu bir arada sunuyor. Sorisso, yüksek
verimlilik avantaj›yla A s›n›f› ›s›tma ve
so¤utma performans›na sahip. Antibakte-
riyel filtresiyle kuruldu¤u ortama sa¤l›kl›
bir hava sunan Ferroli Sorisso, a¤›r d›fl ha-
va koflullar›na dayan›kl› d›fl ünitesiyle ko-
rozyona da u¤ram›yor. 9.000, 12.000 ol-
mak üzere iki farkl› kapasitede üretilen So-
risso, R410A gazl› özelli¤i sayesinde hem
ozon tabakas›na zarar vermiyor, hem de

ekolojik denge
üzerinde olum-
suz bir etki ya-
ratm›yor. Mo-

dern ve estetik tasar›m›n›n yan› s›ra Soris-
so, sessiz çal›flma özelli¤i ile de kullan›c›la-
r›na avantaj sunuyor.  Ferroli Sorisso’nun;
uyku modu, 24 saat programlama, turbo
modu, otomatik frekans kontrolü, gibi
konforu daha da art›ran birçok özelli¤i bu-
lunuyor. TM

Bilgi: www.ferroli.com.tr

Baymak’tan Logobloc 
Düflük S›cakl›k Kazanlar›

PPahal› enerji ile savaflan Baymak; mer-
kezi sistem kazan ürün gam›nda Tür-

kiye’de üretimini gerçeklefltirdi¤i düflük s›-
cakl›k kazanlar›n› tüketicilerin be¤enisine
sunuyor. Logobloc düflük s›cakl›k kazan-
lar›n en önemli özelliklerinden biri düflük
s›cak su dönüfllerinde çal›flabilmesidir. Ka-
zan›n düflük s›cak su kazan› olarak kulla-
n›lmas› durumunda ortalama kazan ve-
rimleri % 94’tür. Özellikle geçifl aylar›nda
düflük s›cakl›kta çal›flabilen kazanlar ile %
10’a varan enerji tasarrufu sa¤lanabilmek-
te, bu sayede daha verimli, ekonomik ve
çevreci bir ›s›nma söz konusu olur. Logob-
loc kazan, Termomix teknolojisine sahip-
tir. Termomix teknolojisi ile ek bir su so-
¤utma sac› sayesinde so¤uk su direkt ola-
rak yo¤uflma yapacak yüzeylere çarpt›r›l-
madan kazan içerisinde s›cak alanlara
yönlendirilir. Bu sayede kazan içerisinde
yo¤uflma olmamas› sa¤lan›r.

Özellikleri:
• 50-750 kW aras› genifl kapasite 

aral›¤›nda
• Düflük s›cak su özelli¤i ile yüksek

norm kullanma ›s›l verimi (% 94)
• 3 tam geçifl ile düflük emisyon de¤erle-

ri, çevre dostu 
• Düflük kazan s›cak su ç›k›fllar›nda 

çal›flabilme (gaz ile min: 48 °C, 

motorin ile min: 38 °C’a kazan ç›k›fl
suyu s›cakl›¤›)

• Eliptik kazan yap›s› ile tüm kap›lardan
geçebilme 

• Termomix teknolojisi ile yo¤uflmas›z
çal›flma

• Çift katmanl› sökülebilir davlumbaz ile
sessiz çal›flma, düflük ›s› kayb› 

• Seramik esasl› özel izolasyonlu ön 
kapak sayesinde % 30 oran›nda 
azalt›lm›fl ön kapak a¤›rl›¤› 

• F‹N teknolojisi ile anti kondens özelli¤i 
• ‹ki yöne aç›labilir kazan kapa¤› 
• Çift fitil mekanizmas› ile tam 

s›zd›rmazl›k 
• Çift katmanl› ön kapak ile düflük ›s›

kayb› 
• Dikiflsiz ve standartlar›n üzerinde boru

kal›nl›klar› ile uzun ömür 
• Sessiz çal›flma TM

Bilgi: www.baymak.com.tr
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GGünümüzde milyonlarca dü-
flük güçlü fan motoru, ti-

cari so¤utma dolaplar› ve fli-
fle so¤utucularda kullan›l-
maktad›r. Bu cihazlar›n üre-
ticilerinin önünde iki motor
tercihi vard›r: Klasik siperli
kutuplu fan motorlar› veya
elektronik fan motorlar›.
Teknik aç›dan imalatç›n›n
bekledi¤i özellikler ayn›d›r:
Her iki motor da 230 mm’ik
pervane kanad›n› hareket et-
tirebilmek için 8 Watt güce ih-
tiyaç duyarlar. Ancak afla¤›da da
ortaya konuldu¤u üzere, siperli ku-
tuplu motorlar›n elektronik motordan
farkl› oldu¤u esas nokta çekti¤i güçtür. 

Geleneksel Siperli Kutuplu Motor
Bu motor, % 20 verimle, 8 Watt güç elde
edebilmek için 36 Watt enerji çeker. 

Elektronik Motorlar
Bu motor, % 65 verimle, 8 Watt güç elde
edebilmek için yaklafl›k 12 Watt enerji çeker.
Enerji tasarrufu sa¤layan bir motor kul-
lanman›n önemi 200 metre uzunlu¤unda
ve 200 motor ba¤lanm›fl so¤utma dolap-
lar›n›n bulundu¤u bir süper marketin ya-
ratt›¤› etki ele al›nd›¤›nda anlafl›labilir.
Birim kWh bafl›na maliyeti 0.11 Euro
olarak ve 0.43 kg CO2 emisyonu olufltu-
¤unu kabul edersek, siperli kutuplu mo-
torlar›n yerine elektronik motorlar›n›n
kullan›lmas›yla sa¤lanan kazan›mlar flöy-
le olur:

• Y›ll›k yaklafl›k 68,500 kWh enerji 
kazanc›

• Y›ll›k 7500 Euro tasarruf
• 30 ton CO2 eflde¤eri emisyon 

azalt›lmas›

Geri ödeme süresi göz önüne al›nd›¤›nda
yüksek verimli elektronik motor kullan›-
m›n›n ilave maliyeti sadece enerji tasarru-
fu ile karfl›lanmaktad›r ve net gelir ak›fl›-

n›n ayl›k bazda pozitif olmas› beklenmek-
tedir.

Hatta halen daha kullan›lmakta
olan yaklafl›k 500,000 adet mo-
torun y›lda 55,000 ton eflde¤er
CO2 emisyonu azaltmas› yapt›¤›
düflünülmektedir. Elco elektro-
nik motorun yüksek verimlili¤i-
ni do¤rulamak üzere d›flar›dan

dan›flmanlar taraf›ndan Tor-
tone IPERMERCATO adl›
marketin belli bir bölümün-
deki so¤utma dolaplar›yla

ilgili bir çal›flma gerçeklefltiril-
mifltir. 

Çal›flmada, 200 tane siperli kutuplu
fan motorunun enerji sarfiyat› araflt›r›l-
m›flt›r. Daha sonra bu motorlar›n yerine
Elco elektronik motorlar ba¤lanarak ayn›
sürede Elco motorlar›n›n enerji sarfiyat›
ölçülmüfltür. Sonuçlar flunlar› göstermifltir:

• Siperli kutuplu fan motorunun çekti¤i
enerji: 619,466 kWh

• Elektronik motorun çekti¤i 
enerji: 476,979 kWh

• Toplam›n % 23 kadar yani 
152,487 kWh tasarruf

• 61 ton eflde¤er CO2 emisyonunun
azalt›lmas›

Benzer bir test ürünlerinde  Elco’yu kulla-
nan bir ‹ngiliz so¤utucu imalat firmas› ta-
raf›ndan da yap›lm›flt›r. Bu testlerin so-
nuçlar›nda sadece Tortone IPERMER-
CATO örne¤ini de¤il motor torkuna ba¤-
l› daha iyi bir hava ak›m› sa¤lanabilece¤i-
ni de do¤rulam›flt›r. 
Siperli kutuplu fan motorlara göre elek-
tronik motorlar›n avantajlar› flunlard›r:

• Yüksek verim
• IP66 versiyonunda etkin su korumas›
• Montaj-demontaj kolayl›¤›
• Standart ekipman›n tam kullan›m›
• Siperli kutuplu motorlar›n yerine 

kolayca adapte edilebilmesi TM

Bilgi: www.frigoterm.com.tr
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Frigoterm’den CO2 Emisyonlar›n› 
Azaltan Elco Fan Motorlar›

Protherm’den Yeni
Jenerasyon
Hermetik fiofbenler

PProtherm’in yüksek teknolojiyle üretti-
¤i hermetik flofbenler, farkl› emniyet

sistemleriyle yüksek güvenlik sa¤l›yor. Di-
jital ekran göstergesine sahip flofbenler,
düflük su bas›nc›nda bile rahatl›kla çal›fla-
biliyor. Hermetik flofbenlerde bulunan ha-
va bas›nç prosestat› bacan›n k›smen t›kan-
d›¤› ve hava ak›fl›n›n k›s›tland›¤› durum-
larda elektronik karta sinyal göndererek
gaz yolunu kapat›r ve böylece brülör gü-
venli bir biçimde devre d›fl› kal›r. 
Herhangi bir nedene ba¤l› ani gaz kesil-
melerinde cihaz otomatik olarak devre d›-
fl› kalarak emniyetli bir flekilde kapan›r.
Ayn› flekilde elektrik kesintileri s›ras›nda
da cihaz devre d›fl› kal›r, elektrik yeniden
geldi¤inde ›s›t›c› otomatik olarak çal›flma-
ya bafllar. Bir di¤er güvenlik sistemi ise
donma emniyetidir. Cihaz›n monte edildi-
¤i iç mekân s›cakl›¤› ve/veya at›k gaz bo-
rusuyla ba¤lant›l› oldu¤u d›fl hava s›cakl›-
¤› çok düflükse bu emniyet sistemi cihaz›
k›sa süre çal›flt›rarak flofben içindeki su-
yun donmas›n› önler ve cihaz› korur. 
Afl›r› ›s›nmaya neden olan herhangi bir ge-
liflme sonucunda da afl›r› ›s›nma termosta-
t› su ›s›t›c›s›n› devre d›fl› b›rak›r. 
Brülörün herhangi bir sebepten ötürü sön-
mesi ya da alevin oluflmamas› durumunda
iyonizasyon elektrodu gaz devresini ka-
patma sinyali vererek cihaz› kapat›r.TM

Bilgi: www.protherm.com.tr
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AA irfel, kendi markas›yla üretip sundu-
¤u genifl ürün gam›n›n yan› s›ra dün-

yan›n önde gelen firmalar›n›n da distribü-
törlü¤ünü üstleniyor. Airfel, Avrupa ve
‹talya’n›n en önemli kombi üreticilerinden
Riello ile gücünü birlefltirdi. Yap›lan uzun
vadeli ve genifl kapsaml› iflbirli¤i sonucu
Riello kombiler Airfel güvencesiyle piya-
saya sunuluyor. Airfel, Türkiye pazar›na
ilk kez Riello ismiyle giren kombilerin dis-
tribütörlü¤ünü üstlenmenin yan› s›ra üre-
timini yapmay› da hedefliyor. Üstün tek-
noloji ile üretilen Airfel-Riello markal›
kombiler, yüksek enerji tasarrufu sa¤l›-
yor.
Airfel Riello Family Cond serisi yo¤uflma-
l› kombilerin, 30 kW (25.800 kcal/h) ve

35 kW (30.000 kcal/h) kapasiteleri bulu-
nuyor. Airfel yo¤uflmal› kombiler full mo-
dülasyon sayesinde ve uygulanacak do¤ru
projelerle düflük yak›t tüketimi sa¤l›yor.
Premix Brulörlü Yo¤uflmal› Kombiler;
brülörde yanma öncesi hava ve gaz kar›fl›-
m› sa¤layarak do¤ru yanma ile gaz tasar-
rufu sa¤larken, kapasitesini ihtiyaca göre
ayarlayarak gereksiz yak›t tüketmiyor.
Kademeli pompa ve modülasyonlu fan ih-
tiyaca göre kapasitelerini k›sarak elektrik
tüketimini azalt›yor. Airfel Riello Family
Cond serisi yo¤uflmal› kombiler, % 108,1
ve % 108,6 (30–50 ºC çal›flma koflullar›n-
da % 30 k›sm› yükte) yüksek verimlilik
de¤erleri ile klasik cihazlara göre daha ta-
sarrufludur. Baflka bir deyiflle, baca gaz›

1100 . tesisat market 09/2008
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Airfel Riello Family Cond Serisi Kombiler
içersindeki su buhar›n›n gizli ›s›s› Riello
patentli özel bir eflanjör vas›tas›yla geri ka-
zan›ld›¤› için klasik kombilere göre daha
verimlidir. Bu performanslar› ile ‹ngiliz
SEDBUK A s›n›f› enerji seviyesine sahiptir-
ler. Ayr›ca yüksek verimli Airfel yo¤uflma-
l› kombilerin emisyon de¤erleri klasik
kombilere göre daha düflük oldu¤undan
çevreye dost cihazlard›r (NOx s›n›f› 5).
Çevre dostu Airfel Riello Family Cond
modelleri, do¤algaz veya LPG ile çal›flabi-
liyor. Kullan›m› kolay ergonomik kontrol
paneli olan kombilerin, çok ifllevli LCD
ekran› üzerinde otomatik ar›za teflhis siste-
mi bulunuyor. TM

Bilgi: www.airfel.com.tr 
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Mitsubishi Heavy Industries
Duvar Tipi Split Klimalar

MMitsubishi Heavy Industries duvar tipi split klimalar, bi-
reysel klima sistemlerinde kullan›lan iç ortam hava ka-

litesini artt›rmaya yönelik özellikler tafl›yor. Bunlar aras›nda;
• Bakteri, küf, alerjen, polen ve evcil hayvan tüyleri için

filtreler bulunuyor: Do¤al enzim filtre, alerjen filtre ve 
y›kanabilir fotokatalitik deodorant filtre.

• Klima çal›flmasa bile ortama 24 negatif iyon yayan do¤a
ferahl›¤› sa¤layan iyon sistemi 

• Kendi kendini temizleme özelli¤i ile birleflen alerjen 
temizleme sistemi

• Üzerinde bakteri veya mikrop üremesine izin vermeyen
anti mikrobik iç ünite fan› bulunuyor.

Çevreye Duyarl›

• Tüm Mitsubishi Heavy Industries (MHI) modelleri çevre
dostu R410A so¤utucu ak›flkan ile çal›fl›yor.

• Tüm MHI modelleri RoHS (Tehlikeli maddelerin 
s›n›rland›r›lmas›) direktiflerine uygun üretiliyor. 
Klimalar, bünyesinde do¤aya zararl› olan kurflun ve c›va
gibi a¤›r metalleri bar›nd›rm›yor.

• MHI bireysel klima sistemleri içerisinde de¤erlendirilen
duvar tipi split klimalar, sabit h›zl› ve inverter 
serilerinde, 7.000-24.250 Btu/h kapasite aral›¤›nda 
toplam 19 model ile her türlü ihtiyac› karfl›layacak genifl
bir ürün gam›na sahip. Ürünlerin tasar›mlar›nda enerji 
verimlili¤i ön planda tutuluyor, 3 model haricinde tüm
modeller Avrupa enerji verimlili¤i standartlar›na göre 
A enerji s›n›f›nda yer al›yor. MHI klimalar, Türkiye’deki
az elektrik harcayan klimalar aras›nda bulunuyor. 
Geliflmifl inverter teknolojisi, bu performans›n elde 
edilmesini sa¤l›yor. Ayr›ca bu teknoloji ile MHI klimalar
-15 °C’de dahi ›s›tma ve so¤utma ifllemini 
gerçeklefltirebiliyor. TM

Bilgi: www.airfel.com 
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Wolf’ten Yeni Kombiler

WWolf kombi ve kazanlar; CE,
Mavi Melek, SHER GUT ve

TSE belgeli olup, belgelendirmeleri
Almanya’daki Wolf GmbH fabri-
kalar›nda yap›larak “VITAWOLF
“ markas›yla tüm gaz kurulufllar›n-
ca tescil edilmifltir.

Yeni GG.2EK 24 kW 
“Wolfplus”
Cihaz; hermetik yanma sistemli,
otomatik atefllemeli, sessiz, dijital
ayar, haf›za ve ar›za göstergeli, tam alev modülasyonlu, çift
eflanjörlüdür. 24 adet özel enjektör ve su so¤utmal› brülör ya-
p›s› ile hava-gaz kar›fl›m›n› % 93,8 verimle yakar. NOx ve
CO zararl› gaz emisyonlar› en az düzeyde olup; Mavi Melek
sertifikal›d›r. 4 h›z kademeli fan› ve 12 litrelik genleflme kab›,
s›cak su ve ›s›tma sistemi güvenli¤i; emniyet ventilleri, NTC
sensörler ve çek valf kontrolündedir. S›cak kullan›m suyunda
eko ve konfor iflletmesi mevcuttur. Alman kombi teknoloji-
sindeki en kaliteli malzeme ve elektronik kumanda donan›m-
lar›na sahiptir. Cihaz,  servis ve montaj kolayl›¤› sunar. 

Yeni CGG-1K 24/28 kW “Wolflcolormatik”
Yeni nesil Colormatic göstergeli (3 renk 6 fonksiyonlu) ku-
manda ve reset özelliklerine sahiptir. Kullan›lan elektronik
kart yap›s› ile d›fl hava kopanzasyon, oda termostat›, haftal›k
programlanabilme, tatil fonksiyonu, s›cak su konfor sistemle-
ri, gaz ayar ve kapasite seçene¤i ile bak›m zaman›n› ve ar›za
durumunu belirtir.
Grundfos’un en son teknolojisi özel A-s›n›f›, 3 kademeli pom-
pas›, 3 yollu vanas›, NTC ›s› kontrol duyar elemanlar›, su tür-
bünü, ayarl› çek valfi, doldurma-boflaltma, by-pass emniyet
vana sistemleri ile plaka eflanjörü kombine edilmifltir. Tek bir
ünite olan bu multi gövdenin sökme-takma, bak›m ve onar›-
m› ise çok pratiktir. Multi fonksiyonel su grubu ünitesi ile di-
¤er kompenentlerin uyumu ise eflizdir. Çift eflanjörlü, otoma-
tik atefllemeli, tam alev modülasyonlu, küçük ebatlar› olan
fl›k, kolay kullan›ml› ve pratiktir. Kendi kendini temizler. Kul-
lan›c›y› uyaran renk sistemine sahiptir.
24 ve 28 kW kapasitelerde DG ve LPG ile kullan›labilen her-
metik duvar tipi kombilerde kullan›m suyu 3 y›ld›zl› olup sü-
rekli ve sabit ›s›da su sa¤lamaktad›r. 

Yo¤uflmal› Yeni  CGB - 20, 24, 35,40 kW
Yo¤uflmal› kombi ve kazanlar›n tamam›, Colormatic kuman-
da ve reset özelliklerine sahiptir. Sedbuk A verim s›n›fl›, %
110 verimlidir (DIN 4702-8’e göre norm kullanma verim-
idir). Fonksiyonel Dijital Kumanda sistemi (Bedien Modül) ile
çok farkl› kullan›mlara uygundur. TM

Bilgi: www.wolf.com.tr 
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MMicrotherm, yüksek ›s› yal›t›m› konusunda dünyan›n say›l› firma-
lar›ndan olup, ömür boyu ›s› yal›t›m› garantisi veriyor. Microt-

herm ürünleri Asansör kap›lar›nda EN 81-58 normlar› için gerekli bir
malzeme olmas›n›n yan›nda modern binalar›n duvarlar›nda, ›s›t›c›
radyatörlerin veriminin artt›r›lmas›nda, cam ya da aynal› cephelerde
de kullan›l›yor.

Microtherm Ürünlerinin Genel 
Özellikleri

• Microtherm, 1200 °C’lik ömür boyu 
çal›flma garantisi sunmaktad›r.

• Asansör kap›lar› Avrupa Normlar› EN
81-58’i sa¤lamak için gereklidir.

• Is›l kay›plar›n istenmedi¤i noktalarda da
kullan›labilmektedir.

