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AK-PC 551 ile merkezi 
soğutma sistemlerinin kontrolü 
artık çok daha kolay

• Hızlı ve kolay kullanımlı kurulum sihirbazı
• Türkçe menü
• Kurulum sihirbazı ile bir merkezi sistem    
 kontrolü kurarak programlama süresini azaltan   
 enerji tasarrufu özellikleri 
• Optimize edilmiş kontrol algoritmaları ve   
 fabrika ayarları ile güvenli kontrol
• Ticari soğutma için yaygın olarak kullanılan   
 HFC paket uygulamalarını kapsar

merkezi sistem 
kontrolörünün 
kurulum sihirbazı ile 
programlama süresi

5 dakika

Yarının çözümlerinin bugünden nasıl hazır olduğunu görün:
www.danfoss.com.tr

https://www.danfoss.com.tr/


Endüstriyel soğutma komponentleri içinde Flexline™ platformu esneklik ile özdeşleşmiştir. 
Her bir ürün, modüler tasarım konseptine dayanan; seçim esnekliği, montaj ve bakım 
kolaylığı gibi faydalar sunar.    
Flexline™ serisindeki ürünler: ICV kontrol vanaları, ICF vana istasyonları ve SVL hat 
komponentleridir. 

Tek Flexline™ platformda
Birçok seçenek

esnek ve modüler 
yapısıyla zaman 
tasarrufu sağlayan 
uygulama

100+

www.danfoss.com.tr

https://www.danfoss.com.tr/
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Editörden

Kadın hakları konusunda mazide kimi başarılarımız ol-
muş olabilir. Keşke bugün daha büyük başarılara imza 
atabilseydik de bugünümüzle övünebilseydik (Zaten 
bugünümüz dünümüzden daha başarılı olabilseydi, 
Osmanlıcılık da neyin nesi olurdu).
Bugünümüze baktığımızda görünen tablo oldukça 
üzücü… Dünya ortalamasına göre her üç kadından 
biri şiddet görüyor. Ülkemizde ise her iki kadından biri 
şiddet görüyor. Hele varoşlarda % 97’ye bile çıkabiliyor. 
Yani eğitim, sosyal ve maddi yapı zayıfladıkça şiddet, 
kadının “fıtratı” oluyor. Son yedi yılda kadına şiddet ve 
kadın katliamları konusunda % 1400 artış göstermişiz 
(Yazı ile; yüzde BİN DÖRT YÜZ)!!! Böylesi görkemli artış 
yüzdelerini, memleketi ileri götürecek, ar-ge, inovasyon 
gibi konularda yakalayabildiğimizi bir düşünün…
Dünya Ekonomik Forumu 2010 yılı Cinsler Arası Küresel 
Fark Raporu’na göre “kadın-erkek eşitliği” konusunda 
Türkiye, 134 ülke arasında 126. sırada yer alıyor (2006’da 
105. sıradaydık). İran bizden üç sıra, Suriye iki sıra yuka-
rıda yer alıyor. Evet, 129.sıradaki Suudi Arabistan’ı burun 
farkıyla geçmişiz (Onlarda kadınların araba kullanmaları 
bile yasak)! 

Dipnotlarım
•	 “Bizim	sosyal	toplumumuzun	başarısızlığının	
sebebi,	kadınlarımıza	karşı	gösterdiğimiz	
ilgisizlikten	ileri	gelmektedir.	Yaşamak	demek	
faaliyet	demektir.	Bundan	dolayı	bir	sosyal	
toplumun	bir	organı	faaliyette	bulunurken	diğer	
bir	organı	işlemezse,	o	sosyal	toplum	felçlidir.”	
(M.K.Atatürk,	Şubat	1923)

