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Editörden

batılı güçlerin azdırdığı Irak’taki savaşın sorumlusu ilan 
ediyorum”. Medya, nefret söylemlerinin tarlası... Hele 
sosyal medya, bu tür söylemlerin, bu söylemlerin bir 
araya getirdiği insan topluluklarının en çok kullanılan 
sahnesi. Sosyal medyada bazı grup isimlerine örnekler: 
“Deşifre, İçimizdeki & Yanı Başımızdaki Ayyıldız Düşman-
ları. Kafalarına sıkalım”, “Kürt Alevisiyim diyenler Ermeni 
dönmesidir” (Tabii burada asla yazılamayacak grup isim-
lerini de görmüşsünüzdür)...
Bütün iktidarlar için sosyal medya, özellikle Twitter 
zaman zaman sıkıntı yaratıyor. Nefret söylemi üzerine 
çalışan Dr. Gavan Titley geçenlerde Hrant Dink Vakfı 
ve nefretsoylemi.org’un birlikte düzenlediği bir panele 
katılmak için İstanbul’a geldiğinde Birgün gazetesine 
verdiği röportajda şunları söyledi: “Eski başbakan, yeni 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Mübarek rejimi dev-
rilirken övdüğü Twitter’ı kendi rejimi tehlikeye girince 
yasaklamıştı. Türkiye’de Erdoğan Twitter’ı yasaklamayı 
düşünürken yalnız değildi. Birleşik Krallık’ta Başbakan 
David Cameron İran’daki Twitter yasağını eleştirip, Arap 
Baharı’nda Twitter’ı överken 2011’deki Londra isyanları 
sırasında ‘Twitter’ı anında kapatabilme yetkimiz olmalı” 
demişti. Dr. Titley ayrıca toplumda iletişim araçlarının 
eşitsiz bir şekilde dağıldığına, azınlıkların bu araçlara eri-
şim imkânının daha zor olduğuna ve nefret söyleminin 
bu hiyerarşik yapıyı, eşitsizliği güçlendirdiğine de dik-
kat çekiyor. Buna yakın bir konu “Yeni Medyada Nefret 
Söylemi” kitabında, yazarlardan İlden Dirini’nin “Okur 
Yorumlarıyla Yeniden Yeniden Üretilen Nefret Söylemi” 
yazısında da yer alıyor: “Egemen maddi gücü olan sınıf, 
aynı zamanda egemen zihinsel güçtür. Maddi üretim 
araçlarını elinde barındıran sınıf, aynı zamanda zihinsel 
üretim araçlarını da emrinde bulundurur”. Dirini, sosyal 
medyada nefret söyleminin paylaşılmasının adeta teşvik 
edildiğine dikkat çekiyor. Haber sitelerinde olsun, diğer 
internet ortamlarında olsun, yayımlanan her bir haberin, 
hatta yorumun “yorumlanmasını” teşvik için “bu habere 
yorum yapılmamış, ilk yorumu yazan siz olun”, “ilk siz be-
ğenin” gibi yönlendiricilere bolca yer verildiğinin altını 
çiziyor. Videolar, hatta bilgisayar oyunlarında da nefret 
söylemi yer alıyor. Mavi Marmara olayının ardından “Kor-
san Yahudiyi Gebert” adında bir oyun dört dönmüştü.
Hangi birine örnek verelim. Nefret söyleminde bulun-
mak, bulunanları “like”lamak, masumca bir görüş bildi-
rimi değildir. Yazıyı yine Dr. Titley ile bitiriyorum: “Top-
lumdaki nefretle mücadele etmeden nefret söylemiyle 
mücadele edilebilir mi? Hayır”.

efret, yani “bir kimsenin kötülüğünü, mutsuz-
luğunu istemeye yönelik duygu”, sözcüklere 
yerleştiğinde “nefret söylemi”, suç kapsamında-

ki eylemlere yol açtıklarında “nefret suçu” doğuruyor. 
Nefret söylemi, nefret suçunun besleyeni, provoka-
törüdür. Kendisine din, mezhep, ırk, etnik köken, ta-
biyet, cinsel yönelim gibi pek çok hedef bulan nefret 
söylemi, mağdurlarını çekinikleştiriyor, “ötekileştiriyor”. 
“Ötekiler”in katılımcılığı istenmiyor. Böylelikle toplum, 
siyasette, sanatta, kültürde fakirleşiyor, anti demokra-
tik bir yapıya sürükleniyor. Toplumu zenginleştirecek 
farklı düşünceler, saygı kültürü ve hoşgörü ortamında 
var olabilir. Nefretin kökeninde ise hoşgörüsüzlük var. 
Nefret söyleminde bulunanlar iki şeye sığınıyorlar: “İfa-
de özgürlüğü” ve psikolojide savunma mekanizmaları 
arasında sayılan “yansıtma”ya, yani “en başta o benden 
nefret ediyor” haklı (!) gerekçesine… Konuşmak, daha-
sı yazmak, üstüne üstlük sosyal medyada “paylaşmak”, 
bunları yaparken sözcükleri elde edilmek istenen etkiye 
göre özenle seçmek, sonuçlarının sorumluluğunu ta-
şıma bilinci gerektirir. Kullandığımız dil, söylemlerimiz 
kimliğimizdir. Bu kimliğin paydaşları, grupları oluşturur. 
Nefret, bazı grupların çimentosu gibi birleştirici bir rol 
oynuyor. Pek çok ülkede nefret söylemleri, nefret suçları 
izleniyor, raporlanıyor, engelleyici yasal düzenlemeler 
getiriliyor. AGİT (Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı), nef-
ret suçları ile ilgili üye ülkelerinin istatistiklerini topluyor, 
türlerine göre mercek altına alıyor. Türkiye’de AGİT üyesi 
ve Türkiye ile ilgili data, Adalet Bakanlığı’mız tarafından 
sağlanıyor. Sağladığı veri içinde ise sadece TCK 125. 
madde kapsamında yer alan ibadethaneler ve mezar-
lıklara yapılan saldırılar yer alıyor. Sivil toplum örgütleri 
basında yapılmaya çalışılan “izleme” çalışmaları var ama 
bu çok daha kapsamlı biçimde ele alınması gereken bir 
konu…
Nefret söylemi içinde geçen kimi sözcükler, benzetme-
ler klişelere dönüşebiliyor. O klişeler de “öteki” görül-
mek, gösterilmek istenen grubun etiketine… Bizdeki 
protestoculara nasıl “çapulcular” dediysek, Sarkozy de 
Paris banliyölerindeki protestoculara “pislik” demişti (Biz 
bir “tık” daha mı iyiyiz ne?). Sorumluluk bilincinden asla 
yoksun olmaması gereken kesimlerde de nefret söylemi 
salgın hastalık gibi… Alın size güncel bir örnek: Med-
ya devi Rupert Murdoch; "Bütün Müslümanlar Charlie 
Hebdo saldırısından sorumlu tutulmalıdır" demiş. Buna 
yanıt belgeselci Roshan M. Salih'ten gelmiş: “Tamam, 
haklısın! Ben de senin çöp torbası medya kurumlarını 
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Nefret söylemi, nefret suçunun teşvikçisidir
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Haberler

BACADER-KBSB Stratejik İşbirliği Protokolü İmzaladı

ACADER ve KBSB arasında stratejik 
işbirliği protokolü, İklimlendirme 

Sanayi İhracatçıları Birliği ile KBSB tara-
fından İTO Cemile Sultan Korusu’nda 24 
Aralık 2014 tarihinde düzenlenen yemekte 
imzalandı. İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki 
Poyraz, İSİB yönetim kurulu üyeleri ile KBSB 
üyelerinin hazır bulundukları yemekte, işbir-
liği protokolü BACADER Yönetim Kurulu 

Başkanı Atilla Gedik ve KBSB Yönetim Kurulu 
Başkanı H. Ahmet İlhan tarafından imza-
landı. İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poy-
raz, imza töreni öncesinde bu işbirliğinin 
son derece yararlı olduğunu ve diğer sektör 
derneklerine de örnek olacağını ifade etti. 
BACADER ve KBSB arasında imzalanan işbir-
liği protokolü genel olarak;
• Derneklerin bünyesindeki ortak 

uzmanlık, yetenek, kişisel ilişkileri 
kullanmasını,

• Hazırlanması gerekli fakat 
uygulamada olmayan yönetmelikler 
konusunda çalışmalar yapılmasını, 
taslak çalışmalarla Bakanlıklar 
nezdinde kamuoyu oluşturulmasını, 
Bakanlıklarca yayımlanmış olan 
Kanun, Yönetmelik, Genelge 
gibi revizyon yapılması gerektiği 

B

süreçlerde komisyonlar 
oluşturulmasını ve süreçlerin bu 
şekilde sıkı takibinin sağlanmasını,

• Mesleki Yeterlilik Standartlarının 
oluşturulmasını, yayımlanmasını, 
sonrasında yapılması söz konusu 
olacak eğitimlerin verilmesini, 
bu süreçte eğitici ve mekân 
desteklerinin sağlamasını,

• Oluşturulacak bir komisyon ile 
Piyasa Gözetim ve Denetimi artırıcı 
faaliyetler geliştirilmesini, 

• Takip etmekte sıkıntı çekilen 
yazışmalarda gecikmelerin 
yaşanmaması ve birbiri ile ilgili 
olmasına rağmen farkındalık 
oluşmamış gündem maddeleri 
için karşılıklı hatırlatma sisteminin 
oluşturulmasını hedefliyor.

Steven Young, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Oldu

T ürkiye, 1 Ocak 2015 tarihi iti-
barıyla Bosch Türkiye ve Orta-

doğu Bölgesi’nin merkezi haline geldi. 
İstanbul’da bulunan Bosch Türkiye mer-
kez ofisinden yönetilecek olan bölgede, 
Türkiye’nin yanı sıra, aralarında Birleşik 
Arap Emirlikleri, Afganistan, Bahreyn, Irak, 
Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Pakis-
tan, Katar, Suudi Arabistan ve Yemen’in 
de olduğu 16 ülke bulunuyor. Temmuz 
2011’den bu yana Bosch Sanayi ve Tica-
ret A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bosch Tür-
kiye Temsilcisi olarak görev yapan Steven 
Young ise, aynı tarih itibarıyla Bosch Tür-
kiye ve Ortadoğu Başkanı olarak atandı.

Bosch Türkiye, Ortadoğu’nun 
üssü oldu

Türkiye’nin bölge merkezi olmasında, 
Türkiye’nin bölgedeki öncü rolünün yanı 
sıra, Bosch Grubu’nun Türkiye’deki 100 
yılı aşkın tecrübesi, son yıllarda daha da 
güçlendirdiği bölgesel yapısı ve yakaladığı 
başarı etkili oldu. Konuyla ilgili bilgi veren 
Steven Young “Bosch Türkiye’nin iş kolları 
ve faaliyet alanlarındaki başarısının yanı 

sıra; rekabetçi gücü ve interaktif yapısıyla 
bölgede olduğu kadar Bosch dünyasında 
da önemli bir yetkinlik merkezi haline gel-
mesi, Bosch Global’in gündemde olmasa 
da böyle bir karar almasında etkili oldu. 
Yönetim, Bosch Türkiye’nin başarısı ve 
yakaladığı sinerjiyi halen bakir bir bölge 
olarak kabul edilen Ortadoğu’ya yayma 
kapasitesine vâkıf olduğu inancını taşı-
yor. Nitekim Türkiye, Bosch dünyasında 
Ortadoğu’yu çok iyi anlayacak, ihtiyaçlara 
hızla yanıt verebilecek yapısıyla bölgeyi 
ileriye taşıyacak, liderliğe en elverişli aday. 
Biz de bu yönde üzerimize düşen görevi 
memnuniyetle yerine getireceğiz” dedi. 
Bosch, en önemli yetkinlik merkezlerinden 

biri olan Türkiye’de; 8200 çalışanı, 1,53 
milyar cirosu, 1.10 milyar ihracatı ile faali-
yetlerini sürdürüyor. 
Bosch, Türkiye’ye ilk fabrikasını açtığı 42 
yıldan bu yana 2 milyar Euro’nun üzerinde 
yatırım yaptı. Bu yatırımlar sonucu Bosch, 
Türkiye ihracatında yüzde 1’lik paya sahip 
bulunuyor.

Steven Young 1995 yılından bu 
yana Türkiye’de

Eğitimini Avusturalya’da tamamlayan Ste-
ven Young, Avusturalya ve Almanya’da 
görev yaptıktan sonra, 1995 yılında Man-
nesman Rexroth Türkiye Genel Müdürü 
olarak Türkiye’ye geldi. 
2001 yılında Mannesman Rexroth ve Bosch 
birleşmesinin ardından Bosch Rexroth 
Sanayi Otomasyon A.Ş. Genel Müdürü 
olarak yeni yapılanmada görevini devam 
ettiren Young, Temmuz 2011’de Bosch 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü ve 
Bosch Türkiye Temsilcisi olarak atandı. 
Young, Türkiye’nin bölge merkezi olma-
sıyla birlikte, görevine Bosch Türkiye ve 
Ortadoğu Başkanı olarak devam edecek. 
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Haberler

ISH Frankfurt 2015 Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

I SH Uluslararası Banyo Ekipmanları, 
Bina, Enerji, Klima Teknolojileri ve 

Yenilenebilir Enerjiler Fuarı için Türkiye 
tanıtım toplantısı, 4 Aralık 2014 tarihinde 
Grand Hyatt İstanbul’da düzenlendi. 
Toplantıya ISH Enerji Sözcüsü ve Fede-
ral Alman Ev, Enerji ve Çevre Teknolojisi 
Sanayi Birliği (BDH) Genel Müdürü And-
reas Lücke, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Poyraz, Messe Frankfurt Yönetim 
Kurulu Üyesi İris Jeglitza-Moshage konuş-
macı olarak katıldı. 

ISH Fuarında Türkiye 
iklimlendirme sektörüne daha 
çok yer ayrılmalı

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poy-
raz, konuşmasında Türkiye iklimlendirme 
sektörünün disiplinli, çok iyi organize 
olmuş bir sektör olduğunu vurguladı. 
Poyraz: “Türkiye iklimlendirme sektörü 
kadar iyi organize olmuş bir sektör yok-
tur. ISH Fuarı, Türkiye iklimlendirme sek-
törü tarafından benimsendi. Dünyadaki 
refah talebi, iklimlendirme sektörünün 
gelişimini etkiliyor. Dünya iklimlendirme 
sektöründeki gelişmeler de ISH Fuarının 
başarısını artırıyor. Fuar, sektörümüz 
açısından çok önemli. ISH Fuarında Tür-
kiye iklimlendirme sektörüne daha çok 
yer ayrılmasını talep ediyoruz. Ayrıca ISH 
yetkililerine, 2017 yılında yapılacak fuarda 
Türkiye’yi partner ülke olarak seçmeleri 
konusunda da talepte bulunuyoruz” 
şeklinde konuştu. Türkiye iklimlendirme 
sektörünü Çin’e daha çok tanıtmak iste-
diklerini, bu amaçla ISH China Fuarı ile 
ilgili çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan 
Poyraz, ISH 2015 fuarının başarılı bir fuar 
olacağını belirtti. 

Türkiye, ISH’a katılan ilk on iki 
ülke arasında yer alıyor

Poyraz’ın ardından Messe Frankfurt 
Yönetim Kurulu Üyesi Iris Jeglitza-Mos-
hage, “Konfor Teknoloji ile Buluşuyor” 
mottosuyla düzenlenen ISH Fuarı ile ilgili 
yenilikleri anlattı. Moshage, ISH Frankfurt 
2015 Fuarı için farklı ana temaların gelişti-

rildiğini, inovasyonu ve enerji verimliliğini 
ön plana çıkaracaklarını, fonksiyon, uyum-
luluk, suyun verimli kullanımı ve gelece-
ğin binaları gibi konulara değineceklerini 
belirtti. ISH Frankfurt 2015 fuarında 50 
ülkeden yaklaşık 2500 katılımcının ürün-
lerini sergileyeceğini belirten Moshage, 
“260 bin metrekare alanda, 200 binden 
fazla ziyaretçi ağırlayacağız. Fuarı ziya-
ret edenlerin yüzde 35’lik bölümünü, 
Almanya dışından gelen ziyaretçiler oluş-
turacak. Türkiye iklimlendirme sektörü 
ISH Fuarı için önemli bir yere sahip. ISH 
Frankfurt 2015’te 95 Türk firması yer ala-
cak. Türkiye, ISH’a katılan ilk on iki ülke 
arasında yer alıyor” dedi. Moshage, ISH 
Frankfurt 2015’te birçok etkinliğin yer ala-
cağını belirterek “İklimlendirme Forumu, 
Bina Forumu, Emlak Forumu, Teknoloji 
ve Enerji Forumu, Soba Forumu, Klima 
Forumu fuarda düzenlenecek forumlar-
dan bazıları. Tasarım, mimari ve teknoloji 
yarışmaları ve sergiler de eşzamanlı olarak 
gerçekleştirilecek” dedi. Moshage, 2018 
yılında yeni bir hol daha inşa edileceğini 

ve bu holün 2019’da kullanılacağını da 
sözlerine ekledi.

Fosil yakıtlara bağımlılık 
azaltılmalı

Moshage’nin ardından ISH Enerji Sözcüsü 
ve Federal Alman Ev, Enerji ve Çevre Tek-
nolojisi Sanayi Birliği (BDH) Genel Müdürü 
Andreas Lücke yaptığı konuşmada, 
enerji verimliliğinin sağlanması, enerjide 
fosil yakıtlara bağımlı olan Almanya ve 
Türkiye’nin bu konuda daha çok yol kat 
etmeleri gerektiğini vurguladı. Lücke söz-
lerine şöyle devam etti: “Avrupa hâlâ % 
60 oranında fosil yakıt kullanıyor, enerji 
konusunda Rusya’ya ve fosil yakıtlara 
bağımlıyız. Bu bağımlılık, yenilenebilir 
enerjiler ve teknolojik ürünlerle azaltılma-
lıdır. AB, yenilenebilir enerjiye yöneliyor. 
ErP Direktifi oluşturuldu, Türkiye’de de bu 
konu tartışılıyor. Enerji ile ilgili ürünlerde 
enerji etkinliği oluşturulmalı.” Toplantı 
soru-cevap bölümünün ardından sona 
erdi. 
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SOSİAD’ın Meslek Liselerine Desteği Devam Ediyor

OSİAD (Soğutma Sanayii İş Adam-
ları Derneği) meslek liselerine destek 

vermeye devam ediyor. SOSİAD, İstanbul 
Küçükçekmece İsmet Aktar Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 
öğrencilerin daha kapsamlı, güncel eğitim 
alabilmelerini sağlamak amacıyla malzeme 
yardımında bulundu. SOSİAD üyelerinin 
bağışladığı malzemeler, okul yönetimine 
Ekim ayında Eğitim Komisyonu Başkanı 
Atila Demir tarafından teslim edildi. Kasım 
ayı içinde, bağışlanan malzemeler ile yapı-
lan atölye çalışmalarını görmek üzere 
SOSİAD adına Eğitim Komisyonu Başkanı 
Atila Demir ve Kemal Öz, İsmet Aktar Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Recep 
Yavuz, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 
Bölümü Alan Şefi Tayfun Aygün tarafından 

mında yetiştirmeye hazır olduklarını belirtti. 
Bunun için sektörün mesleki eğitime destek 
vermesini istedi. SOSİAD Eğitim Komisyonu 
Başkanı Atila Demir ise sektörün yetişmiş 
eleman sıkıntısı çektiğine dikkat çekerek, 
el ele verince birçok şeyin çok daha kolay 
gerçekleştirilebileceğini, bugün öğrencilerin 
yaptığı bu çalışmaların buna iyi bir örnek 
olduğunu ifade etti.

S

okula ziyaret bulunuldu. Atölye gezilerek 
öğrencilerin malzemeler ile yaptığı çalış-
malar görüldü. Sektörün eğitime destek 
vermesi gerektiğini belirten İsmet Aktar 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
Recep Yavuz, sektör okul işbirliğinin öne-
mine değindi. Yavuz, sektörün elemanlarını 
meslek okullarının yetiştirdiğini ve sektörün 
istediği nitelikte elemanları müfredat kapsa-

E LMOR Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. 
2014 Büyük Buluşması, 2014 yılının 

Aralık ayında yurtiçi ve yurtdışından gelen 
yaklaşık 600 bayinin katılımı ile Antalya 
Kaya Palazzo Golf Resort Otel’de gerçek-
leştirildi. 2014 yılının değerlendirildiği ve 
gelecek dönemin stratejilerinin masaya 
yatırıldığı bu büyük buluşmaya Türkiye’ye 
yayılmış olan ELMOR Ailesi’nin üyelerinin 
tamamı katıldı. Moderatörlüğünü başa-
rılı sunucu Ceylan Saner’in yaptığı 3 gün 
süren toplantı, ELMOR A.Ş. Genel Müdürü 
Hakan Günderen’in açılış konuşması ile 
başladı. Günderen: “İnşaat malzemeleri 
sektörü, büyümesini hızla sürdüren inşaat 
sektörünün gelişimine de paralel olarak 
hızla gelişmektedir. Yabancı yatırımcının 
konut talebi artmış, kentsel dönüşüm 
avantajları konut talebi ve sektörünü can-
landırmıştır. Genç nüfusun artan konut 
talebi ve artan kişi başı milli gelir ve satın 
alma gücü, gayrimenkul talebini yükselt-
mektedir. Tüm bunlara paralel, şirketimiz 
2014 yılında 2013’e göre adetsel olarak 
yüzde 12, sabit fiyatlar ile yüzde 27 ora-
nında büyüme rakamı ile yılı kapatmakta-

dır” dedi. Ardından gerçekleşen panelde 
‘Türkiye’nin Nabzı’ başlığıyla Prof. Dr. 
Emre Alkin, dünyada değişen ekonomik ve 
toplumsal eğilimler ile bunların Türkiye’ye 
yansımaları ve kurumlar ve markaların 
katma değer yaratmalarının öneminden 
bahsetti. Aynı panelde konuşan yazar 
İsmet Berkan da Türkiye siyaseti ve eko-
nomisine dair derinlemesine analizlerini 
aktardı. Günün devamında ise Prof. Dr. 
Acar Baltaş, tüm bayilerin katılımı ile inte-
raktif workshop gerçekleştirdi. Elginkan 
Vakfı ve Elginkan Topluluğu İcra Meclisi 
Başkanı Gaye Akçen, yaptığı konuşma-
sında: “Elginkan Topluluğu olarak dün-
yada emsali olmayan bir yönetim modeli-

miz var. Tüm varlıkları ve gelirleri bir vakfa 
ait olan tek şirketiz. Topluluğumuz uzun 
vadeli stratejilerini daima sürdürülebilir 
büyüme üzerine kurgulamıştır. Finansal 
sağlamlık ile birlikte müşterilerin, çalışan-
ların ve tüm paydaşların kalıcı memnuni-
yeti, marka değeri, teknoloji gücü, sosyal 
yatırımlar gibi unsurları bir bütün olarak 
ele alıyoruz. 2015’in de, bizim için birçok 
başarıya imza atacağımız bir yıl olarak tak-
vimlerimizdeki yerini alacağına inancımız 
sonsuz. 60 yıllık köklü geçmişimiz, bizi 
biz yapan değerlerimiz, çalışanlarımız ve 
ülkemize olan güvenimizle, faaliyet göster-
diğimiz her alanda yine önemli başarılara 
imza atacağız” dedi.

ELMOR Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. 2014 Büyük Buluşması 
Gerçekleştirildi
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A

TANAP Projesinde Scada ve Telekomünikasyon Mühendislik, Satınalma 
ve İnşaat (EPC) Müteahhitleri İhalesine Çağırılacak Firmalar Belirlendi

zerbaycan’daki Şah Deniz-2 
Sahası’ndan çıkarılarak doğalgazı 

Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
taşıyacak olan Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında 
TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından 
açılan Ön Yeterlilik İhalesine ilişkin değer-
lendirmede SCADA ve Telekomünikasyon 
Mühendislik, Satınalma ve İnşaat (EPC) 
Müteahhitleri İhalesi’ne çağırılacak firma-
lar belirlendi. Türkiye üzerinden geçecek 
yaklaşık 1850 kilometrelik boru hattının 

SCADA ve Telekomünikasyon inşası için 
2015 yılı başında açılacak SCADA ve Tele-
komünikasyon Mühendislik, Satınalma ve 
İnşaat (EPC) Müteahhitleri İhalesine yerli 
ve yabancı olmak üzere toplam 9 firma 
/ ortaklık çağırılacak. Ön yeterlilik alarak 
ihaleye çağrılmaya hak kazanan firma ve 
ortaklıklar alfabetik isim sırasına göre şöyle:

1.  ABB LIMITED 
2.  ALCATEL LUCENT TELETAŞ 
 TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

3.  AKKORD INDUSTRY CONSTRUCTION  
 - COBRA GROUP
4.  HAVELSAN A.Ş. - MILENS İLETİŞİM  
 İNŞAAT A.Ş.
5.  HONEYWELL A.Ş.
6.  OTF CONTRACTING CO. LTD.
7.  PRIZMA GRUP - THALES ITALIA S.p.A
8.  TELVENT USA - TELVENT ENERGIA
9.  USKOM KOMÜNİKASYON 
 SİSTEMLERİ A.Ş - SIEMENS SAN. VE  
 TİC. A.Ş.

Mitsubishi Electric’ten Türkiye-Japonya İş Forumu’na Destek

D ünya genelinde 120 binden fazla 
çalışanı ile 42 ülkede faaliyet gös-

teren, 37 milyar doların üzerinde kon-
solide net satışa sahip global dev Mit-
subishi Electric, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 
90. yıldönümü anısına düzenlenen “Tür-
kiye-Japonya İş Forumu”na sponsor ola-
rak destek verdi. Onur konuğu T.C. Baş-
bakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yanı sıra 
Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Yutaka 
Yokoi ile Japonya ve Türkiye’deki pek çok 
şirketin üst düzey yöneticilerinin katıldığı 
forumda, Mitsubishi Electric Avrupa Baş-
kanı Kei Uruma da konuşma yaptı. Japon 
iş dünyasının Türkiye’ye gösterdiği yoğun 
ilgiye dikkat çekilen forumda, Ertuğrul 
Fırkateyni’nin Japonya’da batması, İran-
Irak savaşında Tahran'da mahsur kalan 
215 Japon vatandaşının Türk Hava Yolları 
uçağıyla kurtarılması gibi iki ülkenin bir-
birine daha da sıkı bağlanmasına neden 
olan tarihi olaylardan da sıklıkla bahse-
dildi. Bu dostluk mesajının altını çizen 
Mitsubishi Electric Avrupa Başkanı Kei 
Uruma konuşmasında, 2 yıldır Mitsubishi 
Electric Türkiye olarak var oldukları bu 
ülkede Türk insanı ile kaynaşıp daha da 
güçlenerek kalıcı olmayı ve 2023 yılında 
‘Türkiye’nin Mitsubishi Electric’i olmayı 
hedeflediklerini vurguladı.
Japonya’nın ekonomi gazetelerinden 

Nikkei, Japonya’nın en büyük yayıncı-
larından Nikkei BP ve Türkiye’nin önde 
gelen dergi gruplarından Nikkei Mutlu 
Dergi Grubu’nun Hilton İstanbul Bosp-
horus Convention Center’da düzenlediği 
Türkiye-Japonya İş Forumu’nda iki ülke 
arasındaki güçlü bağlarla ekonomik iliş-
kilerin çok daha fazla geliştirilebileceği 
mesajı verildi. Son iki yıldır Türkiye’ye 
yaptığı yatırımın yanı sıra Marmaray pro-
jesinde ve Türksat 4A uydusunda kullanı-
lan teknolojisiyle dikkat çeken Mitsubishi 
Electric, forumun sponsorları arasındaydı. 
Forumda yaptığı konuşmada Mitsubishi 
Electric Türkiye’nin hikayesinden bahse-
den Mitsubishi Electric Avrupa Başkanı 
Kei Uruma, “2012 yılı sonunda Türkiye 
operasyonumuzu kurduktan kısa bir süre 
sonra fabrika otomasyonu alanındaki 
distribütörümüz Genel Teknik Sistemler 
(GTS) ile birleştik ve 2014’te 10 yılı aşkın 
süredir Türkiye’de klima distribütörümüz 
olan KlimaPlus’ı satın aldık. Fabrika oto-

masyon sistemleri, klima ve iklimlendir-
menin satış ve satış sonrası hizmetlerini 
veren Mitsubishi Electric Türkiye; ayrıca 
iletişim uyduları, asansör, güç kaynakları 
ve ulaştırma bağlantılı altyapı işlerine de 
destek veriyor.” diye konuştu. Türkiye’nin 
cazibeli bir pazar olduğunu söyleyen Kei 
Uruma, “Türkiye’de ve bölge ülkelerde iş 
alanlarımızı genişletmeyi hedefliyoruz. 
Fabrika Otomasyonu Türkiye’de gelişmesi 
beklenen bir pazar. Nüfus artışı ile altyapı 
ihtiyacı da artacak. Türk klima pazarında 
ise enerji tasarrufu ön plana çıkmaya baş-
ladı. Tüm bu gelişmeler bizim için önemli 
avantajlar” şeklinde konuştu. Türkiye’de 
ihtiyaç duyulan ürünleri belirleyip üret-
mek istediklerini ifade eden Kei Uruma, 
Mitsubishi Electric’in çevreye duyarlı ve 
tasarruflu bakış açısıyla Türk toplumuna 
katkıda bulunmayı hedeflediklerini de 
söyledi. Mitsubishi Electric’in, daima 
gelişimin peşinde olma motivasyonunu 
temsil eden “Changes for The Better” 
yani “Daha İyisi İçin Değişim” kurumsal 
bildirisinden de bahseden Kei Uruma, 
“Ürünlerimizin enerji tasarruflu olması ve 
Mitsubishi Electric teknolojisiyle tasarrufa 
dair çözüm önerileri sunmak bizim için 
çok önemli. Bundan sonraki süreçte de 
değişimin öncüsü olarak birçok alanda 
yeniliklere imza atmayı hedefliyoruz” 
diyerek sözlerini tamamladı.
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Vaillant Group Türkiye’ye 
Yeni İK Müdürü

V

 

Alarko Carrier’ın İhracat Yaptığı Ülke Sayısı 57’ye Ulaştı

İ klimlendirme sektörünün öncü 
kuruluşlarından Alarko Carrier, 

2014 yılı itibarıyla aktif olarak ihra-
cat yaptığı ülke sayısını 57’ye yükseltti. 
Alarko bu kapsamda Fildişi Sahili, Cibuti, 
Macaristan, Malta, Makedonya, Mauri-
tius, Umman, Papua Yeni Gine, Filipinler, 
Uganda, Ukrayna ve Yemen’i ihracat lis-
tesine ekledi. 2013’te toplam 51 milyon 
TL’lik ihracat gerçekleştiren Alarko Car-
rier, 2014 yılında eklenen yeni pazarlarla 
birlikte, Kasım 2014 itibarıyla 69 milyon 
TL’lik ihracat yaptı. Alarko Carrier, ağır-
lıkla klima santralları, radyatörler ve çatı 
tipi klimalar ihraç ederken, büyük çaplı 
projelerin çözüm ortağı olmayı sürdürdü. 
Konuyla ilgili bilgi veren Fabrikalardan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat 
Çopur, “Alarko Carrier olarak, ürünle-
rimize ilgi gösteren bölgelere ihracatı 

artırmayı hedefliyor, bu doğrultuda 
pazar potansiyeli yüksek ülkeleri tespit 
ederek işbirliği için girişimde bulunuyoruz. 
2014’te işbirliğine başladığımız yeni ülke-

lere, yüksek teknolojili ve enerji tasarrufu 
sağlayan ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Bu 
ürünlerin talep görmesi, iş ilişkilerimizin 
geleceği açısından umut veriyor” dedi.