• Yang›n korumas›nda en hafif üründür.
• Gerekli testlerden geçmifl olup tüm 

yang›n standartlar›na uygundur. 
• Güvenli¤i art›r›lm›flt›r. 
• Çevre dostu ‘Green Material’ 

kullan›lmaktad›r. 
• Oldukça küçük alanlara bile kolayl›kla

monte edilir.  TM

Bilgi: www.formgroup.com

TTermosan A.fi. çelik ve paslanmaz
çelikten sonra alüminyumu da

ürün gam›na katt›. Alüminyum di¤er
metallere k›yasla daha yüksek ›s›l ge-
çirgenli¤e sahip oldu¤undan radya-
törlerin ›s›tma gücünü ve art›r›yor.
Carisa markas›yla 2008 bafl›nda tü-
keticiye sunulan alüminyum radya-

törlerin profil tasar›mlar›, firman›n ar-ge bölümü ile Kanadal› mühen-
dislerin ortaklafla gelifltirdikleri bir projenin ürünü. Petekler daha ge-
nifl ve iç kanallar tasar›m›n önemli bir parças›. Üniversite-endüstri ifl
birli¤i ile gerçeklefltirilen patentli bir inhibitör yard›m›yla radyatörün
içinde herhangi bir korozyon olmas› engelleniyor. Bu özel inhibitör
suyu yumuflat›yor ve tasar›m›yla da radyatör içindeki su ak›fl›n› kolay-
laflt›r›yor. Eloksal kapl› ürünler beyaz, gümüfl, bronz ve alt›n renginde
olabiliyor. Yüksek performansl› radyatörler, uygun fiyat avantaj› ile
müflterileri ile bulufluyor. Ürünler, Termosan A.fi.’nin ihracat yapt›¤›,
baflta Avrupa, Amerika ve Avustralya olmak üzere 4 k›tada ve 30’u
aflk›n ülkede ayn› anda pazarla bulufltu ve  büyük projelerde yer alma-
ya bafllad›. TM

Bilgi: www.termosan.com

Form’dan Nano Teknoloji ile
Yüksek Is› Yal›t›m›

Termosan Carisa Alüminyüm
Radyatörler 
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ÇÇim saha ›s›tmas›n›n amac› çim üzerinde birikmifl kar y›¤›nla-
r›n› eritmek de¤ildir; bu y›¤›nlar mekanik olarak temizlenme-

lidir. Çim saha ›s›tma sistemi maçtan hemen önce ya da maç s›ra-
s›nda ya¤an kar› eritebilecek flekilde uygulanmal›d›r. Her sistem
söz konusu stad›n bulundu¤u bölgenin iklim koflullar›na göre
özel olarak planlanmal› ve hesaplanmal›d›r. Çim zemine Railfix-
Ray›  yard›m›yla sabitlenmifl boru ›zgaras› ›s›t›l›r. Yaln›zca titiz ve
do¤ru bir boru uygulamas› çim yüzeyinin muntazam ›s›nmas›n›
sa¤lar. Kolektör sistemi Tichelmann prensibine göre çal›fl›r ve
150 mm çap›ndaki ön yal›t›ml› çelik borulardan oluflur. K›fl ara-
s›nda donmay› önlemek için sistem glikol/su kar›fl›m› ile çal›flt›r›l-
mal›d›r, böylelikle -20 °C ye kadar donma emniyeti sa¤lanm›fl
olur. Rehau çim saha ›s›tma çimin yüzey s›cakl›¤›na 0 ºC ile +2
°C aral›¤›nda etki eder. Güncel hava koflullar›na ve tafl›y›c› taba-
kan›n nem derecesine ba¤l› olarak zorunlu çim saha ›s›tma hizme-
ti ortaya ç›kar. Kontrol sistemi ise zeminde +2 °C’lik  olan kon-
trol sistemi oluflturur.

Duyar eleman çim köklerini korur
Yüksek s›cakl›k sebebiyle çimin zarar görmesini engellemek için
kök yüzeyine yerlefltirilmifl s›cakl›k duyar elemanlar› bu bölgede-
ki s›cakl›¤› sürekli olarak takip eder. Olmas› gereken de¤er olan
+20 °C’nin afl›lmas› durumunda s›cakl›k otomatik olarak düflürü-
lür. Ayn› prensip ›s›tman›n o anki performans›n›n yüzeyde bulu-
nan büyük kar y›¤›nlar›n› eritmeye yetmemesi durumunda da ge-
çerlidir. Böyle bir durumda geleneksel mekanik kar temizleme ön-
lemleri al›nmal›d›r. -4’ten - 6 °C ye kadar ki hava s›cakl›klar›nda-
ki sürekli kar ya¤›fl›n›n 2 cm kar kal›nl›¤a kadar sebep oldu¤u ta-
bakalar›n eritilmesi için (kar›n hacim yo¤unlu¤una ba¤l› olarak)
güç rezervi bulunmaktad›r. E¤er kar miktar› bu s›n›rlar› afl›yorsa,
bu sefer ekolojik sebeplerden ötürü mekanik kar temizlemesi ya-
p›lmal›d›r. Tecrübeler mevcut kar y›¤›n›n›n eritilmesinde bir bofl-
luk etkisinin ortaya ç›kt›¤›n› göstermifltir. En alttaki kar tabakas›
çim saha ›s›tmas› ile eritildi¤inde donmufl çimenler üstte kalan kar
y›¤›n› için bir “tafl›y›c› kolon” görevini üstlenir. Çimen yaprakla-
r› aras›nda kalan boflluklarda ›s›l bir denge meydana gelir. Böyle-
likle kar eritme süreci sekteye u¤ram›fl olur.  Süreci tekrar bafllat-
mak için kalan kar y›¤›n›n› üstten s›k›flt›rmak gerekir. Pratikte
bunun için a¤›r tahta kalaslarla a¤›rlaflt›r›lm›fl eski a¤ kullan›l›r.
Bu saha yüzeyinde sürüklenir ve kar› çim saha ›s›tmas›yla, ›s›t›l-
m›fl zemine do¤ru s›k›flt›r›r. Önemli Rehau referanslar›ndan biri
Avusturya Innsbruck’taki Tivoli-Neu Stadyumu’nun çim saha
›s›tmas›d›r. Innsbruck’un güney semti Pradl’da kurulu Innsbruck
Spor Alanlar›n› Donatma ve De¤erlendirme GmbH – k›sa ad›yla
IspA – yaklafl›k 130.000 m2’lik bir spor ve dinlenme park› infla et-
mifltir. Tek  bafl›na futbol sahas› yaklafl›k 60.000 m2’lik bir alan
kaplamaktad›r: 15.400 kiflilik kapal› tribün, 2 antrenman sahas›,
bir Hafif-orta atletizm pisti, 3 plaj voleybolu sahas› ve t›rmanma
duvarlar› mevcuttur. Rehau Tivoli-Neu Stadyumu için çim saha
›s›tma sistemini tedarik etmifltir. TM

Bilgi: www.rehau.com.tr

Rehau Çim Saha Is›tma Sistemleri
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DDemirDöküm’ün yeni ne-
sil Nitron kombileri, fl›k

tasar›m› ve üstün teknik özel-
likleriyle s›n›f›n›n en yüksek
verimlilik standard›na sahip.
Tüketici beklentileri göz önü-
ne al›narak tasarlanan Nit-
ron kombilerde bulunan
multi-fonksiyonel full dijital
LCD ekran sayesinde, konfor
parametrelerindeki de¤iflik-
likler ve kapasite kullan›m›
anl›k olarak izlenebiliyor.
Fan modülasyonu sayesinde
ekonomik ve sessiz çal›flabil-
mesi, tek tufl ile ekonomik
ayara geçilmesi, self adaptas-
yon sistemi ile farkl› tesisat
ve montaj koflullar›na oto-
matik olarak adapte edilebil-
mesi Nitron kombileri di¤er
kombilerden hem teknolojik
hem de tasar›m ve kullan›m
kolayl›¤› aç›s›ndan ay›r›yor. 

Nitron kombilerin  özellikleri: 
• % 93 verim
• 3 y›ld›z verim s›n›f›
• Fan modülasyonu ile ekonomik ve sessiz çal›flma
• Kademesiz (full) alev modülasyonu
• LCD ekran (full digital)
• Anl›k yak›t sarfiyat›n›n LCD ekranda gösterimi
• Dijital program saati
• Dokunmatik tufllar
• Çift eflanjör sistemi
• Self adaptasyon sistemi
• Elektronik ateflleme
• Mikro ifllemcili kontrol sistemi
• Diagnostik ar›za teflhis sistemi
• Elektronik uyumlulu¤u sa¤layan EMC filtre
• Oda termostat›, d›fl hava kompansazyon, interaktif telekontrol 

üniteleri ile uyumlu çal›flma
• Donma emniyeti
• Pompa ve üç yollu vana anti-blokaj sistemi
• TSE ve CE belgeli

DemirDöküm kombiler, ileri teknoloji ve modern üretim metotlar› ile
Bozüyük tesislerinde üretiliyor. Tüm DemirDöküm kombiler TSE ve
CE belgelerine sahiptir ve 3 y›l garantilidir. TM

Bilgi: www.demirdokum.com.tr

DemirDöküm’den Nitron
Kombiler 
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HHava perdeleri istenmeyen maddelerin
ortama girmesini engelleme, farkl› or-

tamlar aras›nda hava bariyeri oluflturma,
iç ortamda hava sirkülasyonu sa¤lama, or-
tam havas›n›n kurutulmas› ve ›s›t›lmas›
fonksiyonlar› ile her türlü kullan›m alan›
için vazgeçilmezdir. Systemair taraf›ndan
pazara sunulan Portier Grand (PG) serisi
hava perdeleri estetik ortamlar için ideal-
dir. D›fl yüzeyi beyaz toz boyama veya pas-
lanmaz çelik olarak üretilen PG serisi hava
perdeleri ayr›ca istenilen renk kodunda
(RAL) boyanarak kullan›lan mekâna
uyum sa¤lar. 
Yüksek performansl› PG serisi 3,5 m’ye
kadar olan kap› yüksekliklerinde rahatl›k-
la kullan›labilir. Dikey veya yatay olarak

montaj edilebilen PG serisi ›s›t›c›s›z, elek-
trikli ›s›t›c›l›, su ›s›t›c›l› olmak üzere ihti-
yaçlara azami ölçüde cevap verebilir. 1m
ve 1,5m geniflli¤inde üretilen PG serisi ha-
va perdeleri tüm kap› genifllikleri için bir-
lefltirilerek kombine edilebilir özelliktedir.

Özellikleri:
• Estetik görünüm (beyaz veya çelik 

görünümlü)
• ‹stenen renk kodunda (RAL) 

boyanabilirlik
• 3,5m’ye kadar olan kap›larda yüksek

performans
• Dikey veya yatay montaj imkân›
• Is›t›c›s›z, elektrikli ›s›t›c›l› veya su 

›s›t›c›l› modeller

Systemair Hava Perdeleri

• ‹htiyaca özel donan›m
• Ayarlanabilir hava h›z›. TM

Bilgi: www.systemair.com.tr

***TESISAT-116  9/19/08  8:57 AM  Page 26



***TESISAT-116  9/18/08  12:36 PM  Page 27



***TESISAT-116  9/18/08  12:36 PM  Page 28



***TESISAT-116  9/18/08  12:36 PM  Page 29



3300 . tesisat market 09/2008

ürünler

YYo¤uflma teknolojisiyle gelen çok yük-
sek verim, çok uzun ömürlü özel Mag-

nezyum-Aluminyum-Silisyum alafl›m›
High-Tech eflanjör, bilgisayarl› kontrol,
hassas oda s›cakl›¤› kontrolü ve modülas-
yon gibi üstün özellikleriyle Buderus Yo-
¤uflmal› Kombiler çok düflük yak›t tüketi-
mi sa¤lar. Ürün, baca gaz›ndaki su buhar›-
n› yo¤uflturarak içindeki gizli ›s›dan da
faydalan›r, böylelikle gaz›n alt ›s›l de¤eri-
nin de üzerinde faydal› enerji elde eder ve
% 107`ye varan norm kullanma verimine
(40/30 °C sistemde) ulafl›r. Kapasitesini
anl›k ›s›tma ihtiyac›n› karfl›layacak flekilde
ayarlayabilir. Böylece brülörün dur-kalk
flekilde çal›flmas› engellenir. Gere¤inden
fazla ›s› üretilmedi¤inden, çok düflük flalt

say›s› ve her zaman en yüksek verim, gaz-
hava oran›n›n çift tarafl› modülasyon ile
sa¤lanmas›yla da yak›t tasarrufu avantaj›
sunar. Magnezyum-Alüminyum-Silisyum
alafl›mdan imal edilen eflanjörü sayesinde
her türlü çelik malzemede tane aralar›na
girerek korozyona sebep olup delinmeler
oluflturan klora karfl› üstün korumaya sa-
hiptir. Tavsiye edilen de¤erlerin alt›ndaki
düflük gaz bas›nçlar›nda (8 mbar`a kadar)
ve düflük voltajda (175 V`a kadar) bile so-
runsuz olarak çal›fl›r. Donma korumas›,
pompa s›k›flmas›n› önleyen sistemi ve baca
tepme sensörü gibi birçok donan›mla tam
emniyetlidir. Haz›rda 1 litre s›cak su bu-
lunduran yap›s›yla an›nda s›cak su sa¤lar. TM

Bilgi: www.isisan.com

Buderus Yo¤uflmal› Kombiler
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VVaillant’›n özellikle villa-
lar için gelifltirdi¤i,

“auroSTEP solar sistem”,
günefl enerjisinden faydala-
narak s›cak su elde etmeye
yarayan kompakt bir sis-
tem. 
Estetik dizayn› sayesinde
yaflam alanlar›nda rahat-
l›kla kullan›labilen auroS-
TEP Solar Sistemde bulu-
nan LCD ekran, kullan›c›-
n›n ihtiyaç duydu¤u ayarla-
r› yapabilmesine imkân ta-
n›yor. 
Çal›flma durumunda pom-
pa h›z›n› otomatik ayarla-
yarak enerji tasarrufu sa¤layan auroSTEP, tek gövde içinde boyler,
solar pompa ve elektronik kontrol ünitesini bar›nd›r›yor, az say›daki
sistem eleman› sayesinde h›zl› ve kolay montaj imkân› sa¤l›yor. 
‹lk çal›flt›rma öncesinde sisteme su doldurma ihtiyac›na gerek b›rak-
mayan ‘drainback’ (ön doldurmal› otomatik geri emifl) sistemi ile de
kolektörlerde afl›r› ›s›nmaya karfl› koruma mümkün oluyor. TM

Bilgi: www.vaillant.com.tr

Vaillant Günefl Enerjisi Sistemleri
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Termodinamik Hermetik
Do¤algazl› fiofben

TTermodinamik Hermetik Do¤algazl› fiofben, uluslararas› standart-
larda en güvenli yap›ya sahip olup ev içi kullan›m›nda ki bütün s›-

cak su ihtiyac›n› karfl›lamak amac› ile tasarlanm›flt›r. Termodinamik
fiofben hermetik tip do¤algazl› su ›s›t›c›s› olup yanma havas›n› d›fl or-
tamdan al›p, baca gaz›n› d›fl ortama vererek iç ortamdaki hava kirlili-
¤ini önler. Cihaz, dört mevsim kullanmaya uygundur.
• S›cak su alabilmek için sadece su muslu¤unu açmak yeterlidir. Su

miktar› ve atefl gücü birbirinden ba¤›ms›z olarak ayarland›¤› için
su s›cakl›¤› ayar› kolayl›kla yap›labilir.

• Yüksek verim ve enerji tasarrufu sa¤lar.
• Ak›ll› Mikroifllemci sayesinde geliflmifl ve güvenilir elektronik kon-

trol sistemine sahiptir. Emniyet Sistemleri Elektrik kesilmeleri, alev
sönmesi, kuru-yanma gibi durumlara karfl› devreye girerek can gü-
venli¤i sa¤lar.

• ‹leri teknoloji dijital sabit s›cakl›k teknolojisi sayesinde otomatik
olarak gaz hacmini kontrol eder ve s›cak su derecesini sabit tutar. 

• S›cak suyun derecesi bir tufl dokunuflu ile ön-ayar yap›labilir 
(normal banyo s›cakl›¤› 40 °C civar›ndad›r. TM

Bilgi: www.termodinamik.com.tr
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Dünyan›n ilk so¤utma fuar› 
1913 y›l›nda düzenlendi

SS
o¤utma alan›na odakl›, “Uluslara-
ras› So¤utma Fuar›” ad›n› tafl›yan
ilk fuar, Chicago’da 1913 y›l›nda

yap›lm›fl. Yani kliman›n babas› say›lan
Willis Haviland Carrier’in ilk elektrikle
iklimlendirme yapan sistemi buldu¤u za-
mandan, yani 1902’den onbir y›l sonra.
Bir baflka deyiflle adamlar bir fleyi bul-
mufllar, bulduklar› fleyin ticari alanda ge-
liflimini sa¤lamak için de fuar›n› yapm›fllar.

Günümüzde Kolombiya’dan 
Danimarka’ya, Vietnam’dan 
Almanya’ya so¤utmaya 
odaklanm›fl Uzmanl›k Fuar› 
görmmeekk  mmüümmkküünn

Ayn› yöntem, bugün aynen devam etmek-
tedir. Hindistan’da y›ll›k büyüme h›z› %
12’ye ulaflt›¤›nda, bu büyüme dalgas›n-
dan so¤utma-klima sektörünün azami ya-
rarlanabilmesi için 2004’te Acrex So¤ut-
ma Klima Fuar›’n› düzenlemeye bafllam›fl-
lar. Çin’de so¤utma klima alan›n›n bafl-
döndürücü bir h›zda geliflti¤i yads›namaz
bir gerçek. Üstelik bu geliflim, özellikle
son 5-10 y›ll›k dönem içinde kalite boyu-
tunu da içermeye bafllad›. Bu sonuç “tali-
hin garip cilvesi” de¤il. Çin, so¤utma ala-
n›na kaç koldan sar›lm›fl; 1977’de kuru-
lan Çin So¤utma Derne¤i (Chinese Asso-
ciation of Refrigeration – CAR), 1989’da
kurulan Çin So¤utma Havaland›rma En-
düstrisi Derne¤i (China Refrigeration and

Air Conditioning Association – CRAA),
1981’de kurulan Shanghai So¤utma Ce-
miyeti (Shanghai Society of Refrigeration
– SSR) ve 1985’te kurulan Shanghai Ha-
valand›rma & Klima Enstitüsü’nün
(Shanghai Air Conditioning and Refrige-
ration Institute – SARI) destekledi¤i ve bu
y›l 20.si yap›lan Çin So¤utma Fuar›,
Çin’in so¤utma alan›nda bir “güç” ola-
bilme çal›flmalar›ndan sadece biri. Çin’de
Otomotiv Endüstrisinde So¤utma ve Kli-
ma Fuar› diye, so¤utman›n bir alt bafll›¤›
olarak niteleyebilece¤imiz uluslararas› bir
fuar da yap›l›yor. Çünkü art›k “so¤utma-
da uzmanl›k”la bile yetinmemeleri gerek-
ti¤ini biliyorlar, otomotiv sektöründeki
so¤utma teknikleri gibi çok daha “spesi-
fik” alanlarda da boflluk yaratmak iste-
miyorlar. Danimarka So¤utma Fuar›, Ko-
lombiya So¤utma Fuar›, Vietnam So¤ut-
ma Fuar› gibi örneklerin de bulundu¤u-
nu, Türk So¤utma Klima Sektörünün son
birkaç y›ld›r müdavimi oldu¤u merhum
IKK fuar›n› da an›msamakta yarar var.
Dünya ülkeleri, pek çok endüstri kolu
için, -hele hele g›da krizinin efli¤inde iken-
g›da muhafazas›, ifllenmesi, nakledilmesi
ifllemlerinde so¤utman›n kaç›n›lmaz ar-
tan önemini görüyor ve bu alan›n, ça¤›n
tüm gereklerine uygun, sa¤l›kl› ve h›zl›

geliflebilmesi için münferit olarak so¤ut-
ma uzmanl›k fuarlar› düzenliyor. 

So¤utmada y›ld›z› parlayan 
Türkiye so¤utma fuar›na 
kavufluyor.
SOS‹AD taraf›ndan desteklenen
Coolexpo So¤utma Tekni¤i 
Uzmanl›k Fuar› düzenleniyor 

Ana çat› olarak Türkiye Is› ve Tesisat
Sektörünün geliflebilmesi için, her bir bi-
lefleninin güçlenmesi gerekiyor. Güçlen-
me tabandan tepeye do¤ru ilerlemez ise
büyük foto¤raf› ile sektör, amorf (biçim-
siz) bir hale gelir, büyüse bile gövdeyi ta-
fl›yacak güçte bacaklara sahip olamayabilir.
Sa¤l›kl› ve güçlü, “homojen” bir sektörel
yap›y› var etmek için, daha h›zl› büyüye-
rek, kendisinden çok daha büyümüfl olan
unsurlara yetiflmesi gereken ö¤eleri, göl-
geden günefle ç›karmak gerekiyor.