•	 “Çiçekçilerde	indirim	varmış	bugün,	kadınlar	
çiçektir	diyenler	için.	Buna	en	güzel	cevabı	
birkaç	ay	önce	KEİG	(Kadın	Emeği	ve	İstihdam	
Girişimi)	bir	basın	açıklamasında	verdi:	Kadın	
kadındır,	çiçek	babandır!”		(Blog	Yazarı	Dilara	
Gürcü)

•	 “Kadından	korkuyorlar…	Kadın	öğrenirse	
çocuklarına	da	öğretir”	(twitter)

ozmetikten mücevhere, çanak çömlekten don 
gömleğe, ev, araba, uçak bileti, hatta domates bi-
bere kadar her şeyde düzenlenen 8 Mart Dünya 

Kadınlar Günü’ne özel kampanyalar, özellikle AVM’lere 
zor anlar yaşattı. 8 Mart, çiçekçiler için de bir bayram 
havasında yaşandı. 
Kadınların eğitimden, iş yaşamından geri bırakıldığı, 
birçok yerde aynı işi yapan erkeklerden daha az maaş 
ödendiği, ekonomik krizlerde işten çıkarılma “önceliği-
nin” verildiği, kadın-erkek eşitliğinin sağlanamadığı bir 
dünyada, emekçi kadınların hakları için verdiği mücade-
le neticesinde başlayan Dünya Kadın Günü’nün “alışveriş 
şenliği” olarak kutlanması, trajik olsa da şaşırtıcı değildir. 
Ülkemizde kadın hakları konusunda dünya genelinde 
başarı kaydettiğimiz dönemimiz;  Mustafa Kemal Ata-
türk dönemi, Cumhuriyetimizin ilk yılları… Dünya Ka-
dınlar Günü, bizde Cumhuriyetin ilanından bile önce, 
1921’de kutlanmaya başlamış. ABD’de 60’lı yılların so-
nunda anılmaya başlarken, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu 16 Aralık 1977’de, 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü 
olarak kutlanmasını kabul ettiğini ilan etmiş, hem de çı-
kış noktası olan 1857’deki New York’taki tekstil işçilerinin 
grevinden ve grevde ölen 129 kadın işçiden bahsetme-
den. Seçme ve seçilme hakkı konusunda da başarılı sa-
yabileceğimiz bir miladımız olmuş. Dünyada genellikle 
kadınlara seçme ve seçilme hakları farklı zamanlarda ve-
rilmiş. Ayrıca söz konusu haklar ilk etapta belli kısıtlarla 
tanınmış. Örneğin İngiltere’de evli kadınlar oy vermesin, 
kocası ile politik karşıtlığa düşebilir, aile huzuru kalmaz 
düşüncesiyle sadece bekar ve dullar oy kullansın den-
miş, o da 30-40 yaş aralığı ile sınırlı tutulmuş. Belçika, 
İtalya ve Bulgaristan’da sadece anneler oy kullanabilmiş, 
İspanya, İtalya ve Avusturya’da sokak kadınlarının oy kul-
lanması yasakmış. Kadınlara kısıtsız seçme ve seçilme 
haklarını Türkiye 1934’te tanırken, Fransa, Belçika, İtalya 
40’lı yılların ortalarında, İsviçre 1971’de (Appenzell kan-
tonu hariç, bu kanton 1990’da bu hakkı tanımış) kadın-
ların siyasal katılım konusundaki siyasi haklarını teslim 
etmiş. Bu alanda dünyanın en başarılı ülkeleri sıralama-
sında ise başta 1906 yılında kadınlara bu hakları tanıya-
rak “dünyanın ilk kadın milletvekili”ne sahip Finlandiya 
olmak üzere Norveç (1913) ve Danimarka (1915) geliyor 
(İnsan beyni serin iklimde daha iyi çalışıyor da, havalar 
ısındıkça jöleleşiyor mu acaba? İklimlendirme sektörü 
bu konunun üzerinde durmalı).