Vaillant, Zonguldak’ta Site Yöneticilerini 
Doğalgaz Kullanımı Hakkında Bilgilendirdi

aillant, Mayıs ayından bu yana 
doğalgaz kullanan Zonguldak’ta 

tüketicilerle farkındalığı artırma toplan-
tıları yapıyor. Toplantılarda doğalgaz 
kullanımı hakkında bilgi veren Vaillant 
uzmanları, ürün ve hizmetlerini de tanı-
tıyor. İlki Haziran ayında yapılan top-
lantılardan ikincisi 5 Kasım tarihinde 
219 kişinin katılımıyla yapıldı. Toplan-
tıya, doğalgaza geçmeyi düşünen site-
lerin yöneticileri ile birlikte Belediye Fen 
İşleri, İl Özel İdare, TTK, Bülent Ecevit 
Üniversitesi Yapı İşleri, gaz dağıtım 
şirketi Akmercan, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nden yetkililer de katıldı.  
Toplantıda Vaillant Bölge Müdürü Umut 
Konak ve Bölge Sorumlusu Fatih Çayır 

aillant Group Türkiye İnsan Kaynak-
ları Direktörlüğüne Nilüfer Birdal 

getirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
İşletme ve Endüstri Mühendisliği bölü-
münden mezun olan Birdal, profesyonel 
kariyerine Simens Almanya’da mühendis 
olarak başladı. 
Ardından AEG Türkiye ve SAP Türkiye’de 
çeşitli fonksiyonlarda görev aldı. 2005 
yılında Delphi Otomotiv firmasına katılan 
Birdal, enson bu firmada İnsan Kaynak-
ları Direktörü olarak görev yapmıştı.

bir sunum yaptı. Katılımcılara, doğal-
gazın kullanımı ve Vaillant ürünlerinin 
özellikleri dışında, satış sonrası hizmet-
lerden elde edilecek faydalar anlatıldı. 
Ayrıca, İnfomobil tanıtım aracı ile otelin 
dışında da doğalgaz, Vaillant ürünleri ve 
satış sonrası hizmetleri hakkında bilgilen-
dirme yapıldı. Toplantı, Vaillant yetkili-
leri ve tüm katılımcıların birlikte katıldığı 
yemekle sona erdi.

V

Siemens’in 2014 Yılı 
En İyi Tedarikçi Ödülünü 
Sağlık Sektöründe 
Linde Gaz Aldı

S iemens, 11 Kasım 2014 Salı günü 
İstanbul Grand Tarabya Oteli’nde 

200’e yakın iş ortağının katılımı ile  
Siemens Tedarikçi Günü’nü gerçekleştirdi. 
Siemens’in iş ortaklarıyla aynı platformda 
buluştuğu toplantıda Linde Gaz, Sağ-
lık Sektörü Tedarik Zinciri Yönetimi’nde 
2014 yılının en iyi tedarikçisi ödülünü 
almaya layık görüldü. Linde Gaz adına 
ödülü Linde Global Özel Gazlar ve Özel 
Gaz Ekipmanları Ürün Yöneticisi İsmail 
Erilhan, Siemens Türkiye Tedarik Zinciri 
Yönetimi Bölüm Direktörü ve Tedarik Zin-
ciri Yönetimi Derneği (TEDAR) Yönetim 
Kurulu Başkanı Tuğrul Günal’dan aldı. 
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Deprem İzolasyon Derneği, Binalarda Deprem İzolasyonu Uygulamaları 
Hakkında Seminer Düzenledi 

eprem İzolasyon Derneği (DİD), 
10 Aralık 2014 tarihinde Point 

Hotel Barbaros’ta seminer düzenledi. 
Seminere Ersavaş Sismik Cihazlar adına 
Turgut Ersavaş, OBS İleri Yapı Deprem 
Çözümleri Firması Sahibi ve Deprem 
İzolasyon Derneği Genel Sekreteri Dr. 
Bahadır Şadan, Selda Gümüşdoğrayan 
Mimarlık ve Tasarım Firmasından Mimar 
Selda Gümüşdoğrayan, Ulus Yapı Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve DİD Başkanı Eren 
Kalafat, Mageba Türkiye CEO’su Hakan 
Geyik, Ulus Yapı Tesisat A.Ş. Genel 
Müdürü Okan Sever, Freyssinet firma-
sından Mauro Sartori, Arup İstanbul 
adına Tunç Demir Akbaş, Kandilli Rasat-
hanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 
Deprem Mühendisliği Bölümü’nden Dr. 

Cüneyt Tüzün, THK Türkiye Ofisi Genel 
Müdürü Onur Matracı konuşmacı ola-
rak katıldı. Turgut Ersavaş ‘Türkiye’de 
Binalarda Deprem İzolasyonu Uygula-
malarının Dünü, Bugünü ve Geleceği’ 
başlıklı sunumunda; Türkiye’de ilk sis-
mik izolasyon uygulamalarının 1999 
depremi öncesinde, köprü ve viyadük-
lerde başladığını belirtti. “Köprüler, 
viyadükler, hastaneler, binalar ve depo-
lama tankları, deprem ve servis yükle-
rine karşı mutlaka yalıtılmalıdır” diyen 
Ersavaş, sunumunda deprem yalıtımı 
yapılan binalardan örnekler göstererek 
katılımcıları bilgilendirdi. ‘Deprem Yalı-
tımı ve Süreçleri’ başlıklı sunumunda 
Bahadır Şadan, sismik izolasyonu şu 
şekilde açıkladı: “Sismik izolasyon 
basitçe, yatay olarak esnek, düşey doğ-

D

rultuda rijit elemanları binanın tabanına 
yerleştirerek üst yapıyı yüksek frekanslı 
deprem hareketinden sakınmaktır.” 
Sismik izolasyon temel ilkeleri, izolatör 
tipleri, izolatörlü tasarım genel süreci 
hakkında da katılımcıları bilgilendiren 
Şadan “Türkiye için deprem kaçınıl-
maz bir gerçektir. Deprem izolasyonu 
Türkiye’nin geleceğidir” dedi. Mimar 
Selda Gümüşdoğrayan, ‘Deprem Yalı-
tımlı Binalarda Mimari’ başlıklı sunu-
munda, mimaride deprem yalıtımlı bina 
tipolojisinin değil, hareket eden bina 
tasarımının olduğunu belirtti. İzolatörlü 
yapının mimarı açıdan daha kolay oldu-
ğunu belirten Gümüşdoğrayan, 500 
yataklı Van Devlet Hastanesi ve 558 
yataklı Manisa Devlet Hastanesi örnek 
uygulamalarını katılımcılara anlattı. 
‘Konutlarda Deprem Yalıtımı’ başlıklı 
sunumunda Eren Kalafat, Türkiye’de 
yapılmış deprem izolasyonlu ilk yapı-
ları; Atatürk Viyadüğü (Tarsus – Gazi-
antep – Adana Otoyolu), Bolu Viya-
düğü, Atatürk Havaalanı, Aliağa LNG 
Tankları, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, 
Antalya Havaalanı, Tarabya Otel, Erzu-
rum Devlet Hastanesi olarak sıraladı. 
Kalafat “2007 yılına kadar 15 yılı aşkın 
bir süre boyunca yapılan deprem izo-
lasyonlu yapıların sayısı toplamda 10 
tane dahi değildi. Bunların da sadece 
iki tanesi özel sektör projesiydi. Konut 

ve işyeri türü yapı ise hiç yoktu. Sektör 
çoğunlukla köprü ve viyadük mesnet-
leri pazarında yoğunlaşmıştı. 2014 yılı 
itibarıyla, özellikle Sağlık Bakanlığı’nın 
hastanelerde başlattığı deprem izolas-
yonu yapılması şartı ile sektör büyük bir 
atağa kalktı. Ancak bu atak, halen özel 
sektöre yansımış değil” dedi. Kalafat, 
izolatör yalıtım maliyetinin çok yüksek 
mebla tutmadığını ve mutlaka yaptı-
rılması gerektiğinin altını çizdi. Hakan 
Geyik ‘Deprem Yalıtımlı Yapılarda Derz 
Sistemleri’ başlıklı sunumunda, sismik 
derzlerin neden kullanılması gerekti-
ğini anlattı. Geyik, “Sismik derzler; iki 
farklı yapı arasında geçiş yapacak araç 
yüklerini, binaları birbirlerine bağlama 
gereksinimi yaratmadan karşılaması, 
araçların geçiş noktasını yeterli düşey 
yük kapasitesine sahip olarak kullan-
masını sağlaması, bir deprem esna-
sında yatay kuvvetlerin iletimini engel-
lemek, deprem hareketinin ardından 
kayıcı plakaları kolaylıkla tekrar bir 
araya getirebilmek, sıvı ve katı (toz, 
toprak gibi) maddeler için katlar arası 
izolasyon sağlaması için kullanılmalı-
dır” dedi. ‘Deprem Yalıtımlı Binalarda 
Elektrik/mekanik Tesisatın Tasarımı’ 
başlıklı sunumunda Okan Sever şun-
ları söyledi: “Depremlerin tesisatlar 
üzerindeki yıkıcı etkileri ancak doğru 
sismik koruma uygulamaları ile berta-
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“Sistem Seçimi, T&C ve TAD” Konusu TTMD 
İstanbul Seminerlerinde Ele Alındı

TMD’nin İstanbul seminerlerinin 
Aralık ayı konusu “Sistem Seçimi, 

Test and Commissioning ve TAD” idi. 13 
Aralık 2014 tarihinde İTÜ Gümüşsuyu 
Kampüsü'nde düzenlenen ve başkan-
lığını Mürşit Çelikkol’un yaptığı otu-
rumda; sistem seçimi konusunda Ersin 
Gökbudak, T&C ve TAD konularında 
Z.Cihan Akbulut bilgiler aktardı.
Ersin Gökbudak HVAC sistem seçiminde 
“ömür boyu maliyet”in gözetilmesi 
gerektiğinin altını çizdi. “Her bir proje 
özgündür. İçinde bizzat olmadan, pro-
jeyi yaşamadan bütünüyle anlayamaz-
sınız” diyen Gökbudak, her şeyin hızla 
değiştiği çağımızda teknik spesifikas-
yonların, standartların çok iyi tanım-
lanmaması halinde sistem seçiminde 
sorunların yaşanabildiğine, örnekler 
vererek dikkat çekti. Z. Cihan Akbulut 

T

S

ise, özellikle son dönemde gündemin 
üst sıralarında yer alan “Test & Com-
missioning” ile “Test-Ayar-Dengeleme” 
konusu hakkında detaylı bir sunum 
gerçekleştirdi. Sunumda önce kavram 
kargaşası yaratan, birbiriyle ilişik kav-
ramların tanımları yapıldı ve süreçteki 
görevlerin, sorumlulukların tarafları 
belirtildi. Bu sunum, dergimizin 68. 
sayfasında yer almaktadır.

raf edilebilir. Bu konuda en temel hata 
hiçbir önlem alınmamasıdır. Deprem 
mühendisliğinin ana felsefesi, yapılara 
ve yapısal olmayan bileşenlere etkiye-
cek sismik yüklerin belirli yönetmeliklere 
göre hesap edilmesine dayanır. Sismik 
yük hesabında belirlenmesi gereken asıl 
parametre Deprem İvmesidir. İvme bir 
kez belirlendikten sonra deprem yükleri 
hesaplanır. Bundan sonra ise bu yük-
lerin yapılara ve yapısal olmayan bile-
şenlere olan etkileri tespit edilir ve bu 
etkilere karşı koyacak tasarımlar yapılır.” 
Mauro Sartori ‘Deprem İzolasyonunda 
İtalya Örneği; C.A.S.E. Projesi ve Isoslab 
Teknolojisi’ başlıklı sunumunda, Isoslab 
teknolojisi hakkında bilgi verdi.  ‘Veri 
Merkezi Binalarında Deprem Yalıtımı’ 
başlıklı sunumunda Tunç Tibet Akbaş, 
Gebze’de konumlanmak üzere tasarlan-
mış Data Merkezi projesinden bahsetti. 
Akbaş, “Kuzey Anadolu Fayına yaklaşık 
10 km mesafede bulunacak yapı, sis-
mik olarak önemli risk altında. Toplam 
21.000 m2 tasarım alanıyla üç katlı 
olarak planlanan binada hassas data 

ekipmanlarının 3. katta olması isteni-
yor. Çelik ve kompozit şekilde yapılan 
tasarımda, data cihazlarının dayanabi-
leceği kat ivmelerine düşebilmek için 
137 adet sürtünmeli sarkaç tipi izolatör 
kullanıldı. Yapının mimari, elektrik ve 
mekanik tasarımları işverenin beklenti-
leri doğrultusunda Arup-İstanbul bün-
yesinde oluşturuldu ve detaylandırıldı. 
Tasarımı yapılan binanın, data kabin-
lerinin bulunacağı beyaz alan itibarıyla 
Türkiye’nin en büyük Data Merkezi 

olması amaçlanıyor” diye konuştu. Dr. 
Cüneyt Tüzün ‘Sismik Yüzer Döşeme-
ler’ başlıklı sunumunda “Performansa 
dayalı tasarım felsefesi içinde yatırım-
cıların binalarından fonksiyonel kalma 
performansını hedef olarak belirlemesi 
durumunda taban yalıtımı uygulaması 
kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkı-
yor. Günümüzde uygulaması giderek 
artan taban yalıtımlı binalar için 2015 
yılının 2. yarısında yürürlüğe girmesi 
planlanan Yeni Türk Deprem Yönet-
meliği içinde yer alacak taban yalıtımı 
bölümü ile tasarım, test ve uygulama 
aşamaları resmi kurallar çerçevesinde 
oturtulacak. Bu aşamada unutulma-
ması gereken bir nokta, taban yalıtımı 
uygulamalarının özellikli uygulamalar 
olup bağımsız kontrol heyeti altında 
gerçekleştirilmesi gerekliliğidir” dedi. 
“Hassas Cihazlar ve Önemli Objeler için 
Deprem Yalıtımı” başlıklı sunumunda 
Onur Matracı, THK Türkiye sismik izolas-
yon ürünleri ve izolasyon performansı 
hakkında bilgi verdi. Seminer soru-
cevap bölümünün ardından son buldu. 

Systemair, Klima  
Santrali Üretimi için 
Çin’de Yatırım Yaptı

ystemair AB, Shanghai’ın 100 
kilometre batısında Suzhou’da 

Wujiang Sanayi Park’ içinde yer alan 
bir üretim tesisi alımı için anlaşmayı 
imzaladı.  2015 yılı baharında hizmete 
girmesi beklenen ve Çin pazarı için 
klima santrali üretimi yapacak olan 
tesis, 1400 metrekaresi ofis ve teşhir 
alanı olmak üzere 8400 metrekare 
alana sahip. Yerel üretilecek yüksek 
kaliteli klima santralleri ile Çin’de 
güçlü pazar fırsatları gördüklerini 
belirten Systemair CEO’su Gerald 
Engström, “Tesis, öncelikle Çin pazarı 
için üretim yapacak ama süreç içinde 
Güneydoğu Asya’daki diğer ülkelere 
de hizmet verecek” dedi.

Haberler
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A rçelik A.Ş., Türkiye İhracatçılar 
Meclisi tarafından bu sene üçün-

cüsü düzenlenen ve 4-6 Aralık tarihle-
rinde İstanbul Kongre Merkezi’nde ger-
çekleşen Türkiye İnovasyon Haftası’na 
stratejik partner olarak destek verdi. 
İnovasyonun önemine dikkat çekmek 
amacıyla düzenlenen organizasyonda, 
Türkiye’nin en fazla ar-ge merkezine 
sahip ve sektöründe ar-ge’ye en fazla 
kaynak ayıran, 2013 yılında yaptığı 193 
başvuru ile patent lideri olan Arçelik A.Ş., 
‘Ar-Ge Liderliği’ ve ‘Teknoloji Geliştir-
mede Liderlik’ ödüllerine layık görüldü. 
Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu 
Başkanı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü 
Levent Çakıroğlu ödülleri Başbakan 
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’ndan aldı. 

Çakıroğlu; “Arçelik A.Ş., geçtiğimiz 
yıllarda gerçekleşen İnovasyon Haftası 
etkinliklerinde ‘Türkiye’nin En İnovatif 
Şirketi’ ve ‘İnovasyon Liderliği’ ödülle-
rine layık görüldü. Bu yıl da ar-ge ve 
inovasyon alanındaki istikrarlı çalışma-
larımız sonucu iki ödül birden almanın 
mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Arçelik 
A.Ş.’nin başarılarında özellikle ar-ge 
birikiminin ve inovasyon yetkinliklerinin 
önemli rol oynadığını belirten Levent 
Çakıroğlu: “Uluslararası pazarlara açılı-
mın anahtarı kendi özgün teknolojimize 
sahip olmamızdır. Sahip olduğumuz tek-
noloji ile sektörümüzde bizi ayrıştıracak, 
tüketiciler için fayda sağlayan, rekabetçi, 
öncü, yenilikçi ve çevreye duyarlı ürünler 
tasarlayarak dünya pazarlarına sunuyo-
ruz” dedi.
Etkinliğin üçüncü günü düzenlenen 

İnovaLİG İnovasyon Liderleri Ödül 
Töreni’nde de yine Arçelik A.Ş. “İno-
vasyon Stratejisi” kategorisinde şampi-
yon olarak ödüle layık görüldü. Ödülü 
Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu 
Başkanı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü 
Levent Çakıroğlu, T.C. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı. Türkiye 
İnovasyon Haftası kapsamında birbirin-
den değerli 3 ödüle layık görülmenin 
gururunu yaşadığını Levent Çakıroğlu, 
Arçelik’in inovasyon konusunda da Tür-
kiye’deki girişimlere liderlik yaptığını ve 
inovasyon ekosisteminin kurulmasına 
destek olduğunu vurguladı. İnovasyo-
nun Arçelik’in stratejisi ve iş modelinde 
çok önemli bir yere sahip olduğunu 
belirten Çakıroğlu: “Global vizyonumuzu 
destekleyen stratejimizin odağında ino-
vasyon yer alıyor. İnovasyonu şirket 
kültürünün ve iş yapış tarzının önemli 
ve ayrılmaz bir unsuru haline getiren 
Arçelik A.Ş. her aşamada geliştirdiği ino-
vatif çözümler ile sektörde fark yaratı-
yor” dedi. Arçelik’te inovasyonu, ürünle 
sınırlandırmadıklarını ve tüm süreçlerde 
inovatif yaklaşımları hayata geçirdiklerini 
ifade eden Çakıroğlu: “ Şirket strateji-
mizin ana taşıyıcılarını marka, tasarım, 
kalite, teknoloji ve inovasyon olarak 
ifade ederken, inovasyonu teknolojiden 
ayrı olarak belirtiyoruz. Şirketimizde ino-
vasyon yönetimini, farklı birimlerimizde 
çalışan ekiplerimizin bir araya geldiği ve 
doğrudan Genel Müdüre bağlı İnovas-
yon Direktörlüğümüz yürütüyor. Böyle-
likle inovasyonun, şirket ajandamızdaki 
önceliğini daha da görünür kılıyoruz. 

Arçelik A.Ş., İnovasyon Haftası’nda Çok Sayıda Ödül Aldı

Bunun da ötesinde, yenilikçi fikirlerin 
sistematik olarak ve daha hızlı değer-
lendirileceği ortamı sağlıyoruz” dedi. 
Arçelik A.Ş.’de inovasyonun, teknolo-
jideki yenilikler ve Ar-Ge faaliyetlerinin 
yanı sıra, pazarlardaki çalışmalardan da 
tetiklendiğini ve inovasyon süreçlerinde 
pazar analizlerinin önemli yer tuttuğunu 
vurgulayan Çakıroğlu sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Farklı coğrafyalarda, tüketicilerin 
alışkanlıklarını ve yaşam tarzlarını yerinde 
inceliyoruz. Ev ziyaretleri ve etnografik 
araştırmalar bu amaçla kullandığımız 

yöntemlerden bazıları. Öğrendiğimiz her 
şeyi ürünlerimize yansıtarak, tüketicilerin 
beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak, 
hatta ötesine geçecek ürün ve hizmeti 
geliştirmek üzere yenilikçi fikirleri değer-
lendiriyoruz. Kendi Ar-Ge kaynaklarımı-
zın yanı sıra; üniversiteler ve araştırma 
kuruluşları ile teknoloji geliştirme çalış-
maları ve yoğun işbirlikleri yapıyoruz. 
Böylece inovasyon süreçlerimizde çok 
yönlü hareket edebiliyor, daha hızlı 
sonuçlar alıyoruz. Hem yurtiçinde hem 
de yurtdışında inovasyon ile ilgili pek 
çok önemli organizasyonda yer alıyoruz. 
Örneğin, açık inovasyon platformların-
dan faydalanıyoruz. Erken aşama tek-
noloji avcılığı yapıyoruz. Rekabette bizi 
farklılaştıracak yeni ürünler, ürün özel-
likleri ve iş alanları konusundaki inovas-
yon çalışmalarımızda hızımızı artırmaya 
ve yenilikçi fikirlerin yeşermesine fırsat 
vermeye önümüzdeki yıllarda da devam 
edeceğiz. Bu çalışmalarımızın ödüllerle 
taçlandırılması bizi son derece mutlu 
ediyor.”
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H

ukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühen-
dislik Mimarlık Fakültesi Makine 

Mühendisliği Bölümü tarafından Mimar-
lık Konferans salonunda “Isı Geri Kaza-
nım Sistemleri Semineri” düzenlendi. 
Alfa Laval Distribütörü Sega Mühendis-
lik Ltd. Şti. tarafından organize edilen 
seminere akademisyenler ve öğrenciler 
katıldı. ÇÜ Makine Mühendisliği Bölüm 
Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Meh-
met İlteriş Sarıgeçili açılış konuşmasını 
yaparak konuklarını davet etti. Alfa Laval 
Endüstriyel Uygulamalar Satış Müdürü 
Doğa Ersoy ile Satış Mühendisi Cenk 
Sağlam, enerjinin her geçen gün daha 

oneywell yangın algılama, ses-
lendirme, acil anons, kapalı devre 

kamera, entegre güvenlik ve interkom 
konularındaki yeni sistemlerini tanıttı. 
Sektörden yaklaşık 200 kişinin katıl-
dığı toplantı 17 Aralık 2014 tarihinde  
Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirildi. Top-
lantının açılış konuşmasını gerçekleştiren 
Honeywell Türkiye ve Orta Asya Başkanı 
Orhan Geniş 1992 yılından bugüne 
faaliyet gösteren Honeywell Türkiye 
organizasyonundaki gelişmelerden, 
Honeywell’in uzay ve havacılıktan endüst-
riyel otomasyon sistemlerine kadar çok 
geniş bir yelpazede geliştirdiği teknolojik 
yeniliklerden bahsetti. Geniş, “Honeywell 
olarak kendimizi her zaman bir teknoloji 
lideri olarak konumlandırıyoruz. Küre-
sel olarak yaklaşık 132.000 çalışanımız 
içinde 22.000 mühendis ve bilim insa-
nına sahibiz ve tüm gücümüzle kendimizi 
günümüz dünyasının en zorlu meseleleri 
olan enerji verimliliği, emniyet ve güvenlik 
gibi süreçlerin çözümü için yeni tekno-
lojiler geliştirmeye adamış durumdayız. 
Honeywell Türkiye olarak bu teknolo-
jiyi ülkemize getirmekten ve tüm bilgi 
birikimimiz ile müşterilerimizin yanında 
olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” 
diye konuştu. Honeywell Life Safety bölü-

pahalı hale gelmesi ve kullanılan enerji-
nin çevreye olumsuz etkilerini azaltmak 
için ısı geri kazanımının önemine vurgu 
yaptılar. Bu tür sistemlerdeki en önemli 
ürünlerden biri olan ısı eşanjörlerinin (iki 

münce sunumu yapılan FAAST’ın, hava 
örneklemeli yangın algılama sistemlerinin 
harika çocuğu olarak adlandırıldığı belir-
tildi. Honeywell yangın alarm panelleri 
ile doğrudan entegre olabilen FAAST çok 
hassas algılama özelliklerinin yanı sıra 
Modbus/TCP iletişimi ile bina otomasyonu 
sistemlerine de kolaylıkla bağlanabiliyor. 
Çok erken yangın uyarısına ihtiyaç duyan 
işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan 
FAAST, aynı zamanda basit kurulum ve 
kullanım özellikleriyle hava örneklemeli 
yangın algılama sistemlerinin işletme 
maliyetlerinde de önemli bir avantaj 
sağlıyor. Yangın algılama konusunda 
tanıtılan diğer bir önemli sistem de yeni 
FlexES yangın panelleri oldu. 2 loop’dan 
18 loop’a kadar hemen her boyutta 
sistemin ihtiyaçlarına karşılık verebilen  
FlexES sistemi otomatik porses yönetimi, 
data kayıt, kullanıcı arayüzü ve çok esnek 

akışkan arasında ısı transferi sağlayan bir 
ekipman) yanında bu sistemlerin çalışma 
prensibi ve endüstrideki uygulamalarının 
örneklerle anlatıldığı seminerde; konuş-
macılar örnek uygulama olarak, tekstil 
fabrikalarında kumaşların yıkanması ve 
boyanması için gerekli olan sıcak suyun 
tahliye edilen kullanılmış (kirli) su ile ısıtıl-
masını, petrol, kimya ve gıda sektörlerinde 
ısıtma ve soğutma gerektiren işlemlerde 
ısının geri kazanılmasını, gemilerde motor 
egzoz gazlarından sıcak su elde edilme-
sini ve yakıtlı jeneratörlerde kojenerasyon 
yöntemi ile ısı geri kazanım sistemlerini 
anlattı.

entegrasyon kabiliyetleriyle modern yan-
gın algılama sistemlerinin tüm gereksi-
nimlerini karşılayan inovatif bir panel ola-
rak öne çıkıyor. Honeywell Security Group 
tarafından yapılan sunumda ise özellikle 
entegre kapalı devre kamera sistemleri 
(Maxpro ve Equip S serisi kameralar), kartlı 
geçiş (Pro-Watch, Win-Pak ve Net-AXS) 
ve hırsız ihbar sistemleri (Galaxy) katı-
lımcılara aktarıldı. Toplantıda Honeywell 
Security Group bünyesinde ülkemizde ve 
bölgede pazara sunulan yeni ürün aile-
leri olan, IP Video Door Phone (IPVDP) 
interkom sistemleri, giriş ve orta seviye 
kapalı devre kamera sistemi ihtiyaçlarında 
kullanılabilen, Honeywell Black Serisi ve 
Türkiye’ye pazarına yeni giriş yapacak 
olan Honeywell’in orta ve üst segment 
IP kamera ve NVR serisi; Honeywell HUS 
ve Pioneer Serisi kapalı devre kamera sis-
temleride tanıtıldı.

Alfa Laval Çukurova Üniversitesi’nde Isı Geri Kazanım Sistemleri 
Semineri Verdi 

Honeywell Yeni Yangın Algılama ve Güvenlik Sistemlerini Tanıttı
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ntitröst makamlarının onayının 
ardından, 5 Ocak 2015 tarihinde 

Bosch Grubu, Siemens’in BSH Bosch ve 
Siemens Hausgeräte GmbH’deki yüzde 
50 hissesinin satın alım işlemlerini tamam-
ladı. Böylece, bugüne kadar yarı yarıya 
Bosch-Siemens ortak girişimi olan şir-
ket, artık tamamen Bosch’a ait bir işti-
rak olarak yönetilecek. Şirket, ticari sicile 
kaydın ardından BSH Hausgeräte GmbH 
adını alacak. BSH’ın tamamının alınması, 

A

U nopomp Mühendislik, 22 Kasım 
tarihinde arıtma sektörüne yönelik 

eğitim ve kokteyl organizasyonu düzen-
ledi. Türkiye’nin önde gelen arıtma fir-
malarını, mekanik malzeme sektörünün 
dünya devi markaları ile buluşturan orga-
nizasyon, Grundfos ve Honeywell marka-
larının merkezlerinden gelen ürün sorum-
lularının eğitimi ile başladı. Bütünüyle 
arıtma firmalarının kullanımına yönelik 
yüksek basınç pompaları, dozaj pompaları 

ve ters yıkama filtrelerini içeren eğitimde, 
doğru ürün seçimi ve dikkat edilmesi gere-
ken hususlar, örnek ürün modelleri ve 
sunumlar ile anlatıldı. Eğitim sonrasında 
gerçekleşen kokteylde ise arıtma firmaları 
yetkilileri birbiriyle tanışma fırsatı buldu ve 
sektörel dinamikler hakkında fikir alışve-
rişinde bulundu. Unopomp Mühendislik 
yetkilileri, başarı ile gerçekleşen eğitimin 
ardından bir sonraki organizasyon için 
hazırlıkların başladığını belirtti.

Bosch, BSH’daki Siemens Hisselerinin Satın Alma İşlemlerini Tamamladı

Arıtma Teknolojileri Günü Düzenlendi

F ederal Almanya Ekonomi ve Tek-
noloji Bakanlığı ve partnerleri “AHK 

iş gezisi programı – renewables made 
in Germany” markası altında çeşitli ülke-
lerde etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda 
Alman enerji verimliliği firmalarının dış 
pazarlara açılmasını desteklemek ama-
cıyla 9-12 Aralık 2014 tarihleri arasında 
Türkiye’ye bir iş gezisi programı düzen-
lendi. Amacı Alman firmalarla Türk fir-
maları arasında işbirliği gerçekleştirmek 
olan bu iş gezisi programı; ticari, idari ve 
siyasi çevrelerden potansiyel iş ortakları 
ve/veya karar mercileri ile özel görüşme-
ler ve bir günlük sempozyumu kapsadı.  
9 Aralık 2014’te Radisson Blu Hotel 
Şişli/İstanbul’da bir sempozyum düzen-
lendi. Her iki ülkenin sektör uzmanları-
nın sektörel koşulları, güncel teknolojik 
gelişmeleri aktardığı toplantıda en iyi 
uygulama örnekleri de katılımcılarla pay-
laşıldı. Açılış Konuşmasını Alman – Türk 
Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter 

Sanayide Enerji Verimliliği Sempozyumu Düzenlendi

ve Yönetim Kurulu Üyesi Jan Nöther’in 
yaptığı sempozyum, eclareon GmbH, 
Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na 
bağlı danışman Paul Rydzek’in  “Alman-
ya’daki Enerji Verimliliğine Genel Bir 
Bakış” adlı sunumu ile başladı. Sem-
pozyum, Yenilenebilir Enerji Genel 
Müdürlüğü’nden Bora Omurtay “Enerji 
Verimliliğinde Sanayinin Önemi”, Testo 
Türkiye Genel Müdürü Selman Ölmez 
“Türkiye’de Enerji Verimliliği Mevzuatı 
ve Uygulama Örnekleri”, deENet Kom-
petenznetzwerk dezentrale Energietech-
nologien e.V’den Hans Georg Weishaar 
“Gıda Ve Ağır Sanayi Endüstrisinde Enerji 

Verimliliği’ne Bir Bakış”, ORCAN Energy 
GmbH Firmenpräsentation’dan Markus 
LINTL “Organic Rankine Cycle (ORC) 
Sistemleri”, i-save energy GmbH’den 
Michael Punz “LED-Işıklandırma Çözüm-
leri”, Käser Kompressoren SE’den Barış 
Ataş “Basınçlı Hava Sistemleri”, Darm-
stadt Teknik Üniversitesi Üretim Yöne-
timi Enstitüsü’nden Martin Beck “Enerji 
Verimliliği Çözüm Örnekleri - Alet Üre-
tim Makineleri;  Türkiye Enerji Yönetimi 
Derneği Başkanı (EYODER) Ali Naci Işıklı 
“Ekonomik Dönüşüm Programında Enerji 
Verimliliğinin Rolü”, Envidatec GmbH’den 
Paul Precht “Enerji Yönetimi Sistemleri”, 
celano GmbH’den Klaus Hemsen “IT 
Süreç Otomasyonu ve Optimizasyonu”, 
IS Predict GmbH’den Britta Hilt “Enerji 
Yönetimi Sistemleri” sunumları ile devam 
etti. Sempozyum, soru-cevap bölümü ile 
sona erdi. Etkinlik kapsamında 10-12 Ara-
lık 2014 tarihlerinde Alman firmalar, Türk 
şirketleri ziyaret etti. 