‹flte bunun için Ares Fuarc›l›k Ltd. kolla-
r› s›vad›, Türkiye’de % 100 so¤utmaya
odakl› bir “uzmanl›k fuar›” projesi ile yo-
la ç›kt›. So¤utma Sanayii ‹fl Adamlar›
Derne¤i SOS‹AD, 12-14 fiubat 2009 ta-
rihleri aras›nda ‹stanbul Fuar Merke-
zi’nde düzenlenecek olan ve so¤utma sek-
törünü ivmelendirmesi beklenen Coolex-
po’09 fuar›n›n destekleyen kuruluflu. Bafl-
ta SOS‹AD Baflkan›, Kurucu Baflkan› ol-
mak üzere, Yönetim Kurulu üyelerine
Türkiye so¤utma sektörününün gelece¤i
ve Coolexpo fuar›na dair beklentilerini
sorduk...
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% 100 So¤utma
Coolexpo So¤utma Tekni¤i Uzmanl›k Fuar›
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fuara do¤ru

AA..  EEmmrree  AAkkddoo¤¤aann  
Yönetim Kurulu Baflkan›
Frigoterm So¤utucu Cihazlar 
San. ve Tic. A.fi.

So¤utma Sanayii ‹fladamlar› Derne¤i SO-
S‹AD olarak Coolexpo Fuar›’n› destekli-

yoruz. Derne¤imizin istiflareler sonucu bu
karar› almas›n›n nedenine gelirsek; özellikle
dünyadaki pek çok baflar›l› örne¤i gibi ülke-
mizde de “so¤utmaya odakl›” bir ihtisas fu-
ar›n›n, so¤utma alan›na getirisi olaca¤›n›
düflünüyoruz. Ülkemizde özellikle g›da, tu-
rizm, süpermarket zincirleri, al›flverifl mer-
kezleri baflta olmak üzere do¤rudan so¤ut-
ma ile yak›n ilgili olan alanlar›m›z çok büyük
h›zla gelifliyor. Bu alanlardaki profesyonel
ziyaretçiyi çekebilmek için, her türlü detay›
bu hedef kitleye göre belirlenen bir fuar or-
ganizasyonu so¤utma sektörümüz için
önemli yararlar sa¤layabilecektir.
Coolexpo Fuar›’n›n yap›laca¤› ay, so¤utma
sektörü için do¤ru tarih. So¤utma alan›n›n
“pik” sezonu bafllamadan önce, “pik” sezo-
na haz›rl›klar›n yap›ld›¤› k›fl aylar›, so¤utma
alan›ndaki al›mlar›n artt›¤› zamanlard›r. Bu
nedenle Coolexpo için, so¤utma sektörün-
deki ticari hareketlili¤i körükleyebilecek ca-
zip bir tarih seçildi.
‹ki y›lda bir, tek say› ile biten y›llarda yap›la-
cak olan Coolexpo, ayn› alanda ne ulusal
ne de uluslararas› bir etkinlikte çak›flmaya-
cak bir zaman dilimine oturuyor. Bu da
uluslararas› önemli bir fuar ve sektörel et-
kinlik olaca¤›m›z› gösteriyor.
Coolexpo Fuar›’n› destekleyen dernek ola-

rak tüm detaylarda söz hakk›m›z var. Örne-
¤in tarihin ve yerin seçimi, etkinlikler prog-
ram›n›n belirlenmesi, ulusal ve uluslararas›
tan›t›m çal›flmalar› program› gibi... Coolex-
po, SOS‹AD olarak bizim katk›lar›m›z, ulus-
lararas› konuklar›m›z ve düzenleyece¤imiz
etkinliklerimizle profesyonel dernek çal›fl-
malar›m›z› sergileyebilece¤imiz önemli bir
fuar ve sektörel buluflma zemini olacak.
Dolay›s›yla so¤utma sanayii ifladamlar› ola-
rak ülkemizin h›zl› büyüyen so¤utma sektö-
rünü fuar›m›za kat›lmaya, fuar etkinliklerini
izlemeye ve ilk kez yap›lacak Coolexpo’ya
destek vermeye davet ediyoruz.

***

AAlliiflflaann  EErrccaann
Kurucu Baflkan
Ercan Teknik Is›tma So¤utma 
Klima Otomatik Kontrol Malz. 
Tic. San. Ltd. fiti

Türkiye so¤utma endüstrisinin önemi ve
gereklili¤i, yak›n gelecekte daha da ar-

tarak anlafl›lacakt›r. Gerek küresel ›s›nma
ve iklim de¤ifliklikleri, gerekse HACCP stan-
dartlar›na uygun üretim, sat›fl, depolama
flartlar›n›n birçok sektörde zorunluluk arz
eder hale gelmesi ve Avrupa Birli¤i uyum
çal›flmalar›, so¤utma uygulamalar›n›n çok
daha uygun ve verimli kullan›m›n› zorunlu
k›lm›flt›r. Bu sebeple hem so¤utma sistem-
leri üreten firmalar›n hem de tüm dünyaya
yap›lan ihracat hacmimizin daha da artma-

s›n›, Türkiye’nin bu anlamda bir üretim üssü
haline gelmesini bekliyoruz.
Coolexpo Fuar›’ndan beklentim; sezon bafl-
lang›c›nda so¤utma teknolojileri ve kompo-
nentleri ile ilgili son geliflmeleri ve yeni
ürünleri endüstriyel so¤utma sistemleri üre-
ten firmalara, sektör çal›flanlar›na, profes-
yonellere tan›tmak ve do¤ru adreslere ulafl-
makt›r.

***

YYüükksseell  TTuurrgguutt  
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili
Yüksel Teknik So¤utma San. 
ve Tic. Ltd. fiti 

So¤utma pazar›n›n geliflimi tüm dünyada
ivme kazand›. Türkiye so¤utma sektörü de
küresel pazarlar› yak›ndan takip ediyor, h›z-
l› ö¤reniyor, küresel geliflime uyum sa¤l›yor.
Bu nedenle önümüzdeki süreçte Türkiye’de
so¤utma pazar›n›n daha da büyüyece¤ine
inan›yorum.
‹lk kez yap›lacak olmas›na ra¤men, Coolex-
po Fuar›’n›n kat›l›mc› ve ziyaretçi say›s›n›n
yüksek olaca¤›na ve baflar›l› olaca¤›na ne-
redeyse kesin gözüyle bak›yorum. 

***
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CCeemm  AAttaallkk››nn  
Yönetim Kurulu Baflkan Yard›mc›s›
Frigoduman So¤utma 
San. ve Tic. A.fi.

So¤utma pazar›, çok h›zl› büyüme kayde-
den bir pazar. Ülkemizde de gelecek y›llar-
da so¤utma pazar›, uluslararas› geliflmeler
yönünde hareket ederek büyüyecektir. Kü-
resel ›s›nma ve beraberinde iklim de¤iflik-
likleri, so¤utma sektörünün önemini tüm
dünyada üst s›ralara ç›kar›yor. Coolexpo
Fuar›’n›n da Türkiye so¤utma sektöründeki
büyümeyi h›zland›raca¤›n› düflünüyorum.
Coolexpo, sadece so¤utma sektörünün
yer alaca¤› bir fuar olaca¤› için, do¤rudan
so¤utma sektörü ile ilgili ziyaretçinin fazla
olmas›n› bekliyorum. Daha genifl bir kitleye
ulaflabilmek için Coolexpo’nun kendimizi
daha iyi ifade edebilece¤imiz bir platform,
Türk so¤utma sektörü için iyi bir f›rsat ola-
ca¤›n› düflünüyorum.

***

VVaahhee  DDaa¤¤ddeevviirreenneell  
Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Sekreter
Çetinel So¤utma San. ve 
Tic. A.fi.

So¤utma çevrimi, de¤iflik ak›flkanlar ile so-
¤utma, floklama, proses chiller ve klima gi-
bi farkl› uygulamalarla çevremizdeki bina-
lar, araçlar, fabrikalar, süpermarket ve de-
polar gibi pek çok alanda uygulanmakta-
d›r. Dünya genelinde her y›l önemli ölçekte
ilerleme kaydedilmekte ve ülkemiz bu geli-
flimi yak›ndan takip etmekte, uygulamakta-
d›r. Bunun dayanaklar› aras›nda küresel
›s›nma, enerji tasarrufu ve çevrenin korun-
mas› gibi önemli gündem maddeleri yer
al›yor. Ayr›ca üretici firmalar›m›z, yurtd›fl›n-
da –do¤rudan veya dolayl› olarak- projele-
ri baflar›yla teslim edebilmektedir. Enerji
sarfiyat› aç›s›ndan frekans kontrollü (inver-
ter) sistemlerin daha fazla kullan›laca¤›,
çevreye uyarl›l›k aç›s›ndan karbondioksit
(CO2) ile so¤utma ve ›s› pompas› uygula-
malar›n›n yayg›nlaflaca¤› fikrindeyim. Bu
ve di¤er yeni uygulamalar için Coolexpo

Fuar›’n›n, tan›t›m ve bilgi alma aç›s›ndan
çok iyi bir f›rsat olaca¤›n› düflünüyorum.
Sektör mensuplar›n›n Coolexpo’yu ziyaret
ederek yeni geliflmeleri yak›ndan takip et-
melerinin tüm sektörümüz, çevremiz ve
ekonomimiz aç›s›ndan çok faydal› olaca¤›
inanc›nday›m. 2009’da ilki düzenlenecek
olan Coolexpo, so¤utma teknikleri, uygula-
malar› ve komponentleri ile ilgili bir fuar ol-
mas›ndan dolay› sadece ilgili profesyonel-
ler taraf›ndan ziyaret edilecek. Bu aç›dan
teknik yönüyle oldu¤u kadar ticari yönüyle
de iyi bir fuar olaca¤› beklentisindeyim. Ye-
rel ve uluslararas› sektörel derneklerle bir-
likte yap›lmas› planlanan seminer ve etkin-
liklerin sektörümüze büyük katk› sa¤laya-
ca¤›n› düflünüyorum. Ayr›ca dünyadaki ye-
ni geliflmelerden haberdar olma aç›s›ndan
da kaç›r›lmayacak f›rsat olacak.

***

AAllii  TTuurrhhaann
Yönetim Kurulu Üyesi
Tura So¤utma A.fi.

So¤utma sektörünün dünya genelindeki
büyümesine Türkiye’nin ayak uydurabildi-
¤ini düflünüyorum. Türkiye so¤utma paza-
r›n›n da her geçen y›l büyümesine h›zlana-
rak devam etmesini bekliyorum. Coolex-
po, so¤utmaya odakl› bir uzmanl›k fuar› ol-
mas› sebebiyle, so¤utma sektörü için, kat›l-
d›¤›m›z di¤er fuarlardan daha verimli ola-
cakt›r kanaatindeyim. ‹lk fuar oldu¤u için
mümkün olabilecek en baflar›l› noktay› ya-
kalayamayabilir ama baflar›l› bir çerçeve
öngörüldükten sonra her seferinde güçle-
necek, geliflecektir. TM
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❱ Buzdolaplar›

❱ Ticari Tip So¤utucular

❱ So¤uk Teflhir Vitrinleri ve Reyonlar›

❱ So¤uk Meflrubat Otomatlar›

❱ Dondurma Makinalar›

❱ Buz Makinalar›

❱ Derin Dondurucular

❱ So¤uk Oda ve Depolar

❱ Kondenser ve Evaporatörler

❱ So¤utma Kompresörleri

❱ So¤utucu Ak›flkanlar ve Ya¤lar

❱ So¤utma, Sistemleri Otomasyon 

Komponentleri

❱ So¤utma, Sistemleri ölçüm ve Kontrol 

Cihazlar›

❱ Mobil So¤utucular

❱ Su So¤utma Gruplar›

❱ Kuru So¤utucular

❱ Islak/Kuru So¤utucular

❱ Fanlar

❱ Fan Motorlar›

❱ Temiz Oda Cihaz ve Komponentleri

❱ Hava Filtreleri

❱ Evaporatif So¤utucular

❱ fiok So¤utucular, Dondurucular

❱ Ba¤lant› Elemanlar›

❱ So¤uk Muhafaza ‹çin Yal›t›m Ürünleri,

Panelleri

❱ Eflanjör ve Is›t›c› Bataryalar, Serpantinler

❱ Ya¤ So¤utucular

❱ Bak›r Boru ve Ekleme Parçalar›

❱ Amonyak Vanalar›

❱ Tanklar

❱ Temizleme Kimyasallar›

❱ Asit Nötralizatörleri

❱ Spesifik So¤utucular

❱ Vakum Cihazlar›

❱ Filtre ve Drayerler

❱ Hydrocooler

❱ Kaynak Telleri ve Aletleri

❱ Servis, Montaj Aletleri, Setleri

❱ Servis Araçlar›

❱ Yay›nlar, Yaz›l›mlar

❱ Meslek Örgütleri

❱ Hizmet Sa¤lay›c›lar

❱ So¤utma Teknikerleri ve Teknisyenler

❱ Buzdolab›, So¤utma Servisleri

❱ So¤uk Depo ‹flletmecileri

❱ Otel, Turistik Tesis ‹flletmecileri, Teknik

Müdürleri

❱ Süt Endüstrisi Teknik Müdürleri, Sat›n

Almac›lar›

❱ Entegre Et Tesisleri ‹flletmecileri,

Teknik Müdürleri

❱ Dondurulmufl Yafl Sebze ve Meyve

Tesisleri ‹flletmecileri

❱ Dondurma Üreticileri, Teknik ‹flletme

Yetkilileri

❱ Bal›k ve Deniz Ürünleri ‹flleme

Tesisleri Teknik Müdürleri

❱ Süper ve Hiper Market ‹flletmecileri,

Teknik Yetkilileri

❱ ‹laç ve Kozmetik Endüstrisi Teknik

‹flletmecileri

❱ Tekstil ‹flletmeleri Teknik Müdürleri

❱ So¤utma Tesisleri Proje ve

Taahhütçüleri

❱ Kamu Kurulufllar› ‹flletme Bak›m

fiefleri

❱ Yerel Yönetimler Teknik ‹flletme ve

Sat›n Alma fiefleri

❱ So¤uk Tafl›ma-Nakliye Kurulufllar›

Yetkilileri

❱ Büyük Ölçekli Ecza Depolar› 

‹flletmecileri

❱ Büyük Ölçekli Restoran ‹flletmecileri

❱ Pastane Yöneticileri

❱ Catering Firmalar› Yöneticileri, 

Teknik Müdürleri

❱ Meflrubat Endüstrisi Teknik Müdürleri,

Sat›n Almac›lar› 

❱ Bira ve Di¤er Alkollü ‹çecek Tesisleri

Teknik Müdürleri

❱ Kapal› ve Aç›k Buz Pateni Sahalar›

‹flletmecileri

❱ Piliç ve Hindi Kesimhaneleri 

‹flletmecileri

❱ Ö¤retim Üyeleri ve Ö¤renciler

CCOOOOLLEEXXPPOO  FFUUAARRII’’NNDDAA SSEERRGG‹‹LLEENNEECCEEKK  ÜÜRRÜÜNN  GGRRUUPPLLAARRII

FFUUAARRII  KK‹‹MMLLEERR  ZZ‹‹YYAARREETT  EEDDEECCEEKK??

Tarih
1122--1144  fifiuubbaatt  22000099

Yer
‹‹ssttaannbbuull  FFuuaarr  MMeerrkkeezzii  ••  YYeeflfliillkkööyy

www.cool-expo.com

BBÜÜYYÜÜKK  
RRAANNDDEEVVUUYYUU  
KKAAÇÇIIRRMMAAYYIINN!!....

fuara do¤ru
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Suyu olabildi¤ince verimli 
kullanmak üzere çal›flmalar›m›z var

RR
ehau,  Almanya merkezli bir flirket
olmakla beraber yap›lanmas› biraz
farkl›. fiu anda sekiz ayr› idari biri-

mi ve 15 binin üzerinde çal›flan› ile faali-
yet gösteriyor. Bu sekiz birimden biri,
Güneydo¤u Avrupa Bölgesi. Bizim de da-
hil oldu¤umuz bu bölgenin merkezi
Avusturya. REHAU, kuruldu¤u günden
bu güne ifl üretmeyi, üretti¤i iflten kazan-
d›¤› paray› da yine ifline yat›rmay› benim-
semifl bir flirket. fiu anda 41 fabrikam›z
var. Bunlara her sene çeflitli bölgelerde ih-
tiyaca göre birkaç tane ekleniyor. Bunun
yan›nda ar-ge faaliyetlerine çok önem ve-
ren bir flirketiz. REHAU, çal›flmalar›n› üç
tane stratejik alanda yo¤unlaflt›rm›flt›r.

REHAU, 1948 y›l›nda kurulmufl ve temelde

polimer malzemeler üzerine üretim ve sat›fl yapan

bir firma. REHAU’da uzun y›llard›r sürdürülen

yenilenebilir enerjili sistemlerle ilgili çal›flmalar

Türkiye’de de h›z kazanm›fl durumda. REHAU

Türkiye Is›tma Tesisat ve Elektrik Sistemleri Sat›fl

Müdürü Hasan Yanyal›, firman›n Türkiye’deki

çal›flmalar›n› dergimize anlatt›... 

Hasan Yanyal›
Rehau Türkiye Is›tma Tesisat ve
Elektrik Sistemleri Sat›fl Müdürü 

“Rehau’nun gündeminde 
yenilenebilir enerjili sistemler var”
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Su, enerji, altyap› ve gelece¤i flekillendir-
mek. Bütün geliflimimizi, araflt›rmalar›m›-
z› bu dört bafll›kta toplad›¤›m›z fikirlerle
sa¤l›yoruz. Özellikle suyu olabildi¤ince
verimli kullanmak üzere çal›flmalar›m›z
var. Mesela ya¤mur suyunu depolamak
ve kullanmak üzere birtak›m çal›flmalar
yap›yoruz. Konuyla ilgili ürünlerimiz var

ayr›ca ürün gelifltirme faaliyetlerimiz de
tüm h›z›yla sürüyor. At›k sular›n ar›t›l›p
tekrar kullan›m› ile ilgili çal›flmalar›m›z
da var. 

Y›l›n ilk yar›s›nda 40’›n üzerinde
seminer gerçeklefltirdik

REHAU Akademi’nin çal›flmalar›, RE-
HAU’nun yap›s› gere¤i her bölümün ayr›
ayr› organize etti¤i e¤itimlerden olufluyor.
Y›l›n toplam›na bakt›¤›m›zda iç ve d›fl
e¤itimlerle bizim seminer salonumuzun
% 70 doluluk oran› var. Bunun büyük bir
k›sm›n› konular›n›n çoklu¤u sebebiyle
›s›tma, tesisat ve elektrik sistemleri bölü-
münün e¤itim çal›flmalar› oluflturuyor.
Y›l›n ilk yar›s›nda gerçeklefltirdi¤imiz
40’›n üzerinde seminerle yaklafl›k 500 ki-
fliyi a¤›rlad›k. Tabii ki kendi bayilerimi-
zin d›fl›nda sektördeki ilgili kurulufllara
da davetiyeler gönderiyoruz. ‹steyenler
e¤itim çal›flmalar›m›za kat›labiliyorlar.
Akademinin d›fl›nda da baz› illerde genel-
likle TTMD ile birlikte yapt›¤›m›z organi-
zasyonlar ile e¤itimler veriyoruz. Üniver-
sitelerle de dönem dönem e¤itim çal›flma-
lar› yap›yoruz. Bunun d›fl›nda REHA-
U’nun patenti kendisine ait yerden ›s›tma
sistemleri ile ilgili ve tesisat konular›nda
projelendirme yapan özel bir program›
var. Bununla ilgili e¤itimlerle projecilere
proje deste¤i sa¤l›yoruz. Bu konuyla ilgili

Bunlar yap› grubu, otomotiv grubu ve en-
düstri grubu. Bunlar›n kendi içlerinde de
alt bölümleri var. 
REHAU Türkiye’ye ise 1989’da Arçe-
lik’in daveti ile endüstri grubu öncülü-
¤ünde Arçelik’e ve beyaz eflya sektörüne
yan sanayi olarak gelmifl. Osmaneli-Bile-
cik’te bir fabrika kurmufl. Türkiye’de RE-
HAU’nun yapt›¤› ilk ifl, buzdolab› kap›
contalar›n› üretmek. Bunun yan›nda be-
yaz eflyalarda kullan›lan di¤er polimer,
özellikle yumuflak PVC, sert PVC ve kar-
ma contalar üretiyoruz. Ayr›ca otomotiv
sektörüne de yan sanayi olarak hizmet
veriyoruz. 1991 senesinde ‹stanbul mer-
kez ofisi, sat›fl ofisi olarak kuruldu. Bun-
dan sonra di¤er branfllardaki –yap› ve
otomotivdeki- yap›lanma da ‹stanbul’da
tamamland›. Tesisat sektörüne giriflimiz
ise 1994 senesinde. Yap› grubunun alt›n-
da ilk önce pencere bölümümüz kuruldu.
Daha sonra da yap› tekni¤i dedi¤imiz me-
kanik tesisatla ilgili ürünleri üreten ve da-
¤›tan grup olarak Türkiye’deki faaliyeti-
mizi sürdürdük. 1999 y›l›nda Ankara’da,
2001 y›l›nda ise ‹zmir’de sat›fl ofislerimiz
aç›ld›. 2006 y›l›ndan itibaren Antalya’da
yap› grubuyla ilgili serbest çal›flan arka-
dafllar›m›z var. Çal›flt›¤›m›z sektörlerde
her grubun kendine özgü bir sat›fl organi-
zasyonu var. Bu flekilde Türkiye’de bir-
çok bölgeye hizmet veriyoruz. 2005 y›l›n-
da kurdu¤umuz REHAU Akademi ile
sektöre e¤itim hizmetleri de veriyoruz.
Bunun yan›nda mal da¤›l›m›n› sa¤lamak
için stok organizasyonumuz var. Biri
Tuzla Orhanl›’da, di¤eri ise Manisa’da
depo ifllevi gören yerleflimimiz var. Bizim
ürünlerimiz temelde çok servis gerektiren
ürünler de¤il. Yani REHAU, genel olarak
son kullan›c›yla birebir çal›flan bir firma
de¤il. 
Yap› Grubuyla ilgili olarak, ‹stanbul, ‹z-
mir, Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, An-
talya, Gaziantep, Samsun, Bal›kesir, Ay-
d›n, Mu¤la, Bodrum, Denizli, Afyonkara-
hisar gibi bölgelerde bayilik a¤›m›z üze-
rinden hizmet vermekteyiz. fiu anda Tür-
kiye’de tesisat grubu ürünlerimiz ile ilgili
çal›flan 60’›n üzerinde bayimiz mevcut. 
REHAU Yap› Tekni¤i Departman›’n›n
faaliyetlerine dört unsur yön vermektedir:

REHAU Akademi’nin 
çal›flmalar›, REHAU’nun 
yap›s› gere¤i her bölümün
ayr› ayr› organize etti¤i 
e¤itimlerden olufluyor. 