K

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Kampanya kodu “kadın” olan alışveriş bayramı 
tüm yurtta ve dünyada kutlandı
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Haberler

ASHRAE’nin Geniş Bölge Konferansı’na Doğru

A SHRAE’nin 2015 yılı Kış Konfe-
ransı, 24-28 Ocak tarihleri ara-

sında ABD’nin Chicago kentinde bulunan 
“Palmer House Hilton”da yapıldı. Bu kış 
konferanslarının ayrılmaz bir parçası olan 
AHR Expo etkinliği de 26-28 Ocak tarihleri 
arasında yine Chicago kentinde bulunan 
“McCormick Place”de gerçekleşti. 25-28 
Ocak tarihleri arasında gerçekleşen teknik 
programlar 8 temel alanda belirlenmişti. 
Bunlar: Sistem ve ekipmanlar, endüstriyel 
binalar, büyük binalar, enerji verimliliği,  
yaşam güvenliği, enerji ve su etkin bina 
tasarımı ile hastane tasarımı üzerineydi. 
ASHRAE 2015 Kış Konferansı’nın, 2015 
‘RAL-CRC’ye ev sahipliği yapacağından 
dolayı, ASHRAE Turkish Chapter açısın-
dan ayrı bir önemi daha vardı. İSİB’in 
ana sponsorlarından biri olduğu toplan-
tıya “ASHRAE Turkish Chapter”ı temsilen 
Prof. Dr. Barış Özerdem ve Bahadırhan 
Tari katıldı. ASHRAE Kış Konferansı bün-
yesinde gerçekleşen RAL toplantısında, 

Chapter Başkanı Prof. Dr. Barış Özerdem 
sunumunda, yapılan hazırlıkları üyelere 
aktardı. Sunumda 1-4 Ekim 2015 tarih-
leri arasında İstanbul’da yapılacak ve ana 
teması ‘Kentsel Dönüşüm ve Enerji Verim-
liliği’ olarak belirlenen Kongre’nin tanı-
tımı başarıyla gerçekleştirildi. Belirlenen 
ana tema, ASHRAE bünyesinden tespit 
edilecek seçkin konuşmacılar ve ülkemiz-

den katılacak uzmanlar tarafından teknik 
oturumlarda tartışılacak. Kongre’nin diğer 
günlerinde ise, ASHRAE- RAL bünyesindeki 
idari konular ele alınacak. Sosyal prog-
ramlarla da zenginleştirilecek Kongre’ye 
yurtdışından 300 kişinin katılacağı tahmin 
ediliyor. Türkiye’den gerçekleşecek katılım-
larla toplam katılımcı sayısının 500’lere 
varması bekleniyor.

Johnson Controls ve Hitachi İklimlendirme Çözümleri Küresel Bir 
Ortaklık için Anlaşma İmzaladı

J
ohnson Controls, Hitachi, Ltd. ve 
Hitachi Appliances, Inc. Davos, 

İsviçre’de yapılan Dünya Ekonomik Forumu 
sırasında küresel bir ortaklık için anlaşma 
imzaladı. Johnson Controls-Hitachi ortaklık 
anlaşması; her iki şirketin ısıtma, havalan-
dırma ve soğutma sektörüne geniş tekno-
loji portföyünü sunmasına olanak sağlaya-
cak. Yapılan anlaşma ile Johnson Controls, 
Japonya’daki satış ve servis operasyonları 
hariç olmak üzere Hitachi Appliances şir-
ketine ait 300 milyar yenden fazla satış 
hacmine sahip olan (yaklaşık $ 2.6 milyar) 
global iklimlendirme iş kolunun % 60 his-
sesini elde etti. Johnson Controls-Hitachi 
ortaklık anlaşması; Johnson Controls’ün 
yeni ve var olan global müşterilerine tam 
bir iklimlendirme ürün yelpazesi, yenilikçi 
VRF teknolojisi, öncü inverter teknoloji-
sini kullanan klimalar ve absorbsiyonlu 
soğutma gruplarını birlikte sunacak. Bu 
anlaşmadan sonra Hitachi Appliances, 
Hitachi markalı HVAC ürünlerini Japonya 