Bosch’un ağa bağlı bina ve cihazlar ala-
nındaki faaliyetlerinin genişletilmesinde 
önemli bir rol oynayacak. Bundan sonra 
da BSH’ta işlerin başında olmaya devam 
edecek olan Dr. Karsten Ottenberg, satın 
almanın tamamlanmasıyla ilgili olarak 
“Stratejik hedefimiz ağa bağlı bir dünya 
için çözümler üretmek” dedi. Şirketin, 
Bosch Grubu’nun içinde büyük ölçüde 
bağımsız bir operasyon olarak yönetilece-
ğini de söyleyen Ottenberg,  “Bosch, stra-

tejimizi tamamen destekleyen ana şirket 
olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.
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B aşkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve 
Makina Mühendisleri Odası (MMO) 

Ankara Şubesi arasında, Ankara’daki 
doğalgaz kullanan konutların periyodik 
kontrolüne ilişkin ek protokol imzalandı. 
Başkentgaz Genel Müdürü Burhan Özcan 
ve MMO Ankara Şube Başkanı Sadettin 
Özkalender arasında imzalanan protokol 
töreninde, her iki kurumun üst düzey 
yöneticileri de hazır bulundu. Başkentgaz 
ile MMO Ankara Şubesi arasında imzala-
nan protokolle bundan sonra doğalgaz 
kullanan meskenlerin periyodik bakımını 
MMO yapacak ve periyodik kontrol, mev-
cut doğalgaz iç tesisatlarının ve cihaz-
ların uygunluk denetimini kapsayacak. 
Başkentgaz Genel Müdürü Burhan Özcan 
protokolle ilgili, “Tüm Türkiye için örnek 
olacak ve Başkent’e yakışan bu projede 
hedefimiz, doğalgazın kesintisiz ve 

güvenli bir şekilde sunulmasıdır. Yap-
tığımız işbirliği; bir kişinin bile hayatını 
kurtarmaya katkıda bulunursa bu çabaya 
değer demektir. Bağımsız ve bu alanda 
en yetkin kurum olan MMO Ankara 
Şubesi’ne de bu çabaya ve sorumluluğa 
ortak oldukları için teşekkür ediyoruz. 
Güvenli, sürekli bir şekilde dağıtım faali-
yetlerimizi yürütmek ve hizmet kalitesini 

yükseltmek için, birlikte çalışmalarımıza 
devam edeceğiz” dedi.
MMO Ankara Şube Başkanı Sadettin 
Özkalender de “Başkentgaz ile bu pro-
tokolü imzalamış olmaktan dolayı, önce-
likle Ankaralı doğalgaz kullanıcıları adına 
mutluluk duymaktayız. İki kurumun bilgi 
ve deneyimlerini birleştirmesi anlamına 
gelen bu protokol, güvenli doğalgaz kul-
lanımı konusunda büyük bir adımdır.  Bu 
proje çerçevesinde, yapacağımız dene-
timlerle Ankara’da doğalgaz kullanan 
binaların güvenlik açıklarını ortaya çıka-
racak, kullanıcılara bildirimlerde bulunup 
çözümler ortaya koyacağız. Güvenli ve 
sağlıklı doğalgaz kullanımı konusunda 
attığı bu öngörülü adım için Başkentgaz’ı 
kutluyor, bu projenin Türkiye’deki diğer 
dağıtım şirketlerine de örnek olmasını 
diliyoruz” dedi.
 

Başkentgaz ve MMO Ankara Şubesi’nden Dev İşbirliği

B orusan Mannesmann’ın ABD’nin 
Houston kentinde petrol ve doğal-

gaz sondaj boruları üretmek için kurduğu 
fabrikada ilk yıl 130 milyon ABD doları 
ciro elde edildi. Borusan Mannesmann 
dünyanın en rekabetçi pazarlarından biri 
olan ABD’de alanında en büyük ilk 5 üre-
ticiden biri olmayı hedefliyor. Borusan 
Mannesmann’ın Türkiye’nin global oyun-
cusu olma vizyonunu gerçekleştirmek 
yönünde önemli bir adım olan Houston 
/ Teksas’daki fabrikası 150 milyon ABD 
doları tutarında yatırımla kuruldu. Sek-
törünün en ileri teknolojileri ile donatılan 
tesislerde, petrol ve kaya gazı çıkarma 
işlemi için çok özel ve yüksek kaliteli boru-
lar üretiliyor. Fabrikada 4 tesis bulunuyor: 
Boru Üretim Holü, Isıl İşlem Tesisi, Mua-
yene Tesisi ve Diş Açma Tesisi. Bu tesisler 
için farklı ülkelerden 13 ayrı tedarikçiden 
makine satın alındı ve bunların her biri 
kurularak devreye sokuldu. Büyük koordi-
nasyon ve emek gerektiren bu işlemlerin 
bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanması 
ve fabrikanın üretime geçmesi sektör 

Borusan Mannesmann, ABD’de Alanında İlk Beş Üreticiden Biri 
Olmayı Hedefliyor

temsilcileri ve uzmanlar tarafından büyük 
başarı olarak değerlendiriliyor. Temeli 
2013’ün Nisan ayında atılan fabrika, 
2014 yılı Nisan ayında üretime başladı. 
Tam kapasiteye geçildiğinde tesislerde 

yılda 300.000 ton üretim yapılacak ve 
300 kişi istihdam edilecek. Halen Hous-
ton Texas fabrikasında 7’si mavi yakalı 
14 Türk olmak üzere, toplam 232 çalışan 
bulunuyor.
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Çelik Sektörüne Dev Yatırım: Çelik Test ve Araştırma Merkezi

T ürk çelik sektörü, ülkemiz sanayi-
sinin en çok ihracat gerçekleştiren 

sektörleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. 
Üretim kapasitesi ile dünya sekizincisi ve 
Avrupa ikincisi olan Türk çelik sektörü, 
toplam ihracatıyla dünya sekizinciliğini, 
inşaat çeliği ihracatında ise dünya lider-
liğini sürdürüyor. Ancak sektör ihracat 
geliriyle dünyada on üçüncü sırada ve 
ortalama birim satış fiyatı sıralamasında 

ise on yedinciliğe kadar düşüyor. Çelik 
sektörünün gerçek kapasitesini kullana-
bilmesi ve ihracat gelirini artırabilmesi için 
katma değerli ürün üretilmesi gerekiyor. 
Çelik İhracatçıları Birliği, İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın desteğiyle 2013 yılında çalış-
malarını başlattığı “Çelik Test ve Araştırma 
Merkezi (ÇETAM)” projesi için Kalkınma 
Bakanlığı’ndan onay aldı. Birlik tarafından 
ar-ge, inovasyon, sertifikasyon ve çevre 
konularında faaliyet göstermek üzere 
kurulan Malzeme Test ve Analiz Laboratu-
varları (Matil) A.Ş.’nin yürüttüğü ve proje 
kapsamında, merkezin 2015 yılında fiziki 
kurulumunun tamamlanması ve çalışma-
lara başlanması planlanıyor. "Çelik Test 
ve Araştırma Merkezi" ile öncelikli olarak 
çelik sektörünün Ar-Ge, inovasyon ve test 
analiz alanlarındaki mevcut ve gelecek 

dönemdeki ihtiyaçlarının araştırılması 
ve çözümler sunulabilmesi amaçlanı-
yor. Çelik Test ve Araştırma Merkezi’nin 
temel hedefi; sıvı çelik üreticileri ile baş-
layan zincirin halkalarını oluşturan her 
ölçekteki işletmeler ile işbirliği yaparak, 
onların çözüm ortağı olmak. Bu hedef 
doğrultusunda bir yanda bilimsel araş-
tırma ve deney çalışmaları için fiziki bir 
ortam oluşturulurken, diğer yanda hazır-
lanan Matil Web Portalı ile merkeze bağlı 
sanal bir Ar-Ge ortamı sağlanacak. Çelik 
Test ve Araştırma Merkezi, aynı zamanda 
çelik kullanan ana sektörler olan inşaat, 
otomotiv, makine imalat, gemi, kimya, 
maden gibi alanlara da hizmet verecek. 
Böylece bu sektörler kanalıyla Türkiye’nin 
çevre ülkeler açısından da bir çekim mer-
kezi haline gelmesine de katkı sağlanacak. 

Koçtaş ve Anel Doğa’dan Çevreye “İyi Gelecek ” Proje

K oçtaş, “Daha Güzel Evler, 
Daha Güzel Hayatlar” 

vizyonuyla müşterilerine yara-
tıcı ve yenilikçi ürün ve hizmet 
sunmanın yanı sıra, çevreye 
duyarlı çalışmaları ile de gele-
ceğe yatırım yapıyor. Koçtaş ve 
Anel Doğa işbirliğiyle, Türkiye 
genelinde 20 ilde bulunan 43 
Koçtaş mağazasında oluşturulan 
atık toplama noktaları ile geri dönüşüme 
büyük katkı sağlanması hedefleniyor. 
Koçtaş mağazalarında oluşturulan elekt-
ronik atık toplama noktalarında, kulla-

nım süreleri dolmuş, klimadan 
buzdolabına, elektrikli süpür-
geden pilli hesap makinesine 
kadar tüm elektronik ürünler 
herhangi bir ücret talep edil-
meden alınarak geri dönüşüm 
malzemesi olarak kullanılıyor. 
Türkiye genelindeki kırk üç 
Koçtaş mağazasından top-
lanan elektronik atıklar, Anel 

Doğa’nın Kocaeli Kartepe’de yer alan otuz 
bin metrekarelik entegre tesisinde geri 
dönüşüme kazandırılıyor. Atık malzeme-
lerin sökülüp ayrıştırılarak, hammadde 

D emirDöküm, 270 yetkili satıcısı ve 
satış noktasıyla hem geçen yılın 

stresini atmak hem de yeni dönem planla-
rını paylaşmak amacıyla St. Petersburg’a 
bir gezi düzenledi. Kasım-Aralık döne-
minde üç farklı grupla gerçekleştirilen 
gezilere; DemirDöküm Satış Direktörü 
Ufuk Atan, Pazarlama Direktörü Erhan 
Güngör, Marka Müdürü Şehnaz Atak 
Askeroğlu ve Bölge Müdürleri de eşlik 
etti. St. Petersburg’un tarihi ve kültü-
rünü yakından tanıma fırsatı bulan grup, 

DemirDöküm Yetkili Satıcıları St. Petersburg Gezisinde Buluştu

dünyanın ilk 3 müzesinden biri olan  
Hermitage Müzesi ve şehrin kurulma 
noktası olan Peter&Paul Kalesi’ni de 

gezdi. Kenti dört gün boyunca gezen 
grup, ayrıca Rusya’da özel lezzetleri 
deneyimleme fırsatı buldu.

olarak imalat sürecine yeniden kazandı-
rılmasının sağlandığı bu proje ile hem atık 
malzemelerin çevreye saçılmasının engel-
lenmesi hem de elektronik malzemelerin 
içindeki sağlık tehdidi yaratan atıkların 
bertaraf edilmesi hedefleniyor. Başlangıç 
olarak iki yıl sürecek şekilde planlanan 
bu iş birliğiyle atık miktarı azaltılarak 
doğal kaynakların korunması amaçlanı-
yor. Proje kapsamında çevre kirliliğinin 
önüne geçirilerek doğanın korunmasına 
yardımcı olunacak ve sürdürülebilir üretim 
süreci yaratılarak ülke ekonomisine katkı 
sağlanacak.
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Elektrik-Elektronik Sektörü 
2014’te Dünyayı Turladı

ürkiye’nin teknolojideki gücünü temsil eden Elektrik Elek-
tronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET), Ekonomi Bakan-

lığı tarafından uygulanan Hedef Ülkeler ile Ticari ve Ekonomik 
İlişkileri Geliştirme Stratejisi çerçevesinde 2014 yılında dünyayı 
turladı. Elektrik elektronik sektör temsilcileri, TET öncülüğünde 
yapılan ticaret heyetleri kapsamında Tayvan-Filipinler, Meksika, 
Kamerun, Paraguay-Uruguay, Kazakistan-Azerbaycan pazarları 
ile buluştu. Sektörün son durağı ise Ekvador ve Kolombiya pazarı 
oldu. 19 Türk firmasının Ekvador ve Kolombiyalı 88 firmayla 
görüştüğü heyete ilgi yoğundu. Yıl genelinde gerçekleştirilen 
heyetlere elek-trik, elektronik, kablo ve bilgi teknolojileri, elektrik 
üretim ve dağıtım ekipmanları ve beyaz eşya alanında faaliyet 
gösteren 82 firma katıldı. Gerek yatırımcılar, gerekse elektrik 
elektronik sektörü için önemli fırsatlar barındıran bu pazarlar 
sektörün yakın takibinde yer alıyor. Elektrik Elektronik ve Hizmet 
İhracatçıları Birliği (TET) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal 
Ebiçlioğlu, elektrik elektronik sektörünün 2014 yılında ticaret 
hacmini yukarıya taşıyacak pazar araştırmalarına ağırlık verdik-
lerini ifade ederek şunları söyledi: “Elektrik elektronik sektörü 
açısından Güney Amerika, Afrika ve Türki Cumhuriyetler önemli 
ihracat potansiyeli taşıyor. Türk elektrik-elektronik firmalarımızın 
bu coğrafyalarda şansı oldukça yüksek. Pazarı tanımak ve kendi-
mizi tanıtmak adına firmalarımız yıl içinde bu ülkelerin en önemli 
sektör firmalarıyla verimli görüşmeler gerçekleştiler. 2015 yılında 
ise Etiyopya - Sudan, Kamboçya - Laos - Myanmar, Venezuela 
- Panama, İsveç ve Norveç’e ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. 
Attığımız adımların önümüzdeki yıl ve sonrasında ihracatımıza 
etkilerini göreceğiz.

Haberler
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Acrefine® Patentli Yeni Ürünlerini AHR 2015’te İlk Kez Tanıtacak
lus Yapı’nın Türkiye’de temsilcisi 
olduğu Acrefine firması, 26-28 

Ocak 2015 tarihleri arasında Chicago’da 
düzenlenecek olan AHR Expo fuarında 
patentli yeni ürünlerini ilk kez tanıtacak. 
Tesisatlarda Sismik Koruma, Titreşim 
Yalıtımı ve Akustik Kontrol konularında 
dünya çapında uzman bir firma olan 
Acrefine Engineering; sismik yazılımla-
rını, sertifikalı ürünlerini ve yeni patentli 
ürünlerini (API-M kauçuk pad, ARS tij 
güçlendirici vb.) fuarda ziyaretçilere 
tanıtacak. Bunun yanı sıra Springfield 
Ohio’da yeni açılan Acrefine Inc. mer-
kezindeki stoktan hemen teslim ve P.E. 
(Professional Engineering) hizmetleriyle 
ilgili bilgiler de verecek.

U

ARS Tij Güçlendirici
Patent # 29/506, 526

API-M Sismik İzolatör
Patent # US D654, 747S – EU 001825233-0001

tel:001825233-0001
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aymak 4-7 Aralık 2014 tarihleri 
arasında Antalya WOW Kremlin 

Palace Otel’de dev bir eğitim ve sosyal 
etkinlik toplantısı düzenledi. 
Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelen 
1000 Baymak bayisinin toplantıda 
BDR Thermea Grup Ceo’su Rob Van 
Banning ve Baymak Genel Müdürü 
Ender Çolak Baymak’ta yaşanan ve 
yaşanacak değişim ve gelişmelerle 
ilgili bayileri bilgilendirdiler. Baymak 
Genel Müdürü Ender Çolak: “Ailemizi 
uzun bir aradan sonra tekrar bir araya 
getirmenin gururunu ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi Baymak BDR 
Thermea gruba dahil olduktan sonra 
müthiş bir ivme kazanarak her alanda 
dev yatırımlar yaptı. Gerek iç yapılan-
mamızda, gerekse bayilerimizle iletişi-
mimizde büyük adımlar attık. Bugün 
burada çok çarpıcı bir yeniliğimizi 
daha müjdelemek istiyoruz. Bayileri-
mizin geleceğe daha güvenli bakması 
için bireysel emeklilik sistemine (BES) 

Baymak’tan Bayilerine BES Desteği
katılımlarını destekleyeceğiz. Baymak 
bayisi ne kadar uzun süre Baymak ile 
kalırsa, emekli olduğunda alacağı biri-
kim de artacak. Bizim her ay bayi adına 
yatıracağımız katkı payına % 25 de 
devlet katkısı eklendiğinde bayilerimiz 
için çok önemli bir birikim söz konusu 
olacak. Burada amacımız bir taraftan 
Baymak ailesinin uzun dönemli refa-
hına katkıda bulunmak olurken diğer 
taraftan da ülkemizde tasarrufun geliş-
mesine destek vermektir. Çalışmamızın 
detayları müsteşarlığın devlet katkısı 
konusundaki görüşünden sonra net-
leşecektir” dedi. Çolak, yeni dönemde 
bayi kanallarının tüm çalışma sistemi-
nin de modernize edileceğini belirte-
rek “Onları bir taraftan dünyanın en 
yenilikçi teknolojisi ile buluştururken 
diğer taraftan da yeni bir sadakat prog-
ramıyla ve modern teşhir salonlarıyla 
destekleyeceğiz’’ dedi. 2015 yılında 
yeni teknolojiler sunmaya devam ede-
ceklerini belirten Çolak, yoğuşmalı 
kazanların daha büyük kapasitelerini 
ve yeni oda termostatlarını sektöre 
sunacaklarını söyledi. Ender Çolak, yeni 
Baymak’ta sürdürülebilir bir bayi yapı-
sını, müşteri ve kalite odaklı, katılımcı 
bir yönetim anlayışını ve sosyal sorum-
luğu ön planda tuttuklarını söyledi.  
Çolak, “Bugün Baymak olarak üretim, 
kalite ve çevre standartları bakımın-

dan BDR Thermea’nın İtalya, Almanya, 
İngiltere, İspanya ve Fransadaki tesisle-
riyle aynı seviyeye geldik. Bunu en son 
aldığımız ISO 18001 Belgesiyle de per-
çinledik. Baymak olarak amacımız BDR 
Thermea’nın ana üretim üssü olmak 
ve bu yolla ihracatımızı 150 milyon 
dolar düzeyine çıkarmak. Baymak şu 
anda BDR grubunun bütün kazanlarının 
yanında güneş kollektörlerini ve sıcak su 
tanklarını da üretmeye başladı. Yakın 
zamanda kombide de Avrupanın mer-
kezi olmayı amaçlıyoruz” dedi. 
Ünlü ekonomist Deniz Gökçe’de 
dev organizasyonda yerini aldı ve 
Baymak bayilerine ekonomi gün-
demi ile ilgili sihirli ipuçları vere-
rek gündemin nabzını tuttu.  
Toplantı kapsamında su basınçlandırma 
sisteminden, ısıtma sistemine, klima 
ve beyaz eşyadan, fotovoltaik eğiti-
mine kadar eş zamanlı olarak 8 farklı 
salonda 8 farklı eğitim Baymak Ürün 
Müdürleri tarafından gerçekleştirildi. 
Bayilerin katılımıyla oldukça interak-
tif olarak geçen eğitimler sonrası, her 
ürün bayiler tarafından tek tek incelendi 
ve Hollanda teknolojili ürünler, Ürün 
Müdürleri tarafından tek tek anlatıldı. 
Eğitimler sonrasında ise her Baymak 
Bayisi katıldığı eğitimle ilgili sertifika 
alarak, gala gecesinde yapılan çekilişle 
bir ürün hediyesinin sahibi oldu.

Baymak, Hülya Cup Senior Tenis Turnuvasına Sponsor Oldu

aymak, 17-29 Kasım 2014 tarihleri arasında Hülya Cup Senior Tenis 
Turnuvasına sponsor olarak sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini 

daha ekledi. Hülya Cup Tenis turnuvasının basın toplantısında Baymak 
Genel Müdürü Ender Çolak “Baymak olarak bu sefer de sporcuları ısıtmak 
ve geleceğe hazırlamak için iş başındayız. Türkiye’de, ne yazık ki spor 
alanında, gençlerimizin yeterince desteklenmediğini düşünüyorum. Oysa 
dünya çapında isim yapmış büyük sporcular bu işe çok küçük yaşta adım 
atıyor ve gelecekte ülkelerini temsil ederek, gururlandırıyorlar. Biz de Bay-
mak olarak, Sayın Hülya Avşar vasıtasıyla tek bir genci bile spor alanında 
teşvik edebiliyor ve ona katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize… Çocuklarımızı ve gençlerimizi Baymak olarak şimdiden 
spora ısındırıyoruz ve geleceğin büyük sporcularına başarılar diliyoruz.’’ dedi. Turnuvaların son bulması ile birlikte 
Hülya Avşar’ın katılımıyla büyük bir ödül töreni gerçekleşti. Kazananların ödülleri, Baymak markasını temsilen Baymak 
Kurumsal İletişim Müdürü Tuğçe Savaş tarafından verildi.
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G erek ekonomik açıdan, gerekse sağ-
lıklı yaşam açısından büyük önem 

taşıyan enerji yatırımlarında, özellikle 
ABD’de hızla gelişen kaya gazı yatırım-
ları sayesinde maliyetlerin ciddi oranda 
düşürülmesi; Avrupa’nın nükleer santral-
leri kapatma eğilimi dolayısıyla yeni arayış-
lar içine girmesi; Çin’in çevreci hamleleri; 
petrol, kömür gibi mevcut enerji kaynak-
larının ise hızla gündemden düşmesinin, 
dünyanın enerji algısını büyük ölçüde 
değiştirdiği, hatta “enerji rönesansı” ola-
rak tanımlandığı bildirildi. Uluslararası 
Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) ve Enerji 
Ekonomisi Derneği (EED) Başkanı Prof. Dr. 
Gürkan Kumbaroğlu’nun başkanlığında 
Boğaziçi Üniversitesi Vedat Yerlici Konfe-
rans Merkezi’nde düzenlenen söyleşide, 
EED Başkan Yardımcıları İstanbul Teknik 
Üniversitesi’nden Prof.Dr. Filiz Karaosma-
noğlu ve Kemerburgaz Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. Yıldız Arıkan, EED Yönetim Kurulu 
Üyeleri Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. 
Dr. İlhan Or ve Doç. Dr. Gönenç Yücel ile 
Bahçeşehir Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. 
Görkem Üçtuğ, EED üyeleriyle buluştu. 
Konuşmacılar IAEE tarafından geçtiği-
miz aylarda İtalya ve ABD’de düzenlenen 
Avrupa ve dünya konferanslarından izle-
nimlerini aktardı. Enerji sektöründen çok 
sayıda uzmanın da yer aldığı söyleşide, 
Avrupa için sürdürülebilir enerji politikaları 
ve yenilenebilir enerji kaynaklarının her 
geçen yıl çok daha büyük önem taşıdığı, 

yenilenebilir kaynakların payının 2030 
yılında yüzde 27’ye çıkarılması ve sera 
gazı salımlarının yüzde 40 oranında azal-
tılmasının hedeflendiği dile getirildi. Öte 
yandan, Avrupa’da, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının payının artması ile birlikte, 
bu enerji türünün kesikli olmasının (yani 
rüzgarın durması, havanın bulutlanması 
gibi) durumlarda devreye girecek “yedek” 
üretim tesislerinin maliyetlerinin ve/veya 
talebi de arz gibi dalgalandıracak poli-
tikaların maliyetlerinin gittikçe artan bir 
şekilde gündeme gelmekte olduğuna 
dikkat çekildi. Öte yandan, ABD’yi hızla 
“büyük enerji ithalatçısı” konumundan, 
“büyük enerji ihracatçısı konuma” getir-
mekte olan bu ülkede enerji maliyetlerini 
ve dışa bağımlılığı ciddi oranda düşüren, 
kaya gazı teknoloji ve yatırımlarının gele-
ceği ile dünyaya etkisi tartışıldı. ABD’deki 
kaya gazı çalışmalarının dünya genelinde 
“enerji rönesansı” olarak algılanmaya baş-
ladığı belirtilirken, bu bağlamda Amerika 
ile Avrupa ve Uzakdoğu'daki enerji mali-
yetleri arasındaki makasın çok ciddi olarak 
açıldığı, ABD’de işsizliğin gerilediği, sera 
gazı salımlarında önemli düşüşler olduğu, 
kömüre dayalı üretimin gerilediği gibi 
hususların konunun uzmanlarınca hem 
New York hem de Roma konferanslarında 
sıklıkla dile getirildiği vurgulandı. Rusya’nın 
büyük doğalgaz kaynakları ve boru hat-
ları ile Avrasya coğrafyadaki “dominant” 
rolünü devam ettireceğini belirten uzman-

lar, Avrupa’nın Rusya’nın tekelini kıracak 
yeni doğalgaz boru hatlarına ciddi gerek-
sinimi olduğunu ve dolayısıyla Avrupa’dan 
yeni hatlara mali ve politik desteğin gel-
mesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ettiler. 
Özellikle İtalya’daki oturumlarda konuşu-
lan konular arasında Avrupa’da nükleer 
santrallerin kademeli olarak kapatılmasının 
doğurabileceği problemler ile başa çık-
maya çalışılmasının bulunduğunu, buna 
örnek olarak, Belçika’nın geçiş sürecinde 
baz elektriğin nereden temin edileceği 
konusunda sıkıntılar yaşamaya başlaması-
nın verilebileceğini ifade ettiler. Dünyadaki 
en büyük ekonomik güçlerden Çin’in de 
temiz enerji yatırımlarına yöneldiği, hatta 
bir süre önce bu alanda kendisini eleşti-
ren ABD’yi eleştirebilecek duruma geldiği 
kaydedildi. Çin’deki temiz enerji yatırımları 
ve ABD’deki kaya gazı gelişmelerinde yaşa-
nan olumlu sonuçların “temiz dünya” için 
de “rönesans” niteliği taşıyabileceği vur-
gulanarak, şu an ABD’nin yarısı oranında 
karbon salımı yapan Avrupa’nın da geliş-
meleri yakından izlediği, hatta tüm kıta 
için büyük önem taşıyan gelecekteki iklim 
değişikliği kaygılarını azaltıcı etki sağladığı 
vurgulandı. Bu gelişmelerin, ABD’deki kaya 
gazı rönesansının tüm dünyaya yayılma-
sının an meselesi olduğunu gösterdiğini 
belirten uzmanlar, bu kapsamda IAEE’nin 
dünya genelinde yapacağı çalışmaların 
öneminin daha da arttığına işaret ettiler. 
Özetle, enerji sektöründeki hızlı değişimin 
gelecek için umut verici olduğu kaydedi-
lerek, “Enerji Rönesans”ı olarak da ifade 
edilen ABD’deki kaya gazı yatırımlarının; 
Çin’in enerjide çevreci hamlelerinin, buna 
karşın yaygın kullanılan enerji kaynakları-
nın hızla önemini kaybetmesinin çok iyi 
değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. 
IAEE Seçilmiş Başkanı Prof. Dr. Gürkan 
Kumbaroğlu, bu doğrultuda IAEE ola-
rak özellikle Ortadoğu, Afrika ve Güney 
Amerika’da yapacakları çalışmalar son-
rasında 24-27 Mayıs 2015 tarihlerinde 
Antalya’da gerçekleştirilecek “38. Dünya 
Enerji Ekonomisi Konferansı”nda ortaya 
çıkacak sonuçların enerjide sürdürülebilir 
gelecek açısından taşıdığı öneme işaret 
etti.

EED: "Enerjide Rönesans Dönemi"
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T esis yöneticileri ve bakım profesyo-
nellerinin uzmanlık alanlarındaki en 

önemli hedeflerden biri olan sürdürülebi-
lirliğin sağlanmasında gereklilik halini alan 
“ileri bakım teknolojileri”, İstanbul’daki 
fuarında sektör uzmanlarını bir araya 
getiriyor.  16-18 Nisan 2015 tarihlerinde, 
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayı’nda düzenlenecek bakım tek-
nolojileri ve tesis yönetimi uzmanlık fuarı 
bu alandaki profesyonellere odaklanıyor.
Tesis yöneticileri ve sürdürülebilirlik ala-
nında ürün ve hizmet üreten “mainte-
nance” uzmanları Nisan ayında bilgi 
paylaşımları için düzenlenen ortak plat-
formlarında biraraya gelmek üzere hazır-
lanıyorlar.Tesislerde üretimden kontrol ve 
yönetime varan tüm süreçte tesis yöne-
ticileri ile bakım uzmanlarının taleplerini 
ve bakım endüstrisinin ürün ve hizmet 
teknolojilerini buluşturacak; bu alanda 
önemli bir network işlevi görecek Main-
tenance İstanbul Fuarı, özellikle “tesisler-
deki bakım alanına odaklanarak”, diğer 
mevcut endüstri fuarlarından farklılık arze-
decek. Özellikle tesis yönetimi tekniklerini 
ve ileri bakım teknolojilerini bu alanda 
çalışan profesyoneller ile bir araya getir-
meyi hedefleyerek konseptini belirleyen 
Maintenance İstanbul Fuarı; Türkiye’nin 
sanayi kenti İstanbul ve havzasındaki bin-
lerce tesisin sürdürülebilirliği için gelişme-

Maintenance İstanbul 2015 için Geri Sayım Başladı

T ürkiye’de mekanik tesisatta askı ve 
destek sektörünün öncülerinden 

LINK’in Satış ve Pazarlama Direktörü, 
Ömür Gürkan Elmalı oldu. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühen-
disliği bölümü mezunu olan Elmalı, aynı 
üniversitede Makine Mühendisliği Yüksek 
Lisansı ve İşletme Yönetimi Yüksek Lisans-
larını tamamladı. Profesyonel iş hayatına 
1995 yılında Yardım Mühendislik’te baş-
layan Ömür Gürkan Elmalı, Vaillant, Boyut 
İnşaat, ATC gibi sektörün tanınmış şir-
ketlerinde satış, pazarlama, iş geliştirme 
gibi alanlarda çeşitli görevlerde bulundu. 
2014 yılı başında LINK’te Strateji ve  

Pazarlama Müdürü olarak göreve baş-
layan Elmalı, ürün yönetimi sistemiyle 
birlikte pazarlama departmanını kurdu. 

Elmalı, şirketin ticari yol haritasını pay-
daşların beklentileriyle uyumlu bir şekilde 
tasarlayıp geliştirmek, operasyonel pazar-
lama faaliyetlerini koordine edip gerçek-
leştirmek gibi çeşitli sorumlulukları üstlen-
mesinin yanı sıra, vekaleten de Saha Satış 
Müdürü görevini sürdürmekteydi. Elmalı, 
yeni görevinde sektörün de gelişmesine 
katkı sağlayacak pazarlama faaliyetleri-
nin yanı sıra satış ağırlıklı bir rol oynaya-
cak. Ömür Gürkan Elmalı, aynı zamanda 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, İSKİD,  
Türkiye Bilişim Derneği, Makine Mühen-
disleri Odası ve Yıldız Teknik Üniversitesi 
Mezunlar Derneği üyesidir.

LINK’in Satış ve Pazarlama Direktörlüğüne Ömür Gürkan Elmalı Atandı

bir kuruluş olan Akdeniz Tanıtım A.Ş. tara-
fından düzenlenen fuar, kapsamındaki 
çok sayıda mesleki etkinlik programı ile 
gerçekleşecek. Fuarda, ulusal ve ulusla-
rarası platformlardan çok sayıda uzman 
ve akademisyenin sunumları ve birlikte 
gerçekleştirecekleri çeşitli “workshop”lar 
ile de nitelikli etkinlikler planlanmış bulu-
nuyor. Ayrıntılı bilgi için: 
www.maintenanceistanbul.com 

leri takip eden uzmanların 
her yıl yoğun ziyaretini ala-
cak bir fuar olarak ortaya 
çıkıyor. Sektöre duyurul-
duğu ilk andan itibaren 
Türkiye’de faaliyet gösteren 
ve ileri bakım teknolojileri 
alanında her biri önemli 
markalar olan endüstri 
kuruluşlarının fuar alanında 
yer almaya başlamaları da 
Maintenance İstanbul’un 
bakım mühendisleri ve 
tesis yöneticilerinin ilgi 
odağı haline geleceğini 
gösteriyor. İhtisas fuarcılığı 
konusunda 21 yıllık uzman 
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disidir. Bunlar, doğrudan ve dolaylı yoldan 
alınan paralardır. Bu tasarrufların makul 
oranda olması gerekir. Makul fiyat bir kısım 
sivil toplum örgütlerine göre 70 ile 80 dolar 
bandıdır. Bunun altı veya çok üstü, her iki 
tarafı tehdit eden duruma gelmiştir. Pet-
rolün varil fiyatının 10 dolar olması bizim 
için avantajlı ama 3 ay sonra maliyeti 60-70 
milyar dolara çıkacaksa biz bundan hoşnut 
olmayız. Çok büyük dalgalanmalar birinci 
sırada üreticiyi, ikinci sırada tüketiciyi vuran 
dalgalanmalardır.”

“Türk Akımı ile ilgili teknik 
çalışmalar başladı”

Bakan Yıldız, Rusya Federasyonu Başkanı 
Vladimir Putin’in Türkiye ziyaretinde belirt-
tiği ‘Türk Akım’ı projesine de değinerek 
bunu ‘bir iyi niyet programı’ olarak değer-
lendirdi ve şunları söyledi: “Türkiye’nin, coğ-
rafi konumundan kaynaklanan avantajlarını 
kullanması gerekiyor. Karadeniz’den gelen 
boru, Bulgaristan yerine Türkiye’den geçiri-
lebilir mi? Bunun çalışması yapılacak. Olma 
ihtimallerini, teknik şartlarını beraberce 
konuşmaya başladık. 63 milyar metreküp 
doğalgazın dağıtımından söz edeceğiz. Bu 
sadece geçiş projesi olmayacak. Bu projenin 
gerçekleştirilebileceğine inanıyorum. Ancak 
Türk Akımı ile ilgili netleşmiş bir ortaklık 
yapısı yok. 2019, belki 2020 yılına kadar 
değerlendirilmesi gerekiyor. Biz bu işin 
değerlendirme ve inceleme aşamasında-
yız.” Enerji politikalarının hükümetler ve 
partiler üstü olduğuna da vurgu yapan 
Bakan Yıldız, “Türkiye Petrolleri’nin yapı-
sal değişikliğe mutlaka ihtiyacı var. Halka 
açık veya blok satış. Bununla ilgili yapısal 
değişiklikle ilgili hazırlığımızı tamamladık; 
Bakanlar Kurulu’na sunacağız. Türkiye, 12 
yıl kadar önce özelleşen bir yapıyı tercih etti. 
Arz güvenliği ile ilgili bir problem yaşama-
dığı müddetçe kamu yatırım yapamaz. Özel 
sektör yapacak. Özel sektörün önünü açtık. 
Türkiye’nin büyümesini uluslararası sermaye 
ile tamamlayan bir yapıdayız. Tasarruf mik-
tarı hala bir sonraki yıllın büyümesine yete-
cek bir miktarda değil. Bu bir tercih değil, 
politikanın temelinde yatan bir konudur. 
Bu yüzden bizler hükümetler üstü devlet 
politikası haline gelen bir yapıyı kurduk. 