Y›l›n toplam›na 
bakt›¤›m›zda iç ve d›fl 

e¤itimlerle bizim seminer 
salonumuzun % 70 doluluk
oran› var. Bunun büyük bir
k›sm›n› konular›n›n çoklu¤u
sebebiyle ›s›tma, tesisat ve

elektrik sistemleri
bölümünün e¤itim 

çal›flmalar› oluflturuyor. 
Y›l›n ilk yar›s›nda 

gerçeklefltirdi¤imiz 40’›n
üzerinde seminerle yaklafl›k

500 kifliyi a¤›rlad›k.
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üç kiflilik özel bir ekibimiz var. Bu arka-
dafllar›m›z, akademi faaliyetlerinden ba-
¤›ms›z olarak hem bu programlar›n sunu-
mu, hem de kullan›m› ile ilgili d›fl destek
sa¤l›yorlar. Hem e¤itim, hem de gelen in-
flai projelerin mekanik projelere çevrilme-
si için merkezden destek veriyoruz. 

Dünyan›n hedefi, yenilenebilir
enerjili sistemlerin kullan›m›n›
sa¤lamak

Biz standart ürünlerimizi bir tarafa koyu-
yoruz ki yerden ›s›tma sistemleri de bu
gruba dahil. Bu grubun sat›fl›n› normal
da¤›t›m kanallar›m›z vas›tas› ile gerçek-
lefltiriyoruz. Bunun d›fl›nda flu anda gün-
demimizde yenilenebilir enerjili sistemler
var. Bunlar içinde ›s› pompas› cihaz›n›n
flu an itibariyle kendisi yok. Yani flu anda
›s› pompas› üreten bir firma de¤iliz. Fakat
Avrupa’da konuyla ilgili çal›flmalar›m›z
var. Türkiye’de bu sektöre girip girme-
mek konusundaki karar›m›z› ise önümüz-
deki dönemde verece¤iz. Ama ›s› pompa-
s› sistemlerinin borulamas› ile ilgili çal›fl-
malar›m›z 2004 y›l›ndan beri devam edi-

yor. Münferit ya da proje baz›nda yapt›-
¤›m›z uygulamalar var. Türkiye’de flu ana
kadar yapt›¤›m›z en büyük uygulama,
132 tane villadan oluflan Riva Konaklar›
projesi.  Bu projede hem villalar›n hem de
sosyal tesislerin ›s›tma so¤utma ihtiyaçla-
r› ›s› pompalar› ile yap›ld›, biz de borula-
ma sistemlerini gerçeklefltirdik. Bunun d›-
fl›nda ›s› pompas›n›n kendisine yönelik

çal›flmalarla ilgili birtak›m eksiklikler var.
Türkiye’de ›s› pompas› pazar›n›n bekle-
nen flekilde geliflmemesinin sebepleri var.
Dünyan›n hedefi, yenilenebilir enerjili sis-
temlerin kullan›m›n› sa¤lamak. Türki-
ye’de de bir hedef ama d›flar›da bu hede-
fe ulaflmak üzere verilen baz› teflvikler
var. Devlet teflvikleri, kredi teflvikleri, ver-
gi avantajlar› gibi... Türkiye’de bunlarla
ilgili bir teflvik henüz söz konusu de¤il.
Bir de elektrik enerjisinin üretimi ile ilgili
baz› eksikliklerimiz var. Bireysel olarak
üretilen elektri¤in flebekeye sat›fl› ile ilgili
tarifelerin  belirlenmesi laz›m. fiu anda
Türkiye’de de bu yönde çal›flmalar yap›l›-
yor. Bir program aç›kland› ki oldukça da
iddial› bir program.. 2015 senesinde %
20’ye varan yenilenebilir kaynaklar›n
kullan›m› hedefleniyor. Bu rakamlarda
tabii ki hidroelektrik santraller de  üretim
a¤›rl›kl› yer tutuyor ancak su; toprak ve
günefle nazaran sürdürülebilirli¤i daha az
olan bir kaynak. Biz de kendi çal›flmalar›-
m›z› bunu dikkate alarak, özellikle top-
raktaki enerjiyi verimli flekilde kullanabil-
mek üzere yönlendiriyoruz.     

Türkiye’de ilk çim saha yerden
›s›tma sistemi uygulamas›n› 
Ankara 19 May›s Stad›’nda 
gerçeklefltirdik

Konutlarda ve aç›k alanlarda düflük ifllet-
me maliyetleri nedeniyle tercih etti¤imiz
ürün gruplar›m›zdan biri, yerden ›s›tma
sistemleri. Hem homojen hem sa¤l›kl› bir
›s›tma sa¤larken düflük s›cakl›kta çal›flt›¤›
için hem yenilenebilir kaynaklar›n kulla-
n›m›na imkân tan›yan hem de düflük ifl-
letme maliyeti avantaj› sunan bir sistem.
Yerden ›s›tma sistemleri, spor alanlar›,
apronlar, yürüyüfl yollar›, helikopter pist-
leri, çim sahalar gibi buzlanman›n isten-
medi¤i her yerde uygulanabilecek sistem-
lerdir. Biz yaklafl›k 6 senedir bu konuyu
gündeme tafl›maya çal›fl›yoruz. Hem ka-
t›ld›¤›m›z çeflitli fuarlarda, hem de yapt›-
¤›m›z görüflmelerde bu konunun önemini
anlatmaya çal›fl›yoruz. Biraz da do¤al
flartlar sonucu ortaya ç›kan olumsuzluk-
lar, geçti¤imiz y›l yaflanan maç iptalleri,
bozuk zeminler, sporcu yaralanmalar›
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Dünyan›n hedefi, 
yenilenebilir enerjili 

sistemlerin kullan›m›n› 
sa¤lamak. Türkiye’de de bir

hedef ama d›flar›da bu 
hedefe ulaflmak üzere verilen

baz› teflvikler var. 
Devlet teflvikleri, kredi 

teflvikleri, vergi avantajlar›
gibi... Türkiye’de bunlarla
ilgili bir teflvik henüz söz 

konusu de¤il. 
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testo 880 Termal Görüntüleme Cihaz : Kesin ve güvenilir kontroller sayesinde mükemmel sonuçlar

End striyelü termografi

Bina iskeleti

Zemin alt s tma sistemi

K f olu umu

Bina termografisinde, infrared teknolojisi, s tma ve
havaland rma sistemlerindeki enerji kay plar n n h zl ve verimli
analizi i in idealdir. ok y ksek s cakl k z n rl (< 0.1 C)
sayesinde, testo 880 termal detayl bir
ekilde yal t mdaki hatalar , termal k pr leri ve binadaki hasarl

b lgeleri g r nt ler.

Zemin alt s tma ve boru sistemleri gibi ula lmas zor tesisatlarda
bile testo 880 ile ka ak olan b lgeler tespit edilebilir. Motorlu
odaklama ve 5-y nl kumanda kolu ile tek elle al t r labilme
zelli i sayesinde hasar n h zl ve kesin olarak tespit edilmesini ve

gerekli bak m n belirlenmesini sa lar.

Kablosuz prob ile al an tek termal olan
testo 880 in g sterdi i veriler yard m yla, tehlikeli, alerjen k f
olu umu nlenebilir ve hatta bir evin k elerinde ve oyuk
b l mlerinde meydana gelebilecek k f kontaminasyon riski
minimize edilir.
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Bina termografisi

Elektrik tesisatının bakımı
Düşük, orta ve yüksek voltajlı sistemlerde, infrared termografi ile
ısınma seviyeleri değerlendirilebilir. Böylelikle, arızalı bileşenler ve
bağlantılar erkenden tespit edilip gerekli önleyici faaliyetler
başlatılabilir. Sonuç olarak, yangın tehlikesi riski minimize edilir ve
üretim prosesinin durması engellenir.

Üretim prosesini izleme ve AR-GE

Mekanik tesisatın bakımı

Proses izleme, ürün kalite güvencesi veya araştırma geliştirme
alanlarında, daha fazla güvenlik ve kesin durum analizleri için
termal görüntüleme cihazı kullanımı bir önkoşul haline gelmiştir.
Üretim proseslerinde ısıtma komponentlerinin ısı dağılımındaki
anomaliler temassız olarak ve hızlıca tespit edilebilir. Elektrik
tesisatının kontrolünde; örneğin devre kartlarında, 10 cm'lik
minimum odak mesafesi aşırı ısınmış bileşenlerin doğru bir şekilde
belirlenmesine yardımcı olur. Yalıtımsız tanklarda yakıt seviyeleri
testo 880 ile kolaylıkla tespit edilebilir.

Özellikle mekanik bileşenlerdeki ısı değişimi, sürtünmeden, hatalı
ayarlamadan, parçalar arasındaki fazla boşluktan veya yetersiz
yağlamadan kaynaklanan gerilmenin işareti olabilir. testo 880
yüksek sıcaklık çözünürlüğü ile tam bir teşhis yapmanızı sağlar.
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herkesi bu konuda biraz daha düflünmeye
itti. Biz de çal›flmalar›m›z› yo¤unlaflt›rd›k.
Öncelikle kulüplerle özel görüflmeler yap-
t›k, daha sonra federasyon ile güzel bir ifl-
birli¤i yapt›k.Türkiye’deki ilk uygulama-
y› da, Ankara 19 May›s Stad›’nda gerçek-
lefltirildik. Proje, Haziran ay›nda karara
ba¤land›, biz A¤ustos ay›nda sistemi kur-
duk. Üzerine de suni çim uygulamas› ya-
p›ld› ve flu anda sorunsuz flekilde kullan›-
l›yor. Bildi¤imiz kadar›yla Federasyon’un
bu sistemin kullan›m›n› teflvik etmek ve
özellikle sert k›fl koflullar›n›n yafland›¤›
statlarda yerden ›s›tma sistemlerinin kul-
lan›m›n› sa¤lamak için bir pilot çal›flmas›
var. 

Üstü kapal› olmayan her türlü statta ya-
¤›fllar zemini bozar. Özellikle oluflan buz-
lanma, yaralanmalara da sebebiyet vere-
bilir. Bu sistemlerin ç›k›fl noktas›, iklim
koflullar›n›n da etkisiyle Almanya. Tüm
sezonda ayn› kalitede sahalarda oynaya-
bilmek için gelifltirilen bir sistem. Alman-
ya’da 3. lig seviyesine kadar her kulübün
kendi maçlar›n› oynad›¤› sahalarda bu
sistemi kurmas› zorunlu hale getirilmifl
durumda. Türkiye’deki yap› biraz de¤i-
flik, çünkü her kulüp kendi stad›na sahip
de¤il. Bu nedenle karar almak biraz zor-
lafl›yor. Yani kulüpler kendilerine ait ol-

mayan bir tesise yat›r›m yapmak zorunda
kal›yorlar. Ama Avrupa’da bu sistem,
uzun y›llard›r uygulan›yor. Bizim hem
do¤al hem de suni çim ile yapt›¤›m›z çok
say›da uygulamam›z var. Yurtd›fl›nda ya-
p›lan uygulamalarda da Rehau öncü bir
kurulufl. Türkiye’de hem antrenman hem
de maç sahalar› için görüflmelerimizi sür-
dürüyoruz. Bu sisteme özetle normal bir
yerden ›s›tma sisteminin genifl bir sahaya
uygulanmas› olarak bakabiliriz. Ama ge-
nifl alanda uyguland›¤› için önemli teknik
detaylar› var.  
Sistem iklim flartlar›na ve ihtiyaca göre
de¤iflmekle birlikte zeminde minimum 2,
maksimum 5 derecelik s›cakl›k sa¤lamak
üzere çal›flt›r›labilir. Bina içi yerden ›s›t-
ma sistemlerinde ise bu s›cakl›k 25-26 de-
rece civar›ndad›r. Sahalarda kullan›lan
sistemlerde, borulama sisteminin temelde
bak›ma ihtiyac› yoktur ama kullan›lan
kazanlar›n y›ll›k bak›m›n›n yap›lmas› ge-
rekir. Sistemde ak›flkan olarak antifrizli
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su dolafl›r. Bu suyun dönem dönem de¤ifl-
tirilmesi gerekir. Sistemin bunlar›n d›fl›n-
da herhangi bir bak›ma ihtiyac› yoktur.
Yerden ›s›tma sistemlerinin, önümüzdeki
süreçte uçak hangarlar›nda, havaalanla-
r›nda kullan›laca¤›n› düflünüyoruz. Bu
alanlar için de çok titiz çal›fl›lmas› gerekli.
Çünkü hem sistem üzerinde beton olacak,
hem de bu beton üzerinde uçaklar gibi
a¤›r yükler olacakt›r. Kullan›lan malze-
melerin bu nedenle çok kaliteli malzeme-
ler olmas› gerekli ki Rehau, bu malzeme-
leri üreten dünyadaki say›l› flirketlerden
biri. Gelecekteki hedeflerimizden biri de bu
projeler. Aç›k alanlarla ilgili, buz pateni
pistlerinde de birtak›m çal›flmalar›m›z var. 

Yenilenebilir enerji kullan›m›na
yönelik ürünler stratejik öncelikli
ürünler  olarak dünya pazar›nda
yerini ald›

Hedeflerimiz aras›nda yenilenebilir enerji-
li sistemlerini ürün grubumuza dahil edil-
mesi yer al›yor. Bunlar içinde hava-toprak
›s› de¤ifltirici olarak adland›r›lan sistemler
de var. Bu sistemler, içinde dolaflan hava-
y› hijyenik bir flekilde binan›n içine iletil-
mesini sa¤layabiliyor. K›fl›n ›s›tma yükü-
nün % 30-40’›n› karfl›layan, yaz›nsa so-
¤utma yüklerinin %80’e kadar olan k›s-
m›n› karfl›layabilen sistemlerimiz var.
Bunlar da Türkiye pazar›na girecek yeni
ürünlerimiz aras›nda. Türkiye için ihtiya-
c›m›z olan enerjinin büyük bir k›sm›n› do-
¤al kaynaklardan elde etmemiz mümkün.
Özellikle süper marketler, al›flverifl mer-
kezleri gibi büyük iflletmelerde kullan›la-
bilecek ve ciddi miktarlarda enerji tasar-
rufu sa¤layabilecek sistemlerimiz var. Is›
pompas› konusundan daha önce zaten
bahsetmifltik. Bunun yan›nda Biyokütle
tesislerinin kurulmas› esnas›nda kullan›la-
bilecek sistemlerimiz ve jeotermal sular›n
tafl›ma hatlar› ile ilgili çal›flmalar›m›z var.
Kendi enerjisini kendi üreten kasabalar›n
da önümüzdeki süreçte Türkiye’nin gün-
demine gelece¤ini düflünüyoruz. Bunlarla
ilgili çal›flmalar›n yan›nda endüstriyel te-
sislerde metal malzemelerin yerine poli-
mer bazl› malzemelerin kullan›m› için de
çal›flmalar yapaca¤›z. TM
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ürkiye’nin do¤algazl› yaflama geçifl
sürecinde önemli bir kilometre tafl›;
Rusya Federasyonu ile 14 fiubat

1986’da imzalanan do¤algaz al›m anlafl-
mas›d›r. Bu anlaflma 25 y›ll›k bir zaman
dilimini kapsad›¤› için 2010’da sona ere-
cek. Bugün do¤algaz al›m› yapt›¤›m›z ül-
keler ve miktarlar›na bakacak olursak;
2007 y›l› sonu itibariyle Rusya Federasyo-
nu'ndan 1986’da yap›lan anlaflma kapsa-
m›nda 13.799 milyon cm3, yine Rusya Fe-
derasyonu'ndan Mavi Ak›m kapsam›nda,
9.346 milyon m3, Nijerya'dan 1.420 mil-
yon cm3, Cezayir'den 4.277 milyon cm3,
‹ran'dan 6.158 milyon cm3, Azerbay-
can'dan 1.279 milyon cm3 ve spot piya-
sa'dan LNG olarak 107 milyon cm3 ol-
mak üzere, toplam 36.450 milyon cm3 gaz
ithal edilmifl oldu¤unu görmekteyiz.  Ayn›
dönem içinde bu miktar›n 35.064 milyon
cm3’ü sat›lm›fl. Sat›lan miktar›n % 56’s›
da elektrik üretiminde kullan›lm›fl. Geri
kalan miktar ise neredeyse yar› yar›ya ko-
nut ve sanayi kullan›mlar›na ait.
Sanayi tesisleri ile Organize Sanayi Bölge-
leri, tüketim miktarlar›na göre de¤iflen
oranda bir al›m› gerçeklefltireceklerine da-
ir “Asgari Al›m Taahhüdü” imzalamak ve
bu taahhütteki asgari al›m yüzdesi ile
kontratlar›nda belirtilen fiyat›n çarp›m›
ile elde edilecek bedeli, o miktardaki do-
¤algaz› kullansalar da kullanmasalar da
ödemek zorunda.

2030 y›l›nda dogalgaz talebimiz 76.378
milyon cm3 olarak tahmin ediliyor. En bü-
yük do¤algaz tedarikçimiz olan Rusya Fe-
derasyonu ile siyasal açmazlar yarat›yo-

ruz veya yarat›lan siyasi açmazlar›n içine
çekiliyoruz. Rusya Baflbakan› Putin, sade-
ce bizi de¤il, tüm Avrupa’y› da enerji kay-
naklar›n› do¤uya yönlendirmekle tehdit
ediyor. Zaten en büyük miktardaki al›m›
ba¤layan anlaflmam›z 2010’da bitiyor.
‹ran’la düfle kalka ilerleyen enerji iliflkimiz
malum... Tabii ki yeni al›m anlaflmalar›
için giriflimler har›l har›l sürüyor. Örne¤in
Azerbaycan`dan tedarik etti¤imiz do¤al-
gaz› art›rmak için, önemli do¤algaz kay-
naklar›n›n yer ald›¤› fiahdeniz projesinin
2011 sonunda devreye girmesi beklenen
ikinci faz›ndan 8 milyar metreküplük gaz
talep ettik. M›s›r ve Türkmenistan’›n, ye-
ni tedarikçilerimiz olmas› bekleniyor.
Ama yine de do¤algaz al›m› meselesi belir-
sizli¤ini koruyor. Bu arada do¤algazl› ya-
flama geçen il say›s› her geçen gün art›yor.

BOTAfi’tan al›nan bilgilere göre;
2008 y›l› itibariyle ülkemizde do¤algaz
bulunan iller; Ankara, ‹stanbul, Bursa, Es-
kiflehir, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova,
Çanakkale, Konya, Kayseri, Çorum, Er-
zurum, Kütahya, Uflak, Sivas,  Samsun,
K›r›kkale, K›rflehir, Aksaray, Bal›kesir,
Malatya, Bilecik,  Manisa, ‹zmir, Ni¤de,
Kahramanmarafl, Denizli, Yozgat, Kara-
man,  Mersin, Adana,  Antalya, Burdur,
Isparta, Afyonkarahisar, Osmaniye,  Ga-
ziantep, K›rklareli, A¤r›, Kars, Ardahan,
Bayburt, Ad›yaman, Ayd›n, fianl›urfa, Di-
yarbak›r, Elaz›¤, Ordu, Edirne, Tekirda¤,
Kastamonu, Çank›r›, Van, Amasya, Er-
zincan, Rize, Tokat’t›r.