pazarına sağlamaya devam edecek. John-
son Controls - Hitachi ortaklığı yönetim 
ekibi, Franz Cerwinka tarafından yöneti-
lecek. Bu ortaklık anlaşması, genişleyen 
pazarlama kanallarının yanı sıra, her iki 
şirketin teknoloji, araştırma ve geliştirme 
liderliği üzerine inşa edilecek. İşlemlerin, bu 
yıl içinde mevzuat düzenlemeleri ve diğer 
hukuksal koşulların sağlanmasıyla birlikte 
tamamlanması bekleniyor. 
Johnson Controls Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve CEO’su Alex Molinaroli “Johnson  
Controls için bu ortaklık bir gelişim plat-
formu olarak binalarımızın işletilmesine 

karşı duyduğumuz stratejik bağlılığı sim-
geliyor. Bu anlaşma bizi daha da üstün 
ürünlerle ileriye gitmemizi sağlayarak, 
Johnson Controls’ün değişen küresel 
pazarlar genelinde müşteri taleplerini 
karşılamak için sektördeki en zengin tek-
noloji portföyünü sunmasına olanak tanı-
yacak” açıklamasında bulundu. Hitachi, 
Ltd Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su 
Hiroaki Nakanishi ise konuya ilişkin şun-
ları söyledi: “Dünya çapında HVAC pazarı 
istikrarlı bir şekilde büyüyor ve son tekno-
lojiyi kullanan enerji verimli iklimlendirme 
sistemlerine talep artıyor. İklimlendirme 
sistemlerinin binaların önemli bir yapı taşı 
olması sebebiyle, bu ortaklığın Hitachi 
ve Johnson Controls müşterilerine en iyi 
çözümleri sunmasına olanak sağlayacağına 
inanıyoruz. Bununla birlikte, iklimlendirme 
sistemlerine ek olarak binaların genelinde 
verimliliği artıracak yapı çözümlerinin yanı 
sıra diğer çevre alanların da verimliliğini 
artıracak başka çözümler de sunacağız.” 
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Haberler

E kipman yalıtım piyasasında esnek 
yalıtım köpüklerinde ve tasarımı 

yapılmış köpüklerde dünyanın önde 
gelen tedarikçilerinden olan Armacell, 
Türk yalıtım malzemeleri imalatçısı 
OneFlex’i bünyesine kattı. Oneflex’in 
Bursa fabrikası Armacell’in dünyadaki 
22. fabrikası oldu. Dünyanın birçok ülke-
sinde yatırımı olan Armacell, Türkiye’ye 
yaptığı yatırım ile etki alanını Ortadoğu 
ülkelerine, Kuzey Afrika ve Güneydoğu 
Avrupa geneline taşımayı planlıyor.
 
Dünyanın dikkatini Türkiye 
yalıtım sektörüne çektik
“Dünyanın dikkatini Türkiye yalıtım sek-
törüne çektik” diyen Oneflex Das Yalıtım 
A.Ş. Satış & Pazarlama Genel Müdürü 
Koray Sarı, Armacell’in Türkiye yatırımı 
hakkında şunları söyledi: “Armacell, 
esnek yalıtım köpüklerinde dünyaca ünlü 
ve lider bir firma. Genç ve kurumsal yapı-
lanması güçlü bir firma oluşumuz ve mar-
kalarımızı başarıyla ülkemizde ve diğer 
ülkelerde temsil etmemiz, Armacell’in 
dikkatini çekti ve tercihinde önemli bir 
neden oldu. Armacell’in yüksek tekno-
lojili teknik malzemeleri, mühendislik 
ürünleri Ortadoğu, Kuzey Afrika, Balkan-
lar ve Türki Cumhuriyetleri gibi yurtdışı 
hedefler ile ülkemizdeki sektörlere sunu-
lacak. Armacell’in ileri-teknolojiye sahip 
yalıtım ürünleri, küresel enerji etkinlik 
ve verimliliğini artırıyor ve Empire State 
Binası ve Uluslararası Uzay İstasyonu da 