Dağıtım şirketlerinin hemen hepsi özelleşti. 
İletim hatlarını özelleştirmeyeceğiz. Botaş’ın 
kontratlarını süresi bittikçe özel sektöre vere-
ceğiz. Ama bu bir değişim. İngiltere bu 
değişim tamamlanana kadar 9 tane kanun 
değiştirdi. O yüzden bütün uluslararası yatı-
rımcılar çok rahat olabilir. Çevre, orman veya 
herhangi bir tarım arazisi ile ilgili ortak dil 
oluşturup beraber karar alabiliyoruz” diye 
konuştu.

Iraklı Bakan’dan Türk 
yatırımcılara ‘yatırım’ çağrısı

Toplantıda konuşan Irak Elektrik Bakanı 
Qasim Mohammad Abid Hammadi 
al-Fahadawi, Türkiye ile Irak arasındaki iliş-
kilerin güçlendirilmesinin önemine işaret 
ederek Türk yatırımcılara çağrıda bulundu:
“İlişkilerimiz büyümeye başladı ama henüz 
istediğimiz, arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmadı. 
İlişkileri güçlendirirsek ortaya çıkacak potan-
siyel çok büyük. Irak’ın, elektrik sektörünün 
kurulması ve güçlendirilmesi anlamında 
potansiyeli yüksek. Çok daha geniş elektrik 
üretim, iletimi, dağıtımı konusunda çok ciddi 
sıkıntılarımız var. Bizim yerel ve Türkiye’den 
birer yatırımcı ile 1.500 megavatlık bir anlaş-
mamız olacak. Önümüzdeki 2 hafta içinde 
bu yatırımı 3 bin megavata çıkaracağız.” BEC 
Başkanı Mehmet Öğütçü de açılışta yap-
tığı konuşmada, bölgede jeopolitik risklerin 
arttığına işaret ederek, “Böylesine sıcak bir 
gündemde Irak, Yunanistan, Güney Avrupa 
ülkeleri ile sınır ötesi bağlantılarının arttığı bir 
dönemdeyiz. En son Rusya Başkanı Putin’in 
‘Türk Akım’ı diye bir önerisi oldu. Bunları 
önümüzdeki dönemde değerlendirmemiz 
lazım” dedi. Türkiye’yi geleceğe taşıyacak en 
önemli yatırım alanlarından biri olan enerji 
sektörüne ışık tutan böyle bir etkinliğe kat-
kıda bulunmaktan duydukları memnuniyeti 
dile getiren PwC Türkiye Enerji, Altyapı ve 
Madencilik Sektörü Lideri Murat Çolakoğlu 
ise sadece fiziki altyapının değil mevzuat 
altyapısının da dış finansman kaynaklarını 
Türkiye’ye çekebilmek için son derece gerekli 
olduğuna değindi.  Enerji sektörüne yön 
veren üye, yatırımcı ve siyasi karar alıcılarla 
gündemdeki gelişmeleri ilk elden değer-
lendiren Bosphorus Energy Club Zirvesi üst 
düzey görüşmelere de ev sahipliği yaptı.

Türkiye’nin Enerji Gündemi, “The Bosphorus Energy Club”da Konuşuldu 

T ürkiye’de ve Ortadoğu’da enerji, 
yatırım ve jeopolitik gelişmelerin 

kritik bir önem taşıdığı günler yaşanırken, 
11 Aralık 2014’te üçüncüsü gerçekleşen 
The Bosphorus Energy Club Zirvesi, enerji 
finansmanında yeni kaynakları gündemine 
taşıdı. Türkiye’nin ve bölgenin en güçlü 
enerji şirketlerini çatısı altında toplayan 
The Bosphorus Energy Club (BEC) üyele-
rinin önümüzdeki dönemde dünyada 48 
trilyon dolara varan yatırım gereksinimi 
ile büyük projelerin finansmanının nasıl 
ve hangi kaynaklardan sağlanabileceğini 
masaya yatırdıkları zirvede, önemli projelere 
çekirdek sermaye sağlayabilecek bir enerji 
fonu oluşturulması da öne çıkan başlıklar 
arasında yer aldı. Sadece Türk iş dünyasının 
değil, Ortadoğu ve Avrupa’dan da özel sek-
tör ve siyaset dünyasının üst düzey temsil-
cilerinin büyük ilgi gösterdiği zirvenin açılış 
konuşması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
ve Boğaziçi Enerji Kulübü Onursal Başkanı 
Taner Yıldız tarafından yapıldı. Türkiye’nin 
son 12 yılda çok net anlaşılabilir, istikrara 
dönük, sürdürülebilir enerji politikaları ve 
stratejileri izlediğini belirten Yıldız, petrol 
fiyatlarının dünya genelinde gerilemesinin 
fırsat ve tehditleri beraberinde getirdiğine 
işaret etti. Yıldız, konuşmasında şunları dile 
getirdi: “Yüksek fiyatların tüketiciyi, düşük 
fiyatların da üreticiyi tehdit ettiği bir yapıyı 
görüyoruz. Bunun sürdürülebilir olması bir-
çok açıdan önemli ve değerli. Fiyatlar anlık 
da olsa 40 dolarların altına düştüğü zaman 
petrol kuyularında üretim durma nokta-
sına geliyor. Arzın azalması tüketimi tehdit 
eden bir unsur. Aslında bu bir sarmal. Petrol 
fiyatlarının düşüşüne kısa süreli anlık olarak 
‘maliyetlerimiz düştü’ diye sevinebiliriz. Ama 
tüketici bir ülke olarak orta ve uzun vadede 
problemler yaşayabiliriz. Bütün yatırımların 
finansörü, vatandaşın ve sanayicinin ken-
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Haberler

Danfoss Türkiye'nin Düzenlediği
Yerden Isıtma Sistem Çözümleri Seminerleri 
Sürüyor

anfoss Türkiye, yeni ürün ve sistem 
çözümlerini anlattığı seminerler 

dizisine Gaziantep ve Antalya’da devam 
etti. Danfoss Yerden Isıtma Sistemleri-
nin, Yerden Isıtma Tasarım/Hesaplama  
Software Programının ve DEVI Isıtma Kab-
losu Çözümlerinin anlatıldığı seminerlere 
mimarlar, müteahhitler ve mekanik taah-
hüt firmaları yoğun ilgi gösterdi. Danfoss 
Türkiye Yerden Isıtma Satış Müdürü İdris 
Uçardağ yaptığı açıklamada; “Kablosuz 
Yerden Isıtma Kontrolünü geliştiren ve 
pazara sunan ilk şirket olan Danfoss’un, 
HVAC otomasyon ve kontrolünde 82 yıllık, 
gelişmiş kablosuz yerden ısıtma kontrol 
çozümlerinde ise 20 yılı aşkın bir dene-
yimi bulunmaktadır. Seminer ve eğitim 
faaliyetlerimiz ile bu deneyimlerimizi Türk 
HVAC sektör profesyonelleri ile paylaş-
maya devam ediyoruz. Yüksek teknoloji 
kullanılarak geliştirilen yenilikçi ve enerji 

D

verimliliği odaklı Danfoss Yerden Isıtma 
Sistem Çözümleri sahip olduğu geniş ürün 
portföyü ile müstakil bir villa çözümün-
den, çok katlı konut projelerine kadar her 
türlü zemin uygulamasında yüksek per-
formanslı sonuçlar vermektedir. Mimari 
tasarımda kolaylık sağlaması, daha fazla 
konfor ve enerji tasarrufu sunması nede-
niyle son yıllarda prestijli inşaat proje-
lerinde sıklıkla tercih edilmeye başlanan 
Danfoss Döşemeden Isıtma Sistemleri; 
Kontrol Ekipmanları, Kollektörler, PE-RT 
Boru, İzolasyon Paneli ve Kompakt Karışım 
Şöntlerinden oluşmaktadır. Döşemeden 
Isıtma projeleri; EN1264’e uygun olarak 
Danfoss mühendisleri tarafından dizayn 
edilir. Belirlenmiş ürün listelerine ve pro-
jelere göre gerçekleşmesi için projenin 
tüm aşamaları Danfoss mühendisleri tara-
fından kontrol edilir. Döşemeden ısıtma 
kollektör ve kontrol ekipmanları yanı sıra, 
yüksek kaliteli döşemeden Isıtma borusu 
‘PE-RT’ ve izolasyon paneli Danfoss marka 
güvencesi ve yetkili bayi ağı ile tüm pro-
jelere ulaştırılırken, sistem ekipmanlarının 
birbiri ile uyum içinde çalışması garanti 
altına alınır” dedi.

D

Anadolu Efes Ankara Üretim Tesislerinde % 63 Tasarruf

nadolu Efes Ankara Üretim Tesisleri, enerji tasar-
rufu için kurduğu yeni sistemler ile % 63 tasarruf 

elde etti. Şişeleme hattı üzerine montajı yapılan Danfoss 
VLT® OneGearDrive® içecek sektörü için üretilmiş hijyenik 
standartlara uygun, yeni nesil IE4 motor teknolojisi ve 
2 kademeli dişli kutu sayesinde toplam % 90 verimliliğe 
sahip, motor redüktör birbirine akuple sistem. Bu sistemin 
kurulması ile gerçekleştirilen tasarruf ile ilgili Anadolu Efes 
Ankara fabrikası Bakım Şefi Bayram Demirtaş, üründen çok 
memnun olduklarını ve hiçbir sorun yaşamadıklarını belirtti. 

A

anfoss Soğutma Sistemleri, 24-27 
Kasım tarihleri arasında ‘endüst-

riyel soğutma’ alanındaki kilit müşte-
rileri, distribütörleri ve pazarın önde 
gelen tasarımcılarına yönelik eğitimler 
düzenledi. Açılış konuşmasını ve Danfoss 
Soğutma Sistemleri’nin Türkiye organi-
zasyonunun tanıtımını Danfoss Türkiye 
Soğutma Sistemleri Ülke Müdürü Toni 
Timirci gerçekleştirdi. Eğitimler, Danfoss 
Soğutma Sistemleri’nin 2014 yılı iş geliş-
tirme planları paralelinde, Danfoss Endüs-
triyel Soğutma iş kolu Güney Avrupa 
Bölge Müdürü Lorenzo Angolani’nin ve 
Danfoss Soğutma Sistemleri Endüstriyel 
Soğutma Satış Mühendisi Rüştü Saral’ın 
önderliğinde gerçekleşti. 11 firmadan 38 
katılımcıya verilen bu eğitimlerde amon-
yak ve karbondioksit soğutkanların kulla-
nıldığı Danfoss ürünlerinin özellikleri ve 
rakip ürünlerden farklılıklarının yanı sıra 
yeni ürünler de tanıtılıp birçok sunum ve 
teknik literatür paylaşımı gerçekleşti. Eği-
tim programlarının sonunda katılım ser-
tifikaları dağıtıldı ve endüstriyel soğutma 
eğitim programlarına 2015 yılında da 
devam edileceğinin altı çizilerek katılım-
cılara teşekkür edildi.

Danfoss Soğutma 
Sistemleri, Endüstriyel 
Soğutma Konusunda 
Eğitim Düzenledi
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Haberler

3. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri 
Zirvesi, 10 Aralık 2014 tarihinde 

Ankara’da gerçekleştirildi.  Zirve’de 
konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, KOBİ'lerin Ar-Ge 
yapmasını önemsediklerini belirterek, 
30 Ar-Ge personeli çalıştırma imkanı 
olanların Ar-Ge merkezi belgesi alarak 
Ar-Ge merkezlerine sağlanan avantaj-
lardan faydalanması, böyle bir imkanı 
bulunmayan KOBİ'lerin ise, Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri'nde yer alarak 
buralara sağlanan imkanlardan fayda-
lanmaları çağrısında bulundu. 
Bakan Işık, KOBİ'lerin Ar-Ge ve inovas-
yonu üretimlerinin ayrılmaz bir par-
çası olarak görmesi gerektiğini vurgu-
ladı. Işık, Türkiye'de 59 adet Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi ve 164 adet özel 
sektör Ar-Ge merkezinin bulunduğunu 
bildirdi. Ar-Ge merkezi belgesi almak 
için gerekli Ar-Ge personeli sayısının 
50'den 30'a indirildiğini hatırlatan Işık, 
“Bu kararla önümüzdeki yıl daha fazla 
Ar-Ge merkezi açılacaktır. Bekleyen 
ciddi müracaat var. Bu sayının artma-
sını istiyoruz” dedi. Toplamda 20 bini 
aşkın nitelikli Ar-Ge personelinin istih-
dam edildiği, Ar-Ge merkezleri tara-
fından yaklaşık 10 milyar TL'lik Ar-Ge 
harcaması yapıldığını belirten Işık, 3 
bine yakın Ar-Ge projesinin tamamlan-
dığını bildirdi. Ar-Ge merkezleri tara-
fından, 663 adet ulusal patentin yanı 

3. Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi Düzenlendi
sıra, bin 299 adet uluslararası patentin 
alındığını belirten Işık, Ar-Ge merkezle-
rinin geç başlanılan, ancak iyi giden bir 
süreç olduğunu ifade etti. KOBİ'lerin de 
Ar-Ge yapmasını istediklerini ve teşvik 
ettiklerini vurgulayan Işık, tam zamanlı 
Ar-Ge personeli çalıştırma imkanı olan 
KOBİ'lerin Ar-Ge merkezi belgesi alması, 
böyle bir imkanı bulunmayanların ise 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde yer 
alarak buralara sağlanan imkanlardan 
faydalanması çağrısında bulundu. Işık, 
“KOBİ'ler, Ar-Ge ve inovasyonu üre-
timlerinin bir parçası olarak görsün-
ler. KOBİ'lerdeki sıçrama, Türkiye'nin 

sıçraması olacak” dedi. Özel sektörün 
Ar-Ge harcamasının artması gerektiğini 
belirten Işık, gelişmiş ülkelerde yapı-
lan Ar-Ge harcamasının yaklaşık yüzde 
65'inin özel sektör tarafından gerçek-
leştirildiğini, Türkiye'de ise bu rakamın 
yüzde 47.5'ler seviyesinde olduğunu 
söyledi. Bilişim Vadisi'nde de önemli 
ilerlemeler kaydettiklerini dile getiren 
Işık, yaklaşık 3 milyon metrekare alan 
üzerine kurulacak bölgenin inşaatına 
başladıklarını kaydetti. Işık, 1 Ocak 
2015 tarihi itibariyle desteklenen her 
firmanın etki analizinin yapılmasına 
başlanacağını da sözlerine ekledi. 

Daikin CEO’su Hasan Önder: "Türkiye’nin en büyük eksikliği uzmanlık"

B eykoz Lojistik Meslek Yükseko-
kulu öğrenci klüpleri tarafından 

2014 yılının Aralık ayında düzenlenen 
“Kariyer Günleri” etkinliği kapsamında 
öğrencilerle bir araya gelen Daikin Tür-
kiye CEO’su Hasan Önder, girişimcilik 
üzerine bir konuşma yaptı. Kendi tecrü-
belerine ve kariyer yolculuğuna dayana-
rak önemli tavsiyelerde bulunan Önder, 
gençlere girişimci, inovatif ve yaptıkları 
işin uzmanı olmalarını önerdi. Girişim-
ciliğin sadece yeni bir iş kurmak, iş yeri 
açmak anlamına gelmediğini vurgulayan 
Önder, “Hangi işi yaparsanız o işi iste-

yin, istemiyorsanız zaten gitmeyin, o işi 
yaptığınızda da farkınızı ortaya koyun” 
dedi. Gençlere konularında uzmanlaş-
malarını öneren Önder, şunları söyledi: 
“Türkiye’de sizlere hep liderliğin önemi 
ve nasıl lider olabileceğiniz anlatılıyor. 
Bu konuda yazılmış onlarca kitap var, 
sürekli liderliğin önemi vurgulanıyor. Her-
kesin lider olması gerekirmiş, olamazsa 
başarısızmış gibi gösteriliyor. Ancak bizim 
derdimiz liderlik değil. Türkiye’nin asıl 
sorunu, uzmanlık. Türkiye’nin liderden 
çok uzmanlara ihtiyacı var.  Yurtdışında 
buna ‘expert’ diyorlar ve bu expert’ler 

Ar-Ge ödülü alan firmalar

Bakan Fikri Işık, Ar-Ge Merkezleri Per-
formans Endeksi'ni açıkladı. 2013 yılı 
performansında genel sıralamada ilk 
üçü sırayla Aselsan AŞ, Roketsan AŞ 
ve Zentiva Sağlık Ürünleri AŞ oluşturdu. 
Sektörel sıralama birincileri ise banka-
cılık ve finans sektöründe Kuveyt Türk 
Katılım Bankası AŞ, bilgisayar ve ile-
tişim teknolojileri sektöründe AirTies 
Kablosuz İletişim AŞ, cam ve seramik 
sektöründe Eczacıbaşı Yapı Gereçleri 
AŞ, dayanıklı tüketim malları sektö-
ründe Vestel Beyaz Eşya AŞ, elektronik 
sektöründe Vestel AŞ, havacılık sektö-

ründe TEI (Tusaş Motor Sanayi), iklim-
lendirme sektöründe Arçelik-LG AŞ, ilaç 
sektöründe Zentiva Sağlık Ürünleri AŞ, 
kimya sektöründe Dyo Boya AŞ, makine 
ve teçhizat imalatı sektöründe; Bosch 
Termoteknik AŞ, otomotiv sektöründe 
Türk Traktör AŞ, otomotiv yan sanayi 
sektöründe Teklas Kauçuk AŞ, petrol 
ve petrol ürünleri sektöründe TÜPRAŞ 
(Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ), savunma 
sanayi sektöründe Aselsan AŞ, tekstil 
sektöründe Kordsa Global AŞ, teleko-
münikasyon sektöründe Netaş AŞ, yazı-
lım sektöründe Triodor Ltd. Şti. Oldu.

genel müdür kadar maaş alıyor, çünkü 
bunlar, işi en iyi bilen kilit adamlar. Sizler 
de yaptığınız işin uzmanı olun ve üstlen-
diğiniz işleri nasıl daha ileri taşıyabilece-
ğinize odaklanın.”
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Haberler

A tlantik Grup, AAON (Rooftop,  
Havuz Nem Alma Santrali),  

MARLEY (Açık ve Kapalı Su Soğutma Kule-
leri), Airwell (Su kaynaklı ısı pompaları) 
ve RCGROUP (Çok fonksiyonlu soğutma 
grupları) distribütörlüklerine bir yenisini 
daha ekleyerek ürün portföyünü geniş-
letti. Atlantik Grup, Fransızların önde 
gelen markası Wesper ile 10 Aralık 2014 
tarihinde resmi distribütörlük anlaşması 
imzaladı. İki şirket arasında gerçekleşen 
işbirliği neticesinde Atlantik Grup, Wesper 
tarafından Fransa, İspanya  fabrikalarında 
üretilen ‘Soğutma Grupları’, ‘Rooftop 

Cihazları’, ‘Klima Santralleri’, ‘Fan Coil’ 
cihazları gibi ürünlerle Türkiye ve bölge 
ülkelerde satış-pazarlama ve satış son-
rası faaliyetlerini yürütecek. Atlantik Grup 
Genel Müdürü İbrahim Turan, iki şirket 
arasında başlatılan işbirliğinin Türkiye 
açısından verimli sonuçlar doğuracağını, 
Atlantik Grup’un güvenilir, kaliteli, enerji 
verimliliği yüksek, çevre dostu ürünler 
sunan, satış ve satış sonrası hizmette 
maksimum müşteri memnuniyeti oluştu-
ran faaliyetlerinin bundan sonra da aynı 
anlayış ve hassasiyetle devam edeceğini 
belirtti.

Atlantik Grup, Wesper’in Türkiye Distribütörü Oldu

V aillant, doğalgazın yeni yaygın-
laştığı bölgeler için oluşturduğu 

ödül sistemi doğrultusunda, 2014 
yılında üstün performans sergileyen 55  
Vaillant yetkili satıcısı ve sektör temsil-
cisini, Dubai ve Abu Dabi’de ağırladı.  
Vaillant Türkiye Satış Direktörü Vedat 
Yazar ve Vaillant Türkiye Pazarlama ve 
İş Geliştirme Direktörü Özgür Gök’ün 
de eşlik ettiği seyahatte, Dubai’de 
dünyanın en yüksek binası olan Burj  
Khalifa binasına çıkılarak şehir kuşba-
kışı seyredildi. Dubai’nin sembollerinden  
Emirates Towers, Sheikh Palace, Dubai’yi 
iki bölgeye ayıran Dubai Creek ile altın 

Vaillant, Başarılı Yetkili Satıcılarını Dubai’de Ağırladı

ve baharat çarşıları ziyaret edildi. Başarılı 
satıcılar, Abu Dabi ziyaretinde ise dün-
yanın en büyük üçüncü camisi ile dün-
yada sadece Abu Dabi’de bulunan Ferrari 
World Eğlence Parkı’nı gezdi. Seyahatin 
en ilgi çekici etkinliklerinden biri de, tüm 
katılımcıların yöresel kıyafetlerle yaptığı 

çöl safarisi oldu. Kendilerine özel tahsis 
edilen arazi araçları ile çölde safari yapan 
konuklar, gün batımını izleme fırsatı 
buldu. Ünlü Palmiye adasındaki, Atlantis 
The Palm Hotel’de konaklayan katılımcı-
lar, aynı otelde kendileri için düzenlenen 
gecede eğlenceli anlar yaşadı.

SIDEM, Hacettepe Üniversitesi 
Polimer Bilimi ve Teknolojisi Ana 

Bilim Dalının 16 Aralık 2014 tarihinde 
düzenlediği ‘Polimer Bilimi ve Teknolojisi 
Eğitimi ve Araştırmalarında Son Geliş-
meler’ konulu çalıştaya katıldı. ISIDEM 
Teknik Direktörü Ayhan Gökbağ’ın katıl-
dığı çalıştayda; akademisyenler, sektör 
profesyonelleri ve öğrenciler bir araya 
gelerek, plastik ve kauçuk sektöründeki 
ar-ge faaliyetleri konusunda fikir alışveri-
şinde bulundular. Ayrıca üniversitelerde 
gerçekleştirilen ar-ge faaliyetlerinin sanayi 
alanında uygulanabilirliğinin de tartışıldığı 

I çalıştayda, üniversite-sanayi işbirliğinin 
önemine dikkat çekildi.  

Amacımız sektörün gelişimine 
katkı sağlamak

ISIDEM Teknik Direktörü Ayhan Gök-
bağ, bu kapsamda bir işbirliğinin sek-
törün gelişimine katkı sağlayacağını ve 
öğrencileri profesyonel iş hayatına en iyi 
şekilde hazırlayacağını belirtti. Gökbağ 
ayrıca “Sektör tecrübemizle yeni mezun 
arkadaşların dinamizmi ve idealistliğini 
birleştirmek istiyoruz. ISIDEM ailesi olarak 

bu tarz çalışmalar için elimizden geleni 
yapmaya hazırız. Bu doğrultuda genç 
beyinleri destekleyerek daha dinamik ve 
yenilikçi bir firma olacağız” dedi.

ISIDEM, Sektörün Geleceğine Üniversite-Sanayi İşbirliği ile Yön Veriyor

HVAC ÜRÜN GRUPLARI

Islak ve kuru rotorlu inline sirkülasyon pompaları
Dişli ve flanşlı tip eksenel emişli pompalar
Ayrılabilir gövdeli yatay pompalar
Açık çarklı tip yatay santrifüj pompalar
Yatay ve dikey tip paslanmaz çelik pompalar
Dikey milli türbin tipi pompalar
Jakuzi ve yüzme havuzu pompaları
Temiz su dalgıç pompaları ve elektrik motorları
Domestik ve endüstriyel tip hidrofor sistemleri
Yangın hidroforları ve sistemleri
Elektrik kontrol panoları

F e r h a t p a ş a  M a h .  M a r e ş a l  F e v z i  Ç a k m a k  C a d .  N o :  3 2 ,  3 4 8 5 8  A t a ş e h i r  /  İ s t a n b u l   •  0 2 1 6  6 6 0  0 1 3 0   •  i n f o @ e b i t t . c o m . t r   •   w w w . e b i t t . c o m . t r

ısıtma ve iklimlendirme tesisatlar›ndaki güvenilir güç
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Haberler

VitrA İnovasyon Merkezi, İki Yıl Üst Üste Sektörünün En Başarılı  
Ar-Ge Merkezi Seçildi

V itrA İnovasyon Merkezi; Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 

2013 yılı ar-ge Merkezleri Performans 
Endeksi Değerlendirmesi kapsamında, 
“Sektör Bazında En Başarılı ar-ge Mer-
kezleri” sıralamasında, “cam ve seramik” 
sektöründe birinci seçildi. VitrA İnovas-
yon Merkezi böylece, iki yıl üst üste 
birincilik ödülüne layık görülmüş oldu. 
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu İnovas-
yon Direktörü Boğaç Şimşir, ar-ge Mer-
kezi Belgesi’ni ve birincilik ödülünü, “3. 
Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi”nde, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık’tan aldı. Ödül vesilesiyle bir açıklama 
yapan Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu 

İnovasyon Direktörü Boğaç Şimşir, “VitrA 
İnovasyon Merkezi’ni, 2011 yılında, 15 
milyon TL’lik yatırımla Bozüyük’te kur-
duk. 85 kişilik bir ekibin çalıştığı Merkez, 
Grubumuzun tüm ar-ge çalışmalarını 
aynı çatı altında topluyor. VitrA İnovas-
yon Merkezi’nde, her yıl, bir önceki sene-

den daha yaratıcı olma hedefiyle 50’ye 
yakın ar-ge projesi gerçekleştiriyoruz. 
Grubumuzun tüm faaliyet alanlarında 
geliştirdiğimiz yeni ürünlerle pazarda 
fark yaratıyoruz. İnovasyon çalışmalarını, 
önümüzdeki yıllarda daha da yoğun bir 
şekilde destekleyeceğiz. Cam ve sera-
mik sektöründe iki yıl üst üste inovasyon 
lideri olmamızın getirdiği sorumlulukla, 
kullanıcılara değer sağlayan ürünler geliş-
tirmeye, ürünlerimizdeki yenilikçi yönleri 
artırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki 
yıllarda liderliğimizi sürdürüp, VitrA İno-
vasyon Merkezi’ni dünya çapında yenilik-
lerle anılan bir değere dönüştüreceğimize 
olan inancımız tam” dedi.

Türkiye'nin En Büyük Güneş Enerjisi Santrali Konya'da Kuruluyor

T ürkiye’nin en büyük güneş enerjisi 
santrali, Konya Kızören'de bulunan 

144 dönümlük alana inşa edilecek. Yeni 
güneş santrali yılda 6500 ton CO2 salını-
mını önleyecek. Yılda 12.800,000 kWh 

enerji üretimi yapması 
hedeflenen güneş ener-
jisi santralinin Temmuz 
2015 tarihinde devreye 
girmesi öngörülüyor. 
Dünyada öncü olan 
Alman menşeli inver-
törler ve yüksek per-
formanslı endüstriyel 
güneş panelleri, yük-
sek sıcaklığa dayanıklı 
ve hava şartlarından 

etkilenmeyen ürünler kullanılan sistem, 
yaklaşık 50.000 kişinin elektrik ihtiyacını 
karşılayacak. Tunçmatik’in yan kuruluşu 
Powergie tarafından kurulacak sistem ile 
ilgili Tunçmatik-Powergie Genel Müdürü 

Mehmet Özer; "Türkiye güneş enerjisi 
konusunda önemli bir potansiyele sahip 
ve bu potansiyeli yatırıma dönüştürmenin 
önemi büyük. Santralin yatırımcısı Baycan 
Yapı firmasının Türkiye'nin temiz geleceği 
ve ekonomik gelişimi açısından son derece 
önemli olan bu yatırımda iş ortağı olarak 
bizleri tercih etmesinin heyecanını yaşıyo-
ruz. Tunçmatik-Powergie’ye duydukları 
güven ve bu sağlam işbirliği için sonsuz 
teşekkürler" dedi. Özer, kullanıcılarına kali-
tesi ve teknolojisi bütün dünyaca onaylan-
mış çözümler sunduklarını ifade ederken, 
Powergie'nin Tunçmatik grubunun 45 
yıllık tecrübesi ve Türkiye'de yurtdışı eği-
timli kadrosu, güçlü yerel yapılanması ile 
profesyonel çözümler sunduğunu belirtti. 

Türkiye’nin 2014 Yılındaki Marka ve Patent Başvuru Sayıları Açıklandı
ürk Patent Enstitüsü tarafından 
açıklanan 2014 yılı başvuru rakam-

larına göre Türkiye’de 2014 yılında alınan 
patent sayısı, 2013 yılına göre sadece yüzde  
3 oranında artış gösterdi. 2014 yılında 
Türkiye’de yerli şirketlerin patent başvuru 
sayısı genel toplamda 4 bin 665 adet olarak 
gerçekleşti. 2013 yılında ise bu rakam 3 bin 

T 930 adet olmuştu. Türkiye’deki yabancı 
şirketlerin ise patent başvuru sayısında ise 
bir önceki yıla oranla büyük bir değişiklik 
olmadığı dikkat çekerken, 2014 yılında  
7 bin 470 adet olarak gerçekleşen patent 
başvuru sayısı 2013 yılında 7 bin 526 adet 
rakamına ulaşmıştı. Destek Patent Yönetim 
Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, 

daha fazla patentli ürün üreterek dünya 
pazarlarına açılması gerektiğine dikkat 
çekerek, “Türkiye”nin 2023 hedeflerine 
ulaşması için gerçekleştirilebilir hedefler 
koyması ve belirli sektörlerdeki şirketleri 
doğrudan teşvik etmesi gerekiyor. 2023 
yılına önümüzde 8 yıl var, çok fazla zama-
nımız kalmadı” dedi. 
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D ünya Bankası Grubu üyesi IFC (Ulus-
lararası Finans Kurumu), Acwa 

Power International şirketine Kırıkkale’de 
kuracağı santral için 170 milyon dolar 
tutarında bir sendikasyon kredisi sağlı-
yor. Sendikasyon kredisinin 125 milyon 
dolarlık bir tutarı IFC tarafından, 45 mil-
yon dolarlık bölümü ise Kore Kalkınma 
Bankası tarafından temin edilecek. 950 
milyon megawatt kapasiteli kombine 
çevrimli doğalgaz güç santrali projesinin 
toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar dolar 
olarak gerçekleşecek. Santralin Ankara 
büyüklüğünde bir şehrin enerji ihtiyacının 

Sürdürülebilir Enerjiye Uluslararası Yatırım
yarısını karşılayacak bir kapasitede enerji 
üretmesi hedefleniyor. 
Acwa Power International Başkan ve 
CEO’su Paddy Padmanathan: “Kırıkka-
le’deki santral projesi Türkiye’deki ilk 
enerji yatırımımız olacak ve yüksek bir 
kapasitede elektrik üretecek. Bu yatırımın 
gelişen ve büyüyen Türkiye ekonomisinde 
oluşturmayı hedeflediğimiz geniş enerji 
yatırım portföyümüz için sağlam bir 
zemin teşkil edeceğine inanıyoruz.” dedi. 
Projeye sağlanan destek, aynı zamanda 
çok sayıda uluslararası banka ve yatırım 
kuruluşunun bir araya gelmesi açısından 

da önem taşıyor. IFC’nin sağladığı kredi 
dışında, EBRD (Avrua İmar ve Kalkınma 
Bankası) projeye 250 milyon dolar tuta-
rında bir sendikasyon kredisi ile destek 
oluyor. IFC Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey 
Asya Bölgesi Altyapı Yatırımları Başkanı 
Wiebke Schloemer: “IFC, Türkiye’nin her 
geçen gün büyüyen enerji ihtiyacını kar-
şılamaya yönelik sürdürülebilir çözüm-
leri desteklemeye devam ediyor. Bu gibi 
projeler, enerji sektöründe uluslararası 
kalkınma ve finans kuruluşları arasındaki 
işbirliğine olumlu bir örnek olmaları açı-
sından önem taşıyor” dedi.