2008 y›l› A¤ustos ay›ndan bugüne; Amas-

ya, Erzincan, Rize ve Tokat olmak üzere 4
ilimize do¤algaz arz› sa¤lanm›flt›r. Y›l so-
nuna kadar Giresun, Trabzon, Gümüflha-
ne, Bolu, Nevflehir olmak üzere 5 ilimize
daha do¤algaz arz› sa¤lanmas› planlan›-
yor. Zonguldak, Kilis, Bart›n ise 2009’da
do¤algaz›n ulaflaca¤› iller. BOTAfi’tan al-
d›¤›m›z bilgilere göre flimdiye dek do¤al-
gaz›n ulaflt›r›ld›¤› Organize Sanayi Bölge-
leri ise Eskiflehir OSB, Bursa OSB, Anka-
ra OSB, ‹negöl OSB, Kemalpafla OSB, Ak-
hisar OSB, Manisa OSB, Uflak OSB, Ço-
rum OSB, Kayseri OSB, Küthya OSB, ‹z-
mir Atatürk OSB, Çorlu Deri OSB, Kon-
ya OSB, BUSEB Bursa Serbest Bölge, Sam-
sun OSB, Demirtafl OSB, Çerkezköy OSB,
Karaman OSB, Aksaray OSB, TOSB
TAYSAD OSB, Nilüfer OSB, Gürsu OSB,
Ni¤de OSB, Denizli  OSB, Gaziantep
OSB, Gebze OSB, Mersin Tarsus OSB,
Avrupa Serbest Bölge, Adana Hac› Saban-
c› OSB, ‹stanbul Deri OSB, Ege Serbest
Bölge, Antalya OSB, Uflak Karma OSB,
‹skenderun OSB, Burdur OSB, OST‹M
OSB, PAYAS OSB, Mustafakemalpafla
OSB, Afyon OSB, Kestel OSB, Isparta Sü-
leyman Demirel OSB, Yeniflehir OSB,
Alia¤a OSB, ‹stanbul Deri Endüstri Ser-
best Bölge’dir 
BOTAfi sözleflme imzalad›¤› K›rklareli
OSB’ye 2008 y›l› son aylar›nda do¤algaz
arz› planlanmaktad›r. Ayr›ca, mevzuat
çerçevesinde flehirlerde do¤algaz da¤›t›m
faaliyetini yürüten da¤›t›m flirketleri de fa-
aliyette bulunduklar› kendi bölgelerindeki
OSB’lere do¤algaz arz› sa¤layabilmekte-
dir. Türkiye’de do¤algaz da¤›t›m lisans›
olan kurulufllar Tablo 1’de gösterilmektedir. TM

Türkiye’de 58 il
Do¤algaz Kullan›yor
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Aksa Gaz Da¤›t›m A.fi. Adana, Mersin, Osmaniye, ‹skenderun, Tarsus, Ceyhan, Dörtyol, Çukurova Tel: (0322) 458 94 00
Toprakkale, Payas, Karay›lan, Sar›seki, Denizciler, Bekbele, 
Nardüzü, Azganl›k, Belen, Kadirli, Antakya 

Selçuk Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Seydiflehir, Çumra Seydiflehir-Çumra Tel: (0362) 256 22 44

Van Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Van Van Tel: (0432) 216 99 21

Baflkent Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. 5216 say›l› kanunla belirlenen Ankara Büyükflehir Belediyesi Ankara www.baskentdogalgaz.com.tr
s›n›rlar›n› kapsayan bölge

Ordu Giresun Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Ordu, Giresun, Terme, Ünye, Fatsa Ordu-Giresun Tel: (0452) 233 09 29

Akmercangaz Do¤algaz Da¤›t›m Ad›yaman, Besni, Gölbafl›, Kahta Ad›yaman Tel: (0212) 634 05 05
Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti 

Diyarbak›r Do¤algaz Da¤›t›m Ltd. fiti. Diyarbak›r Diyarbak›r www.diyargaz.com.tr

Elaz›¤ Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Elaz›¤, Yaz›konak, Yurtbafl›, Hankendi Elaz›¤ Tel: (0424) 247 94 99

Karadeniz Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Trabzon, Rize, Akçaabat Trabzon-Rize Tel: (0464) 214 16 00

Gümüflhane Bayburt Do¤algaz A.fi. Gümüflhane, Bayburt Gümüflhane-Bayburt Tel: (0212) 478 66 66

Olimpos Do¤algaz A.fi. Antalya Büyükflehir, Göynük, Kemer, Tekirova, Antalya Tel: (0216) 578 95 50
Çamyuva, Kadriye, Belek, Serik 

Mustafakemalpafla, Susurluk, Karacabey, Mustafakemalpafla, Susurluk, Ovaazatl›, Yal›ntafl, Karacabey-Mustafakemalpafla Tel: (0224) 614 17 00
Karacabey Do¤algaz Da¤›t›m A.fi.  Tatkavakl› Susurluk Tel: (0224) 614 17 00

Tokat Amasya Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Merzifon, Suluova, Turhal, Niksar, Erbaa, Zile Amasya-Tokat Tel: (0358) 212 31 87

Erzingaz Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Erzincan Erzincan Tel: (0216) 578 95 50

Afyon Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Afyonkarahisar, Bolvadin, Çay, Dinar Afyonkarahisar Tel: (0272) 213 67 57

Do¤angaz Do¤algaz Da¤›t›m Ltd.fiti. Karaman Karaman Tel: (0216) 578 95 50

Kargaz Kars Ardahan Do¤algaz Da¤›t›m Kars, Ardahan, Sar›kam›fl Kars-Ardahan Tel: (0312) 212 77 93
Paz. Taah. San. ve Tic. Ltd. fiti. 

Torosgaz Isparta Burdur Isparta, Burdur, Gönen, Bucak Isparta-Burdur www.torosgaz.com.tr
Do¤algaz Da¤›t›m A.fi.

Gürgaz fianl›urfa Do¤algaz Da¤›t›m ve fianl›urfa, Siverek, Suruç, Karaköpü, Onbirnisan fianl›urfa Tel: (0414) 313 15 00
Paz. Ltd.fiti.

Çanakkale Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Çan, Kepez, Gönen, Ezine, Bayramiç Çanakkale Tel: (0286) 214 08 50

Gazdafl Gaziantep Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Gaziantep, Kilis, Nizip Gaziantep-Kilis Tel: (0212) 456 23 00

Kentgaz Denizli do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Denizli, Kakl›k, Kocabafl, Gökp›nar, Ba¤bafl›, P›narkent, Kayhan, Denizli Tel: (0258) 261 15 00
K›n›kl›, Gümüfller, Üçler, Bereketli, Hallaçlar, Göveçlik, Servergazi, 
Baflkarc›, Akkale, Honaz

Kargaz Do¤algaz Da¤›t›m San. Tic. A.fi. Karabük, Kastamonu, Çank›r›, Gerede, Safranbolu, Karabük-Kastamonu-Çank›r› Tel: (0364) 444 01 87
Tosya, Korgun, Seydiler

Trakya Bölgesi Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Edirne, Tekirda¤, K›rklareli, Lüleburgaz, Çerkezköy, Muratl›, Edirne-K›rklareli-Tekirda¤ www.trakyagazdas.com
Kavakl›, Büyükkar›flt›ran, Evrensekiz, K›z›lp›nar, Kapakl›, Yozgat
Karaa¤aç, Veliköy, Ulafl, Misinli, Velimefle, Babaeski

Sürmeli Do¤algaz Da¤›t›m San. Tic. A.fi. Yozgat, Yerköy, Sorgun, Çiçekda¤›, Saray, Köseli, Bo¤azl›yan Yozgat www.surmeligaz.com.tr

Arsan Marafl Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Kahramanmarafl, Türko¤lu, K›l›l›, Kavakl›, Karacasu Kahramanmarafl Tel: (0216) 305 50 48

Bilecik Bolu Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Bilecik, Bozüyük, Bolu, Sö¤üt, Pazaryeri, ‹nönü, Bilecik-Bolu Tel: (0228) 212 11 66
Çukurhisar, Osmaneli, Vezirhan, Bak›rköy

Manisa Do¤algaz da¤›t›m A.fi. Manisa, Turgutlu, Akhisar Manisa Tel: (0236) 232 19 84

Malatya Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Malatya, konak, Gündüzbey, Yeflilyurt, Bostanbafl›, Malatya www.malatyagazdagitim.com
Yak›nca, Topsö¤üt, fiahnahan, Dilek, Hatunsuyu, 
Han›m›nçiftli¤i, Orduzu, Battalgazi, Has›rc›lar 

Kapadokya Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Ni¤de, Bor, Fertek, Nevflehir, Ürgüp, Avanos Ni¤de-Nevflehir Tel: (0384) 212 51 00

TTaabblloo  11::  fifieehhiirrlleerrddee  ddoo¤¤aallggaazz  ddaa¤¤››tt››mm  ffaaaalliiyyeettii  yyaappmmaakk  üüzzeerree  lliissaannss  aallmm››flfl  ddaa¤¤››tt››mm  flfliirrkkeettlleerrii
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‹zmirgaz fiehiriçi Do¤algaz Da¤›t›m Tic. Taah. A.fi. 23.07.2004 tarih ve 25531 Resmi Gazetede yay›mlanarak ‹zmir www.izmirgaz.com.tr
yürürlü¤e giren 5216 say›l› Büyükflehir Belediye Kanunu ile 
s›n›rlar› yeniden belirlenen ‹zmir ve Tire

Polatl› Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Polatl› Polatl› www.polgaz.com.tr

Uflak Do¤algaz Da¤›t›m San. Tic. A.fi. Uflak Uflak www.udas.com.tr

Armagaz Arsan Marmara Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Yalova, Orhangazi, Karamürsel, Çiftlikköy, Alt›nova, Taflköpü, Yalova www.armagaz.com.tr
Kaytazdere, Subafl›, Tavflanl›, Kad›köy, Dereköy, Ç›narc›k, 
Termal, Koru, Teflvikiye, Kocadere

Gemlik Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Gemlik, Umurbey Gemlik www.gemlikgaz.com.tr

Düzce Ere¤li Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Karadeniz Ere¤li, Düzce, Gülüç, Kaynafll›, Konuralp, Alapl›, Karadeniz Ere¤li-Düzce www.dergaz.com.tr
Cumayeri, Gümüflova, Beyköy

Samgaz Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Samsun, Kurupelit, Kutlukent, Atakent, Tekkeköy, Yeflilkent Samsun www.samgaz.com.tr

Netgaz fiehir Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Ere¤li (Konya) Konya Ere¤li Tel: (0332) 710 55 66

K›rgaz K›r›kkale-K›rflehir Do¤algaz K›r›kkale, Yahfl›han, Bahfl›l›, K›rflehir K›r›kkale-K›rflehir www.kirgaz.com.tr
Da¤›t›m Paz. Tic.  A.fi. 

ERS Aksaray Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Aksaray, Atarol, Hamidiye, Sultanhan› Aksaray www.ersdogalgaz.com.tr 

Sivas Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Sivas, fiark›flla, Suflehri Sivas Tel: (0346) 221 00 74

Bal›kesir Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Bal›kesir Bal›kesir Tel: (0266) 244 42 00

Band›rma Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Band›rma Band›rma Tel: (0266) 714 39 38

Çorum Do¤algaz Da¤›t›m San. Tic. A.fi. Çorum, Sungurlu Çorum www.corumgaz.com.tr

Trakya Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Çatalca, Muratbey, Had›mköy Çatalca Tel: (0212) 789 41 00

‹GDAfi ‹stanbul Gaz Da¤›t›m San. Tic. A.fi. Çatalca ihalesiyle Trakya Do¤algaz Da¤›t›m A.fi.’ye verilen ‹stanbul www.igdas.com.tr
da¤›t›m bölgesi ile mevcut da¤›t›m flirketlerinden Bahçeflehir 
Gaz Da¤›t›m A.fi.’ye verilen Bahçeflehir Mücavir alan s›n›rlar› 
içindeki Bahçeflehir Toplu Konut Alan› kapsam›ndaki da¤›t›m 
bölgeleri hariç olmak üzere, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi 
s›n›rlar›n› kapsayan bölge 

‹NGAZ ‹negöl Gaz Da¤›t›m Sn. Tic. A.fi. ‹negöl, Alanyurt, Yeniflehir ‹negöl www.ingaz.com

PALGAZ Do¤algaz Da¤›t›m Tic. San.  A.fi. Gebze, Tavflanc›l, Dar›ca, fiekerp›nar, Dilovas›, Çay›rova Gebze www.palgaz.com.tr

PALEN Enerji Do¤algaz Da¤›t›m End. Tic. A.fi. Erzurum Büyükflehir, Il›ca Erzurum www.palen.com.tr

Çorlu Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Çorlu, Marmarac›k Çorlu www.cordas.com.tr 

Çinigaz Do¤algaz Da¤›t›m San. Tic. A.fi. Kütahya, Gediz, Tavflanl›, Emet Kütahya www.cinigaz.com 

GAZNET fiehir Do¤algaz Da¤›t›m A.fi. Konya Konya www.gaznet.com.tr

KAYSER‹GAZ Kayseri Do¤algaz Da¤›t›m Kayseri Büyükflehir, Hac›lar, Mimarsinan, Hisarc›k, K›ranard›
Paz. Tic. A.fi. Kayseri www.kayserigaz.com.tr 

Bursa fiehiriçi Do¤algaz Da¤›t›m Tic. Taah. A.fi. 5216 say›l› kanunla belirlenen Bursa Büyükflehir Belediyesi Bursa www.bursagaz.com
s›n›rlar›n› kapsayan bölge (Gemlik Da¤›t›m Bölgesi hariç) 

ESGAZ Eskiflehir fiehiriçi Do¤algaz Eskiflehir Büyükflehir Belediyesi mücavir alan› ve BOTAfi ile Eskiflehir www.esgaz.com.tr
Da¤›t›m Tic. Taah. A.fi. ESGAZ aras›nda imzalanan 02.09.2003 tarihli Protokol’de yer alan 

mevcut da¤›t›m flebekesinin ulaflt›¤› alanlar

‹ZGAZ ‹zmit Gaz Da¤›t›m San. Tic. A.fi. Gebze Da¤›t›m Bölgesi, Karamürsel, ve Dereköy hariç, ‹zmit www.izgaz.com.tr
fiekerp›nar ve Karamürsel Deprem Konutlar› dahil olmak üzere 
Kocaeli Belediyesi s›n›rlar›n› kapsayan bölge 

Bahçeflehir Gaz Da¤›t›m A.fi. Bahçeflehir Belediyesi mücavir alan s›n›rlar› içerisindeki Bahçeflehir-‹stanbul www.bahcesehirgaz.com.tr
Bahçeflehir Toplu Konut alan›

AGDAfi Adapazar› Gaz Da¤›t›m A.fi. 5216 say›l› kanunla belirlenen Adapazar› Büyükflehir Belediyesi  Adapazar› www.agdas.org
s›n›rlar›n› kapsayan bölge

Tablo 1 devam...

***TESISAT-116  9/18/08  1:06 PM  Page 54



Baltimore Aircoil Teknolojik yenilikler bizim tutkumuzdur !
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Önümüzdeki dönemde 6-7 MW
kapasiteli brülörler üretmeyi 
hedefliyoruz

ÜÜ
ret bir aile flirketi ve biz ikinci ku-
flak olarak yönetimdeyiz. ‹lk ku-
flak, 1979 y›l›nda flirketimizi kur-

du. 90’l› y›llara kadar ülkemizde sanayi-
leflmenin a¤›r ilerledi¤ini, fakat çok sürat-
li bir tüketim yafland›¤›n› söyleyebiliriz.
Daha sonra s›n›r kap›lar›n›n aç›lmas›yla
bütün firmalar yeni bir yap›lanma süreci-
ne girdi. Biz de ülkemize do¤algaz›n gir-
mesiyle birlikte do¤algaz brülörleri üreti-
mine bafllad›k. Uzun süren u¤rafllardan
sonra çal›flmalar›m›z› tamamlad›k. Daha
sonra sertifikasyonlar›m›z› tamamlad›k.
TSE’li ürün üretmemek gibi flans›m›z da

5588 . tesisat market 09/2008

1979 y›l›nda ‹stanbul'da Üret Makina Is› Tesisat

San. Ltd. fiti. ad› alt›nda kurulan Üret Makina

20,000-550,000 kcal/h kapasiteli motorin brülörleri

ile üretime bafllam›fl; zaman içinde kapasite

art›r›larak, fueloil ve gaz brülörleri de ürün gam›na

eklenmifl. fiirketin, havaland›rma sektörüne hitap

eden alüminyum döküm ve sac gövdeli aspiratörleri

ve makina endüstrisinin çeflitli alanlar›na hitabeden

pek çok mekanik parça üretimi de mevcut.

“Üretmeden hiçbir yere gelemeyiz” diyen 

Üret Makina Genel Müdürü Arda Üreten, 

Türkiye ›s› sektörünü de¤erlendirdi... 

Arda Üreten
Üret Makina Sanayii Tic. Ltd. fiti. Genel Müdürü

“Türkiye olarak birinci 
görevimiz üretmek”
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lefltirildi. Fakat öncelikli iflimiz brülör
imalat›.
S›v› yak›tl› brülörlerde 400 kg/saat kapa-
siteye, gaz yak›tl› brülörlerde ise 4 MW’a
kadar üretim yapmaktay›z. Önümüzdeki
dönemde 6-7 MW kapasiteli brülörler
üretmeyi hedefliyoruz. Yaz boyunca bu
do¤rultuda çal›flmalar›m›za devam ettik,
gerekli testleri yapt›k, 6-6,5 MW’l›k mo-
noblok gövdeli brülörler ürettik. Çal›fl-
malar›m›z› tamamlad›¤›m›zda bu ürünle-
rin de sat›fl›na bafllayaca¤›z. 
Bu y›l alt› fuara kat›ld›k. 2009’da da yur-
tiçi ve yurtd›fl› fuarlara kat›laca¤›z.  Bun-
lar›n baz›lar› için anlaflmalar›m›z› imzala-
d›k. Bu y›l özellikle sat›fl sonras› depart-
man›m›zda bir büyüme gerçekleflti. Bu-
nun yan›nda, bizimle çal›flan, gemi sektö-
ründen bir mühendis arkadafl›m›z, flirke-
timizden kendi sektöründe çal›flmak üze-
re ayr›ld›; Üret Marine olarak kendi fir-
mas›n› kurdu. O pazarda da arkadafl›m›z
gerekli sertifikasyonlar›n› tamamlamak
üzere çal›flmalar yap›yor. Gemi sektörüne
sat›fl›m›z zaten vard›, bundan sonra Üret
Marine, bayimiz olarak, gemi sektöründe
sat›fllar›m›za devam edecek. 
Türkiye’de 35 ilde servis hizmeti vermek-
teyiz. Bizim yap›m›zdaki bir firman›n tek

bafl›na bayi a¤› oluflturma flans› çok fazla
de¤il. Biz daha çok tali bayiler diyebilece-
¤imiz 3-4 tane ürünün servisini gerçeklefl-
tirebilecek ya da o bölgede mühendislik
hizmeti veren firmalarla bayilik anlaflma-
s› yapabiliyoruz. Bunun yan›nda, güçlü
servisler çal›flt›klar› mühendislik ve taah-
hüt firmalar›yla birlikte ürün al›m› ger-
çeklefltiriyor. Ayr›ca OEM flirketler biz-
den ürün al›yorlar. Zaten Türkiye’deki
köklü firmalardan biri oldu¤umuz için,
markam›z tan›n›yor. Bu nedenle sat›fl ko-
nusunda herhangi bir problemimiz yok. 

Stoklar›m›zda 2500 kalem 
malzeme yer al›yor

Hiçbir zaman fiyat odakl› bir sat›fl anlay›-
fl›n› benimsemedik. Her zaman ilk hedefi-
miz kalite oldu. 1989 y›l›nda teknik ser-
vis ve sat›fl›, üretimden ay›rd›k. Üret Tek-
nik Servis’i kurduk. Sat›fl› tamamen bu
bölüm yürütüyor. Is› sektörüne hitap
eden 2500 kalem malzeme stoklar›m›zda
mevcut. Bu, verdi¤imiz hizmet kalitesinin
de bir göstergesi. Çünkü cihazlar›m›z›n
her türlü yedek malzemesi daima bulunu-
yor ve böylece olabilecek ar›zalar› hemen
giderebiliyoruz. Teknik servislerimiz bize
ulaflt›¤› an yedek parçay› bulabiliyor.
Ürünler de¤iflmifl, yenilenmifl olsa bile es-
ki ürünlerin yedek malzemeleri stoklar›-
m›zda yer al›yor. Böylece müflterilerimiz
asla ma¤dur edilmiyor. Bugün Türkiye’de
Alarko Totaline ile bu hizmeti veriyor.
Tüm Alarko servisleri oradan istedi¤i hiz-
meti alabiliyor. Biz de bu mant›kla üreti-
mi ve servisi birbirinden ay›rd›k. Üretim-
de 35 kifli, teknik malzeme bölümünde ise
15 kifli çal›fl›yor. 