dahil olmak üzere, birçok yüksek kali-
teli ve önde gelen tesislerde kullanılı-
yor. Bunlar, günlük yaşamın bütünleyici 
bir parçasıdır. Isı yalıtımının ötesinde, 
Armacell ürünleri, rüzgâr türbin kanat-
larının temel komponentleri olarak kul-
lanılıyor, akustik yalıtım sağlıyor, conta 
ve salmastra olarak kullanılıyor. Oneflex 
ürünlerimiz ile Armacell’in üstün özellikli 
ürünleri ve standart ürünleri de ürün 
gamına ilave olacak. Daha güçlü olaca-
ğız ve yeni ürünlerimiz ile sektöre daha 
fazla hizmet verebileceğiz.”

Yönetim yapımızda değişiklik 
olmayacak
Armacell Türkiye’nin, Oneflex’in İstan-
bul merkez ofisi Capital Tower’da ve 
kapalı alanı 16 bin metrekare toplam 
20 bin metrekare olan Bursa fabrika-
sında çalışmalarını sürdüreceğini belir-
ten Koray Sarı, “Türkiye HVAC sektörü 
gerçekten geniş, üstün özelliklere sahip 
ve rekabetçi ürünlere sahip olacak. Biz, 

Armacell Oneflex’i Bünyesine Kattı
esnek, kapalı-hücre elastomerik yalıtım 
malzemelerinde ülke genelinde isim yap-
mayı kısa sürede başardık, bu birleşme 
ile yönetim yapımızda değişiklik olmaya-
cak. Satış ve pazarlama departmanımızı 
tecrübeli yeni arkadaşlarla güçlendirdik. 
Bundan sonra Armacell Türkiye olarak, 
bizlerin de yönetimde olduğu güçlü bir 
kadro ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Hem ihracat yaptığımız ülkelere hem de 
ülkemiz inşaat sektörüne hizmetlerimiz 
kapsamlı şekilde devam edecek. Oneflex 
markası ile var olan tüm çalışmalarımız 
da devam edecek” dedi.

Bu işbirliği yalıtım sektörüne 
ivme kazandıracak
Koray Sarı bu işbirliğinin yalıtım sektö-
rüne etkisi hakkında ise şu açıklamalarda 
bulundu: “Oneflex global marka olma 
yolunda ilerlemiş olmalı ki, Armacell 
gibi bir dünya devinin dikkatini çek-
miş. Türkiye’nin genç yıldızına yatırım 
yapmayı tercih etmişler. Bu, ülkemize 
yabancı sermayenin gelmesi açısından 
bir değerdir. Buna vesile olmak bizim 
için gurur verici. Ülkemiz adına ve yalıtım 
sektörü adına da gurur verici. Bu süreç-
ten sonra, öncelikli sorumluluğumuz, bu 
birleşmenin başarıyla devam etmesidir. 
Biz yabancı yatırımcılara örnek olması 
açısından Türkiye yalıtım sektörüne ilgi 
çektik. Şu anda dünyada ve Avrupa’da 
bu satın alma konuşuluyor. Ülkemize 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Standart Pompa Eğitim için Atlas Enerji’ye Konuk Oldu

S tandart Pompa, 13 Şubat 2015’te 
eğitim vermek için Atlas Enerji 

Üretim A.Ş.’nin İskenderun santraline 
konuk oldu. Ortak sistemler, mekanik 
ve türbin bakım bölümlerinden yöneti-
ciler, mühendisler ve teknik personelin 
katılımı ile gerçekleşen eğitimde pompa 
seçiminden işletmesine, bakımından 
tesisat tasarımına kadar, konuyla ilgili 
önemli noktalar ele alındı. Standart 
Pompa İş Geliştirme Müdürü Hamdi 