I MI Hydronic Engineering Tür-
kiye, 05-07 Kasım 2014 tarihleri 

arasında İsveç’in Ljung şehrinde bulu-
nan fabrikasına teknik gezi düzenledi. 

IMI Hydronic Engineering İsveç Fabrika Teknik Gezisi Düzenlendi
Tam gün süren fabrika teknik gezi-
sinde katılımcılar, hem sektördeki en 
büyük debilere sahip Basınçtan Bağım-
sız Kombine Balans ve Kontrol Vanası 
TA-COMPACT-P, çok geniş ayar aralık-
larına sahip Fark Basınç Kontrol Vanası 
STAP, yüksek hassasiyetli Balans Vanası 
STAD/STAF ve Ayarlanabilir Kvs değe-
rine sahip Balans ve Kontrol Vanası TA 
FUSION-C üretim hatlarını gezdiler. 
Diğer yandan da IMI’ın tüm dünyadaki 

eğitim faaliyetlerinin çatı organizasyonu 
olan Hydronic College üyesi, deneyimli 
mühendis Anders ENGELBREKTSSON 
tarafından verilen eğitimde Dinamik Sis-
tem Çözümü ve Kontrol Vana Otoritesi 
hakkında teknik eğitim aldılar. Organi-
zasyonun ertesi gününde de Göteborg 
şehir turu ve Volvo Müzesi gezisi yapıldı. 
Katılımcılara IMI Hydronic Engineering 
Türkiye Satış Direktörü Oktay Akyol ve 
Satış Müdürü Bilal Aslan da eşlik etti.

Y aptıkları Ar-Ge çalışmalarının netice-
sinde Pakfoam markasıyla köpürtül-

müş PVC ürettiklerini ve ahşaba alternatif 
oluşturduklarını kaydeden Pakpen Kalite ve 
Ar-Ge Müdürü Serhat Çiftçi, “Bu ürün, bir-
çok sektörde kullanılan ahşap ve MDF’nin 
yerini alabilme konusunda potansiyeli çok 
yüksek bir ürün. Bu potansiyeli değerlen-
dirmek için farklı sektörlerden üreticiler ile 
temasa geçtik ve neler yapabileceğimizi 
araştırıyoruz” dedi. Ar-Ge çalışmalarında 
kaliteli ve çevre dostu ürünlere odaklan-
dıklarını belirten Pakpen Kalite ve Ar-Ge 
Müdürü Serhat Çiftçi, özellikle son iki yıldır 
çevreci ürünler geliştirme noktasında, sek-
törde öncü bir rol üstlendiklerini kaydetti. 
Çiftçi, son olarak yaptıkları Ar-Ge çalış-
malarının neticesinde Pakfoam markasıyla 
köpürtülmüş PVC ürettiklerini ve ahşaba 

alternatif oluşturduklarını söyledi. Ar-Ge 
çalışmaları ile hâlihazırda var olan ürünle-
rinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinde de 
değişiklikler yapabildiklerini ve ürünlerin 
kullanım alanlarını bu sayede çeşitlendi-
rebildiklerini belirten Çiftçi, reklam sektö-
ründe yoğun olarak kullanılan Pakfoam 
markalı köpürtülmüş PVC ürünlerini, farklı 
sektörlerde değerlendirmek için çalışmalar 
yaptıklarını söyledi. Pakfoam’ın, birçok sek-
törde kullanılan ahşap ve MDF’nin yerini 
alabilme konusunda potansiyeli çok yüksek 
bir ürün olduğunun altını çizen Çiftçi, “Biz 
de bu potansiyeli değerlendirmek için farklı 
sektörlerden üreticiler ile temasa geçtik 
ve neler yapabileceğimizi araştırıyoruz” 
dedi. PVC foam plakaların ahşap, kontr-
plak ve MDF gibi, temelde organik bazlı 
ürünlerin kullanıldığı birçok yerde kullanı-

labileceğini vurgulayan Çiftçi: “PVC foam 
plakalar, çok kolay boyanabiliyor ve çok 
kolay kesilip biçimlendirilebiliyor. Ayrıca 
sıcak hava ile kaynak yapılabiliyor ya da 
yapıştırıcı kullanılarak rahatlıkla birleşti-
rilebiliyor. En büyük avantajlarından biri 
de suya dayanıklı olmaları. Ahşap ürünler 
suya maruz kaldıklarında çürür ve laminant 
tabakalarında şişme olur. Foam plakalar ise 
uzun süre su içinde kalsa dahi, herhangi bir 
bozulma göstermez.” dedi. “Foam plakala-
rın bir diğer avantajı ise ahşaba göre daha 
zor alev alan malzemeler olmasıdır” ifa-
desini kullanan Çiftçi, söz konusu üründe 
su ve ses yalıtımının da yine ahşaba oranla 
çok daha iyi olduğunu kaydetti. Çiftçi, “Bu 
ürünler, bina içi döşemelerde, duvarlarda 
ve tavanlarda rahatlıkla kullanılabilir” şek-
linde konuştu. 

PAKPEN, Ahşaba Alternatif Buldu
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B u yıl 4.'sü düzenlenen “ICCI 2014 
Enerji Ödülleri” gecesi, T.C. Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Halil 
Mazıcıoğlu, TBMM Çevre Komisyonu 
Başkanı Erol Kaya, EPDK Başkanı Mustafa 
Yılmaz’ın katılımı ile 15 Aralık 2014 tari-
hinde Ankara JW Marriott Otel’de ger-
çekleşti. Bu yıl 3 kategori başlığı altında 
50 projenin başvurduğu etkinlikte, tüm 
projeler sektörün saygın isimlerinin katı-
lımı ile oluşturulan jüri tarafından değer-
lendirildi. Başvuruda bulunan santraller 
ve projeler, önceden belirlenen ölçülebilir 
kriterlere göre yapılan puanlama sistemi 
ile değerlendirilerek, her kategoride en 
yüksek puanı alan santral ve proje belir-
lendi. 
Sektörel Fuarcılık Yönetim Kurulu Baş-
kanı Süleyman Bulak’ın konuşması ile 
başlayan törende, ICCI Yürütme Kurulu 
Başkanı Dr. Selahattin Çimen, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü’nden 
Prof. Dr. Beril Tuğrul, EPDK Başkanı  
Mustafa Yılmaz, TBMM Çevre Komis-
yonu Başkanı Erol Kaya ve TBMM Enerji 
Komisyonu Başkanı Halil Mazıcıoğlu da 
birer konuşma yaptılar. 
Yenilenebilir Enerji Santralleri, Rüzgar 
dalında büyük ödül, Rotor Elektrik Üretim 
A.Ş.’nin “Zorlu Gökçedağ Rüzgar Enerji 
Santrali” projesinin oldu. Bu dalda Jüri 
Özel Ödülü ise Northel Enerji San. Tic. 

A.Ş.’nin  “Ser Metal Lisanssız Rüzgar 
Enerji Santrali” projesine verildi. Yeni-
lenebilir Enerji Santralleri, Hidroelektrik 
dalında büyük ödül, IC İçtaş Enerji Üre-
tim ve Tic. A.Ş.’nin “Niksar Hidroelek-
trik Enerji Santrali” projesine gitti. Yine 
aynı kategoride Jeotermal dalında büyük 
ödül, Zorlu Doğal Elektrik Üretim A.Ş’nin 
“Kızıldere Jeotermal Enerji Santrali”nin 
oldu. Biyokütle ve Atık dalında büyük 
ödüle, Ak Gıda San. ve Tic. A.Ş., “Ak 
Gıda Anaerobik Arıtma Tesisi” projesine 
layık görüldü. Güneş dalında büyük ödü-
lün sahibi, “Mercan Mermer Fabrikası” 
ile SEİSO Enerji Sistemleri Müh. San. ve 
Tic. A.Ş. oldu. Termik Enerji Santralleri 
kategorisi, Doğalgaz dalında büyük 
ödül, RWE & Turcas Güney Elektrik Üre-
tim A.Ş.’nin “Denizli Doğalgaz Kombine 
Çevrim Elektrik Santrali”ne verildi. Kömür 
dalında İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ula-
şım San. A.Ş.’nin “Değirmencik Termik 
Santrali” büyük ödüle layık görüldü. Atık 
Isı dalında ise büyük ödül Nuh Çimento 
Sanayi A.Ş.’nin “Atık Isıdan Elektrik Üre-
tim Tesisi/Hereke” projesinin oldu. Jüri 
özel ödülü ise SEAŞ’ın TSADE (Termik 
Santral Atık Isılarının Değerlendirilmesi)  
projesine gitti.
Verimlilik kategorisinde jüri özel ödü-
lüne Arsan Dokuma Boya San. Tic. 
A.Ş.’nin “Kahramanmaraş Fabrikası” 
layık görüldü. 

ICCI 2014 Enerji Ödülleri Sahiplerini Buldu

M akine Mühendisi M. Halûk Sevel 
tarafından hazırlanan ‘Psikro-

metri I Tarihçe, Teori ve Uygulama’ adlı 
kitap, İmeksan Akademi Yayınları’ndan 
çıktı. Kitapta; Psikrometri, Kuru ve 
Nemli Havanın Termodinamik Özellik-
leri, Psikrometrik Özellikler ve Terim-
ler, Psikrometrik Diyagramlar, Temel  
Psikrometrik Prosesler ve Klima Uygula-
malarının Psikrometrik Olarak İncelen-
mesi konu başlıkları ayrıntılı bir şekilde 
anlatılıyor. Kitabı temin etmek ve ayrın-
tılı bilgi için: www.imeksan.com

‘Psikrometri I 
Tarihçe, Teori ve 
Uygulama’ Kitabı 
İmeksan Akademi 
Yayınları’ndan Çıktı

Bosch Termoteknik Türkiye Yeni Binasına Taşındı

B osch Termoteknik Türkiye, İstanbul 
Koşuyolu’nda bulunan merkez ofi-

sini Küçükyalı’ya taşıdı. Dizaynı, çalışma 
alanlarının ferahlığı ve depreme dayanıklı 
teknolojik altyapısıyla dikkat çeken ofis, 
kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak 
ve bunun sürekliliğini sağlamak ama-
cıyla oluşturulan 5S kuralına göre tasar-
landı. Bosch Termoteknik Türkiye’nin 
yeni ofisinde ürünlerin tanıtıldığı dijital 
showroom da yer alıyor. Bosch Termo-
teknik Türkiye’nin yeni merkez ofisi, 
yeşil enerjiye uygun olarak tasarlandı. 

Isı yalıtımında doğa dostu malzemelerin 
kullanıldığı ofiste enerji, yeşil enerji veren 
tedarikçilerden sağlanıyor. Ergonomik 
tasarımıyla da dikkat çeken ofisin farklı 

ihtiyaçlara yanıt veren 2 adet uygulamalı, 
1 adet teorik eğitim salonu ve 250 kişi 
kapasiteli oditoryumu bulunuyor. Yeni 
merkez ofis, renkli dinlenme alanları ve 
tüm otomasyon sisteminin dijital ekran-
lardan kontrol edildiği gelişmiş teknolojik 
altyapısıyla da dikkat çekiyor.
Bosch Termoteknik Türkiye’nin yeni ile-
tişim bilgileri şöyle:
Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi,  
No: 20 Küçükyalı Ofis Park A Blok 
Maltepe / İstanbul
Tel: 0216 432 08 00
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liNear İstanbul Tanıtım Semineri Düzenlendi

CLIMAMED, 2015’te Fransa’da Düzenlenecek

lman menşeli liNear, İstanbul tanıtım 
seminerini, 3 Aralık 2014 tarihinde 

Sürmeli Hotel & Resorts’ta düzenledi. Semi-
nerde liNear Satış Müdürü Nadir Sarkuş, 
Fraenkische Turkey firmasından Aysin Eke, 
Haluk Derya Mühendislik firmasından Caner 
Silah, liNear Export Bölümü Şefi Wilhelm 
Zirbes konuşmacı olarak yer aldı. Seminerin 
açılış konuşmasını yapan Nadir Sarkuş liNear 
ve Grafcad firmaları hakkında katılımcıları 
bilgilendirdi. Sarkuş, “liNear, 1991 yılından 
bu yana TGA branşında ve mekanik tesi-
satın tüm disiplinlerinde geliştirdiği CAD 
bazlı yazılımlar ve hizmetleriyle Avrupa’da 
piyasayı belirleyici konumda uluslararası bir 
firmadır. Endüstri ortakları için liNear, pazar-
lama işbirliği çerçevesinde, kullanıcıların CAD 
ve ürün verilerinin teminini üstlenmektedir. 
liNear olarak 14.500 son kullanıcı firmaya, 
25.000 tek kullanıcıya sahibiz. Müşteri pro-
filimizi; tesis tasarımcıları ve işletmecileri, 
üreticiler oluşturuyor. 59 tane endüstri part-
nerimiz var. 2 boyutlu çizim programları, 3 
boyutlu tasarım, mimari ve bina yönetim 
konularında faaliyet gösteriyoruz. BIM esaslı 
çözümler sunuyoruz. Bina analizi, planlama, 
hesaplama, tasarım ve yeniden çaplandırma 

Climamed Kongresi, Fransa-AICVF’nin 
ev sahipliğinde Juan Les Pins’de yapı-

lacak. 29-30 Eylül 2014 tarihlerinde Clima-
med’15 Yönetim Kurulu bir toplantı yaparak 
Climamed’15‘in ana çerçevesi ve konula-
rını belirledi. Toplantıya, İspanya’yı temsi-
len Julio Cano, İtalya’yı temsilen Francesca 
d’Ambrosio, Türkiye’yi temsilen Cafer Ünlü, 
Portekiz’i temsilen J. Cano ve ev sahibi ülke 
Fransa’yı temsilen Bertnard Montmoreau, 
Francis Allard ve Jacques Benoist katıldı. 
10-11 Eylül 2015 tarihinde Fransa’nın Jan 
les Pins şehrinde yapılacak kongrenin ana 
konuları şunlar olacak:
1)  Binalarda enerji tasarrufuna 

yönelik pasif ve aktif çözümler, 
ZEB (Bina kabuğu, HVAC sistemi, 
kontrol sistemi, kontrol stratejileri, 
yenilenebilir enerji entegrasyonu)

2)  IEQ Enerji Verimliliği
3)  Devreye alma (Commisioning), Bina 

yönetimi ve bakımı, Enerji  

A

8.

yapabiliyoruz. GrafCAD ise 1994 yılında 
kuruldu. 2002 yılında Çorlu, 2009 yılında 
da Ankara ofisleri faaliyete geçti. BIM Yöne-
timi, disiplinler arası koordinasyon, süreç 
yönetimi, içerik üretimi, yazılım özelleştirme, 
eğitim, destek ve danışmanlık hizmetleri ile, 
Türkiye inşaat endüstrisinin bu yapısal dönü-
şümüne katkı sunuyor” dedi. Katılımcılara 
liNear yazılımları ile yapılmış birkaç örnek 
proje gösteren Sarkuş; ısı kaybı-kazancı 
hesaplamaları, döşemeden ısıtma-radyatör 
boyutlandırmaları ve çizime aktarım, ısıtma 
hatları çizimi ve hesaplamaları, kolon şeması, 
detaylı hesap dökümleri-malzeme ve metraj 
listeleri hakkında detaylı teknik sunum yaptı. 
Sarkuş’un ardından Fraenkische Türkiye’den 
Aysin Eke, orijinal döşemeden ısıtma projesi 
hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Sarkuş’un 
liNear ile sıhhi tesisat çizim, temiz su, atık su 
hesaplamaları ve sıhhı tesisat kolon şeması 
hakkındaki sunumunun ardından Haluk 
Derya Mühendislik firmasından Caner Silah, 
kullanıcı firma orijinal sıhhi tesisat projesi 
sunumu yaptı. Silah’ın ardından Nadir Sar-
kuş, liNear ile 2B ve 3B tasarımı ve 2B’den 
3B’ye yükseltme, hava kanalları hesapla-
maları, basınç kaybı, gürültü, pürüzlülük, 

Performans Sözleşmesi
4)  Binalarda enerji verimliliği ve 

iyileştirme çalışmaları (tarihi binalar 
dahil)

5)  Modelleme, araçlar ve simülasyon
6)  Bina yapısı ve güçlendirmesi ile ilgili 

finansal ve ekonomik görüşmeler.
 Kongre kapsamı içerisinde; panel ve 

workshoplar da yer alacak. 
 Bildiri gönderimleri ile ilgili tarihler ise 

şöyle: Özetler için son tarih: 16 Ocak 
2015, Özetler için son izin tarihi:  
13 Şubat 2015, Tam bildiri tesliminin 
son tarihi: 15 Haziran 2015.

malzeme ve metraj listeleri, 3 boyutlu sanayi 
tesisleri tasarım ve borulama programı, 
geniş detaylı üretici kütüphaneleri, milimet-
rik hassas tasarım, kapsamlı çıktılar, Revit 
için liNear Hesaplama modülleri (ısı kaybı-ısı 
kazancı hesaplamaları, ısıtma hattı-soğutma 
hattı hesaplamaları, sıhhi tesisat temiz su 
hattı hesaplamaları) hakkında detaylı teknik 
bir sunum gerçekleştirdi. Wilhelm Zirbes 
ise Revit projeleri için liNear’ın hesaplama 
modülleri olan ısı kaybı hesaplama, ısıtma 
hatları hesaplama, sıhhi tesisat temiz su 
hesaplama modülleri hakkında bilgi verdi. 
Zirbes ayrıca liNear’ın verileri çizimden ala-
rak ihale ve teklif dosyası hazırlanması için 
kullanılan Quote 15 Modülü hakkında katı-
lımcıları bilgilendirdi. Seminer, düzenlenen 
akşam yemeği ile son buldu. 

Sosyal İnovasyon 
Forumu Düzenlendi

itachi tarafından bu yıl Türkiye’de 
ikinci kez düzenlenen Sosyal İnovas-

yon Forumu, ekonominin önemli oyuncu-
larının katılımıyla 3 Aralık 2014 tarihinde 
Four Seasons Bosphorus’ta gerçekleşti. 
Frost & Sullivan ve Hitachi Europe işbirliği 
ile düzenlenen Sosyal İnovasyon Forumu; 
Avrupa, Asya ve Afrika’nın bölgesel bir-
leşme noktası olan İstanbul’da global 
ve yerel şirketleri, hükümet temsilcilerini 
ve yerel idareleri, Türkiye’ye yönelik fikir 
önderi olmak ve teknoloji trendlerini tar-
tışmak için bir araya getirdi. Forumda; 
‘Sosyal İnovasyon’, ‘Nesnelerin İnterneti 
(IoT), Akıllı Üretim’, ‘Büyük Veri, Akıllı 
Şehirler, M2M’, ‘Kentsel Ulaşım’ ve ‘Tüm-
leşik Sağlık’ konuları tartışıldı. Forumda 
ayrıca Hitachi Europe’un Frost&Sullivan 
işbirliği ile yaptığı “Geleceği Etkileyen Yeni 
Mega Trendler” araştırmasının sonuçları 
da paylaşıldı.

H
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The future of energy: 
Effi ciency & Renewables.
Artan enerji verimliliği için hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir çözümler 
sunan ve iklim koruma hedeflerine yönelik önemli bir katkıda bulunan 
yeni teknolojileri keşfedin. ISH, yenilikçi ve enerji tasarruflu bina sistemi 
teknolojileri alanında dünyanın önde gelen fuarıdır.

www.ish.messefrankfurt.com
info@turkey.messefrankfurt.com 
Tel. 0212 296 26 26
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oyota Plaza 
Nataş ısıtma 

ve soğutma çözüm-
lerinde Bosch Ter-
moteknik ürünleri 
kullanıldı. İstanbul 
Kozyatağı’nda bu-
lunan Toyota Plaza 
Nataş’ta, LG Multi 
V III VRF sistemi ter-
cih edildi. 16 kattan 
oluşan ve her katı birbirinden bağımsız olarak projelendi-
rilen binada dış üniteler binanın çatısında yer alıyor. Dış 
ünitelerin bulunduğu bölümün üç tarafı ve tavanı kapalı 
olduğundan gerekli hava sirkülasyonunun sağlanabilmesi 
için duvar ve tavanda alanlar açılmış bulunuyor. LG Multi 
V III VRF sistem ile yapılacak ısıtma ve soğutma sistemi için 
16 adet hava soğutmalı heat pump dış ünite ve 160 adet 
gizli tavan tipi iç ünite kullanıldı. Toplam ısıtma ve soğutma 
ihtiyacının LG Multi V III VRF sistem ile çözüldüğü binada 
dış ünite sayısı azaltıldı, böylece hem ihtiyaç duyulan şaft 
alanı hem de montaj alanı büyük ölçüde küçüldü. 20 HP 
dış ünitelerle tasarlanan sistem sayesinde VRF dış üniteler 
için daha az yer ayrıldı ve binaya daha az yük uygulaması 
sağlandı. LG Multi V III Continuous Heating sistem saye-
sinde, ısıtma kayıpları minimuma düşürülerek iç ortamın 
konfor şartlarının maksimum seviyede olması sağlandı. LG 
VRF sistemlerinde kullanılan scroll inverter kompresörler, 
inverter kondenser fan motorları, aşırı soğutma devresi ve 
yüksek basınçlı yağ geri dönüşü sistemleri ile toplam verim 
artırıldı. Uzun borulama mesafeleri ve iç-dış ünite kot fark-
ları sayesinde optimum sistem çözümü sağlandı.

BOSCH TERMOTEKNİK

T

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

Toyota Plaza Nataş

stanbul’un merkezinde yer alan Avrupa Konutları 
Tem 2 projesinin havalandırma ihtiyacını AFS Boru 

Sanayi A.Ş. temin etti. Avrupa Konutları Tem 2 otoparkla-
rının yangın duman tahliyesi ve günlük havalandırmasının 
jetfanlı otopark havalandırma sistemleri ile sağlandığını 
belirten AFS Genel Müdür Yardımcısı Bahadırhan Tari, 
“Jetfanlı otopark havalandırma sistemi ile olası bir yan-
gın anında oluşacak dumanı tahliye ederek, can ve mal 
güvenliğini artırıyoruz. Otoparkın günlük havalandırma 
ihtiyacını da aynı sistemle sağlıyor, araç egzozlarından 
yayılan zehirli gazların insan sağlığına zarar verebilecek 
seviyelere çıkmasına asla izin vermiyoruz” dedi. Yüksek 
yapılarda yangından kaçış ve bina tahliye koridorlarının 
havalandırma sistemleri ile basınçlandırılması gerektiği-
ni vurgulayan Tari, “Bu hacimlerin dumanın giremediği, 
güvenli kaçış yolları haline getirilmesi gerekiyor. Bununla 
birlikte tüm kapalı mekânların havalandırılarak, günlük 
yaşam için gerekli olan oksijenin sağlanması ve karbon-
dioksit miktarının belirli seviyenin altında tutulması sağ-
lıklı bir yaşam için şarttır” şeklinde konuştu. Tari, taze 
hava sağlayan cihazların mutlaka ısı geri kazanımlı ol-
ması gerektiğinin de altını çizdi. Artaş tarafından 17 bin 
metrekare üzerinde inşası gerçekleştirilen Tem 2 Avrupa 
Konutları projesinde; 3 blokta toplam 414 daire ve 34 
ticari birim yer alıyor. Projenin sosyal olanaklarını açık ve 
kapalı otopark, açık ve kapalı yüzme havuzları, basketbol 
ve voleybol sahaları, süs havuzu, güneşlenme terası ve 
gölet oluşturuyor.

nnovia Ispartakule’nin 
havalandırma sistem-

lerinde AFS’nin Türkiye dis-
tribütörlüğünü yaptığı İspan-
yol Solar&Palau firmasının 
fanları kullanıldı. 82 bin 832 
m² toplam inşaat alanına 
sahip Innovia Ispartakule’de 
135 adet alışveriş ünitesin-
den oluşan meydan-sokak 
konsepti, 2 adet 29 katlı re-
zidans bloğu ile toplam 340 daire yer alıyor. Alışveriş 
üniteleri ile rezidansların kullanabileceği 3 katlı otopark 
alanı mevcut. Projede fitness merkezi, açık havuz, bas-
ketbol sahası, çocuk kulübü, açık hava kafeteryaları ve 
restoranlar gibi sosyal imkânlar da sunuluyor.

İ

I

AFS

Avrupa 
Konutları 
TEM 2

Innovia Ispartakule
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a ğ ı t h a n e /
İ s t a n b u l ’ d a 

bulunan İSKİ Genel 
Müdürlüğü yerleşke-
sinde, ETNA yangın 
pompaları kullanıldı. 
Proje kapsamında 2 
adet NFPA20 nor-
muna haiz 130 m3/h 
- 110 mSS ve 84 
m3/h - 85 mSS anma 
değerlerine sahip 1 elektrik, 1 dizel tahrikli yangın pom-
paları (jokey pompalı) tesis edildi. NFPA20 normuna haiz 
ETNA YN 80/300 1-75/D85/10-9 ve ETN - Y N 65/255 - 1 
- 45 / D65 / 10-7 tip yangın pompalarında; pompa göv-
desi döküm (GG25), pompa fanı (çark) bronz malzeme-
den üretilmiş olup, sızdırmazlık 5 sıra yumuşak salmastra 
ile sağlanmıştır. Yangın pompasında tesis edilen uçtan 
emişli norm tipi pompalar (EA serisi), % 150 kapasitede 
anma basıncının % 65’inin altına düşmeyecek karakteristik 
(hidrolik) eğriye sahiptir. Yangın pompalarında ETNA KO 
10 serisi birer adet jokey pompa tesis edilmiştir ve jokey 
pompada sızdırmazlık mekanik keçe ile sağlanmaktadır.

K

ETNA

İSKİ Genel Müdürlük Binası

DOĞU İKLİMLENDİRME

oğu İklimlendirme’nin Akdeniz Bölgesi’ndeki son re-
feranslarından biri de Antalya’da yer alan Akra Barut 

Otel oldu. Akdeniz ve Bey Dağları manzarasına sahip Akra 
Barut Otel’de klima santralleri, bu ürünlere ait otomasyon 
birimleri, ayrıca tüm odaların fancoil emiş ve üfleme men-
fezleri, genel mahallerde mimari gereksinimleri karşılaya-
bilen slot difüzörleri Doğu İklimlendirme imzasını taşıyor.

D

Akra Barut Otel

ENKA

NKA İnşaat ve 
Sanayi A.Ş., 

Bağdat’ta inşa edile-
cek 3000 MW kapasi-
teli Bismayah Doğal-
gaz Kombine Çevrim 
Santrali’nin anahtar 
teslim yapımı ve işlet-
meci personelin eğiti-
mi için Iraklı yatırımcı 
firma Mass Global ile bir sözleşme imzaladı. İmza töreni ile 
ilgili toplantı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız 
ve Irak Elektrik Bakanı Qassim Muhammad Al-Fahdawi’nin 
katılımıyla Çırağan Sarayı’nda yapıldı. Enka İnşaat ve Sa-
nayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tara, Mass Group 
Holding ve ENKA İnşaat arasında imzalanan kontrat kap-
samında, ENKA’nın yapımını üstlendiği Bağdat’taki Bisma-
yah Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin, Irak’ın ilk özel 
girişim yatırımı olduğunu söyledi. Tara, her bir fazı 1500 
MW kapasiteye sahip olacak santral, aynı zamanda Irak’ın 
ilk kombine çevrim santrali olacağını belirterek “Teknolo-
jisiyle elektrik verimliliğinin dünya standartlarında olması 
öngörülen santralin temeli 2015’in ilk çeyreğinde atılacak. 
2017’nin Ağustos ayında tamamlanması planlanıyor” dedi.

E

Bismayah Doğalgaz 
Kombine Çevrim Santrali

DANFOSS

ğaoğlu İnşaat A.Ş. tarafından yapımı devam eden, 
Avrupa’nın önde gelen konut projelerinden Maslak 

1453’te, Danfoss AB-QM Basınçtan Bağımsız Balans ve 
Kontrol Vanaları kullanılacak. AB-QM, tek vana ile hem ka-
liteli sıcaklık kontrolü hem de hidronik balanslama özelliği 
sunabilen bir ürün. Danfoss AB-QM Basınçtan Bağımsız 
Kontrol Vanaları; projelendirme, uygulama ve devreye 
alma esnasında kolaylık sağladığı gibi işletme süresince de 
bakım maliyetlerinin azaltılması ve ilave “enerji tasarrufu” 
gibi avantajlar sunmasının yanı sıra yatırım maliyetini de 
üç yılda geri ödüyor.

A

Maslak 1453
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Prestijli Projelerde 
ISK Sektörü

in’in Pekin şehrinde inşa edilecek Sino-Danish 
Center for Education and Research projesinin Beton 

Isısı Kontrolü (BKT) sisteminin planlanması ve şantiyede 
uygulama danışmanlığı FRÄNKISCHE Türkiye tarafından 
gerçekleştirildi. Yüksek enerji verimliliği sağlamak amacıyla 
tasarlanan binada düşük ısı iletim katsayılarıyla planlanan 
bina zarfının yanında, binanın şartlandırılması için temel 
yükleri karşılayan bir Beton Isısı Kontrolü (BKT) sistemi yer 
alıyor. Uç yükler ise kış şartlarında dış cephenin önüne yer-
leştirilen konvektörler ve yaz şartlarında taze hava beslemeli 
havalandırma sistemleri tarafından gerçekleştiriliyor. Boru-
lamanın 30 cm kalınlığındaki donatılı tavan kesitinin orta-
sında planlandığı projede FRÄNKISCHE’nin 20 x 2,0 mm 
ebadında ff-therm multi Difustop PE-Xa boruları kullanılı-
yor. Binada yaklaşık 5.500 m2’lik bir net alanın BKT sistemi 
ile şartlandırılması ve 20 cm aralıkla toplam yaklaşık 27.500 
m borunun uygulanması planlanıyor. Mimari çalışmala-
rı Danimarkalı Lundgaard & Tranberg firması tarafından 
hazırlanan projede Danimarka’nın mimari karakteri Çin’in 
inşaat metotlarıyla birleştiriliyor. 8.000 m2’lik zemin alanına 
sahip binada öğrenciler için sınıflar, büyük bir derslik, bir 
kütüphane, okuma alanları ve ayrıca yemek, sosyalleşme ve 
dinlenme alanları yer alıyor.

Ç

FRÄNKISCHE Türkiye

Sino-Danish Center

ktaş Akyarlar Tatil Köyü İşletmeleri A.Ş., Bodrum’un 
Akyarlar mevkiinde inşa ettiği Sentido Bellazure Ho-

tel projesinin soğutması için Bosch Termoteknik’in distri-
bütörlüğünü yaptığı LG Multi V VRF sistemi kullandı. 1989 
yılında kurulan Aktaş Akyarlar Tatil Köyü İşletmeleri A.Ş. 25 
yıllık tecrübesiyle Club Mavi Apart Otel projesini başarıyla 
sürdürüyor. Yatırımlarına devam eden firma, Bodrum Ev-
leri konseptiyle 114 odalı yeni hotel projesini 2014 yılında 
tamamladı. Otelin başarılı işletmesinden dolayı, Almanya 
menşeli “Sentido oteller zinciri” projeye talip oldu.
Projede soğutma sistemi için 202 HP (566 kW) LG Multi V 
VRF dış ünite, 149 adet iç ünite kullanıldı. Toplam 3.700 m 
bakır borulama yapıldı. İç üniteler ortak alanlarda 4 yöne 
üflemeli kaset tipi, odalarda sadece 19 cm yüksekliğe sahip 
ince gizli tavan tipi olarak uygulandı. LG VRF sistemlerinde 
kullanılan kompresörler, inverter kondenser fan motorları, 
aşırı soğutma devresi ve yüksek basınçlı yağ geri dönüşü sis-
temleri “HIPOR” ile toplam verim artırıldı. Uzun borulama 
mesafeleri ve iç-dış ünite kot farkları sayesinde optimum 
sistem çözümü sağlandı.

A

LG

Bodrum Sentido 
Bellazure Hotel

MITSUBISHI ELECTRIC

ünyada en çok kalite puanı alan otellerden biri olan ve adını Bizans döne-
mindeki Sirkeci Limanı’ndan alan Sirkeci Grup bünyesindeki Neorion Hotel’in 

iklimlendirme sistemi Mitsubishi Electric City Multi VRF Sistemleri’nin Heat Recovery 
(Isı Geri Kazanımlı) Serisi ile dizayn edildi. Neorion Hotel’de kullanılan HyrodanPlus 
iç üniteler ile sıcak su üretimi sırasında atmosfere atık gaz salımı da engelleniyor. 
Tarihi yarımadada yer alması sebebiyle çevreye daha duyarlı olması gerektiği bilin-
ciyle hareket eden Neorion Hotel, bu özelliği ile “bacasız bina” unvanını aldı. Otelin 
yatak katlarında ve genel hacimlerde havalandırma ihtiyacı için 9 adet 1000 m3/h 
hava debisine sahip ısı geri kazanımlı ve DX bataryalı dış hava şartlandırma üniteleri 
kullanılıyor. Otelin yeşil bina konseptini destekleyen bir diğer cihaz ise Mitsubishi 
Electric Klima Sistemleri’nin HyrodanPlus sıcak su üreticileri. Otelin tüm sıcak su 
ihtiyacını karşılayan HyrodanPlus iç üniteler ile sıcak su üretimi sırasında atmosfere 
atık gaz salımı engelleniyor.