Ar-ge tüm flirket çal›flanlar›n›
kapsayan bir faaliyet

fiirketimizde Ar-Ge faaliyetleri sürekli
olarak üretimle iç içe devam ediyor. Ayr›
bir ar-ge departman›m›z yok, çünkü biz,
ar-ge’nin tüm flirket çal›flanlar›n› kapsa-
yan bir faaliyet olmas› gerekti¤ine inan›-
yoruz. Ar-Ge’nin ç›k›fl noktas›; fikirdir.
Ayr›ca piyasadaki tüm teknik servisleri-
miz de bizim için ar-ge elemanlar›d›r. On-
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ahlak›m›zda olmad›. Üretilen her ürün
mutlaka TSE’lendiriliyor, testlerden geçip
sertifikaland›r›l›yor. Ayr›ca Avrupa nor-
mu olan CE yönetmelik çal›flmalar›n› da
Türkiyede eskizsiz tamamlayan ilk TÜRK
firmas›y›z. Hollandal› GAZTEC firmas›
ile 2,5 y›l süren test çal›flmalar› sonucu
gaz ve s›v› yak›t brülörleri CE sertifikas-
yonuna kavufltu. Gaz yak›c›lar›n  CE yö-
netmeli¤i di¤er ürünlerin CE yönetmeli-
¤inden çok farkl› test aflamalar› ve çal›fl-
malar› gerektiriyor. Son derecede maliyet-
li ve meflekkatli bir aflama. Bunun yan›n-
da ihracat yapt›¤›n›z ülkelerin ulusal serti-
fikalar›n› da edinmek durumundas›n›z.
Bunlar›n çal›flmas› zaman ve mali yük ge-
rektiyor.
Y›llar içinde kapasitemizi art›r›p üretime
yat›r›m yaparak 4 MW’a kadar ürün ka-
pasitemizi genifllettik. Geçti¤imiz y›l da
Alman Körting markas›yla bir distribü-
törlük anlaflmas› imzalad›k. Körting’i seç-
memizin bafll›ca nedenleri;  kendi firma-
s›yla ba¤›ms›z olarak Türkiye’de bulun-
mamas›, ancak mümessil firma kanal›yla
ülkemizde sat›fl yapma yaklafl›m›n› be-
nimsemifl olmas› ve sanayi brülörlerinde
teknik destek alabilece¤imiz bir firma ol-
mas›. Körting, 2000 y›l›nda domestik sek-
törden tamamen ç›km›fl ve sanayi sektörü-
ne yönelmifltir. Körting, 4 MW’tan 75
MW’a kadar sanayi brülörleri üretiyor.
Bizim ürün gam›m›z da 4 MW’a kadar ol-
du¤undan, Körting ile birbirini tamamla-
yan, çok uyumlu iki flirket halindeyiz. Biz
s›v› yak›t brülörleri ile bafllad›k. Daha
sonra gaz brülörleri üretmeye bafllad›k. fiu
anda çift yak›tl› brülörlerimiz oransal
brülörlerimiz de ürün gam›m›zda yer al›-
yor. 
Brülörler yan›nda Alüminyum döküm
gövdeli aspiratör üretimine de  girdik.
Alüminyum döküm gövdeli aspiratörler;
kömür kazanlar›nda, yakma ocaklar›nda,
havaland›rma sistemlerinde kullan›lan
uzun ömürlü fanlard›r. Bizim üretti¤imiz
fanlar, ortam›n nemine rutubetine ve dar-
belere dayan›kl›. Aspiratör kapasitelerin-
de belli bir art›fl gerçeklefltirdik. Bunun
yan›nda alüminyum döküm gövdeli kö-
rük imalat›m›z var. Bu üretim de piyasa-
dan gelen talepler do¤rultusunda gerçek-

Hiçbir zaman fiyat odakl›

bir sat›fl anlay›fl›n› 

benimsemedik. Her zaman

ilk hedefimiz kalite oldu. 

1989 y›l›nda teknik servis

ve sat›fl›, üretimden ay›rd›k.

Üret Teknik Servis’i kurduk.

Sat›fl› tamamen bu bölüm 

yürütüyor. Is› sektörüne 

hitap eden 2500 kalem 

malzeme stoklar›m›zda

mevcut. Bu, verdi¤imiz 

hizmet kalitesinin de bir

göstergesi. 
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lar bizim piyasadaki elimiz, kolumuz, gö-
zümüzdür. Onlar› iyi dinledi¤inizde ger-
çekten birçok konuda yeni fikirler ürete-
biliyorsunuz. 

‹hracata a¤›rl›k veriyoruz

‹kinci kuflak olarak ihracata a¤›rl›k verme
karar› ald›k ve çal›flmalar›m›za üç buçuk
y›l önce bafllad›k. Brülörün tek bafl›na ih-
racat› zor, çünkü brülör bir yak›c›d›r ve
mutlaka bir kazan, eflanjör ya da termob-
lok ile çal›fl›r. Bizim ihracat sürecimizin
bafllang›c›nda, Türkiye’deki kazan, toz
boya, ekmek f›r›n› alanlar›ndaki baz› ih-
racatç› firmalarla beraber att›¤›m›z ad›m-
lar var. Ard›ndan talepler gelmeye baflla-
d›. fiu anda da Bulgaristan, Romanya,
Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbay-
can, Hindistan, ‹ran, Irak, Yemen ve M›-
s›r’a ihracat›m›z var. Bu yerlerde teknik
servis hizmeti de veren bayilerimiz var.
Brülör, zaten bayi ve teknik servisiniz ol-
madan sat›fl›n› gerçeklefltiremeyece¤iniz
bir ürün. Yurtd›fl›ndaki bayilerimiz, çöze-
medikleri bir sorun olursa, bizimle irtiba-
ta geçiyorlar ve Türkiye’den teknik servis
gönderiyoruz. Böylece yurtd›fl›ndaki ba-
yilerimizi de e¤itmifl oluyoruz. 

Yeni nesil, eli anahtar tutmak 
istemeyen bir nesil

Türkiye’deki bayilerimizi senede bir kez
toplay›p e¤itim veriyoruz. Yeni ürünler
gelifltirdikçe ‹stanbul’daki bayilerimize o
ürünlerle ilgili e¤itimi piyasaya sunum ile
eflzamanl› olarak veriyoruz. Tüm Türki-
ye’deki servis ve bayilerimizin dilek ve fli-
kayetlerini dinliyoruz, onlar› ziyaret ede-
rek sorunlar›n› yerinde görüyor ve gider-
meye çal›fl›yoruz. Yerinde diyoruz, çünkü
servislerimizden bir tek kifliyi e¤iterek
tam bir e¤itim çal›flmas› yapm›fl olaca¤›-
m›z› düflünmüyoruz. O serviste befl kifli
çal›fl›yorsa, befline de ayn› e¤itimin veril-
mesinden  yanay›z. Bunun d›fl›nda, gerek
yurtiçi gerek yurtd›fl› bayilerimizin talep-
leri do¤rultusunda da e¤itim veriyoruz.
Zaten brülörü tan›mayan kurulufllara ba-
yilik vermiyoruz. Çünkü bayilerimizin
brülörün d›fl›nda yak›t, elektrik, meka-
nik, baca, kazan gibi birçok konuda da
bilgi sahibi olmas› gerekiyor. Bu nedenle
teknikerlerimizin bir mühendise yak›n
bilgi sahibi olmalar›na özen gösteriyoruz.
Bu anlamda baz› s›k›nt›lar yafl›yoruz. Ka-
lifiye eleman bulmak çok zor. Türkiye’de
insanlar›n büyük bir ço¤unlu¤u masa ba-
fl›nda ifl ister duruma geldi. Ülke olarak
fikir ve teknoloji üretme konusunda biraz
yavafl oldu¤umuz için çok kiflinin masa
bafl›nda çal›flmas› mümkün de¤il. Yeni
nesil, ne yaz›k ki eli anahtar tutmak iste-
meyen bir nesil. 

Azim ve istekle yap›lamayacak
hiçbir fley yok

‹nsanlar istediklerinde çok fley baflarabi-
lirler. E¤itim elbette çok önemli ancak bu
ifli yapmak istemeyen kiflilere verdi¤iniz
e¤itimin bir anlam› yok. Her fleyden önce
kiflilerin de kendilerini gelifltirmek, yetifl-
tirmek için çabalar› olmal›. Geçti¤imiz
günlerde bunun mutluluk verici bir örne-
¤i yafland›: Hakkari’li bir çoban, t›p fa-
kültesi kazand›.. Azim ve istekle yap›la-
mayacak hiçbir fley yok. Bu nedenle e¤i-
timdeki eksikliklerin yan›nda kiflilerin bi-
reysel çabalar›, mesleklerine olan ilgileri

de çok önemli. Anadolu’daki illerimiz
çok büyük de¤il. Bakt›¤›n›zda bu illerden
ç›kan tekniker-teknisyenler birkaç tane.
Bize düflen de onlar› bulmak, e¤itmek.
E¤itmek derken de iki yönlü bir e¤itim-
den bahsediyorum. Hem sosyal yönünü
hem de teknik bilgisini desteklemeyi kas-
tediyorum. O kifli çok iyi, ifline çok ba¤l›
bir insan olabilir, fakat teknik bilgisi za-
y›f olabilir. Onu teknik bilgi anlam›nda
gelifltirmeniz gerek. Teknik bilgisi çok iyi
olan bir eleman›n ifle ilgisi, ba¤l›l›¤› zay›f
olabilir, bu yönde deste¤e ihtiyac› olabi-
lir. Bu aç›¤› kapatmaya çal›flmal›y›z. Is›
sektöründeki tüm firmalar›n bu konuda
benimle ayn› fikirde olduklar›na inan›yo-
rum. Hepimizin arad›¤›, her iki yönde de
kendini gelifltirmifl bir teknisyen. Bize her
y›l meslek liselerinden stajyer olarak ça-
l›flmak üzere çok say›da ö¤renci baflvu-
rurdu. Çocuklar yaz döneminde hem bir
fleyler ö¤renmek, hem de harçl›klar›n› ç›-
karmak için gelirdi. Her yaz mutlaka en
az iki en çok befl ö¤renciyi stajyer olarak
ifle al›rd›k. ‹lk defa bu y›l, kimse yok... Ne
yaz›k ki gençlerin cebine bir kredi kart›
bir de cep telefonu koyup soka¤a sal›yor-
lar.. Bombofl bir toplum yetifliyor. fiimdi
çok zengin bir toplum muyuz? Kimsenin
çal›flmaya, para kazanmaya ihtiyac› yok
mu? Bir taraftan iflsizlikten flikayet edili-
yor, “ifl yok, çal›flam›yoruz” diye, öte
yandan flirketler, eleman bulamamaktan
yak›n›yor. Bu tezad›n sebebi insanlar›n
kolay paraya yönelmeleri... Yorulmadan,
emek sarf etmeden para kazanmak isti-
yorlar. Bu yüzden iflçi bulmak, tekniker
bulmak, hatta üretici bulmak gittikçe zor-
lafl›yor. 

Üretim Anadolu’da olmal›

Anadolu’dan büyük flehirlere inan›lmaz
bir göç var. ‹nsanlar sahibi olduklar› ev-
leri sat›p, daha çok para kazanacaklar›n›
düflünerek büyük flehirlerde yaflamak isti-
yorlar. Asl›nda durum hiç de böyle de¤il.
‹stanbul’da alaca¤›n›z 1000 YTL’dense
Anadolu’da kazand›¤›n›z 700-800 YTL
çok daha fazla bir para asl›nda. Burada
g›daya, suya, yola verdi¤iniz paralar› he-
saplarsan›z 1000 YTL ile 10 günü geçire-
mezsiniz. Rakamsal olarak daha fazla ol-
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makla beraber, ihtiyaçlar›n›z› karfl›laya-
bilmek için ‹stanbul’da ald›¤›n›z para,
Anadolu’da ald›¤›n›z paradan çok daha
küçük... Bu nedenle Anadolu’ya yat›r›m
yap›lmas› gerekli. Oradaki insanlara yeni
ifl sahalar›n›n aç›lmas› için de üretim
Anadolu’da olmal›. Yani ‹stanbul fikir
üretilen, Anadolu ise bu fikrin hayata ge-
çirildi¤i yer olmak durumunda. Bu, hem
flirketler için hem de ülkemiz için çok fay-
dal›. Anadolu’da ifl gücü ve yat›r›m mali-
yetleri biraz daha düflük oldu¤undan flir-
ketler için; çok say›da insana ifl olana¤›
sunulaca¤› için de ülkemiz için faydal›. 

Merkezi sistemlerde de kimin ne
kadar yak›t harcad›¤› tespit 
edilebiliyor

Türkiye rekabetin çok sert oldu¤u bir pa-
zar. Ço¤u firma fiyatta rekabet edebilmek
için yurtiçinde k›smi üretimler gerçeklefl-
tirmekte. Ülkeler, Türkiye pazar›nda yer
edinebilmek için kendi markalar›n› des-
tekliyor. D›fl pazara bakt›¤›m›zda ‹talyan
ve Alman firmalar›n pazar›n hakimi oldu-
¤unu görüyoruz. ‹ç pazarda ise üretimin
gerilemesinden dolay› s›k›nt›l› bir süreç
yaflan›yor. Çok ciddi ihracat rakamlar›
söz konusu de¤il. Biz bir tar›m ülkesiyiz
ve sanayileflmeye geç bafllam›fl›z. Avrupa
ülkelerine zaten Türk mal› sanayi ürünü
satmak kolay de¤il. 
Hangi firmaya sorsan›z, iç pazarda özel-
likle yat›r›mlar konusunda s›k›nt› oldu¤u-
nu söyleyecektir. Tekstil pazar› yurtd›fl›na
kayd›, tar›m durma noktas›na geldi. Bu-
gün baz› tar›m ürünlerini ithal eder ko-
numda olmam›z, Türkiye aç›s›ndan ger-
çekten ac›... Peki sanayi bunun yan›nda
ne kadar ileri gidiyor? Otomotiv sektörü
çok canl›, rekabet çok fazla, ama bunun
sebebi, Avrupa’n›n bu sektörde baz› kom-
ponentlerin üretimini Türkiye’ye b›rak-
mas›. ‹ç pazarda yat›r›m azal›nca do¤al
olarak bu durumdan ›s› sektörü de olum-
suz etkilendi. Brülör ve kazan üreticileri
için kombi, bafll› bafl›na bir sorun. Ana-
dolu, y›llarca bireysel sistemle ›s›nm›flt›r.
Soba yada kat kaloriferi tarz›nda kömür
ya da s›v› yak›t  tüketerek ›s›nm›flt›r.. Bu-
nun yan›nda do¤algaza geçerken yerli ve

yabanc› firmalar kombiyi lanse edip kul-
lan›m›n›n yayg›nlaflmas›na sebep oldular.
Daha kârl› ve daha cazip diye insanlar›
yönlendirdiler ama firmalar›n bu iflten et-
tikleri kâr› kimse düflünmedi. Bireysel ya-
flamay› çok seven bir toplumuz. Ama bu-

nu yaparken çevreye verdi¤imiz zarar›,
harcad›¤›m›z fazla paralar›, her fleyden
önce do¤algaz›n ithal etti¤imiz bir yak›t
oldu¤unu unutuyoruz. fiimdi de¤iflen ve
geliflen teknolojilerle merkezi sistemlerde
de kimin ne kadar yak›t harcad›¤› tespit
edilebiliyor. Ben bunun savafl›n› oturdu-
¤um sitede verdim. Sitede 54 daire vard›
ve 50 daire kombi istiyordu, 4 daire mer-
kezi sistem. Sonuçta merkezi sistem yap›l-
d› ve flu anda kombi isteyenlerin tamam›,
merkezi sistem yap›ld›¤› için teflekkür edi-
yorlar. 

Is›tma sektörü tam bir 
“kurtlar sofras›”

Kombiler ülkemiz pazar›na girdi¤inde
merkezi sistemlerin ço¤u sökülüp yerine
kombili sistemler kuruldu. fiimdi enerji
verimlili¤i yasas› ile insanlara merkezi sis-
teme dönüfl yap›lmas› önerilse bile, tama-
men bir zorunluluk haline gelmedikçe
kimsenin yeni bir masraf ederek merkezi
sisteme dönüfl yapaca¤›na inanm›yorum.
Enerji Verimlili¤i Yasas›’n›n uygulama
noktas›ndaki ve yönetmeliklerindeki ek-
sikliklerin giderilmesi uzun bir süreç.
Tüm firmalar›n servislerinin belli bir
standarda oturtulmas›, bunlar›n düzenli
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Türkiye rekabetin çok sert
oldu¤u bir pazar. Ço¤u 

firma fiyatta rekabet 
edebilmek için yurtiçinde

k›smi üretimler 
gerçeklefltirmekte. Ülkeler,

Türkiye pazar›nda yer 
edinebilmek için kendi 

markalar›n› destekliyor. 
D›fl pazara bakt›¤›m›zda

‹talyan ve Alman firmalar›n
pazar›n hakimi oldu¤unu
görüyoruz. ‹ç pazarda ise
üretimin gerilemesinden 
dolay› s›k›nt›l› bir süreç 

yaflan›yor.
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olarak takip edilmesi gerek. Keflke yasa-
larla belirtilen her fley uygulansa... Enerji
Verimlili¤i Yasas› elbette ç›kmal›yd› ve
bundan yanay›m zaten. Bundan sonra da
gereken önlemlerin al›nmas› ve düzenle-
melerin titizlikle yap›lmas› gerekti¤ine
inan›yorum. 
Is› sektöründe kazanc›larla beraber brü-
lör üreticileri befl y›ld›r hakikaten s›k›nt›
yaflamakta. Bugün ›s› sektörüne tam bir
“kurtlar sofras›” diyebiliriz. Sektörde, flu
an için kombi ihracatç›lar› ve ithalatç›lar›
para kazan›yor. Avrupa’da belli metreka-
reler için merkezi sistemlerin kullan›lmas›
zorunlu tutuluyor ve konuyla ilgili teflvik-
ler de var. Bizde de Enerji Verimlili¤i Ya-
sas› ile birlikte bu yönde çal›flmalar›n ol-
mas› gerek. Avrupa’da yasalar birtak›m
araflt›rmalar sonucunda ç›kar›l›yor ve ku-
rallara harfiyen uyulmas› sa¤lan›yor.
Türkiye’de kurallara uyulmas› konusun-
da bir esneklik söz konusu. Bu durumun
ortadan kald›r›lmas› gerek.

Elektri¤imizin yar›dan fazlas›n›
piyasaya do¤algaz kullanarak arz
eder durumday›z

Türkiye olarak birinci görevimiz üret-
mek. Ya tar›m, ya teknoloji, ya makine,
ya hizmet, ya fikir, ya da proje üretece-
¤iz.. Ama illa ki bir fleyler üretmek zorun-
day›z. Üretmeyen toplumlar›n hiçbir yere
gelemeyece¤i kesin. Masa bafl›nda otu-
rup, ciddi kararlar al›p, bunlar› istikrarl›
flekilde uygulamam›z gerekiyor. Bu birin-
cil hedefimiz olmal›. Is›tma sektörü ola-
rak üzerimize düflen en önemli görev üre-
tim. Ama baz› koflullarda önümüze konu-
lan kolayl›k ya da zorluklara müdahale
edebilme flans›m›z ne yaz›k ki yok. Ülke-
mizin flu anda befl y›ll›k, on y›ll›k enerji
politikas› belli midir? Bunu aç›kça söyle-
yebiliyorsak, bizler de ›s›tma sektörü ola-
rak bu politikaya destek olal›m. Ama bu-
gün bakt›¤›m›zda enerji üreten santralle-
rimizin bir k›sm› çal›flmayacak halde. Ya-
¤›fl miktar›n›n azalmas› sebebiyle barajla-
r›m›z›n verimlili¤i düfltü. Elektri¤imizin
yar›dan fazlas›n› piyasaya do¤algaz kulla-

narak arz eder durumday›z. Yani enerji-
mizin yar›dan fazlas›n› sahip olmad›¤›m›z
ve ithal etti¤imiz bir kaynakla karfl›l›yo-
ruz. Bu da  uluslararas› politik sorunlar
karfl›s›nda, yar›n›m›z›n ne olaca¤› belli
de¤il demek...