Nadir Tural’ın bizzat verdiği eğitimde, 
Standart Pompa’nın yeşil bir gelecek için 
önem verdiği enerji verimliliği konusun-

dan da bahsedildi. Tural aynı zamanda 
katılımcıların sahada karşılaştığı prob-
lemlere de çözüm önerilerinde bulundu.
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Alfa Laval ve Gemak A.Ş., Eşanjör Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar 
ve Seçim Kriterlerini Anlattı

Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. MMO Diyarbakır Şubesi’nde 
Konferans Düzenledi

A

H

lfa Laval ve Gemak A.Ş. tarafından 
6 Aralık 2014 tarihinde Ankara 

HiltonSA Oteli’nde, “Alfa Laval Eşanjör 
Uygulamalarında Yeni Yaklaşımlar ve Seçim 
Kriterleri” organizasyonu gerçekleştirildi. 
Organizasyonda Başkent’in en önemli sek-
tör firmaları, proje firmaları, kamu kurum 
temsilcileri ve akademisyenlerinin oluştur-
duğu 100’ü aşkın kişi katılım gösterdi. Açı-
lış konuşmasını, Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği Başkanı Bahri Türkmen’in yaptığı 
organizasyon, Gemak A.Ş. Genel Müdürü 
Necil Büyükpamukçu’nun sektörün geliş-
mesini ve değerlerini anlattığı konuşmasıyla 
devam etti. Alfa Laval firmasının temsilcili-
ğini 20 yıl başarıyla sürdüren Gemak A.Ş. 
firmasının satış stratejileri, Satış Müdürü 
Somer Üst’ün sunumuyla anlatıldı. Alfa 
Laval Segment Müdürü İsmail Uzman ve 
Distribütör Müdürü Zafer Ceylan eşanjör 
seçiminde dikkat edilmesi gereken nok-
talar ve eşanjör uygulamalarındaki yeni 
yaklaşımlar hakkında katılımcılara bilgi 
aktardı. Alfa Laval’in en yeni ürün tasa-
rımlarının tanıtımı yapıldı. Organizasyonda,  
Alfa Laval GPHE X-Cellence Global kam-
panyasının Ankara lansmanı gerçekleşti-
rildi. Kampanyaya ait olan internet sitesi, 
kampanya malzemeleri ve ses getiren 
hologramlı aplikasyon katılımcılarla payla-

itachi Türkiye ve KKTC Genel Distribü-
törü Asal İklimlendirme Teknolojileri 

A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baş-
kanı Turhan Karakaya’nın “VRF Sistemlerin 
Çalışma Prensipleri, Tasarım ve Uygulama 
Esasları” konulu sunumuyla yer aldığı, MMO 
Diyarbakır Şubesi’nin düzenlediği konferans, 
MMO toplantı salonunda gerçekleştirildi. 
Konferansta; sistem özelliklerine ayrıntılı 
bakış, VRF sistem tipleri ve özellikleri, VRF 
sistemler ile konvansiyonel sistemlerin kar-
şılaştırılması, VRF sistemlerin tasarım esasları 
ve doğru montaj ilkeleri başlıkları altında 
katılımcılara ayrıntılı bilgi aktarıldı.