D

Neorion Hotel
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teskonsodex.com

08-11 Nisan 2015
MMO Tepekule Fuar ve Kongre Merkezi, 
İzmir ■ Türkiye

Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, 
Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, 
Jeotermal ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı

Kongre Ana Tema: Sağlık İçin Isıl Konfor ve 
İç Hava Kalitesi

Hannover-Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Tel : 0212 290 33 33
Faks : 0212 290 33 32
E-mail : info@sodex.com.tr

Tel : 0232 462 33 33 / 152 - 121
Web : teskon.mmo.org.tr
E-mail : teskon@mmo.org.tr

Teskon Sodex & XII. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi

ÜyesiÜyesi

2 0 1 5

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

https://teskonsodex.com/
mailto:info@sodex.com.tr
https://teskon.mmo.org.tr/
mailto:teskon@mmo.org.tr


Söyleşi
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“ İyi”den “mükemmel”e
	giden	yolda…

Vural Eroğlu… Systemair HSK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı… İTÜ Makine Fakültesi’nin 1974 

mezunlarından, yani “kırk yıllık mühendis”…

Başarmak, başarıyı sürdürülebilir kılmak için “biz olabilmek”, sorunların çözümlerine “biz olarak bakabilmek” 

gerektiğine inanan Eroğlu, Türkiye iklimlendirme sektörünün gelişimi için mesleki örgütlülüğü “olmazsa 

olmaz” koşul olarak görmüş. Bir dönem başkanlığını da yaptığı İSKİD’in kuruluşundan itibaren aktif üyeleri 

içinde yer almış. Halen zamanının yaklaşık % 30’unu sivil toplum kuruluşlarına ayırıyor…

Vural Eroğlu, Türkiye iklimlendirme sektörünün gelişim sürecinin önemli dönemlerini, bizzat sektörün içinde 

dinamik bir oyuncu olarak yaşamış. Sektörün oldukça yoğun gündemi içinde küçük bir mola vererek Vural Bey 

ile iklimlendirme sektörümüzün eksiğini, fazlasını, olanlarını, olması gerekenlerini konuşalım istedik. Kırk yılın 

tecrübesinden yararlanmak isteyen okurlarımıza keyifli okumalar diliyoruz…



Söyleşi
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kalitesini, verimliliğini, gücünü olumsuz 
yönde etkilediğini gördü. 
Daha sonra yabancı, güçlü örgütleri 
izlemeye başladık. Eurovent ile ilişki 
kurmaya başladık. Neler yaptıklarını 
çok yakın takibe aldık. Üretimde liberal 
ekonominin etkisiyle CNC makineler 
çoğalmaya başladı. Biz Avrupa’nın üre-
tim üssü olma hedefiyle yola çıkmıştık. 
Gerçekten 2000’li yıllara geldiğimizde, 
15 yıl sonra Türkiye’de önemli bir üre-
tim metodolojisi elde ettik, ihracat atağı 
başladı. İklimlendirme sektörümüzün 
ürünlerini, dışarıya satabilir hale getir-
dik. Geriye dönüp baktığımızda gel-
diğimiz nokta, hiç de küçümsenecek 
gibi değil. İklimlendirme sektörünün 
örgütlü yapısı, bizim dünya kalitesini 
yakalamamıza çok yardımcı oldu. Ba-
sınçlı kaplarla mukayese edecek olur-
sak, basınçlı kapların hâlâ ithal baskısı 
altında kaldığını görüyoruz. ama klima 
santralinde Türkiye, dünyanın en büyü-
ğü Almanya ile başa baş gidiyor. Sadece 
klima santrali değil, havalandırmanın 
diğer ürünlerinin de gelişme hızı olduk-
ça etkileyici. İyi gidiyoruz, iyiye doğru 
gidiyoruz. Bundan sonra nasıl ilerleye-
ceğimiz de çok önemli...

Bölünerek çoğalmak yerine 
güçlenmeye götüren birleşmeler 
yeğlenmeli

Türkiye artık 80’lerin 90’ların Türkiye’si 

Hiç de küçümsenecek bir başarı 
değil… İyi durumdayız

İklimlendirme sektörü olarak duru-
mumuzu tek sözcükle özetlemem 
gerekirse; evet, iyiyiz. Türkiye iklim-

lendirme sektörünün atağının 80’ler-
de, liberal ekonominin atağına paralel 
olarak başladığını söyleyebiliriz. 90’lı 
yıllara iklimlendirme sektörümüzün 
“aydınlanma dönemi” diyorum. Zira 
90’lar, sektörü geliştirecek mesleki ör-
gütlenmenin hız kazandığı yıllar oldu. 
TTMD, İSKİD, DOSİDER, İZO-
DER, ardından POMSAD, ISKAV 
kuruldu. İSKİD’te Mustafa Baygan’ın 
başkan, benim genel sekreter olduğum 
yönetim kurulumuzun aldığı ilk karar, 
sektör envanteri ve makine envante-
ri çıkarılmasıydı. Zor bir işti. Sektör 
envanterini iki yıl içinde çıkarabildik. 
Sektör makine envanterini çıkardığı-
mızda biz de şaşırdık; makineleşme çok 
zayıftı, çoğu şey elle yapılıyordu. Çoğu 
tesiste iklimlendirme ekipmanları adına 
hemen her şey üretiliyordu. Ar-Ge’si 
olmayan, yaptığı iş kalitesini bir daha 
tekrarlayamayan, verimliliği düşük bir 
üretim altyapısı ile mücadele ettik. Güç-
lü bir ithalat baskısı vardı. O yıllarda rol 
modelimiz Alarko ve Teba idi. Fabri-
kalarında hemen her şeyi yapıyorlardı. 
Biz de öyle gördük, her şeyi yapmaya 
çalıştık ama bir gün geldi rahmetli Üze-

yir Garih, “Beyler” dedi, “Ürün grupla-
rınızdan pek çok şeyi atın, sadeleştirin, 
odaklanın” dedi, çok haklıydı. Biz de fir-
ma olarak görüşlerimizle paralellik gös-
teren bu tespite kulak verdik, attık, bir 
tek klima santralini bıraktık. O dönem 
bu ürün grubu da % 60-70 oranında 
ithal baskısı altındaydı. Klima santrali 
karakter olarak nakliye dezavantajı taşı-
yan bir üründür. İthal girdilerle rekabet 
fırsatını klima santralinde gördük. Tam 
da bugünleri öngörebildik diyemem 
ama zaman, karar vermemizdeki çıkış 
noktalarımızın doğru olduğunu göster-
di. Sektörümüz, bir firmanın çok fazla 
çeşit ürün üretmesinin, o firmanın ürün 
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bir kilometre taşı olduğunu belirtmek  
istiyorum.

Mühendisliği multi-disiplin olarak 
ele almalıyız

Üretim dediğiniz zaman, artık sade-
ce makine mühendisliğinden ibaret 
bir alan değil, bilgisayar mühendisliği, 
elektronik mühendisliği, endüstri mü-
hendisliği önemli rol oynuyor. Bunlar, 
bütünleşik, multi-disipliner bir yapıda 
örgütlenmiş olmalı. 
Fabrikalarda üretimin başına genellikle 
makine mühendislerini koyuyoruz. Ma-
kine mühendisleri, üretim mühendisleri 
değildir, doğayı (ısı, enerji) matematikle 
ifade eden mühendislerdir. Onlar, tek-
nolojik mühendislerdir, ürün tasarlayan, 
termodinamik dengeleri sağlayan mü-
hendislerdir. Üretim ise başka bir disip-
lin. Üretim, üretim mühendislerinin yö-
netiminde olursa, maliyetleri yönetmek, 
aşağıya çekmek mümkün olacaktır. İk-
limlendirme ürünlerinin üretim erkini, 
makine mühendisliğinden ibaret gör-
memek gerekir. Tabii bunu yapabilmek 
için firmaların belli bir sanayi kültürüne 
sahip olması gerekiyor. 

Artık “iyi” yetmez, hedefimiz 
“mükemmele” doğru kaymalı

Türkiye’nin yapması gereken şey “iyi” 
ile yetinmemek, “iyi”yi “mükemmel”e 

değil. Bu kadar çok sayıdaki küçük iş-
letmenin mücadele edebilmesi için tek-
noloji olarak finansal olarak, yönetim, 
işletme olarak kendilerini çok iyi nok-
talara çekebilmeleri gerekir. Kırılganlığı 
yüksek işletmelerin insan kaynaklarına, 
Ar-Ge’ye, bilgiye yatırım yapabilme ka-
biliyetleri düşüktür. Çalışan yetenekli 
personellerini bünyelerinde koruyabil-
meleri güç olabilmektedir. Y kuşağının 
tatminini, şirket bağlılığını sağlamak 
zaten çok güç. Bu durum, firmaların fir-
malara bölünmesi sonucunu doğuruyor. 
Bölünerek zayıflıyoruz. Oysa firmaların 
bölünerek çoğalmaları değil, bütünleşe-
rek daha güçlü hale gelmeleri lazım. 

Dünya iklimlendirme sektörü 
havalandırmayı keşfediyor

İç hava kalitesinin önemini göz ardı 
etmemeliyiz. Kentleşmenin hız kazan-
ması, binaların ısı kayıp-kaçaklarını 
önlemek adına yalıtılarak sızdırmazlı-
ğının artması, iç hava kalitesini oldukça 
önemli bir noktaya çıkardı. Oksijensiz-
lik ve insanların karbondioksit üretimi, 
binalarda iç hava kalitesini ve buna 
bağlı olarak da sağlığı tehdit eder hale 
getirdi. Artık VRF’ciler de, soğutma 
grubu yapanlar da havalandırma ko-
nusunda yatırımlar yapıyor, kendileri-
ni geliştiriyor, firmalar satın alıyor. Bir 
binanın soğutma ve ısıtma yüklerini 

gayet güzel hesaplıyoruz, çok güzel ci-
hazlarla donatıyoruz. İç hava kalitesini 
sağlayacak havalandırma; konutlarda 
hiç yapılmıyor, hastanelerde biraz ya-
pılıyor. AVM, iş merkezleri, havalimanı 
gibi yerlerde kaliteye daha fazla önem 
veriliyor. Dünya, iç hava kalitesizliğinin 
tehdidini gördü. Türkiye bir an önce 
buna yönelmeli. Konut, okul, yatakha-
ne gibi toplu yaşam alanlarının iç hava 
kalitesi kesinlikle dikkate alınmalı. Tür-
kiye iklimlendirme mühendisliğinin, 
iç hava kalitesi konusunda ülkemize 
çok önemli katkılarının olması gerek-
tiğini düşünüyorum ve Nisan ayında 
yapılacak Teskon kongresinin önemli 
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kapasite sorunu. Avrupa’da Almanya 
klima santrali yaparken İtalya soğutma 
gruplarına ağırlık verdi, o alanda iler-
ledi. Bunun için soğutma gruplarında 
bir İtalyan baskısı oluştu. Türkiye’deki 
üreticilerin belli bir noktaya gelebilme-
leri için komponent fiyatlarını belli bir 
noktaya getirebilmeleri lazım. Bu da 
çok kolay değil. Ölçek ekonomisi ya-
parak dünya pazarlarına arz tahminleri 
yapamıyoruz. Çünkü güçlü bir marka-
mız yok. Ama yeni nesil ünitelerde; ısı 
pompalı ünitelerde, soğuk odalarda, 
plastik kalıpların soğutulmasında ve en-
düstriyel alanlarda kullanılan soğutma 
makinalarında şansımızı daha fazla gö-
rüyorum. Bu konuda oldukça ciddi çalı-
şan, geleneksel firmalarımız var. Ancak 
konfor klimasına girebilmeleri sanırım 
daha güç. VRF gibi, soğutma grupları 
gibi üretim yatırımları ancak bir know-
how ile yapılabilir. Ama endüstriyel so-
ğutma-klimada şansımızın daha yüksek 
olduğunu düşünüyorum. Kanımca bu 
alanda dünyaya kabul ettirebileceğimiz 
bir uzmanlık tesis edebiliriz. 

Fiyat baskısıyla hareket etmenin 
kısır döngüsünden çıkmalıyız

Ne yazık ki fiyat baskısıyla hareket edi-
yoruz. Teknik bir ürün satılırken fiyat, 
dördüncü kademede gelmeli. Önce kali-
te ve müşteri tatmini, ömür boyu işletim, 
verimlilik, çevre faktörleri fiyattan önce 
gelmeli. Ama biz fiyatı ilk sıraya aldığı-
mız zaman ürünlerimiz, hizmetlerimiz 
geriye doğru gidiyor. Fiyat baskısı, bu-
gün için de, ama özellikle sektörümüzün 
geleceği için en büyük tehlike. Sadece 
fiyata odaklı pazarda, bırakın gelişmeyi, 
varlığınızı koruyabilmeniz güçtür.
Eğer iyi bir Ar-Ge yapılmış, işletim ve 
süreç planları yapılmış, ölçek ekono-
misi sağlanmış, segmenti belirlenmiş, 
segmentin taleplerine göre optimizas-
yon sağlanmış ve böylelikle fiyat aşağı 
çekilebilmişse, işte bu saygı duyulacak 
bir şeydir. Ama müşteriye “ne isterseniz 
yaparız, fiyatı nereye isterseniz oraya 
çekeriz” dediğinizde bu işin kazananı 
olmaz, uzun vadede herkes kaybeder. 
Tabii ki bu sürecin dinamosu müşteridir. 

götürmeyi hedeflemektir. Asgari müşte-
rekte bir ürün yapmak, bizim için işten 
bile değil. Artık bir ürünü yapmak için 
bu ürünü kataloglarıyla, sürdürülebilir-
liğiyle, dünya pazarlarında satılabilirliği 
ile, sevkiyatı, kullanımı, servisi, yedek 
parça bulunurluğu, müşteri karşısında 
tercih edilebilirliği ile ele almak, inovatif 
çalışmak gerekir. Çalışmaların odağına 
müşteri beklentilerini koymalıyız, ken-
di reflekslerimizle hareket etmemeliyiz. 
Müşteri en iyi eğitici, en iyi yönlendi-
ricidir. İşin teknolojisini bilmiyor ola-
bilir ama, neye ihtiyacı olduğunu en iyi 
tarifleyen müşteridir. Bunun için artık 
Ar-Ge, üretimin değil pazarlamanın bir 
uzantısı olarak görülmelidir. Ar-Ge, salt 
bilimi değil, pazarlamanın stratejilerini 
de çalışmalarının odağına almalıdır. Biz 
kendi işimizde bunu yapmaya çalıştık. 
Her zaman müşteri tarafında “işe yarar”, 
katma değer sunan özellikleri ürünü-
müze kazandırmaya çalıştık.
Küresel pazarlarda Türk mühendisliği-
nin gücünü göstermek, küresel iklim-
lendirme sektöründe başa güreşmek 
istiyorsak; “iyi”den “mükemmel”e giden 
yolları aramalıyız. 

İnsan kaynaklarımızı doğru 
yönetebilmeli, doğru 
değerlendirmeliyiz

Sektörümüzün insan kaynakları konu-
sunda YTÜ’ye teşekkür etmek gerekir.                   

Prof. Dr. Doğan Özgür hocamızın 
ruhu şad olsun; müthiş bir ateş yaktı. 
Bugün iklimlendirme sektörünü, in-
san kaynakları açısından YTÜ ayakta 
tutuyor. Aslında sektörümüzün, diğer 
üniversitelerden gelecek mühendislerin 
katkılarına da ihtiyacı var. Farklılıklar-
dan doğacak inovasyona ihtiyacımız 
var. Genç mühendislerimiz de sürecin 
içindeki önemlerinin farkına varmalılar. 
Kendilerini geliştirecek olanaklara sahip 
bünyelerde uzmanlaşmayı, mühendislik 
bilgilerini katma değere dönüştürmeyi 
hedeflemeleri gerekiyor. 

İhtisas alanlarımızı doğru tespit 
etmeliyiz

Türkiye’de soğutmanın geçmişi aslında 
çok eskilere dayanıyor. O zamanlarda, 
yüksek gümrük duvarları nedeniyle it-
hal ürün baskısı yoktu. Yerli sanayici 
çok fazla rekabet yapmadan talepleri 
karşılıyordu. Birdenbire gümrük du-
varları kalkınca, adeta o duvarın altında 
kaldık. İthal ürünler, pazarı ele geçirdi. 
Yerli üreticilerimiz kendini geliştirmeye 
başladı; ama iş işten geçmişti. Soğutma-
nın ana komponentleri olan kompresör-
ler, otomatik kontrol kısmı, belli küresel 
üreticiler tarafından üretiliyordu. Bu 
üretici firmalardan uygun koşullarla 
alışveriş yapabilmek için, belli bir sipariş 
adedini tutturmak gerekiyor. Soğutma 
ürünlerinin önündeki en büyük engel 
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Daha ucuzunu istedikçe, daha ucuzu da 
sunuldukça içinden çıkılamaz bir para-
doksa dönüşüyor. 
Yabancı firmalar da Türkiye’deki fi-
yat baskısına ayak uydurabilmek için 
Türkiye’ye özel fiyatlar uyguluyor. Tür-
kiye pazarına girebilmek için küresel 
fiyatlarını olabildiğince aşağı çekiyor. 
Bundan Türk üreticisi de zarar görüyor. 
Tam bir yumurta- tavuk döngüsü ortaya 
çıkıyor. 
Fiyat baskısı nedeniyle üreticilerin daha 
düşük maliyetle üretebilmek adına do-
ğal olarak komponentlerini dışarıdan 
temin etmeleri (outsource) tabii ki çok 
önemli bir süreç, ancak sektörümüzde 
öz yeteneğimiz olan ürünleri, “outsource 
etmek” gibi bir tehlikeye gidiyoruz. Bu 
süreci önemle belirtmek istiyorum. Öz 
yeteneğimizi “outsource” etmemeliyiz 
yoksa kaybederiz. 
Bence meslek örgütlerimiz, “iklimlen-
dirme alanındaki teknolojik malzeme-
lerin satın alma metodolojisi” konulu bir 
eğitim açmalı. Müşterimizin satın alma 
personelini eğitebileceğimiz, riskler-
le, ömür boyu maliyet kavramıyla ilgili 
farkındalığı artırabileceğimiz bir kurs 
programı organize edebiliriz. 
Ayrıca Türkiye’de müteahhidin sorum-
luluğu iki yıl ile sınırlı olduğu için, iki yıl 
sorunsuz çalışabilecek, en düşük fiyata 
sahip ürün yeterli görülüyor. Belki dev-

let ihale kanununda bir değişikliğe gi-
dilmesinin faydası olabilir. Ama bu işleri 
hale yola koymak için devletin kılı kırk 
yarar kısıtlar getirmesinden başka çare 
olmadığı düşünülmemeli. Bu sorunun 
asıl çözüm mercileri, meslek örgütleri 
olmalıdır kanısındayım.

Sorunların çözüm merkezi, sivil 
toplum örgütleridir ama…

Örgütlenme konusunda sektörümüz 
çok başarılı. Disiplinli, birbiriyle da-
yanışma kültürünü kazanmış, ilişki-
leri saygıdeğer bir sektördür ama bu  
saygıdeğer ilişki, eleştiri yapabilme kül-
türümüze engel olmamalı. Eleştirmek-
ten ve eleştirilmekten çekinmemeliyiz. 
Doğru eleştiriler, gelişim fırsatı sağlaya-
caktır. Çoğu zaman “saygı” konusundaki 
hassasiyetimiz, bu geliştirici fırsatları 
engelleyebiliyor. Özellikle gençlerin ya-
nında durmak ve onları dinlemek, ön-
lerini açmak gerekiyor. Sektörde ifade 
özgürlüğü olmalı…
Avni Anıl bir gün bestekarlık, şarkıcılık 
üzerine konuşuyor; “Bazı şarkıcılar var-
dır” diyor “Sazı sırtına alır, bazı şarkıcılar 
vardır sazın sırtına biner. Bestelerimin 
her zaman sazı sırtına alan şarkıcılar 
tarafından icra edilmesini isterim” diyor. 
Sektörümüzün de kendisini sırtlayabile-
cek bireylere ihtiyacı var. Şüphesiz hiç-
birimiz sektörü tek başına sırtlayamaz, 
“biz” olmamız lazım…

Sektörümüzün örgütsel çalışmaları; 
bürokrasi, mühendislik odaları, TOBB,  
üniversiteler ve STK’ların kendi ara-
larındaki ilişkiler konusunda oldukça 
başarılı ama bu ilişkiler, olayın sadece 
bir yönü, bir boyutudur. Sektörümüzün 
ürünlerini kim kullanacak? Mimarlar, 
müteahhitler, yatırımcılar, turizmciler, 
madenciler, gıda üreticileri, okullar, as-
keri birlikler, hastaneler vb. kullanacak. 
Kendi sahamızın yanı sıra müşterileri-
mizin sahalarında da oynamamız, bu 
kesimlerle de daha güçlü ilişkiler kur-
mamız gerekir.
İSKİD tarafından düzenlenen Mima-
ri Tasarımda İklimlendirme Semineri, 
güzel bir örnek teşkil etti. Mimarlarla 
bir araya geldiğimiz verimli bir çalışma 
oldu. Bu tür organizasyonlar çoğaltıl-
malı. Örneğin madencilik sektörünün 
15 yıllık kaza raporlarında, kazaların 
sadece birinin göçük, diğerlerinin grizu 
patlaması olduğu görülüyor. Yani ma-
dencilik sektörünün temel sorunların-
dan biri; madendeki iç hava kalitesi. Bu 
ise tamamen bizim işimiz: havalandır-
ma. Bu konuya eğildiğimizde gördük ki; 
madenlerde havalandırma konularını, 
“madenlerde havalandırma” dersi veren 
maden mühendisleri yapmış. Bizim 
uzman olduğumuz branş, madenlerde 
bizler olmadan uygulanmış. Maden mü-
hendisleri ile temasa geçtik ve bu alan-
da ilerlemeye çalışıyoruz. Bu konuyu 
TOBB İklimlendirme Meclisi’nde de, 
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1981-2001 aralığı benim birinci döne-
mim, sonrası ise ikinci dönemimdir. İlk 
dönemde tam bir mühendis tavrı gös-
terdim. İşi yapmak, ne olursa olsun işi 
bitirmek, müşteriyi hiç üzmemek adına 
her dediğini yapmaya çalışmak, gere-
kirse kâr etmemek… Bunun iyi bir şey 
olduğunu sanırdım. Bu tavır, farkında 
olmadan ilkesizliğe de götürüyor. İkinci 

TTMD’de de işledik, yoğun ilgi gördü. 
Nihayetinde ilk kez maden mühendis-
leri yaptıkları bir projeyi bir mekanik 
projeciye getirip kontrol etmesini iste-
mişler. Bu örnek de bu konudaki çalış-
maların iyi bir noktaya doğru ilerlediği-
ni gösteriyor. 
Sektör büyüdü, artık ihtisaslaşma-
ya ihtiyaç var. İklimlendirme sektörü 
var olma savaşını kazandı ve gelişme 
sürecine girdik. Bu konuda farkında-
lığımızın artması gerekli. Bu noktada 
STK’lar genel anlamı ile “Kendi ortak 
üretim alanında çalışan firmaların” pa-
zar büyütmek ve kendi varlığını sür-
dürmek için oluşturduğu bir lobi ça-
lışma alanıdır. STK’lar doku itibarıyla 
türdeş olmalıdır. Hatta bitmiş ürün 
karakterine sahip firma ile aynı sektö-
re komponent üreten firmaların dahi  
ihtisaslaşmasının gerekli olduğu süreç-
lere geldik. Bu noktayı önemle arz et-
meliyiz. 
Kümelenme ile üretim metodolojisini, 
STK’ların kullanacağı bir değer ola-
rak ele almamız gerekir. Kümelenme, 
STK’lar için örgütlenme modeli olma-
malıdır. 
İnsan anatomisi ile izah etmeye çalı-
şırsam; aynı tür hücreler, dokuları, aynı 
dokular, organları, değişik organlar in-
san anatomisini oluşturur. 
STK’ların uyum içinde çalışması (türdeş 
hücreler topluluğu) insan anatomisinin 
mükemmeliyetini destekler. Organların 
uyum içinde olması kümelenme çalış-
masına simüle edilebilir. STK yöneti-
ciliği bir gönül işi ve beceri konusudur. 
İklimlendirme sektörünün STK’larını 
oluşturan gönüllü arkadaşları selam-
lamak istiyorum ve onlara "Sizin akıl 
sağlığınıza, adaletinize, enerjinize çok 
ihtiyacımız var, kolay gelsin" diyorum.

“Bilen adam” değil, “öğrenen 
adam” olmak…

Öğrenen organizasyon, bilen organi-
zasyondan çok daha ileri gidebilir. Bi-
len organizasyonlar olduğu yerde sayar. 
Öğrenen adam olmayı tercih edelim. 
Rahmetli Erdoğan Atakar abimiz, 
TTMD’deki bir konuşmasında “Ço-

cuklar öğrenen insanlar olacağız, bi-
len adam olmayacağız” demişti. Bunu 
kafama kazıdım. Bilen adama bir şey 
anlatmak çok zor. O herkese her şeyin 
doğrusunu anlatıyor. Ama doğrular de-
ğişiyor, her gün bazı doğrular yanlışa 
çıkıyor, yeni doğrularla yer değiştiriyor. 
Varlığımızı sürdürebilmek, yenilenebil-
me yeteneğimize bağlı. Bu ise öğrenme-
ye açık oluşumuza…

İyi mühendis olmak yetmez, 
ekonominin terminolojisine 
hâkimiyet gerek

Sektörümüzün ekonomi kavramları ile 
bağı çok güçlü değil. Liberal ekonomi-
nin temel kurallarını kullanmadığımız 
için hata yapabilen bir sektörüz. Firma 
kayıplarımızdan bunu görüyoruz. Bu-
nun için ekonomik kavramları çok iyi 
öğrenmek gerekiyor. 
Bir organizasyon paydaşlarına üretebil-
diği katma değerle doğru orantılı olarak 
“değerli” algılanıyor. Bu paydaşlar; çalı-
şanlar, devlet, tedarikçiler ve sermaye-
darlardır. Eğer şirket, kâr etmezse bun-
lardan hiçbirine faydalı olamaz. Kâr, bir 
şirketin kuruluş amacı, varlık nedenidir 
ama nedense bizde negatif bir izdüşümü 
var. Müşteriler “bu işten de kâr etmeyin” 
diyebiliyor ve siz “kâr gözetmeyen ticari 
faaliyet” diye bir şey olabilir mi diyemi-
yorsunuz. 
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dönemde ekonomik kavramlar üzerinde 
kendimi geliştirecek eğitimler almaya 
başladım. Şu an geldiğim noktada çok 
iş yapmanın çok para kazanmak anlamı-
na gelmediğini öğrendim. Yaptığınız işi 
çok iyi yapmanın sizi belli bir başarıya 
ulaştırabildiğini gördüm. Artık üretici 
ile tüketici arasındaki mesafe kısalıyor. 
Üretici ile tüketici arasında para kaza-
nan aracı noktalar her gün erozyona uğ-
ruyor. İnsan hayatı, tercihlerinin enteg-
rali değil midir? Bu tercihleri yaparken 
salt mühendisçe bir yaklaşımla değil, 
ekonomik kavramları da karar sürecine 
dahil etmek gerekir.

Komponentlerde “yerli” oranı 
artmazsa, ihracat artar ama 
ithalat da…

Komponentleri ithal ettiğimiz süre-
ce ihracatımızla birlikte ithalatımız da 
artıyor. Güçlü yerli üretici varsa, yerli 
ürünün kullanılması konusunda ka-
rarlar alınması doğru, aksi halde ithal 
etmeye mecbur oluyoruz. Bu nedenle 
komponentçilerin güçlenmesinin onlara 
önemli fırsatlar sunacağına inanıyorum. 
Onlar güçlenmeden ihracatımız güçle-
nemez. Komponentçilerin, komponent-
lerin yanı sıra bitmiş mamule soyunma-
maları gerekli. Hal böyle olunca aslında 

satış yapacakları firmalarla bir rekabet 
ilişkisi yaratıyor. 

Güven kültürü…

Systemair ile birlikteliğimiz sürecinde 
İsveçlilerin ticarete bakışını da yakinen 
gördüm, yaşadım. Ekonomi kavram-
larına hakimiyet, rasyonel bakış açısı, 
müşteri gereksinimlerini karşılayan ola-
bildiğince basit, kullanım kolaylığına 
sahip, kullanıcı dostu olmayı hedefleyen 
üretim… Bu özellikler, Systemair ile or-
tak noktalarımız olduğu için çok ciddi 

uyum sorunları olmayacağı, her iki ta-
rafın da öngörüsü idi. Onların bir ticari 
ilişkide gözettikleri ilk koşulun “güven” 
olduğunu gördüm. Biliyorsunuz küresel 
güven endeksinde kuzey Avrupa ülke-
leri üst sıralarda yer alıyor. İlişkilerinde 
güveni esas alıyorlar. Sürdürülebilir tüm 
ilişkilerin odağında da güven olması ge-
rekmiyor mu? 
İsveç’teki merkezlerinde CEO’nun oda-
sına gidin, bakın; kurum kültürünü yan-
sıtır. Egoya dayalı olmayan, gösterişten 
uzak, yalın bir duruşu benimsediklerini 
görürsünüz. Bunlar bizim uyum süreci-
mizi kolaylaştırdı. Zira verimlilik, sade-
lik, güvene dayanan ilişkiler tesis etmek, 
sürdürülebilirlik kavramları, bizim de 
şiarımızdı.

Neden sektörel çalışma?

Rakiplerimiz (rakipdaşlık), çalışma ala-
nımızın önemli bir halkası. Bu açıdan 
sektörel çalışmaları kutsal bir görev 
olarak algılıyorum. “Sektörüm güçlü ise 
ben de güçlüyüm” ilkesi oldukça önem 
arz ediyor. Biliyoruz ki ülkemiz dışında 
rakiplerimizle, aynı bayrağı taşıyoruz. 
Yani ortak noktamız çok güçlü. Bilgimi-
zi, birikimimizi sakınmadan paylaşmak-
tan yanayız. Ekonomik büyümenin pay-
laştıkça geliştiğine inanıyorum. Ancak 
sektörel çalışmalar özgürlük kavramı 
gibi algılanmalı ve “biz olmak” hedefin-
den sapılmamalıdır. 
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P aket pompa sistemleri bir sistemin 
ihtiyaç duyduğu pompa elemanla-
rının birleştirilmesi, kablolanması, 

tesisata bağlanması ve bir kaideye yerleşti-
rilmesini ifade eder. Bu kompakt; yerden 
kazandıran paket sistem kolay kurulum, 
tek kaynaktan yönetim ve iletişim kabi-
liyeti olan ileri kontrol seçenekleri sunar. 

Değişken Debi İhtiyacı

Kullanım suyu temini sistemlerinde 
değişken debi ihtiyacı vardır ve değişken 
frekans kontrollü pompalar sayesinde 
enerji tasarrufu sağlayabilir. Mevcut sis-
tem kurulumlarında da sistemin gerçek 
durumunun tespiti için pompa denetimi 
yapılması gibi bir olanak vardır. Bu pompa 
denetimi, kurulumun günlük olağan faa-

liyeti esnasındaki enerji tüketimi ve tüke-
tim akışı profilini ortaya koyar. Mevcut 
bir sistemin akış profilinin elde edilmesi, 

uygulama için optimum sistemin tasarımı 
için gerekli veriyi en hassas şekilde ortaya 
koyar. Pompa denetim verisine dayanan 

Paket Pompa Sistemleri ve 
Değişken Debili 
Basınçlandırma Sistemi
Yazan: Brian James, Ürün Uzmanı 
              Roger Weldon, Servis Mühendisi
Çeviri: Gamze Kumru, Çözüm Mühendisi

Resim 1. Küçük bir ticari yapının tipik kullanım suyu tüketimi akış profili

Q
[g

pm
]

Zaman
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bir sistem tasarımı hem yüksek verimli 
bir tasarım hem de buna bağlı olarak 
daha düşük maliyet oluşturur. Tipik ola-
rak yeni kurulumlarda pompa sisteminin, 
denetleyicilerin ve yerel yönetmeliklerin 
gereklerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde boyutlandırılmasında tesisat akse-
suarı sayısı ve Hunter eğrisi kullanılır. 
Bu metod gereğinden büyük pompa ve 
pompa sistemlerinin tasarımına sebep ola-
bilir ve kullanım suyu temininin değişken 
akış ihtiyacına cevap vermez. Resim 1’de 
görülen akış profili, talebin sabah ve öğle-
den sonra en yüksek tüketim değerlerine 
ulaştığını ve gece saatlerinde de aşama 
aşama azaldığını ve durduğunu göster-
mektedir. En yüksek debi ihtiyacı değeri 
günün sadece üç saatinde gereklidir. Çoğu 
zaman debi değeri pik tüketim değerinin 
% 50’sinden daha küçüktür. Bu örnekte % 
100’lük tek bir pompanın akış profili, iki 
adet % 50’lik pompanın bulunduğu bir 
sistem ile sağlanacak ve sistemin maksi-
mum verimliliğe yakın çalışması güvence 
altına alınacaktır. % 100’lük tek bir pompa 
en yüksek verimlilikte toplam sürenin 
yarısından az bir aralıkta çalışacaktır. Bu 
örnek göreceli olarak düşük debi ihtiyaç-
larını göstermektedir fakat aynı durum, 
hatta daha fazla enerji tasarrufu daha 
büyük debi değerleri için de geçerlidir.        