Dün yap›lan hatalar› bugün 
tekrarlamamak çok önemli

‹hracat-ithalat rakamlar›na bakt›¤›m›zda,
ithalat›n patlamas›, üretimde geriledi¤i-
miz anlam›na gelir ki bu, gelece¤imiz aç›-
s›ndan hiç de güzel bir tablo de¤il. Bun-
dan on y›l önce birçok organize sanayi
bölgesi projesi varken bugün sadece al›fl-
verifl merkezi projeleri var. Bu da tama-
men tüketim toplumu olmaya bafllad›¤›-
m›z›n bir di¤er göstergesi.  Baz› fleyleri de-
¤ifltirme flans›m›z ne yaz›k ki yok, fakat
tüm bunlar›n bilincinde olmam›z, bir fley-
lerin de¤iflmesi gerekti¤ini söyleyebilme-
miz ve ülkemiz için de¤ifltirebilece¤imiz
kadar›n› de¤ifltirmeye çal›flmam›z, daima
daha iyisini istiyor olmam›z güzel. Türki-
ye, atlatt›¤› darbe ve kriz dönemleri nede-
niyle 50 y›l boyunca sadece tar›mla u¤-
raflm›fl. Sanayileflme konusunda üretime
geçti¤imiz zaman ise 15 y›l boyunca piya-
sadaki boflluk doldurulmufl. Ben bu ko-
nuda birinci kuflak yöneticilere çok k›z›-
yorum. Çünkü o zaman kazan›lan paray›
kendilerini, üretim kalitelerini gelifltirmek
üzere kullanmam›fllar. Çok büyük ku-
rumsal firmalar harici AR-GE yat›r›m›
hiç yap›lmam›fl. Baflka bir deyiflle kazan›-
lan paralar hep yast›k alt› yap›lm›fl..
Zannetmifller ki piyasadaki aç›k hep o se-
viyelerde olacak ve ayn› para daima kaza-
n›lacak.. Oysa o dönemde üretime uzun
vadeli, planl› yat›r›m yap›lm›fl olsayd›,
bugün ülkemiz çok daha farkl› konumda
olabilirdi. Teknolojide, ihracatta inan›l-
maz bir geliflme sa¤layabilirdik. Bugün
görünen tablo pembe olmasa da ülkemize
sahip ç›kmam›z gerekiyor. Dün yap›lan
hatalar› bugün tekrarlamamak çok önem-
li. Her sektör, her vatandafl, üzerine düflen
görevi hakk›yla yerine getirmek zorunda..
Bunu baflard›¤›m›zda birçok sorun kendi-
li¤inden ortadan kalkacakt›r. Çözüm sa-
dece zor, imkans›z de¤il. TM
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Türkiye olarak birinci 

görevimiz üretmek. 

Ya tar›m, ya teknoloji, ya

makine, ya hizmet, ya fikir,

ya da proje üretece¤iz.. 

Ama illa ki bir fleyler 

üretmek zorunday›z. 

Üretmeyen toplumlar›n 

hiçbir yere gelemeyece¤i 

kesin. Masa bafl›nda oturup,

ciddi kararlar al›p, bunlar›

istikrarl› flekilde 

uygulamam›z gerekiyor. 

Bu birincil hedefimiz 

olmal›.
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KK
›z›lötesi termografi, cisimlerin yay-
d›¤› gözle görme alan›m›z›n d›fl›nda
kalan ›s› yay›m›n›, renkli görüntü

ya da tonlama fleklinde görünür hale geti-
rir. Bu yöntemle, ›s›nan mekanik ortamlar
elektrik donan›mlar›nda, ba¤lant› noktala-
r›nda, sigortalarda, kopma noktalar›nda
direnç nedeni ile oluflan ›s› de¤iflimleri izo-
termler fleklinde alg›lan›r. 
K›z›lötesi termografi cihazlar› görünmez
k›z›lötesi ya da s›cakl›k radyasyonu görün-
tüleri üretirler. Temass›z s›cakl›k ölçüm
imkân› sunarlar. Hemen hemen tüm nes-
nelerin bozulmalar› ve nesnelerde oluflan
problemler ile birlikte s›cakl›klar› artar. Bu
da termal görüntüleme cihazlar›n› çeflitli
uygulamalarda çok de¤erli bir problem
teflhis arac› haline getirir. Endüstride üre-
tim verimlili¤ini ve kalitesini art›rmaya,
enerjiyi yönetmeye, üretim kalitesini art›r-
maya ve ifl güvenilirli¤ini ilerletmeye çal›-
fl›rken, termal görüntüleme cihazlar› için
yeni uygulama alanlar› da do¤maya de-
vam etmektedir.
Termal ya da k›z›lötesi enerji dalga uzun-
lu¤u insan gözünün tespit edemeyece¤i ka-
dar uzun oldu¤u için görünmez olan ›fl›k-
t›r; bizim s›cakl›k olarak alg›lad›¤›m›z
elektro-manyetik spektrumun bir parças›-
d›r. Görünür ›fl›¤›n aksine, k›z›lötesi dün-
yas›nda mutlak s›f›r›n üzerinde s›cakl›¤a

sahip her fley ›s› yans›t›r. Hatta buz küple-
ri gibi çok so¤uk nesneler bile k›z›lötesi
radyasyon yayarlar. 
Bir nesnenin s›cakl›¤› ne kadar yüksekse
yayd›¤› termal radyasyon da o kadar bü-
yük olur. K›z›lötesi sayesinde gözlerimizin
göremedi¤ini görürüz. Bazen bir termal
(IR) görüntüleme cihaz› ile problemi teflhis

etmek yeterli olmaz. Asl›nda do¤ru s›cak-
l›k ölçümü olmaks›z›n tek bafl›na bir k›z›-
lötesi kamera görüntüsü bir elektrik ba¤-
lant›s›n›n ya da afl›nm›fl bir mekanik par-
çan›n durumu hakk›nda çok az fley söyler.
Birçok elektrikli hedef, oda s›cakl›¤›n›n ol-
dukça üstünde olan s›cakl›klarda düzgün
bir flekilde çal›fl›r. Ölçümsüz bir k›z›lötesi
görüntü yan›lt›c› olabilir çünkü asl›nda ol-
mayan bir problemi varm›fl gibi gösterebi-
lir. S›cakl›k ölçüm özelli¤ine sahip k›z›löte-
si kameralar kestirimci bak›m profesyonel-
lerinin elektriksel ve mekanik hedeflerin
çal›flma durumlar› hakk›nda do¤ru hü-
kümler verebilmelerini sa¤lar. S›cakl›k öl-
çümleri daha önceki s›cakl›k ölçümleriyle
ya da ayn› anda benzer bir ekipman›n k›-
z›lötesi bulgularla karfl›laflt›r›labilir ve bu-
nun sonucunda önemli bir s›cakl›k art›fl›-
n›n bileflene ya da tesisin güvenli¤ine zarar
verip vermeyece¤i belirlenir.

Testo 880 termal görüntüleme 
cihaz›n›n kullan›labilece¤i 
uygulama tipleri:

1. Bina termografisi uygulamalar›:

Bina iskeleti
Bina termografisinde, k›z›lötesi teknoloji-
si, ›s›tma ve havaland›rma sistemlerindeki

ÖÖzzggüürr  KKüüççüükkhhüüsseeyyiinn
Testo Türkiye Sat›fl Koordinatörü

tteessttoo 888800  TTeerrmmaall  GGöörrüünnttüülleemmee  CCiihhaazz››

Termal görüntülemenin önemi; 
Uygulama alanlar›, kullan›c›ya sundu¤u avantajlar ile
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yorum yaz›labilir.
c. Görüntü için de¤erlendirme ve 

problem sebeplerinin aç›klanabildi¤i
alanlar vard›r.

d. Görüntüdeki en yüksek ve en düflük
s›cakl›klar belirtilir.

e. Çekim an›ndaki ›fl›k yans›tma
katsay›s› (ε) de¤ifltirilebilir.

f. Yans›yan s›cakl›k düzeltmesi
yap›labilir (bu düzeltme cihaz
üzerinden de yap›labilmektedir)

g. Görüntü paleti de¤ifltirilebilir.
h. Logo eklenebilir.
i. Rapor pdf biçiminde kaydedilebilir.
j. Termal görüntü kopyalan›p, herhangi

bir MS Office program›na
yap›flt›r›labilir.

5. De¤ifltirilebilir lens imkân›; 
testo 880-2 ve 880-3 modellerinde 
lens de¤iflim imkân› vard›r. Lens
de¤ifliminin iki önemli avantaj› vard›r:

a. Farkl› uygulamalar için çok uzak
mesafeden net veya yak›n mesafeden
detayl› görüntüleme mümkün olur.

b. Cihaz›n üzerindeki lensin zarar 
görmesi durumunda, cihaz›n servise
gönderilmesi ve buna ba¤l› ek zaman
ve maliyet kayb› ortadan kalkar.

6. Gerçek görüntü çekimi; testo 880-3
modelinde gerçek görüntü çekimi için
dijital foto¤raf makinesi vard›r. 
Bu sayede, termal görüntü ve gerçek
görüntü ayn› anda çekilebilir ve 
raporlanabilir.

7. Karanl›k ve lofl mekânlarda güvenlik
ve gerçek görüntü çekiminin netli¤i
için ayd›nlatma; testo 880-3 
modelinde bu özellik mevcuttur.

8. Küf oluflum riski tafl›yan yerlerin 
belirlenmesi; testo 880-3 modelinde bu
özellik opsiyoneldir. Bu özellik, 
çi¤leflme s›cakl›¤› (td) ile yap›lan ve 
cihazlarda standart olan tepkisel 
uygulamadan farkl›d›r. Bu 
uygulamada, duvar yüzeyindeki nem
hesaplan›r ve çi¤leflme s›cakl›¤›na göre
yap›lan karfl›laflt›rmal› kontrolden
farkl› olarak, çi¤leflme (yo¤uflma, terle-
me) oluflmadan, kullan›c› önceden 
bilgilendirilir. Yal›t›m sorunu veya 
yüzey alt›nda patlayan bir boru gibi 
sorunlar, yüzeyde nem art›fl›n› 
tetiklemifl olabilir. TM

sistem

enerji kay›plar›n›n h›zl› ve verimli analizi
için idealdir. Çok yüksek s›cakl›k çözünür-
lü¤ü (< 0.1 °C) sayesinde, testo 880 termal
görüntüleme cihaz› detayl› bir flekilde yal›-
t›mdaki hatalar›, termal köprüleri ve bina-
daki hasarl› bölgeleri görüntüler. Bina de-
netimlerinde, d›fl cephe veya çat› yal›t›m
kontrolü uygulamalar›nda kullan›l›r.

Zemin alt› ›s›tma sistemi
Zemin alt› ›s›tma ve boru sistemleri gibi
ulafl›lmas› zor tesisatlarda bile testo 880 ile
kaçak olan bölgeler tespit edilebilir. Mo-
torlu odaklama ve 5 yönlü kumanda kolu
ile tek elle çal›flt›r›labilme özelli¤i sayesin-
de hasar›n h›zl› ve kesin olarak tespit edil-
mesini ve gerekli bak›m›n belirlenmesini
sa¤lar.

Küf oluflumu
Kablosuz prob ile çal›flan tek termal gö-
rüntüleme cihaz› olan testo 880’in göster-
di¤i veriler yard›m›yla, tehlikeli, alerjen
küf oluflumu önlenebilir ve hatta bir evin
köflelerinde ve oyuk bölümlerinde meyda-
na gelebilecek küf kontaminasyon riski
minimize edilir.

2. Endüstriyel termografi 
uygulamalar›:

Elektrik tesisat›n›n bak›m›
Düflük, orta ve yüksek voltajl› sistemlerde,
k›z›lötesi termografi ile ›s›nma seviyeleri
de¤erlendirilebilir. Böylelikle, ar›zal› bile-
flenler ve ba¤lant›lar erkenden tespit edilip
gerekli önleyici faaliyetler bafllat›labilir.
Sonuç olarak, yang›n tehlikesi riski mini-
mize edilir ve üretim prosesinin durmas›
engellenir. Sonuçlar›n belgelenmesi, önle-
yici bak›mlarda önemli bir rol oynar. testo
880 kontrol noktalar›n›n planlanmas› için
entegre ölçüm sahas› yönetimi özelli¤i su-
nar. K›z›lötesi görüntüye ek olarak, enteg-
re dijital kamera ile ölçüm sahas›n›n ger-
çek görüntüsü kaydedilebilir. Güçlü LED-
ler ile karanl›k bölgeleri ayd›nlat›r. Gerçek
görüntünün k›z›lötesi görüntü ile efllefltiril-
mesi yaz›l›m vas›tas›yla gerçeklefltirilir.
Rapor oluflturma özelli¤i olan PC yaz›l›m›
görüntü verilerini otomatik olarak birbiri-
ne ba¤lar ve h›zl›, net ve kolay döküman-
tasyon sa¤lar.

Üretim prosesini izleme ve AR-GE
Proses izleme, ürün kalite güvencesi veya
araflt›rma gelifltirme alanlar›nda, daha faz-
la güvenlik ve kesin durum analizleri için
termal görüntüleme cihaz› kullan›m› bir
önkoflul haline gelmifltir. Yabanc› madde-
lere ek olarak, üretim proseslerinde ›s›tma
komponentlerinin ›s› da¤›l›m›ndaki ano-
maliler de temass›z olarak ve h›zl›ca tespit
edilebilir. Elektrik tesisat›n›n kontrolünde;
örne¤in devre kartlar›nda, 10 cm’lik mini-
mum odak mesafesi afl›r› ›s›nm›fl bileflenle-
rin do¤ru bir flekilde belirlenmesine yar-
d›mc› olur.

Mekanik tesisat›n bak›m›
K›z›lötesi ölçümler endüstride önleyici ba-
k›m hizmetleri için çok amaçl› olarak kul-
lan›labilir. Makinelerin güvenli¤ini ve düz-
gün bir flekilde çal›flmas›n› garanti etmek
için prosesle ilgili sistem parçalar›nda olu-
flabilecek hasar›n önceden belirlenebilmesi
çok önemlidir. Özellikle mekanik bileflen-
lerdeki ›s› de¤iflimi, sürtünmeden, hatal›
ayarlamadan, parçalar aras›ndaki fazla
boflluktan veya yetersiz ya¤lamadan kay-
naklanan gerilmenin iflareti olabilir. testo
880 yüksek s›cakl›k çözünürlü¤ü ile tam
bir teflhis yap›lmas›n› sa¤lar.

Bu tip uygulamalarda ölçüm 
cihaz› seçerken dikkat edilmesi 
gereken özellikler:

1. Pil ömrü; testo 880 modellerinin
tamam›nda, pil ömrü 5 saattir.

2. De¤ifltirilebilir pil imkân›; testo 880
modellerinin tamam›nda pil, sahada
kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilebilir.

3. Haf›za kapasitesi; testo 880 
modellerinde standart, 1GB kapasiteli
karta kay›t yap›lmaktad›r. Haf›zan›n
dolmas› durumunda, yedek SD
kart›n›z› sahada de¤ifltirebilir ve zaman
kaybetmeksizin çekime devam 
edebilirsiniz. 

4. Raporlama özellikli yaz›l›m; testo 880
modellerinin tamam›nda USB ara yüzlü
yaz›l›m standart paketin içinde mevcut-
tur. Raporlama yaz›l›m› sayesinde;

a. Termal görüntü üzerindeki her 
noktan›n s›cakl›k hesab› yap›labilir.

b. Hesaplanan s›cakl›k de¤erleri için
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Hydromx; kombi, merkezi sistem, 

yerden ›s›tma gibi sistemler içindeki su ile

belli oranda kar›flt›r›larak kullan›lan kimyasal

bir solüsyon. Sa¤lad›¤› % 35’lik tasarruf ile

dikkat çeken ve dünyada baflka örne¤i 

bulunmayan Hydromx, ‹stanbul Kurumsal

Pazarlama Dan›flmanl›k Kimya Sanayi ve

Ticaret A.fi. taraf›ndan üretildi. 

Firman›n Yönetim Kurulu Baflkan› Ümit

Özdoruk, Hydromx’ in üretim sürecini,

Tesisat Market okurlar›yla paylaflt›...

Ümit Özdoruk
‹stanbul Kurumsal Paz. Dan. Kimya San. ve Tic. A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan›
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“Türkiye’nin do¤algaz 
faturas›n› düflürüyoruz”
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Is›tma sistemlerinde neden su 
yerine baflka bir kimyasal 
kullan›lmas›n?

BB
ilindi¤i gibi ›s›tma sistemlerinde ›s›
transferi için su kullan›l›yor. Bizim
ç›k›fl noktam›z da buydu. “Is›tma

sistemlerinde su yerine baflka bir kimya-
sal kullan›l›yor mu?”. Kombilerde yo¤ufl-
mal› sistemlere geçildi, eflanjörler de¤iflti,
radyatör sistemleri dökümden panele ve
alüminyuma do¤ru bir yol izledi… Yani
›s›tma sistemlerinde birçok yenilik ger-
çekleflti, çok fley de¤iflti ama kimse su üze-
rine çal›flma yapmad›. Hydromx ile ilgili
çal›flmalar›m›za 2000 y›l›nda bafllad›k.
Fikir do¤du¤unda mucit olmak, bir bulufl
yapmak gibi bir niyetimiz yoktu... Mutla-
ka dünyada bir yerlerde böyle bir ürün
vard›r, bulur distribütörlü¤ünü al›r›z diye
düflünüyorduk. 2000 y›l›nda araflt›rmala-
ra bafllad›k ve 7-8 ay, dünyada böyle bir
ürünün olup olmad›¤›n› araflt›rd›k. Yok-
tu… Bu durumda neden biz böyle bir
ürün yapmayal›m dedik ve yola ç›kt›k…
O günden sonra, Sabanc› Üniversite-
si’nden Doç. Dr. Yusuf Mencero¤lu’nun
da yönlendirmesi ile bafl›nda kimyager

A.Kadir Dilli’nin  bulundu¤u  bir araflt›r-
ma ekibi kurduk. Kimyasallar›n karakte-
ristik özelliklerini incelemeye bafllayarak
sudan daha iletken olan, ayn› zamanda
da do¤aya ve insana zarar vermeyecek
kimyasallar› tespit ettik. 2003 y›l›nda ça-
l›flmalar›m›z› tamamlad›k ve ilk kez kom-
bilerde denedik. Ard›ndan merkezi sis-
temlerde deneme çal›flmalar› yapt›k. Bu
arada çal›flmalar›m›z› mümkün oldu¤u
kadar gizli yürütmeye çal›flt›k... Perfor-
mans almaya bafllay›nca, raporlama süre-
cine girdik. TÜB‹TAK, Selçuk Üniversite-
si, ‹stanbul Teknik Üniversitesi ile çal›fl-
malar yaparak ürünümüzle ilgili raporla-
r› ald›k. Böylece ürünümüzün sa¤lad›¤›
tasarruf da belgelenmifl oldu. Ard›ndan
patent çal›flmalar› bafllad› ve bugün
Hydromx, uluslararas› patent korumas›
alt›nda... Ürünümüzün marka tescili de
yap›ld›.

Ürünümüze olan ilgiden ve 
talepten çok memnunuz

‹cat etti¤imiz bir ürünü tüm dünya takip
ediyor ve birçok ülkeden de talep ya¤›-
yor... Bu bizim için çok gurur verici…
Tüm dünyaya bir Türk markas› olarak
ulaflmak, bizi heyecanland›r›yor. Avru-
pa’da ve Uzakdo¤u’da birçok firma ile te-
mas halindeyiz. fiu anda onlar da testler
yap›yorlar. Baz› ülkelerden firmalarla an-
laflmalar imzalamak üzereyiz. Ürünümü-
ze olan ilgiden ve talepten çok memnu-
nuz. Türkiye’de de özellikle iki firma
Hydromx’i kendi ürünleri ile birlikte yan

ürün olarak satmak istiyorlar. Bu konuda
da görüflmelerimiz sürüyor. Yaklafl›k 1-2
ay içinde iki yeni ürünümüz daha piyasa-
ya ç›kacak.  