şıldı. “Gözle görülenden daha fazlası var, 
aslında uzun bir serüven” sloganı ile Alfa 
Laval eşanjörlerinin, yeni kampanya vide-
osu ilgiyle izlendi. http://www.alfalaval.
com/campaigns/insights/Documents/tr/
index.html linkinde bulunan yeni gelişti-
rilmiş eşanjörleri anlatan görseller, videolar 
ve tanıtım araçları, interaktif olarak anla-
tıldı ve yeni akıllı telefon uygulamasının 
indirilme ve kullanım şekilleri paylaşıldı. 
Alfa Laval’in uzmanlık konusu ısı transferi, 
plaka yüzeyinin maksimum kullanımı için 
geliştirilen kaliteli akış dağılımı sunan en 
son teknolojiler, HVAC uygulamalarında 

eşanjör basınç kayıplarının boyutlandır-
madaki etkisi, soğutma uygulamalarındaki 
LMTD 1 Deg C yaklaşımlarda 0.3 derece 
değişimin nasıl % 30 fiyat farkı oluştura-
bildiği ve 100 m2 yüzey alanının 120 m2 
yüzey alanından daha verimli ve efektif ola-
bildiği paylaşıldı. Alfa Laval ve Gemak A.Ş. 
firmaları, organizasyon salonunda eşanjör, 
plaka ve conta çeşitlerini sergiledi. Katılım-
cılar, ekipmanlarla birebir deneyim yaşama 
şansına sahip oldu. Birçok uygulamaya 
ait eşanjörün nasıl farklılaşması gerektiği, 
sergilenen ekipmanlar üzerinden detaylı ve 
uygulamaları olarak anlatıldı.  
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IWE İstanbul Water Expo Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri Fuarı Eylül 
2015’te İstanbul’da Düzenlenecek

WE İstanbul Su ve Atıksu Arıtma 
Teknolojileri Fuarı ve Konferansı, 

ITE Group Türkiye ofisi EUF tarafından  
3 - 5 Eylül 2015 tarihleri arasında İstanbul 
Fuar Merkezi’nde organize edilecek. IWE 
İstanbul, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi ve UCLG MEWA’nın 
destekleriyle su kaynaklarının sürdürü-
lebilir bir şekilde kullanılması, su tasar-
rufunun sağlanması, atıksuların arıtımı 
ve geri dönüşümü ile ilgili çok kapsamlı 
bir alanda son teknolojileri ve gelişme-
leri aynı platformda bir araya getirecek. 
Suyun çıkarılması, arıtılması, atıksuların 
arıtılması, şartlandırılması, suyun depolan-

üzere bir araya geleceği özel bir etkin-
lik olacak. IWE İstanbul Water Expo’da; 
gıda ve içecek, tekstil, deri, kimya, ilaç, 
çimento, seramik, cam, kâğıt, plastik, 
ambalaj, demir çelik, enerji, petrol ve gaz, 
maden, doğal taş, besi ve yem, metal 
işleme, otomotiv ve makine alanlarındaki 
tüm imalat sanayi, hükümet yetkilileri, 
belediye ve kamu otoriteleri, su ve kana-
lizasyon idareleri, organize sanayi bölge 
yetkilileri, inşaat ve müteahhitlik firmaları, 
mimar, mühendis, şehir planlamacılar, 
sağlık kurumları, turizm işletmeleri, bilim-
sel ve eğitim kurumları, danışmanlık ve 
araştırma şirketleri, bayi ve distribütörler, 
yatırımcılar, sektörel birlik ve dernekler bir 
araya gelecek. 

I

ması, taşınması, tüm bu prosesin kontrolü 
ve otomasyonu için gerekli olan teknoloji, 
sistem ve ekipmanların yer alacağı IWE 
İstanbul Su ve Atıksu Arıtma Teknolojileri 
Fuarı; Türkiye, Ortadoğu ve Körfez ülke-
leri, BDT ülkeleri, Balkanlar, Doğu Avrupa 
ve Afrika’daki önemli sektör temsilcilerinin 
bir araya geleceği, sektörün ihtiyaç, sorun 
ve çözüm önerilerinin tek bir çatı altında 
sunulacağı önemli bir buluşma platformu 
olacak. Eşzamanlı olarak gerçekleştirilecek 
olan konferans ise kamu ve özel kuruluş-
ların iş ve ortaklık fırsatlarını tartışmak 