VFD-Kontrollü Pompalar

Benzeşim kanunları pompa hızının 
(RPM) (d/d) değişimiyle pompa perfor-
mansının nasıl değiştiğini göstermektedir.

Pompa hızındaki ufak değişiklikler fren 
beygir gücünde (BHP) büyük değişik-
likler yaratabilir. BHP değeri hız değişim 
oranının küpü oranında değişmektedir. 
Resim 2-4 sabit basınçlı bir uygulama 
örneğini farklı akış oranları olan VFD-
kontrollü pompa ile basınç regülatör 
valfli sabit hızlı pompayı karşılaştıra-
rak vermektedir. Bu uygulamada 180 
GPM ve 90 GPM’de 116 ft sabit basınç 
gerekmektedir.  Resim 3, pompa hızının 
VFD-kontrolü ile % 85 değerine düşü-

Resim 2.                     Resim 3. 

Azaltılmış çalışma noktası
Q= 90.3 US GPM
H= 116 ft
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aracılığıyla ortadan kaldırılabilir.
Resim 1’deki akış profiline dayanarak 
VFD sistemi PRV sistemine oranla 750 
$’lık enerji tasarrufu yapar. Hesaplamalar; 
7/24 kullanım, 0.10 $ KWh’lik enerji 
bedeli ve % 85’lik VFD ve verime daya-
narak yapılmıştır. Göreceli bir şekilde 
hızı düşürülen (% 15) sistem kayda değer 
enerji tasarrufu yapmaktadır.
VFD-kontrollü sistemler çıkış basın-
cının hassas kontrolünü sağlarlar.  
Diğer faydaları:

•	 Elektronik olarak kontrol esnekliği 
(büyük ya da küçük boyutlamadan 
sakınma)

•	 Motorların yumuşak kalkışı
•	 Performans iniş ve çıkışlarının 

pürüzsüz kontrolü (daha az mekanik 
problem ve bakım)

•	 Sistem düşük akış ya da akışın 
durması halinde kendini kapatır (ek 
enerji tasarrufu)

Doğru Pompa(lar)ın Seçimi

Değişken debiye karşı tek çalışma noktası 
olan pompa seçimlerinin farklı ihtiyaçları 
vardır. Tek çalışma noktası olan pompala-
rın seçimi pompa ömür beklentisinin en 
uzun olacağı en verimli noktanın (BEP) 
tespitini gerektirmektedir. Değişken debi 
uygulamaları çoklu çalışma noktalarına 
ihtiyaç duyar.
Değişken akışın sağlanması için aşağıda-
kileri göz önüne alın:

•	 Mevcut NPSH
•	 Sistemin normalden büyük ya da 

küçük olma olasılığı
•	 Pompa tipi tek ya da çok kademeli 

Değişken akış değerine sahip pompaların 
seçimindeki ilk kural, BEP noktasının 
sağında bir pompa seçmektir. BEP’nin 
sağındaki bir pompanın seçilmesi daha 
düşük akış taleplerinde de pompanın en 
verimli aralıkta kalmasını sağlar. BEP’nin 
sağındaki bir pompanın seçilmesinin kötü 
tarafı, daha yüksek mevcut NPSH değeri 
gereksinimidir. Bazı durumlarda mevcut 

Resim 4. 

Azaltılmış çalışma noktası
Q= 90.3 US GPM
H= 116 ft

rülmesiyle 90 GPM elde etmek için 3.77 
HP gerektiğini göstermektedir. Resim 
4, gerekli basınç değerini (116 ft.) elde 
etmek için basınç regülatör valfli (PRV) 
sabit hızlı bir pompanın pompa eğrisini 

göstermektedir. Bu sistem 90 GPM’de 
167 ft. basınç oluşturur ve 5.7 BHP har-
car. Fazla basınç PRV aracılığıyla azaltılır. 
Fakat PRV enerji harcar ve düzenli bakım 
gerektirir. Bu VFD-kontrollü pompalar 
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NPSH yüzünden BEP’nin sağında bir 
pompa seçilmesi uygun değildir. Pompa 
tipi diğer bir değerlendirme konusudur. 
Tek kademeli pompalar çok kademelilere 
nazaran tipik olarak daha yatık bir eğriye 
sahiptir ve koşulların değişken olduğu ve 
pompaların gereğinden küçük tasarlan-
dığı durumlarda daha az toleranslıdır. 
VFD-kontrollü ve olması gerekenden 
daha büyük tasarlanmış pompalar hızın 
azaltılmasıyla elektronik olarak kısılabi-
lir. Çok kademeli pompaların daha dik 
olan pompa eğrisi, daha düşük debilerde 
daha fazla hız azaltılmasını sağlayarak 
pompanın değişken tasarım basıncı ihti-
yaçlarına göre esnekliğini artırır ve daha 
yüksek enerji tasarrufu sağlar. Çok kade-
meli pompalar tasarımlarıyla, tek çarklı 
uçtan emmeli pompalara nazaran daha 
kullanıcı dostudur. Çok çarklı pompalar 
VFD kontrolü ile değişken akış basıncı 
artırılmasında ideal bir seçenektir.

Oransal Basınç Kontrolü

Şebeke kullanım suyu pompa sistemleri, 
iletim hatlarındaki sürtünme kayıpları 
sebebiyle yüksek basınç değerlerine ihti-
yaç duyarlar. İletim hattındaki sürtünme 

kayıplarının telafisinin oranlı basınç 
kon-trolü ile yapılması tasarruf sağla-
dığı gibi akış oranlarının tasarım değer-
lerine göre düşük olduğu durumlarda 
oluşan yüksek basınca dayalı problemle-
rin azalmasını da belirgin şekilde sağlar. 
Pompa sistemleri tipik olarak geleneksel 
basınç kaybı hesaplamaları ve güvenlik 
faktörleri sayesinde gerekenden büyük 
tasarlanırlar. Büyük iletim ağlarına sahip 
şebeke pompaları çoğu zaman gelecek-
teki büyümeye hazırlık olarak bilinçli 
olarak gerekenden büyük tasarlanırlar. 
Pompa sistemi için gerekli olan basınç 
değeri ileride karşılaşılabilecek yüksek 
akış durumuna karşı tesisat sürtünme 
basıncını da içermektedir. 
Bu durum, harcaması gerekenden daha 
fazla enerji harcayan büyük pompa sis-
temlerinin ortaya çıkma ihtimalini ortaya 
koyar.
Resim 5, 266 ft.’te 2200 GPM tasarım 
değerlere sahip 4 pompalı bir sistemi gös-
termektedir. Eğer sürtünmeden kaynaklı 
basınç kaybı toplam basınç ihtiyacının 
(266 ft.) % 20’si ise 400 GPM’deki gerçek 
basınç ihtiyacı 212 ft. olur.
Oransal basınç kontrolü tesisat sürtünme 
kayıplarını telafi etmek için düşük akış-

larda basıncı düşürür ve daha yüksek 
akışlarda basıncı artırır. Eğer pompa 
sistemi sürecin % 50’sinde 400 GPM’de 
7/24, 0.10 $ KWh saat ücreti ile çalışırsa 
% 88’lik motor/VFD verimliliği oranına 
dayanarak yılda 2592 $ tasarruf edilebi-
lir. Enerji tasarrufuna ek olarak, oransal 
basınç kontrolü kaçak ihtimalini azaltır 
ve düşük debi oranlarında sistem basın-
cını azaltarak su tasarrufu yapar.

Sonuçlar

VFD-kontrollü pompa sistemleri, basınç 
kontrolü ile enerjiden tasarruf eder ve 
kayıpsız bir şekilde uygun akış tüketimi 
profili ile eşleştirir. Çok pompalı sistem-
ler gerekli olan değişken akış değerlerini 
BEP aralığında üretebilir. Uygulama-
nın akış tüketim profilinin çıkartılması 
önemlidir. Eğer akış oranı sabitse tek 
bir çalışma noktası olan pompa çözüm 
olabilir.
Bu uygulamalar için bile VFD-kontrollü 
pompa sistemleri bakım masraflarını 
düşüreceğinden tercih sebebi olabilir.

Resim 5.

212 ft'de 400 GMP 
değerine kıyasla
266 ft'de 400 GMP
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Hazırlayan: Z. Cihan Akbulut

Güncel
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Bina	Performans	Güvencesi	için	
Test&Commissioning	ve	TAD*

“Binanın tasarımınıza 
uygun çalıştığını ölçmeden 
bilemezsiniz”

1980’lerden önce bir binanın 
elektromekanik teçhizatı sadece 
şunlardan ibaretti; 

•	 Kazan ve Kalorifer Tesisatı
•	 Elektrik Tesisatı
•	 Sıhhi Tesisat
•	 Asansör
Günümüzde ise;
•	 Isıtma/Soğutma (Kazan, Chiller, 

Su Soğutma Kulesi, DX, Fancoil, 
WSHP, VRV…)

•	 Havalandırma (Klima Santralleri, 
Fanlar…)

•	 Trafo
•	 Dağıtım, Güç, Kompanzasyon 

Panoları

•	 Asansör ve Yürüyen Merdivenler
•	 Bina Otomasyon Sistemleri
•	 Yangın Algılama Sistemleri
•	 Yangınla Mücadele (Sprinkler, 

Egzoz Fanları…)
•	 Sıhhi Tesisat Sistemleri
•	 Su Şartlandırma Sistemleri
•	 Atık Su Arıtma Sistemleri
•	 Kojenerasyon Sistemleri
•	 CCTV ve Güvenlik Sistemleri
•	 Ses ve Anons Sistemleri söz 

konusu…
Günümüzde bir yandan karmaşıkla-
şan, boyutları büyüyen, fonksiyonları 
çeşitlenen yapılar, öte yandan gözetil-
mesi gereken konfor koşulları, enerji  
performansı ve yangın güvenliği ko-
nuları bütünleşik ve sistematik perfor-
mans ölçümünü gerekli kılmaktadır. İşte  
bu “Test&Commissioning” kavramını 

doğru ifade edebilmek için önce ilgili 
süreçlerin tanımlarına göz atmak gerekir.

Devreye Alma (Start-up)

"Bir cihazın montajının, üreticinin  
tanımladığı şekilde eksiksiz olarak ya-
pıldığının kontrolü ve cihazın üretici 
talimatlarına göre çalışır hale getirilme-
sidir."

Test, Ayar ve Dengeleme

"Bina sistemlerindeki her türlü akışın, 
uygun ve kalibre edilmiş enstrümanlar 
ile ölçülmesi; tasarımda öngörülen akış 
değerlerine ulaştırılması için sistemler 
üzerine monte edilmiş dengeleme araç-
ları ile dengelenmesi ve cihazların ba-
ğımsız olarak ayarlanması işidir." 



Güncel

Tasarım öncesi dönem ve tasarım dönemi

İnşaat ve Kabul Dönemi

Garanti Dönemi
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işlevsel beklentilerinin (OPR) 
güncellenmesi

•	 Tasarım kriterlerinin (BOD – Basis 
of Design) gözden geçirilmesi

•	 Tasarımın % 35, % 65 ve % 95’i 
tamamlanması aşamalarında, 
Commissioning planının 
güncellenmesi

•	 Commissioning Spesifikasyonlarının 
oluşturulması

Test & Commissioning

"Tasarım safhasından, binanın kullanı-
ma açılmasından 1 yıl sonraki döneme 
kadar olan dönemde; sistemlerin birbi-
riyle etkileşimli olarak; tasarım hedefle-
rine ve yatırımcının ihtiyaçlarına uygun 
çalışmasını sağlamak üzere, işletme per-
sonelinin hazırlanmasını da içeren her 
türlü doğrulama ve dokümantasyon fa-
aliyeti ile sistematik bir şekilde güvence 
altına alma sürecidir." Kaynak: National 
Conference on Building Commissio-
ning (NCBC).
Kısaca Test & Commissioning; 
(Fonksiyonel Kalite Kontrol) = Bina sis-
temlerinin fonksiyonel performanslarını 
ölçme ve doğrulama işidir.

Organizasyon

Test & Commissioning Ekibi Organi-
zasyonu içinde şu gruplar yer alır:
•	 Yatırımcı – Proje Yönetimi 
•	 Bina Teknik İşletme Ekibi
•	 Son Kullanıcı
•	 Mimar – Elektrik/Mekanik 

Mühendis (Engineer)
•	 T&C Yönetim Grubu
•	 Ana Müteahhit
•	 Elektrik Müteahhidi - Mekanik 

Müteahhit
•	 TAD Uygulama Grubu

Test & Commissioning Aşamaları

•	 Tasarım Öncesi Dönem
•	 Tasarım Dönemi
•	 İnşaat Dönemi
•	 Kabul Dönemi
•	 Garanti Dönemi 

Test & Commissioning 
Faaliyetleri

Tasarım Öncesi Dönem T&C  
Faaliyetleri
•	 Tasarım kurgusu için, sistemlerin 

işlevsel beklentilerinin (OPR - 
Owner’s Project Requirements) 
tespiti 

•	 Commissioning planının 
oluşturulması

•	 Commissioning sürecindeki 
sorunların çözümlerini içeren bir 
takip sistemi (Issue-Log System) 
kurulması 

•	 Commissioning ile ilgili 
dokümantasyon standartlarının 
tespiti

Tasarım Dönemi T&C Faaliyetleri
•	 Tasarım kurgusu için, sistemlerin 



•	 Saha Elemanları Doğrulama
•	 Bina Otomasyonu Saha Elemanları 

Doğrulama 
•	 Orta Gerilim, Kuvvetli Akım, Zayıf 

Akım Kablolama, Baralar
•	 Güç ve Dağıtım Panoları,  

OG hücreleri ve kesiciler
•	 Paratoner
•	 Topraklama

İnşaat ve Kabul Döneminde Test 
& Commissioning Süreci

•	 Elektrik ve mekanik tesisat 
montajının tamamlanmasını 
müteakip, tesisin devreye alınması 

•	 İnşaat ihalesinde Commissioning ile 
ilgili sorulara cevap verilmesi

Sistem Fonksiyon Ön Testleri 
(Prefunctional Tests) 

•	 Tesisatlar (Temizlik, Basınç ve 
Kaçak Testleri, Dengeleme İşleri)

•	 Cihazlar (Fabrika Testleri, Montaj 
Kontrolü, Start-up ve Ayarlamalar)

İnşaat Dönemi / Sistem 
Fonksiyon Ön Testleri (Mekanik 
Sistemler)    
                   
Tesisatlar (Temizlik, Basınç ve 
Kaçak Testleri, Dengeleme İşleri) 

A) Havalandırma Tesisatı
•	 Hava kanallarının sızdırmazlık testi 
•	 Kanalların iç ve dış temizlikleri 
•	 Duman ve yangın damper 

kontrolleri
•	 Bütün komponentlerin 

çalıştırılmaları 
•	 Hava Debisi Ölçümü ve Ayarları 
•	 VAV ve CAV kutularının 

kalibrasyon kontrolleri  

B) Su Tesisatı
•	 Boru basınç testleri
•	 Boruların kimyasal temizliği
•	 Bütün komponentlerin 

çalıştırılmaları 
•	 Su debisi ölçümü, debi balanslaması 
•	 Sistem komponentlerinin basınç 

kayıpları 
•	 Basınç düşürme vanalarının ayarları 
•	 Emniyet vanalarının ayarları ve 

çalıştırılmaları 
 
Cihazlar (Fabrika Testleri, Montaj 
Kontrolü, Start-up ve Ayarlamalar)

•	 Cihaz Etiket Bilgileri Kontrolü

•	 Montaj Uygunluk Kontrolü
•	 İç ve Dış Temizlik
•	 Elektrik Emniyeti ve Güvenlik
•	 Normal çalıştırma, emniyet 

ekipmanlarının kontrolü 
kilitlenmeler (interlocks)

•	 Titreşim Kontrolü 
•	 Commissioning Planı’nın 

öngördüğü sistem ve 
komponentlerin performansları; 
verim, basınç, hız, gürültü vb. 
ölçümler

 
Elektrik Sistemleri

•	 Yangınla Algılama Sistemi 
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T&C Yönetim Grubu TAD Uygulama Grubu

Commissioning Planı ve Spesifikasyonları Hazırlar -

Commissioning İş Planı Hazırlar -

Sistem Manuelleri Formatını Belirler Hazırlar

Commissioning Toplantıları Yönetir Katılır

Shop-Drawingler Gözden Geçirir -

Saha Gözlem Raporları Hazırlar -

Günlük Çalışma Raporları Formatını Belirler Hazırlar

Commissioning Takip Dosyası (Issue Log) Hazırlar Veri Sunar

Sistem Fonksiyon Ön Test (PFT) Formları Formatını Belirler Hazırlar

Sistem Fonksiyon Ön Testleri (PFT) Denetler Uygular

Sistem Fonksiyon Test (FPT) Formları Formatını Belirler Hazırlar

Sistem Fonksiyon Testleri (FPT) Denetler Uygular

İşletme Personelinin Eğitimi Planlar Koordine Eder

Nihai Commissioning Raporu Hazırlar -





uygun olarak yürütür.
•	 T&C Yönetim Firmasına, bilgi 

akışını eksiksiz sağlar ve onun 
yönlendirmelerine göre hareket eder.

•	 Müteahhit ile T&C Yönetim 
Firması arasında köprü görevi görür.

T&C Faaliyetlerinin Faydaları

Yatırımcıya Faydaları

•	 Binanın Konfor, Yangın Güvenliği 
ve Enerji performansının öngörülen 
şartlara uygun çalıştığının ölçümlere 
dayalı olarak doğrulanması, 

•	 Binanın performansı ile ilgili 
belirsizliklerin ortadan kalkması 
ve maddi değerinin tespitine esas 
teşkil edecek teknik bir raporun 
sağlanması sonucunda pazar 
değerinin artması,

•	 Binanın teslim alımı aşamasında; 
teknik performans ile ilgili olarak 
yatırımcı nezdindeki tereddütlerin 
ortadan kaldırılması,

•	 Binanın kullanımı safhasında 
beklenmedik bir durum yaşanma 
riskinin azaltılması ve muhtemel 
kullanıcı şikâyetlerinin baştan 
önlenmesi sayesinde marka 
değerinin zarar görmemesi,

müteahhit tarafından yapılır.  
•	 Devreye alınan tesisin, geçici kabul 

öncesinde, Test, Ayar ve Dengeleme 
işleri; müteahhidin uzman TAD 
kadroları tarafından yapılır. 

•	 TAD için gerekli kalibrasyonlu ölçü 
cihazlarının temini ve ilgili ekiplerin 
yönetimi müteahhit tarafından 
sağlanır.  

•	 Müteahhit TAD işlemi ve 
diğer Fonksiyon Ön Testlerini 
belgelendirerek, tesisatı geçici kabul 
öncesi Test & Commissioning 
işlemine hazır hale getirir.

•	 Mal sahibinin görevlendirdiği T&C 
Yönetim Firmasının süpervizörü, 
işin başlangıcında tarafların 
anlaştığı bir program çerçevesinde 
yapılacak T&C işlerini; T&C 
spesifikasyonlarına uygun olarak 
yürütülmesini kontrol eder ve ilgili 
testlere nezaret ederek, bu testlerin 
belgelendirilmesini sağlar.  

T&C Yönetim Grubu/Firması;
•	 Müteahhidin TAD Uygulama 

Grubunu/Firmasını; teknik bilgi, 
deneyim ve ekipman yeterlilikleri 
bakımından kontrol eder ve onaylar.

•	 Commissioning İş Programı ile 
İnşaat Planı’nın uyumlu olmasını 
koordine eder.

•	 Shop-drawing’leri inceleyerek 
test ve ölçümlerin yapılabilirliğini 
güvence altına alır.

•	 Test ve ölçümlerin Commissioning 
Planı’na uygun yapıldığını denetler 
ve dökümante eder.

•	 T&C ile ilgili olarak alınacak 
aksiyonlar ve sorumluların da 
belirtildiği Takip Dosyası (Issue-
Log) vasıtasıyla işlerin eksiksiz 
yapılmasını güvence altına alır. 

Müteahhidin Uygulama Grubu;
•	 Bina sızdırmazlığına etki 

yapabilecek tüm yapısal  
bileşenlerin (pencereler, şaftlar, 
çatı sistemleri vb.) tamamlanmış 
olduğunu güvenceye alır.

•	 Tüm mekanik ve elektrik işlerinin 
tamamlanmış olmasını ve güvenle 
işletilebilmesini garanti altına alır 
(Tesisat sızdırmazlık testlerinin 
ötesinde; boru ve kanalların 
temizliğinin, boru hatlarının 
tekrar doldurulması ve havasının 
alınmasının kontrolü, tüm pislik 
tutucuların temizliği ve doğru filtre 
kullanıldığının teyidi buna dahildir).

•	 Tüm bina otomasyon sistemlerinin 
kurulumu, programlanması 
(tasarım parametreleri ve 
grafikler dahil), kalibrasyonu ve 
çalıştırılması işlemlerini tamamlar. 
Dengeleme başlamadan önce 
bina otomasyon sistemi ile ilgili 
kabul ve belgelendirme işlerinin 
tamamlandığını doğrular. 

Müteahhidin TAD Grubu/Firması;
•	 Faaliyetlerini, T&C Yönetim 

Firması tarafından tanımlanmış 
Commissioning Planı, 
Spesifikasyonları ve İş Programı’na 
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etmek zorunda kalmazlar.
•	 Yapılan uygulamaların TAD 

işlerinin; ilgili projenin saha 
uygulama ekipleri haricinde bir 
ekip tarafından yapılması sayesinde 
objektif bir iç kalite kontrol sistemi 
sağlamış olurlar. 

İyi Bir TAD Firması Nasıl 
Olmalıdır?

•	 Şantiye deneyimi olmalıdır. 
Şantiyenin kendine özgü 
hassasiyetlerinin farkında olmalıdır.

•	 Müteahhidin kadroları ile 
yatay diyaloglar sağlayarak bazı 
sorunları, sahada yazışma süreci 
içine girmeden çözebilmeli ya da 
çözdürebilmelidir.

•	 Sadece mevcut durumu ortaya 
koymamalı; tespit edilen sorunlarla 
ilgili analiz yapabilme becerisine 
sahip olmalı ve çözüm önerisi 
üretebilmelidir. 

•	 Basit sorunları kendi çözebilmelidir.
•	 Elektrik ve mekanik konulara hakim 

olmalıdır. Sistemlerin entegrasyonu 
ile ilgili konularda yorum yapabilme 
becerisine sahip olmalıdır.

•	 Şantiye yönetiminin bu safhada 
sadece imalata odaklanabilmesi için; 
işi emanet edip unutabileceği güveni 
verebilen bir ekip olmalıdır.

•	 Ölçümlerin kalite güvencesini 
sağlamak için; eğitimli ve sürekliliği 
olan kadrolar ile çalışmalıdır. 

* Bu makale, TTMD’nin 13 Aralık 2014 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirdiği seminerde Z.Cihan 
Akbulut’un yaptığı sunumdur. 

•	 Özellikle; binanın ömrünce belki 
sadece bir kez çalışacak, ancak 
çalıştığı zaman fonksiyonunu 
eksiksiz yerine getirmesi gereken 
(Yangınla Mücadele Sistemleri 
gibi) sistemlerin doğru çalıştığının 
güvence altına alınması,

•	 Konfor veya enerji giderleri ile ilgili 
olası düzeltici/geliştirici faaliyetlerin 
saptanması ve ilgili önlemlerin 
inşaat süreci bitmeden alınmasına 
imkân tanınması,

•	 Bir olumsuzluk tespit edilmiş ise 
kaynağının ve tarafının, bağımsız bir 
gözle objektif olarak tespit edilmesi, 

•	 Binanın, teknik işletmesini 
üstlenecek firmaya teslim anındaki 
performans değerlerinin kayda 
alınarak yatırımcının işletme 
performansının denetimine imkân 
tanınması. 

Tasarımcıya Faydaları

•	 Binanın tasarımına uygun 
yapılması ve çalışmanın güvence 
altına alınması sonucunda müşteri 
memnuniyetinin artırılması,

•	 Tasarımdan kaynaklanmayan 
hataların gerçek sebeplerinin tespit 
edilmesi,

•	 Test & Commissioning raporlarının, 
pratiğe dönük bilgi birikimi 
yaratması.

Müteahhit ve Çözüm Ortaklarına 
Faydaları

•	 Binanın kalitesinin ve dolayısıyla 
müşteri memnuniyetinin artırılması, 

•	 Uygulamadan kaynaklanmayan 
hataların, gerçek sebeplerinin 
tespit edilerek gerekli önlemlerin 
belirlenmesi,

•	 Yapım hataları ile ilgili düzeltici 
bir faaliyet gerekiyorsa veya bir 
iyileştirici faaliyet yapılacaksa, 
şantiye kapatılmadan önce 
minimum maliyetle yapılmasına 
imkân tanınması, 

•	 Teslim ve kabul sürecini 
hızlandırması ve kolaylaştırması, 

•	 Teslim durumunun kayda geçmesi 
ve teslim sonrası müşterinin olası 
haksız taleplerine karşı koruyucu 
olması.

İyi Bir T&C Yönetim Firması Nasıl 
Olmalıdır?**

•	 Benzer binaların teknik 
sistemlerinde, en az 10 yıl uygulama, 
tasarım, uygulama veya kontrol 
deneyimine sahip olmalıdır.

•	 Benzer binalarda işletme ve bakım 
bilgi ve deneyimine sahip olmalıdır.

•	 Test, Ayar ve Dengeleme yöntem 
ve prosedürlerinin uygulanmasında 
detaylı bilgi ve deneyime sahip 
olmalıdır.

•	 Güvenlik ve sağlık mevzuatları ve 
prosedürlerine hakim olmalıdır.

•	 Multi-disipliner takım çalışması 
konusunda başarılı bir geçmişe sahip 
olmalıdır.

•	 Yatırımcı için, ilgili projenin tüm 
taraflarından bağımsız olmalıdır.

•	 Sözlü ve yazılı iletişimi kuvvetli; 
dolayısıyla da koordinasyon becerisi 
yüksek olmalıdır.

**ACG (AABC COMMISSIONING 
GROUP) tanımlarından alınmıştır.

Müteahhidin Uzman Bir TAD 
Firmasından Hizmet Almasının 
Faydaları

•	 TAD işlerini uzman bir firmaya 
emanet etmesi sayesinde; işin 
teslim döneminde, imalatların 
tamamlanmasına odaklanabilir ve 
daha sağlıklı bir teslim dönemi geçirir.

•	 Projenin sadece son döneminde 
ihtiyaç duyulacak olan; ölçüm 
teknikleri konusunda eğitimli 
teknisyen kadroları sürekli istihdam 
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Teknik

Endüstriyel buhar üretimi, 200 yıl-
dan uzun bir geçmişe sahiptir. 1875 
yılında, James Watt buhar kazanını 

ve buhar makinesini icat ettikten tam 106 
yıl sonra, Steinmuller firması ilk su borulu 
kazanı tasarlamıştır. 1927’de ilk Benson 
kazanı 180 bar basınçta ve 450 ˚C sıcak-
lıkta 30 t/h kapasiteyle işletime alınmıştır. 
1960’lı yıllarda, 350 bar üzerinde basınç-
lara ve 600 ˚C sıcaklıklara sahip kazanlar 
tasarlanmıştır. 1970’li yıllarda kapasite 
sınırı 1000 t/h seviyesine kadar ulaş-
mıştır. Bundan sadece 5 yıl sonra, 2000 
t/h’in üzerinde buhar kapasitesine sahip 
su borulu kazanların üretilmesi mümkün 
hale gelmiştir. 
Böylesine muazzam kapasiteler ve eks-
trem buhar parametreleri, tasarım ilkeleri 
nedeniyle silindirik alev duman borulu 
kazanlardan elde edilemez. Ancak silin-

dirik alev duman borulu kazanlar hâlâ 
geliştirilmeye devam etmektedir. Şu anda 
Bosch Industriekessel GmbH tarafından 
üretilen silindirik alev duman borulu 
kazanlar ile 55 t/h buhar kapasitesi emni-
yetli ve ekonomik bir şekilde sağlanabilir. 
Boyuta bağlı olarak, 30 bar seviyesine 
kadar buhar basıncı ve 300 ˚C’ ye kadar 
kızgın buhar sıcaklığı elde edilebilir.
Bu rapordaki amaç, her iki kazan tasarı-
mının var olacağı durumlarda; güvenlik, 
işletim, fiziksel karakteristik ve maliyet 
gibi kriterleri karşılaştırmaktır.

Güvenlik

Bazı gelişmekte olan ülkelerde alev duman 
borulu silindirik kazanların kullanımı yay-
gın değildir. Yerel silindirik kazan üre-
ticilerinin ürünleri gerekli standartları 

karşılayamaz. Aynı durum, aşırı basınç 
ve su seviye kontrolü için gerekli olan 
emniyet donanımlarında da geçerlidir. 
Bu nedenle emniyet standardı da düşük-
tür. Buhar kazanının yıkıcı sonuçlarından 
duyulan korku ve su borulu kazanların, 
silindirik kazanlara nazaran daha az su 
içeriğine sahip olmaları nedeniyle, su 
borulu tasarım tercih edilir. Güvenlik 
konusunun dışında, yerel olarak üretilen 
alev duman borulu silindirik kazanların 
kullanım ömürlerinin kısa olması da tercih 
için belirleyici bir etkendir.
Son 20 yılda, alev duman borulu kazan-
ların bulunduğu tesislerde meydana gelen 
kazalarda ciddi oranda azalma gözlenir. 
Aşırı basınç kontrolü, su seviye kontrolü 
ve sınırlanması için geliştirilen emniyet 
ekipmanları, bu kazaların minimuma indi-
rilmesini sağlayan en önemli etkenlerdir. 

Yazan: Atakan Gümüş, 
Bosch Termoteknik Ürün Yöneticisi

Silindirik Alev Duman Borulu 
Kazanlar ile Su Borulu Kazanların 
Karşılaştırılması
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Bakım işlemleri, su borulu kazanlarda 
olduğu gibi alev duman borulu silindirik 
kazanlarda kolay bir şekilde gerçekleşti-
rilebilir. Bunu sağlayan ana etkenler ise 
kazanı çalıştırma ve kapatma işlemleri-
nin daha az zahmetli olması ve ısıtma 
yüzeylerine erişimin kolay olmasıdır.

Fiziksel Karakteristik

Üretilen ısıl kapasiteyle ilişkili olarak, 
alev duman borulu silindirik tipte bir 
kazan, su borulu bir kazana göre çok daha 
yüksek su içeriğine sahiptir. Dolayısıyla 
alev duman borulu silindirik tipte bir 
kazan, geçici olarak kazanın anma kapa-
sitesini aşan yük dalgalanmalarına veya 
yük taleplerine karşı daha dirençlidir. 
Buna karşın, alev duman borulu silin-
dirik tipte bir kazanda, soğuk çalıştırma 
durumunda kazandaki yüksek su hacmi 
sebebiyle istenilen özelliklerdeki buha-
rın elde edilmesine kadar geçen süre, su 
borulu kazanlara nazaran daha uzundur. 
Kazanın ve sistemin uygun bir şekilde 
tasarlanmasının dışında brülör tarafın-

Teknik

Önemli olan bir başka etken ise yükseltil-
miş test basınç değerleri ile kazan hidros-
tatik testlerinin uygulanması olmuştur. Bu, 
alev duman borulu silindirik kazanların 
durumunu ve emniyetini çok basit ve çok 
güvenilir bir şekilde değerlendirme yönte-
midir. İmalat ve tasarımda kaliteye önem 
verildiğinde ve gerekli emniyet tedbirleri 
alındığında, silindirik alev duman borulu 
kazanlar daha yüksek güvenilirliğe ve sağ-
lamlığa sahiptir. Dolayısıyla mühendislik 
firmaları ve kullanıcılar, yalnızca güvenli 
şekilde çalışmakta olan ve yıllar boyunca 
hasar görmemiş çok sayıda referans tesis 
gösterebilecek durumda olan imalatçıları 
tercih etmelidir.