Hydromx, suyun korozyon 
etkilerini ortadan kald›r›yor

Hydromx, cihazlar›n ömrünü uzatan bir
ürün. Suyun korozyon etkilerini ortadan
kald›r›yor. Böylece ›s›tma sistemlerinin
ar›za oranlar› düflüyor, ayn› zamanda da
cihazlar daha verimli çal›fl›r hale geliyor.
Hydromx, belli oranlarda sistemdeki su-
ya kar›flt›r›larak kullan›l›yor ve % 35 ta-
sarruf sa¤l›yor. Bu oran, çok ciddi bir
orand›r. Böylece hem üreticileri hem de
tüketicileri mutlu edecek sonuçlar al›yo-
ruz. Küresel ›s›nmaya karfl› da ürünümü-
zün sa¤lad›¤› art›lar var… Ayr›ca daha az
yak›t tüketiyor, do¤ay› daha az kirletiyor-
sunuz. Ürünümüzdeki hiçbir kimyasal,
insana ya da do¤aya zarar vermiyor. Tür-
kiye do¤algaz› yurtd›fl›ndan ald›¤›ndan,
do¤algazla ilgili sa¤lanacak her tasarruf,
asl›nda ülke ekonomisine katk›d›r.
Hydromx’in, sahip oldu¤u bu özelliklerle
talep görmemesi ya da bir heyecan yarat-
mamas› mümkün de¤ildi.  

Günümüzde enerji fiyatlar› 
düflünülürse, % 35 tasarrufa 
kimse hay›r diyemez...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› ile
temas halindeyiz. Belki ürünümüz za-
manla bir standart haline gelecek. Tabii
bu konu, görüflmelerimiz neticelendi¤in-
de kesinlik kazanacak. Zaten Hydromx
bir standart olmasa da insanlar, zamanla
bu ürünü kullanmay› al›flkanl›k haline ge-
tirecektir. Günümüzde enerji fiyatlar› dü-
flünülürse, % 35 tasarrufa kimse hay›r di-
yemez... Bu rakam laboratuvarlarda yap-
t›¤›m›z testler sonucu kan›tlanm›flt›r. Sis-
temin büyüklü¤ü artt›kça, sa¤lad›¤›n›z ta-
sarrufun rakamsal olarak de¤eri de art›-
yor. Hydromx, çok genifl bir kullan›m
alan›na sahip. Ürünün yan ürünleri de
ç›kt›kça sanayide, günefl panellerinde bir-
çok yerde kullan›m› mümkün olacak. Bu-
nu sa¤lamak için de çok yönlü ve yo¤un
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Hydromx, cihazlar›n 

ömrünü uzatan bir ürün.

Suyun korozyon etkilerini

ortadan kald›r›yor. 

Böylece ›s›tma sistemlerinin

ar›za oranlar› düflüyor, ayn›

zamanda da cihazlar daha

verimli çal›fl›r hale geliyor.

Hydromx, belli oranlarda

sistemdeki suya 

kar›flt›r›larak kullan›l›yor ve

% 35 tasarruf sa¤l›yor.
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bir çal›flma içinde oldu¤umuzu söyleyebi-
lirim.

Sistemlerde herhangi bir teknik
de¤iflikli¤e ihtiyaç yok

Hydromx, özetle kaloriferlerde suyun ye-
rine geçecek bir kimyasal. Kaloriferlerde-
ki suyun görevi de kazan›n yanma oda-
s›ndaki ›s›s›n› radyatörlere dolay›s›yla or-
tama tafl›mak. Burada sudan daha ilet-
ken, daha verimli bir madde kullanmak
istedik. Suda bulunan oksijen, yosunlan-
maya, paslanmaya ve kireçlenmeye sebep
oluyor. Hydromx ile tüm bu olumsuzluk-
lar› ortadan kald›rd›k. Çünkü radyatörle-
rin içinin kireçlenmesi, verimi düflürür.
Dolay›s›yla Hydromx, ›s›tma ve so¤utma-
da etkin bir flekilde kullan›labilecek yep-
yeni bir üründür. Burada alt›n› çizmemiz
gereken çok önemli bir konu daha var;
sistemlerde herhangi bir teknik de¤iflikli-
¤e ihtiyaç yok. Sadece sistemdeki suyla %
50 oran›nda kar›flt›r›l›yor. Hydromx ge-
nifl bir ›s› aral›¤›na sahip; donma noktas›
–30, kaynama noktas› ise +198 °C. Bun-
dan dolay› bir kayb› olmuyor. Sadece su
takviyesi yap›l›yor, belli dönemlerde de
pH ölçerlerle teknik bak›mlar› gerçeklefl-
tiriliyor. Ürün, bu koflullarda 3 y›l boyun-
ca aktif flekilde kullan›l›yor. 

Türkiye pazar› bizim için 
öncelikli

fiu anda yapt›¤›m›z çal›flmalar aras›nda
bölge depolar› oluflturmak da var. ‹l ba-
z›nda bölge depolar› kuruyoruz.
Hydromx, bu depolardan, teknik servis-
ler ve taahhüt firmalar› gibi ›s› sistemleri-
ne müdahale etmeye yetkili bayiler üze-
rinden son kullan›c›ya sunulacak. Tüm
bunlar tamamland›ktan sonra eylül-ekim
aylar›nda “ürünümüz her yerde var, kul-
lanabilirsiniz” diyebilece¤iz. Elbette ki
Türkiye pazar› bizim için öncelikli. Önce-
likle iç pazarda ürünümüzün kullan›m›n›
sa¤lamay› hedefliyoruz. Ürünümüz ›s›t-
man›n ve so¤utman›n oldu¤u her yerde
kullan›labilece¤i için, tüm dünyada za-
man içinde kendine yer edinecektir diye
düflünüyoruz. Üretimden sat›fl ve pazarla-

ma etkinliklerine kadar, Türkiye’de ver-
di¤imiz hizmet kalitesini yurtd›fl›nda da
müflterilerimize sunmay› istiyoruz.

Günefl kolektörlerinde 
kullan›lmak üzere bir ürünümüz
daha ç›kacak

Günefl kolektörlerinde kullan›lmak üzere
bir ürünümüz daha ç›kacak, fakat
Hydromx ad›yla de¤il, farkl› bir isimle.
‹ki ürünün birbirine kar›flmas›n› istemi-
yoruz. Günefl panellerinde de ›s› transferi
için su kullan›l›yor. K›fl aylar›nda panelle-
rin donmas›n› engellemek için bu suya
antifriz koyuluyor. Antifrizin de sisteme
verdi¤i birtak›m zararlar var. Bizim ürü-
nümüz -30 °C donma noktas› ile ayn› ifl-
levi görüyor. Ayr›ca afl›nd›r›c› de¤il ve ki-
reçlenme ve paslanmay› ortadan kald›r›-

yor. Antifriz gibi eksilmiyor. Öte yandan
›s› iletkenli¤i fazla oldu¤u için, ürün, da-
ha az güneflte daha yüksek verim elde
edilmesini sa¤l›yor. Bu nedenle günefl pa-
nelleri için ideal bir ürün. Farkl› alanlar-
da da bize çok say›da talepler ulaflt›, on-
lar› da de¤erlendiriyoruz. Bizim ana ama-
c›m›z, tamamen kurumsal yöntemlerle
yani markam›z› olufltururken de bütün
prosedürleri en bafl›ndan sonuna kadar
izlemek. Belki uzun ve yorucu bir süreç
ama ilerlemek istedi¤imiz yol bu. Sadece
kolektörlerde de¤il, sanayide de kullan›-
labilecek farkl› ürünler üzerine ar-ge de-
partman›m›zda testler yap›l›yor, yeni
ürün çal›flmalar› h›zla devam ediyor. Üre-
tim kapasitemiz günlük 80 ton civar›nda.
Ama bu zamanla artacak. Fabrikam›z ka-
pasite art›r›m› için müsait halen 3000
metrekare kapal› alana sahibiz. 

‹lgili sivil toplum kurulufllar›yla
da temas›m›z var

Do¤algaz ülkemizde h›zl› bir dönüflüm
yarat›yor ve bu do¤al olarak pazar yap›-
s›n› çok de¤ifltiriyor. Bu yap›n›n h›zl› fle-
kilde büyümesi sizin de önünüze koydu-
¤unuz hedefleri h›zl› flekilde yenilemenizi
gerektiriyor. Sadece bizimle alakal› de¤il,
kombi ve do¤algazla alakal› tüm ürünler-
de bu durum söz konusu. ‹lgili sivil top-
lum kurulufllar›yla da temaslar›m›z var.
Birkaç toplant› yap›ld› ve ürünümüzü ba-
z› testlerden geçirdikten sonra sosyal so-
rumluluk çerçevesinde desteklemeleri
gündeme gelebilecek. Büyük üretici fir-
malar›n da zamanla Hydromx’in partneri
olaca¤›n› düflünüyoruz... Sonuçta biz as-
l›nda Türkiye’nin do¤algaz faturas›n› dü-
flürüyoruz… TM
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Türkiye pazar› bizim için

öncelikli. Öncelikle iç 

pazarda ürünümüzün 

kullan›m›n› sa¤lamay› 

hedefliyoruz. Ürünümüz

›s›tman›n ve so¤utman›n 

oldu¤u her yerde 

kullan›labilece¤i için, tüm

dünyada zaman içinde 

kendine yer edinecektir diye

düflünüyoruz.
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YY
enilenebilir enerji genel olarak do-
¤an›n kendi evrimi içinde, bir son-
raki gün aynen mevcut olabilen

enerji kayna¤› olarak tan›mlanmaktad›r.
Günefl enerjisi, güneflin çekirde¤inde de-
vam eden füzyon ile aç›¤a ç›kan 178 tril-
yon kilovatl›k enerjiden ileri gelmektedir.
Di¤er bir deyiflle, dünyan›n yüzeyine ula-
flan günefl ›fl›nlar› halihaz›rda harcamakta
oldu¤umuz enerjinin 2.850 kat›n› sa¤laya-
bilecek güce sahiptir. Yeryüzünün her
metrekaresi, ortalama 1.700 kilovat/saat
enerji üretecek kadar günefl ›fl›n› almakta-
d›r. Avrupa’da ortalama ›fl›n›m metrekare-
de 1.000 kilovat/saat iken, bu rakam Or-
tado¤u’da 1.800 kilovat/saate kadar yük-
selmektedir.

Dünya’n›n tüm yüzeyine bir y›l boyunca
düflen günefl enerjisi, dünyan›n bilinen kö-
mür rezervinin 157, petrol rezervinin 516
kat›d›r. Günefl enerjisi do¤al kullan›m›n›n
yan› s›ra, do¤rudan kontrollü olarak da
kullan›labilmektedir. Günefl enerjisinin
do¤rudan kontrollü kullan›m›n›n yerel çö-
züm olabilmesi, tükenmez ve temiz bir
kaynak olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Günefl enerjisinin ›s›sal ve ›fl›ksal nitelik ta-
fl›mas›, iletim ve da¤›t›m sorununun olma-
mas› di¤er enerji türlerine göre üstünlük
sa¤lamaktad›r. Günefl enerjisinin kontrol-
lü kullan›m amac›yla toplanmas›n›n mali-
yeti de, fosil yak›tlar›n oluflturduklar› çev-
resel zararlar›n maliyeti dikkate al›nd›¤›n-
da, günefl enerjisinin toplanmas› ve kulla-

n›lmas›n› daha cazip hale getirmektedir.
Günefl enerjisinin kullan›labilmesi için ön-
celikle toplanmas› gerekir. Günefl enerjisi-
nin depolanmas›, bir de¤iflim ya da çev-
rimle elde edilen ikincil enerjinin depolan-
mas› biçiminde gerçekleflmektedir. Depo-
lama ifllemleri ›s›l, mekaniksel, kimyasal,
elektriksel yöntemlerle yap›lmaktad›r. Ba-
sitlik ve ucuzluk gibi nedenlerle genelde
›s›l toplama yöntemi tercih edilmektedir.
Is›l depolamada özgül ›s› kapasitesi yüksek
ve kolay bulunur ucuz materyaller kulla-
n›lmaktad›r. Su, ya¤, çak›l tafl› yataklar›
bu malzemeler aras›ndad›r. Is›l depolama
için gizli ›s› kapasiteli, parafin gibi faz de-
¤iflim materyallerinden de yararlan›lmak-
tad›r. Mekaniksel depolamada ise güneflle
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çal›flt›r›lan bir pompa ya da kompresör ta-
raf›ndan bas›lan yüksek bas›nçl› ak›flkan,
uygun bir ortamda toplanmaktad›r. Kim-
yasal depolamada hidrat tuzlar›ndan ya-
rarlan›l›r.
Elektriksel depolama da bataryalarla ya-
p›lmaktad›r. Bu amaçla kurflun asitli akü-
mülatörler, nikel kadmiyum tipi kuru ba-
taryalar ve sodyum sülfür bataryalar› kul-
lan›l›r. Günefl enerjisinin kullan›ld›¤› alan-
lar›; kullan›m suyu ›s›tma, yüzme havuzu
›s›tma, kaynatma ve piflirme, bitkisel
ürünlerin kurutulmas›, su dam›t›lmas›, ya-
p›n›n ›s›t›lmas›, serinletilmesi (iklimlendir-
me), so¤utma, toplam enerji sistemleri ile
›s› ve elektri¤in birlikte üretilmesi, sulama
suyu pompaj›, endüstriyel ifllem ›s›s› üre-
tilmesi, elektrik üretilmesi, fotokimyasal
ve fotosentetik çevrimlerin gerçeklefltiril-
mesi biçiminde s›ralamak mümkün bulun-
maktad›r. Her uygulaman›n özelli¤ine gö-
re, kullan›lan kolektörler de¤iflik olmaktad›r.
Günefl enerjisi, fotovoltaik piller olarak da
an›lan günefl pilleri vas›tas›yla elektrik el-
de etmede de kullan›labilmektedir. Günefl
pilleri fotovoltaik ilkeye ba¤l› olarak çal›-
fl›rlar, yani üzerlerine ›fl›k düfltü¤ü zaman
uçlar›nda elektrik gerilimi oluflur. Pilin
verdi¤i elektrik enerjisinin kayna¤›, yüze-
yine gelen günefl enerjisidir.
Günefl pilleri, elektrik enerjisinin gerekli
oldu¤u her uygulamada kullan›labilir. Bu
sistemler, özellikle yerleflim yerlerinden
uzak, elektrik flebekesi olmayan yörelerde,
jeneratöre yak›t tafl›man›n zor ve pahal›
oldu¤u durumlarda kullan›lmaktad›r. Gü-
nefl pilleri sistemiyle üretilen elektri¤in
maliyeti yüksek oldu¤u için Türkiye’de
günefl enerjisi elektrik üretiminde henüz
kullan›lmamaktad›r. Nitekim, bu flekilde
üretilen elektri¤in birim maliyeti ortalama

(1 kilovat/saat) 25 cent iken di¤er yöntem-
lerle ortalama 8 cent’tir. Dünyada da gü-
nefl pilleriyle üretilen elektri¤in ticareti ya-
p›lmamaktad›r. Ancak geliflen yeni tekno-
lojiler ve hükümetlerin sat›n alma destek-
leri ile orta vadede önemli bir ticari de¤er
haline gelebilecektir. Günefl enerjisinden
faydalanmak amac›yla en yayg›n olarak
kullan›lan kolektörler düz yüzeyli ›s›l gü-
nefl kolektörleridir. Bunlar, do¤rudan ge-
len günefl ›fl›nlar›n›n yan›nda, k›r›lma ve
yans›malarla da¤›lm›fl günefl ›fl›nlar›n› da
de¤erlendirmektedirler. Bu flekilde elde
edilen enerji, konutlar›n s›cak su temini,
›s›t›lmas› ve so¤utulmas›, sera ›s›tmas›, ta-
r›m ürünlerinin kurutulmas›, yüzme havu-
zu ›s›tmas›, günefl ocaklar› ve günefl f›r›n-
lar›, tuz üretimi ve günefl pompalar› gibi
alanlarda kullan›lmaktad›r.
Klasik düz yüzeyli kolektörlerin çal›flma
s›cakl›¤› 100 °C’nin alt›ndad›r. Günefli iz-
lemesi gerekmeyen, güneye yöneltilerek ve
günefl ›fl›nlar›n›n üzerine dik çarpabilece¤i
bir e¤im verilerek yerlefltirilen bu kolek-
törlerin, mevsimlik olarak ayarlanmalar›
gerekmektedir. Güneflli su ›s›t›c›larda kul-
lan›lan kolektörler bu tiptir. Böyle bir ko-
lektör so¤urucu plaka, s›rt ›s› yal›t›m›, üst
saydam (cam veya plastik) örtü ve d›fl ka-
sadan oluflmaktad›r.
Günefl ›fl›nlar› so¤urucu plaka taraf›ndan
tutularak su veya hava gibi bir ak›flkana
transfer edilir. Is›t›lacak ak›flkan›n cinsine
göre so¤urucu plakada boru veya özel ka-
nallar bulunur. Is›l geçirgenli¤i yüksek ol-
mas› gereken so¤urucular, plakal› ›s› de-
¤ifltiricileri (eflanjörler) gibidir. So¤urucu-
nun günefl gören yüzeyinin mat siyaha bo-
yanmas› ya da daha etkin ifllev görebilme-
si için ›fl›n seçici bir tabaka ile kaplanmas›
gerekir. Ön taraf›nda tek ya da çift say-

dam örtü, arka taraf›nda s›rt ›s› yal›t›m›
bulunur. Bu klasik yap›l› düz yüzeyli ko-
lektörlerin verimleri çal›flma s›cakl›k far-
k›na ba¤l›d›r. Modern düz yüzeyli kolek-
törlerde ise ›s› borusu kullan›lmaktad›r.
Is› borusu yap›ld›¤› malzemenin ›s›l geçir-
genli¤ine ve s›cakl›k fark›na ba¤l› olmak-
s›z›n yüksek kapasiteyle ›s›y› tek yönde ge-
çiren bir elemand›r.
Yüksek s›cakl›k uygulamalar›nda odakl›
ve yo¤unlaflt›rmal› günefl kolektörleri kul-
lan›l›r, iç bükey aynaya benzeyen bu ko-
lektörler de¤iflik parabolik biçimlerde ya-
p›l›r ve yaln›zca do¤rudan gelen günefl
›fl›nlar›n› de¤erlendirirler. 100-200 °C s›-
cakl›ktaki uygulamalarda, mevsimlik
ayarlanma isteyen, günefli izlemesiz, uzun-
lamas›na silindirik odakl› kolektörler kul-
lan›l›r. Bu tür kolektörlerin 200 °C’yi
aflan uygulamalarda kullan›lanlar›n›n,
gün boyu günefli izleyecek biçimde hare-
ketli olmalar› gerekir. Çanak tipi odakl›
kolektörler ise, her s›cakl›k kademesinde
günefli izlemek zorundad›rlar. Çanak tipi
kolektörlerle 3000 °C’yi aflan s›cakl›klar
elde edilmektedir. Söz konusu odakl› ko-
lektörlerden farkl› bir yap›ya sahip yüksek
s›cakl›kl›, günefli izlemesiz kolektörlerin
bir çeflidi, vakum borulu kolektörlerdir.
Genifl yüzeyli kolektörler denilen günefl
havuzlar›, 100 °C alt›ndaki s›cakl›klarda
büyük miktarlarda ›s› toplanmas›nda kul-
lan›lmaktad›r. Bu havuzlarda birbirleri ile
kar›flmayan üç tabaka yer al›r. Havuzun
taban›nda çok tuzlu, orta kesiminde tuzlu
ve üstünde tatl› su bulunur. Havuz taban›
›s› so¤uracak yap›dad›r. Bu ›s›, bir ›s› de-
¤ifltiriciyle çekilerek kullan›l›r. 150 kW
güçlü ve 0,74 ha alanl› böyle bir günefl ha-
vuzu, ‹srail Ein Borek’te termik elektrik
üretimi amac›yla kullan›lmaktad›r. Tuz
gradiyenli konvektif olmayan bu tür gü-
nefl havuzlar›n›n d›fl›nda, bir de s›¤ günefl
havuzlar› vard›r. Bunlar birkaç cm kal›n-
l›kta su dolu plastik döflek olarak ve
50200 m’lik modüller biçiminde kurul-
maktad›rlar.

Kaynak
T.C. Madrid Büyükelçili¤i Ticaret Müflavirli¤i
“‹spanya Günefl Enerjisi Raporu” 
Nisan 2008 TM
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Dr. Oya Bak›r
oyabakir@dogayayin.com
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Gökçen Parlar
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Asrin Bak›r Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com
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Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com
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Diler Sunay
abone@dogayayin.com

GGrraaffiikk  
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopao¤lu

SSaayyffaa  DDüüzzeennii
Ömer Duman

UUllaaflfltt››rrmmaa  vvee  DDaa¤¤››tt››mm
Yavuz Erdo¤an

BBaasskk››  vvee  CCiilltt
Altan Bas›m Ltd. - Ayd›n Avc›
Yüzy›l Matbaac›lar Sitesi/Ba¤c›lar
Tel: 0212. 629 03 74

YYaayy››nnllaayyaann
Do¤a Yay›nc›l›k ve ‹letiflim 
Hizmetleri San. Tic. Ltd. fiti.

YYöönneettiimm  YYeerrii
Alinaz›m Sk No: 30 34718 
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TTeell:: (216) 327 80 10 Pbx.
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