İşletim

Kazan suyunun ve besleme suyunun 
kalitesi, tüm buhar kazanı tasarımlarında 
çok önemli bir kriter olarak görülmelidir. 
Ama her iki kazan dizaynı arasında, su 
kalitesi gereksinim seviyesi ile alakalı 
farklılıklar bulunur.
Su borulu kazanlarda, çoğu konstrüksi-
yon türünde tuzlu su kullanılması öne-
rilmez. Su borulu kazanlar için tuzluluk 
2000 μS /cm’in altında bir iletkenlik 
demektir. Genellikle, 250 kW/m²’den 
büyük lokal ısı akışlarında, boruların 
tıkanmasını önlemek ve ısı transferi-
nin engellenmemesini sağlamak için 
kazanda yumuşak su kullanılması gere-
kir. Su borulu kazanların işletimi için 
ihtiyaç duyulan bu su kalitesi gerek-
sinimleri yalnızca karmaşık ve yüksek 
maliyetli su işleme sistemlerinin kurul-
masıyla karşılanabilir.
Prensipte, alev duman borulu silindi-
rik kazanlar tuzlu su ile çalıştırılabilir 
(iletkenlik< 6 000 μS/cm). Kazan ısıtma 
yüzeylerinin tuz birikmesi nedeniyle 
olumsuz etkilenmesi görülmez. Suyun 
işlenmesi için basit su yumuşatma tesis-
lerinin kullanılması yeterli olabilir.
Alev duman borulu silindirik kazanlar 
ile su borulu kazanların bir başka işle-
tim farklılığı ise, boyut ve ısıl kapasite 
farklılığıdır. Benzer kapasiteler için alev 
duman borulu silindirik kazanlar, su 
borulu kazanlara nazaran daha az yer-
leşim alanına ihtiyaç duyar.

dan üretilen düşük ısıl yük de kazanlar 
için belirleyici bir faktördür. Su borulu 
kazanlarda, eğer brülör düşük ısıl yükte 
çalışıyorsa, bu ısıl yük kazana tedarik 
edilemez, bunun sebebi ise su tarafındaki 
debinin azalması ısıl transferini negatif 
olarak etkiler. 

Maliyet ve Zaman

Belirli gereksinimler alev duman borulu 
silindirik kazan tipi tarafından karşıla-
nabildiği sürece, imalat maliyetleri ve 
kalitenin uygunluğu ile ilgili herhangi 
bir eksiklik de yoksa,  alev duman borulu 
silindirik kazanların tercih edilmesi daha 
ekonomik bir alternatif olarak görülür. 
Ayrıca bu kazanlarda teslimat süreleri ve 
tesisin kurulumu için gerekli olan süreler 
daha kısadır.
Genellikle ışınım kayıplarının ve hat 
üzerinde ısı kaybının daha düşük olması 
sebebiyle alev duman borulu silindirik 
kazanlar benzer atık gaz sıcaklığı ve atık 
gaz bileşimine sahip su borulu kazanlara 
göre daha yüksek verim sağlar.
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Kriterler Alev duman borulu 
silindirik kazan Su borulu kazan

Su kalitesi Düşük gereklilik ve tuzlu su 
kullanılabilir. 

Yüksek gereklilik ve düşük tuz 
seviyesi gerekli

Bakım Kolay Daha maliyetli

Testler Basit, hidrostatik test ve 
ardından inceleme, ultrason 
testi nadiren gerekebilir. 

Hidrostatik test ve ultrason 
testi gereklidir.

Verim Yüksek Düşük

Kısmi yük 
özellikleri 

Minimum yük elde 
edilemediğinde, brülör 
sorunsuz şekilde kapatılabilir. 

Belirli tasarımlarda kısmi yük 
sınırlı olmalıdır, brülör manuel 
olarak kapatılamaz.

Su içeriği Yüksek Düşük

Akümülasyon 
kapasitesi 

Basınç ve yük 
dalgalanmalarından 
etkilenmez 

Prosesten kaynaklanan basınç 
ve yük dalgalanmalarına 
duyarlı

Teslimat 
süresi 

Daha kısa Daha uzun

Gerekli alan Az Fazla

Montaj ve 
devreye alma 
süresi 

Kısa 
Daha uzun



Yazan: Dr. Andaç YAKUT, Makine Yüksek Mühendisi, Yeşil Enerji & Çevre Bölüm Koordinatörü, Daikin TürkiyeYazan: Dr. Andaç YAKUT, Makine Yüksek Mühendisi, Yeşil Enerji & Çevre Bölüm Koordinatörü, Daikin Türkiye

Özet

Avrupa Birliği mevcut 20/20/20 
politikasının, küresel ısınmayı 
sınırlayacak AB düşük karbon 

yol haritası 2050 hedefini sağlamakta 
yeterli olmayacağı görülünce Avrupa 
Birliği liderleri, bu konuda daha sıkı 
önlemler almak amacıyla 23 Ekim 2014 
tarihinde, sera gazı emisyon değerlerini 
2030 yılına kadar % 40 oranında azaltma, 
yenilenebilir enerji kullanımını % 27’ye ve 
enerji verimliliğini en az % 27’ye çıkarma 
konusunda bir anlaşmaya varmışlardır 
(AB Yeni 40/27/27 Politikası). Ayrıca 
Avrupa Birliği’nde bu hedefleri gerçek-
leştirmeye katkı sağlayacak 20.5.2014 
tarih ve 517/2014 sayılı yeni F Gaz 
Regülasyonu’nun yayımlanmasının 
ardından alternatif akışkan arayışları hız 
kazanmıştır. Bu çalışmada; Yeni F Gaz 
Regülasyonu hakkında bilgi verildik-
ten sonra klimalar ve ısı pompaları için 

alternatif bir akışkan olan R32 hakkında 
güncel bilgilere yer verilmiştir. Daikin 
27 Eylül 2012 tarihinde dünyanın ilk 
R32 içeren klimasını Japonya pazarına 
sunmuştur. Bu tarihten sonra Japonya’da 
Daikin ile beraber birçok cihaz üreticisi 
R32’li modellerini duyurmaya başlamış-
tır. 2013 yılı sonbaharında ise Daikin 
Avrupa’nın ilk R32 içeren klima modelini 
piyasaya sunmuştur.Japonya’da 2014 yılı-
nın Mart ayı sonuna kadar 2 milyondan 
fazla R32’li mini split ünite satılmıştır. 
R32 içeren klima ve ısı pompalarının 
ekonomik olarak uygulanabilir, teknolo-
jik olarak uygun, güvenilir ve güvenli bir 
şekilde uygulanabileceği ispat edilmiştir.

1. Sera Gazı Emisyon Değerlerini 
Azaltmak için AB Hedefleri

Bilindiği gibi Avrupa Birliği 20/20/20 
politikası 2020 yılına kadar % 20 daha az 
CO2 emisyonu, % 20 yenilenebilir enerji 

payı ve % 20 daha az birincil enerji tüke-
timi hedeflemektedir. Mevcut 20/20/20 
politikasının, küresel ısınmayı sınırlaya-
cak AB düşük karbon yol haritası 2050 
hedefini sağlamakta yeterli olmayacağı 
görülünce Avrupa Birliği bu konuda daha 
sıkı önlemler almak amacıyla çalışmalara 
başladı.
Bu çalışmaların sonucunda, Avrupa Bir-
liği liderleri 23 Ekim 2014 tarihinde, 
sera gazı emisyon değerlerini 2030 yılına 
kadar % 40 oranında azaltma taahhüttü 
veren iklim değişimi konusunda dönüm 
noktası niteliğindeki bir anlaşmayı 
kabul ettiler [1]. Aynı zamanda yeni-
lenebilir enerji kullanımını % 27’ye ve 
enerji verimliliğini en az % 27’ye çıkarma 
konusunu desteklemek üzere anlaştılar 
(Şekil 1).
Şekil 2’de görüldüğü üzere mevcut 
20/20/20 politikasıyla sera gazı emisyon 
değerlerinde 2050 yılına kadar ancak 
% 40 azaltma sağlanabilmektedir. Düşük 
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Düşük karbon yol haritası emisyonlara 
etki eden 6 tane temel sektör belirlemiş-
tir [2]. Bunlar: Enerji Sektörü, Konut, 
Endüstri, Taşıma, CO2 olmayan Tarım 
ve CO2 olmayan diğer sektör gruplarıdır. 
F Gazlar, örneğin klima ve ısı pompala-
rında kullanılan HFC’ler (hidroflorokar-
bonlar), Şekil 2’de kırmızı kesik çizgilerle 
belirtilen “CO2 olmayan diğer sektör” 
grubuna girmektedir. Bu gruptaki emis-
yonlar da (N2O, Metan ve tüm F Gazlar 
dahil) 2050 yılına kadar % 78 azaltılma-
lıdır (1990 yılına göre).

2. F Gazlarla İlgili AB Mevzuatı

2.1 F Gazlar Nelerdir?

•	 Hidroflorokarbonlar (HFC), 
Perflorokarbonlar (PFC) ve Kükürt 
hekzaflorürler (SF6) birer florlu sera 
gazıdır. 

•	 Florlu sera gazları Ozon tabakasını 
inceltmezler,  fakat tüm AB sera gazı 
emisyonlarının % 2’sini oluştururlar.

•	 F Gaz emisyonlarının yaklaşık 
olarak % 80’inin nedeni klimalar, ısı 
pompaları ve soğutma ürünlerinde 
soğutucu akışkan olarak kullanılan 
HFC’lerin emisyonlarıdır.

2.2 Neden Yeni F Gaz 
Regülasyonu?

Avrupa’da 2006 yılında yayımlanan F 
Gaz Regülasyonu; düzenli kaçak kon-
trolü, teknik personelin sertifikalandı-
rılması, kayıt tutma yükümlülüğü, geri 
kazanma yükümlülüğü, etiketleme vb. 
ile “kaçak ve emisyonların” önlenmesine 
odaklanmıştır. Bu önlemler MAC (mobil 
klima sistemleri) yönergesi ile birlikte, F 
Gaz emisyonlarını artan kullanımlarına 
rağmen stabil (dengeli) bir hale getire-
cektir. Fakat bu önlemler, AB düşük kar-
bon yol haritası hedeflerine ulaşmak için 
yeterli değildir (Şekil 3). Bu hedeflere 
ulaşmak için daha fazla eylem gereklidir.
AB düşük karbon yol haritası 2050 
hedeflerine ulaşmak amacıyla Avrupa 
Birliği Komisyonu tarafından 20.5.2014 
tarihinde 517/2014 sayılı Yeni F Gaz 

Şekil 1. Avrupa Birliği Yeni 2030 Hedefi: 40/27/27

Şekil 2. AB düşük karbon yol haritası 2050

Şekil 3. Avrupa Birliği F Gaz emisyonlarını azaltma hedefleri

karbon yol haritası ise 2050 yılına kadar 
% 80 azaltma hedeflemektedir (1990 
yılına göre). Bu hedefe ulaşabilmek için 
yeni yapılan anlaşma ile 2030 yılına kadar 
% 40 azaltma hedeflenmektedir. Bu 

hedefler, büyük oranda elektrik üretim 
metodunun değişimi ve enerji tüketimini 
azaltmak ile gerçekleşecektir. Bununla 
beraber aynı zamanda diğer sektörlerin 
de katkıda bulunması gereklidir. 
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Regülasyonu yayımlanmıştır [3]. Yeni  
F Gaz Regülasyonu 2030 yılına kadar  
F Gaz emisyonlarını 2/3 oranında azalt-
mayı hedefler (Şekil 3). Bu yönetmelik 
01.01.2015 tarihinden itibaren Avrupa 
Birliği’nde yürürlüğe girecektir.

2.3 2006 ve 2014 F Gaz 
Regülasyonları Arasındaki 
Farklar

Mevcut 2006 F Gaz Regülasyonu düzenli 
kaçak kontrolü, teknik personelin sertifi-
kalandırılması, kayıt tutma yükümlülüğü, 
geri kazanma yükümlülüğü, etiketleme 
vb. ile “kaçak ve emisyonların” önlen-
mesine odaklanmışken; yeni 2014 F 
Gaz Regülasyonu mevcut yönetmelik-
teki gereklilikler (bazı değişiklikler ile) 
aynen kalmakla birlikte bunlara ilaveten 
“F Gazların kullanımından kaçınmayı” 
amaçlamaktadır. Bunu ise;

1.  HFC’lerin tüketimini kademeli 
olarak azaltarak: (Kota Tahsisi 
ile piyasaya sürülecek HFC’lerin 
kademeli olarak azaltılması).

2.  İlave ürün ve servis yasakları 
getirerek: (Sınırlı ürün yasakları 
daha da genişletildi) şeklinde 
düzenlemektedir.

2.4 HFC Kademeli Azaltma 
Takvimi

Yeni F Gaz Regülasyonu, (yığın) HFC 
üretici ve ithalatçılarına kota tahsisi 
yoluyla AB pazarındaki HFC miktarını 
kademeli olarak azaltmayı amaçlar. Bu 
kademeli azaltma ile 2030 yılına kadar 
HFC tüketiminin % 79 azaltılması 
hedeflenmektedir (Avrupa’da 2009 ile 
2012 yılları arasında piyasaya sürülen 
toplam miktarın yıllık ortalaması baz 
alınarak, Şekil 4). 
Burada bahsi geçen kota miktarı ağırlık 
(kg) bazında değil, “CO2 eşdeğeri” ola-
rak tanımlanan yeni bir birim üzerinden 
hesaplanacaktır. “CO2 eşdeğeri” soğutucu 
akışkan miktarı (kg) ile akışkanın küresel 
ısınma potansiyelinin (GWP) çarpımına 
eşittir.

2.4.1 Kademeli Azaltmayı Nasıl 
Sağlayabiliriz?

Kota miktarının ‘CO2 eşdeğeri’ cinsinden 
belirlenmesi; soğutucu akışkan üretici ve 
ithalatçılarını alternatif akışkanlara, cihaz 
üreticilerini ise yeni teknolojilere doğru 
yöneltecektir. Kademeli azaltma aşağı-
dakilerin bir veya birkaçı kullanılarak 
gerçekleştirilebilir.
1) Düşük küresel ısınma potansiyeline 

(GWP) sahip HFC soğutucu 
akışkanlara geçerek,

2) HFC olmayan soğutucu akışkanlara 
geçerek,

3) HFC soğutucu akışkan miktarını 
azaltarak,

4) HFC’leri geri kazanarak ve yeniden 
kullanarak.

2.4.2 Yeni F Gaz Yönetmeliği: 
Klimalar ve Isı Pompaları için 
ilave GWP Limitleri

Yeni F Gaz Regülasyonu ile birlikte 
kademeli azaltmanın yanı sıra cihazlara 
yönelik yeni birtakım sınırlamalar da gel-
mektedir. Bunlardan biri;
•	 2025 yılından itibaren “3 kg’dan 

daha az soğutucu akışkan içeren 
tekli split klimalarda: GWP <750 
olmalı”dır.

Regülasyonda 3 kg’dan daha fazla soğu-
tucu akışkan içeren cihazlar, multi split 
veya VRV sistemler, chiller sistemler 
için belirli bir GWP limiti veya ürün 

yasaklaması getirilmemiş olsa da ve 2025 
yılı uzak görünse de, bütün cihaz üreti-
cilerinin şimdiden mümkün olduğunca 
kısa sürede alternatif akışkanlara geç-
mesi önerilmektedir. Bunun nedeni ise, 
her ne kadar bu cihazlar için belirli bir 
GWP limiti olmasa da, 2015 yılından 
itibaren cihazlarda kullanılacak bütün 
HFC soğutucu akışkanların “Kademeli 
Azaltmaya” dahil olacağıdır.
Yukarıda bahsi geçen Yeni F Gaz Regü-
lasyonu tarafından getirilecek olan 
sınırlama için olası çözüm; günümüzde 
klimalarda kullanılan R410A soğutucu 
akışkanı yerine alternatif akışkanlardan 
biri olan R32 soğutucu akışkanına geç-
mektir. Bunun nedeni ise R410A soğu-
tucu akışkanın GWP değeri 20881 iken, 
R32 soğutucu akışkanın GWP değerinin 
6751 olmasıdır. 

2.4.3 R410A’dan R32’ye Geçişin 
CO2 Eş Bakımından Etkileri

Daha önce “CO2 eşdeğeri” birimi CO2eş 
= kg x GWP şeklinde tanımlanmıştı. Bu 
birimi ton cinsinden ifade etmek istedi-
ğimizde, “TCO2 eşdeğeri”;
TCO2eş = kg x GWP/1000 şeklinde 
ifade edilir.
R410A’dan R32’ye geçişin “TCO2 eşde-
ğeri” cinsinden etkilerini görmek için 
1’er kg R410A ve R32 soğutucu akış-
kana sahip iki cihaz ele alalım (Şekil 5). 
1Hükümetler Arası İklim Değişikliği 
Paneli (IPCC), Dördüncü Değerlen-
dirme Raporu
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R410A akışkanın GWP değeri 2088, 
R32’nin GWP değeri 675 olduğundan 
aynı miktarda soğutucu akışkan için 
R32’nin “TCO2 eşdeğeri”nin R410A’ya 
göre yaklaşık 3 kat daha az olduğu görü-
lür. Bu karşılaştırma 0,7 kg R32 içeren 
bir cihaz (R32 özelliğinden dolayı aynı 
kapasite ve aynı verimlilikte R410A’ya 
göre daha az soğutucu akışkan kulla-
nımı mümkündür) ile yapıldığında fark 
4 kata kadar çıkabilmektedir. Yeni F Gaz 
Regülasyonu’nda bahsedilen kota tahsisi 
“CO2 eşdeğeri” biriminde tanımlandığın-
dan bu durumda R32 oldukça avantajlı 
hale geçmektedir.
İlerleyen bölümlerde R32 soğutucu akış-
kanı detaylı olarak incelenmiştir.

3. Klimalar ve Isı Pompaları için 
Neden R32?

3.1 R32 Nedir?

•	 R32 = CH2F2 “diflorometan” 
olarak adlandırılan, tek bileşenli bir 
HFC’dir.

•	 Ozon Tabakasına zarar vermez 
(ODP=0).

•	 Karışım halinde olan R410A (% 
50 R32 + % 50 R125) soğutucu 

akışkanının bir bileşenidir.
•	 GWP (küresel ısınma potansiyeli) 

değeri, R410A’nın sahip olduğu 
GWP değerinin yalnızca üçte biridir.

•	 Tablo 1’de R32 soğutucu akışkanının 
bazı özellikleri görülmektedir.

3.2 R32 En Dengeli Çözüm

Alternatif soğutucu akışkan arayı-
şında; akışkanın ozon tüketme potan-
siyeli (ODP), küresel ısınma potansiyeli 
(GWP), enerji verimliliği, güvenlik, 
ekonomiklik gibi birçok faktör etki eder. 
Bu faktörleri tam anlamıyla karşılayan 
mükemmel bir akışkan henüz yoktur. 
Seçim yaparken bütün bu faktörleri en 
uygun şekilde karşılayacak, en dengeli 
seçimi yapmak önemlidir. 
Kendi soğutucu akışkanını ve kom-
presörünü üreten Daikin, yaptığı araş-
tırmalar sonucunda düşük küresel ısınma 
potansiyeline sahip alternatif akışkanlar 
arasından R32’nin en dengeli çözüm 
olduğu sonucuna varmıştır. Bu sonuçtan 
sonra Daikin, R32 soğutucu akışkanını 
ve bu akışkan için özel olarak geliştirdiği 
kompresörü konut tipi klimalara adapte 
ederek, 27 Eylül 2012’de dünyanın ilk 
R32 soğutucu akışkanını içeren klimasını 

Japonya pazarına sunmuştur. Bu tarih-
ten sonra birçok Japon üretici de R32’li 
ürünlerini duyurmaya başlamışlardır [4]. 
Ayrıca yine Daikin 2013 sonbaharında 
Avrupa’nın ilk R32 soğutucu akışkanını 
içeren havadan havaya konut tipi ısı 
pompası sistemini tanıtmıştır. Japonya’da 
2014 yılının Mart ayı sonuna kadar 2 
milyondan fazla R32’li mini split ünite 
satılmıştır [5].
R32, HFC grubundan olmasına rağmen 
günümüzde sıklıkla kullanılan R410A 
soğutucu akışkanının sahip olduğu küre-
sel ısınma potansiyelinin (GWP) üçte 
birine sahiptir. Üstelik R32 tek bileşenli 
bir soğutucu akışkan olduğundan geri 
dönüşümü de kolaydır. Genel olarak R32;
•	 Ozon Tabakasına zarar vermez 

(ODP=0).
•	 GWP değeri, R410A’nın GWP 

değerinin yalnızca üçte biridir 
(GWP=6751)

•	 R410A’ya göre daha az soğutucu 
akışkan kullanımı mümkündür.

•	 R410A ve R22 ile kıyaslandığında 
daha yüksek enerji verimliliği sağlar.

•	 Daha kompakt tasarım mümkündür.
•	 R410A’nın bir bileşeni olduğu için 

R32 üretim kapasitesi mevcuttur.
•	 Tek bileşenli bir akışkan olduğu için 

geri dönüşümü ve yeniden kullanımı 
kolaydır.

•	 Gelişmekte (A5) olan ülkeler için 
ekonomiktir.

3.3 Tasarım Özellikleri

3.3.1 R32’nin Fiziksel Özellikleri

•	 R410A ile karşılaştırıldığında 
R32’nin potansiyel teorik soğutma 
kapasitesi 1,6 kat daha fazladır 
(Şekil 6).

•	 R410A’ya göre daha yüksek ısı 
transfer katsayısı

•	 Soğutucu akışkan miktarında 
(hacimsel) azalma: Sıvı yoğunluğu 
R410A’nın sıvı yoğunluğunun  
% 90’ı kadardır. R410A’ya göre 
% 30’a kadar akışkan miktarında 
(hacimsel) azalma mümkündür.

•	 Daha az basınç kaybı: Böylece 
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Tablo 1. R32 Soğutucu Akışkanının Özellikleri
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aynı kapasite için daha ince çaplı 
borulama mümkündür.

3.3.2 Enerji Verimliliği ve/veya 
Sistem Boyutlarına Olan Etkiler: 
Çeşitli Tasarım Olanakları  

2012 yılında Japonya’da satışta olan  
4 kW’lık bir split klima örnek olarak 
alındığında R32’li bir klimanın R410A’lı 
bir klimaya göre % 6 daha fazla enerji 
verimliliğine sahip olduğu görülmüştür 
[6]. Aynı zamanda yine 4 kW’lık model 
örnek olarak alındığında enerji verimliliği 
aynı kalmak şartıyla daha küçük boyut-
larda bir cihaz elde etmek mümkündür 
(Sistem hacminde % 18 azalma, soğutucu 
akışkan miktarında % 20 azalma, Şekil 7).

3.4 Her Türlü İhtiyaca Cevap 
Veren Mükemmel Bir Soğutucu 
Akışkan Yoktur

Alternatif akışkan arayışında her üretici, 
uygulamaya ve pazarın ihtiyacına göre 
enerji verimliliği, güvenlik, ekonomiklik, 
yerel mevzuat ve standartları da dikkate 
alarak seçimler yapmalıdır. Daikin, R32’li 
split tip klimaları, konut tipi ürün yel-
pazesinden ticari tip ürün yelpazesine 
kadar geliştirmektedir. Çünkü R32 bu 
tip uygulamalar için uygundur (Şekil 8).

4. Sonuçlar

Alternatif soğutucu akışkan arayı-
şında; akışkanın ozon tüketme potan-
siyeli (ODP), küresel ısınma potansi-
yeli (GWP), enerji verimliliği, güvenlik, 
ekonomiklik gibi birçok faktör etki eder. 
Bu faktörleri tam anlamıyla karşılayan 
mükemmel bir akışkan henüz yoktur.
Klima ve ısı pompaları için alternatif 
akışkanlardan biri olan R32’nin özellik-
lerini özetleyecek olursak;
•	 R32, klimalar ve ısı pompaları için 

mükemmel enerji performansı sağlar.
•	 R32 enerji verimliliğini korurken 

veya artırırken aynı zamanda 
sistemde daha az soğutucu akışkan 
miktarına ve sistem boyutlarında 
küçülmeye olanak sağlar.
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Şekil 7. R32 Kullanımının Enerji Verimliliği ve/veya Sistem Boyutlarına Olan Etkileri

Şekil 8. R32’nin uygulanabilirlik alanları
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Industry Evolutions, Osami 
Kataoka Daikin Industries, Ltd.for 
JRAIA, OEWG side event July 15, 
2014 Paris France

6.  Refrigerant R32 for Air 
Conditioners and Heat Pumps, 
Hilde Dhont, Environment 
Research Center DAIKIN Europe 
N.V. XI. International HVAC+R 
Technology Symposium, Istanbul, 
08-10 May, 2014, Turkish Society 
of Hvac & Sanitary Engineers

Bilgi

•	 R32, ozon tabakasına zarar vermez 
(ODP=0) ve düşük küresel ısınma 
potansiyeline sahiptir (GWP=675).

•	 R32, AB Yeni F Gaz Regülasyonu 
için uygun bir alternatif akışkandır.

•	 R32 için uygun yağlar mevcuttur.
•	 R32’nin tek bileşenli soğutucu 

akışkan olma avantajı vardır.
Yukarıdaki özelliklerinden dolayı R32 
soğutucu akışkanı klima ve ısı pompaları 
için cazip bir çözümdür. 

Ek Tanımlar:

ODP: Ozon Tüketme Potansiyeli 
(ODP), bir soğutucu akışkanın ozon 
tabakasına zarar verme riski olarak 
tanımlanır. Bu değer, ODP’si 1 olarak 
kabul edilen R11 soğutucu akışkanı refe-
rans alınarak ifade edilir. Örnek vermek 
gerekirse R22’nin ODP değeri 0,05 iken, 

R32 ve R410A klor ve brom içermedi-
ğinden dolayı bu soğutucu akışkanların 
ODP değeri 0’dır.

GWP: Küresel Isınma Potansiyeli 
(GWP), akışkanın atmosfere salınması 
halinde küresel ısınmaya (sera etkisine) 
olan etkisini gösterir. Bu değer CO2 refe-
rans alınarak 100 yıllık bir süreye göre 
belirlenmektedir. CO2 için bu değer 
1.0’dır. Örneğin R410A için GWP 
değeri 20881 iken, R32 için GWP değeri 
6751’tir.
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Cihaz seçimini hangi 
özellikler etkiliyor?

ları, beklenen işi yerine eksiksiz getirebilmeleri 
için malzeme kaliteleri çok önemli. Neticede 
hiç kimse, günü kurtarmak için cihaz satın alma 
eğiliminde değildir.

İhtiyaçlara uyum sağlama: Kullanılan yakıtın 
verimli tüketilmesi için cihazların içindeki kom-
ponentlerin verimleri de önemli. Mesela yakma 
sistemlerindeki gelişmeler, son yıllarda sıkı takip 
edilen ve benimsenen özellikler arasında: Cihazın 
atık gazların ısısından da faydalanabiliyor olması, 
ihtiyaca göre gerektiği kadar çalışıp durması 
gibi… Otomatik kontrol sistemleri ile uyumlu 
olma özelliğini de bu başlığa dahil edebiliriz.

Çevreyle dost: Yine, doğadan (güneş, rüzgar, 
toprak vs.) olabildiğince yararlanan cihaz ve sis-
temler ya da ısı pompası, güneş panelleri gibi, 
konvansiyonel sistemlere uyumlanabilen ürünler 
rakiplerinden bir adım önde. Bu gruba dahil edil-
mesi gereken bir diğer başlık ise çevre dostu cihaz 
ve sistemler. Elbette üretim aşamasında, kullanım 
aşamasında doğaya olabildiğince az zarar veren 
ürünler, özellikle son yıllarda oldukça ilgi gören 
yeşil binaların tercihleri. 

Fiyat: İşte sektörün yatırımcıyı en çok eleştir-
diği başlık… Yukarıda sıralanan ve muhtemelen 
herkesçe kabul görebilecek bütün bu özelliklere 
sahip ve sıfır maliyetle üretilen bir cihaz olama-
yacağından, elbette tüm bu güzide özelliklerin bir 
de maliyeti var.  Gönül elbette olabildiğince makul 
fiyattan yana ama teknolojinin takip edilmesi ve 
cihazlara uygulanması, ar-ge, ür-ge bedava değil. 
Üstelik ülkemiz yasalarınca bünyenizde oldukça 
kalabalık bir ar-ge ekibiniz yoksa, teşvik de yok… 
Bu durumda iyi cihaz için üreticinin hak-
kını ödemek gerekiyor. Şahsen “biraz” iyimser 
davranıp şu fiyat konusunu “en sona” koydum. 
Belki de sektörün temennisini dillendirmek 
için… İyi sonuç elde edebilmenin yolunun  
iyi cihaz ve ekipmandan geçtiğinin, bunun 
da bir maliyetinin olduğunun unutulmaması  
için…  TM

Gökçen PARLAR
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com
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Biraz moda dergilerine özenmiş gibi olacak 
ama bu yazıda cihaz ve sistemlerin seçim 
aşamasında hangi kriterler etkili oluyor 

buna bir göz atacağız. İşte cihazların rakiple-
rinden bir adım öne çıkabilmelerini sağlayan 
özellikleri: 

Verimlilik: Isıtma-soğutma sistemlerinin har-
cadığı enerji, binalarda harcanan toplam enerji 
miktarı içindeki en ciddi kalemlerden biri. Doğal 
olarak da özellikle endüstriyel ısıtma-soğutma 
sistemlerinde sağlanabilecek en küçük iyileştir-
menin bile çok yüksek getirileri var. Bu durumda 
enerji cimrisi cihaz ve sistemler, bu tesislerin 
vazgeçilmez elemanları arasında en üst sıralardaki 
yerini koruyor. 

Güvenlik: Hayatımızın her alanında ihtiyaç 
duyduğumuz ısıtma-soğutma-havalandırma 
sistemleri için enerji verimliliği dışında olmazsa 
olmaz özellik, elbette güvenlik. Cihazların kulla-
nıldıkları alanlarda canlı-cansız hiçbir şeye zarar 
vermemeleri ve taşıdıkları olası risklerin azlığı 
tercih edilmelerindeki en önemli etkenler ara-
sında. Mesela verimli bir sistemin yangın riskinin 
yüksek olması, cihazı bir anda gözden düşürmeye 
yetebilir. 

Kalite: Ve bir diğer olmazsa olmaz özellik: 
Kalite… Elbette cihazların uzun ömürlü olma-

İKİ  AYDA BİR YAYINLANIR •  TEMMUZ-AĞUSTOS 2013 •  YIL:  7  •  SAYI :  46 •  7 ,50 TL •  ISSN 1306-5343 •  www.ebelediye. info

FRANSA 
KATI ATIK TESİSLERİNE 
ZİYARET

BERGAMA’DA 
“TARİH 3 BOYUTLU 
CANLANIYOR”

ALİ YURTSEVER “BİLİŞİM 
ZİRVESİ’NDE KONUŞULANLAR 
GÜNDEMİ BELİRLEYECEK”

Dünyanın en büyük pompa üreticilerindenDünyanın en büyük pompa üreticilerinden

Grundfos’un Danimarka merkezini 
ziyaret ettik...
Grundfos’un Danimarka merkezini 
ziyaret ettik...

www.dogayayin.com

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ TEKNOLOJ‹LER‹
İ k i  ayda bi r  yay ınlanı r  •  K as ım -  Ara l ık  2013 •  Y ı l :  7  •  Say ı :  37 •  7 ,5  TL •  ISSN 1307-9212 •  www.yeniener j i . info

RÖPORTAJ

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

ETKB, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Mercan:

“Türkiye rüzgar enerjisini sadece 
kullanan değil, satan ülke olmalıdır”

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi

Enerjinin Depolanmasının 
Önemi… 

İş dünyası 
Yeşil İş’te 
bir araya geldi

Serbest Piyasada, Serbest Tüketiciye 
Toptan Elektrik Satışı...

ETKB, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Murat Mercan:

“Türkiye rüzgar enerjisini sadece 
kullanan değil, satan ülke olmalıdır”

İKA Enerji Mühendislik,
Yönetici Ortağı 

Koray Altınkılıç

tel:0011 1700 3113 01
mailto:abone@dogayayin.com
https://www.iskteknik.com/
https://www.ebitt.com.tr/
mailto:info@ebitt.com.tr
https://www.termodinamik.info/
https://www.tesisatmarket.com/
mailto:gokcenparlar@dogayayin.com
https://www.reheat.com.tr/
https://www.termoline.com.tr/
https://www.ebelediye.info/
https://www.dogayayin.com/
https://www.yenienerji.info/