ARI Endüstriyel, DN500 (20”)’e Kadar Patent Dirsek Üretimini Gerçekleştirdi

A RI Endüstriyel, yeni tesis yatırımı ile 
20”(DN500)’e kadar dikişli, dikişsiz 

ve SCH40 malzemeden dirsek üretimini, 
endüksiyon metodu ile tek parça olarak 
artık Türkiye’de gerçekleştiriyor. 2005 
yılından beri boru bağlantı elemanları 
üretimi gerçekleştiren ARI Endüstriyel 
A.Ş., 2013 yılında başlayarak 2014 yılı 
sonunda tamamladığı yeni tesis yatı-
rımı ile üretim ağını genişletti. Karbon 
çelik ve paslanmaz çelik malzemeden 
flanş, dirsek, redüksiyon, te ve kep üreti-
mini, Adana’da 11 dönüm arazi üzerine 
kurulu 8 dönüm kapalı alana sahip yeni 

ve modern tesislerinde devam ettiren ARI 
Endüstriyel, büyük ölçülü DN400 (16”), 
DN450 (18”) ve DN500 (20”) patent dir-
sek üretimini de başarıyla gerçekleştirdi.

Oventrop, İnovatif Ürünlerini Pazara Sunacak

O ventrop; düşük yatırımla tasar-
ruf sağlayan ısıtma-soğutma 

ve içilebilir su alanlarında gelişmiş 
enerji verimliliği için ilgi çekici bir-
çok yeni ürününü pazara sunacak.  
Konu ile ilgili açıklama yapan Oventrop 
Türkiye Genel Müdürü Osman Doğru ve 
Oventrop Export Müdürü Mahir Şahin 
“Bu yıl 26 Eylül 2015’te zorunlu olacak 
yeni ErP (Energy related Products Direc-
tive) Yönetmeliği, Oventrop gündeminde 

çok önemli bir yer tutuyor. Oventrop 
bileşenleri ErP’ye uygun bir şekilde ayrı 
paketlere entegre edilerek tüm sistemin 
verimliliğini, öncesinden ayarlanmış 
paketlere nazaran ciddi şekilde artırabi-
lecek çözümler sunuyor. Tüm bu çalış-
malar, faydaya dönüşebilecek maliyetler 
göz önüne alınarak yapılıyor. Oventrop 
için 2015 konu başlıklarında en önemli 
yer tutan bir diğer ana başlık ise, yenile-
nebilir enerji. Solar termal enerji ve katı 

yakıt kazanları kontrolleri ve istasyonları 
ile Oventrop, sıcak içilebilir su hazırlan-
ması ve ısıtma sistemine destek sağlan-
ması konusunda yüksek kalite çözümler 
sunuyor. Geniş ürün yelpazesi inşaat 
sektöründe büyük önemi olan doğru 
planlama ve hassas noktalar için kulla-
nılacak yaygın software programları ile 
özellikle enerjilerin kullanımı için üretilen 
kapaklar/subaplar, kontroller ve sistemler 
ISH 2015’te tanıtılacak” dedi. 
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A E Arma-Elektropanç, Uluslararası 
Dünya Su Günü’nde tatlı su kay-

naklarının sürdürülebilir yönetimine dik-
kat çekiyor. Tüm şirketlerin ve bireylerin, 
tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yöne-
timine katkısı olması gerektiğini anlatan 
AE Arma-Elektropanç Proje Müdürü Gür-
kan Şenbak, özellikle şirketlerin iş yapma 
biçimlerinde teknolojiyi kullanarak bu 
durumun mümkün kılınabileceğini belir-
tiyor. Bu konuda Türkiye’de ve dünyada 
yapılan en büyük projelerden biri olarak 
AE Arma-Elektropanç’ın mekanik taah-
hütlüğünü yaptığı ve başarıyla tamamla-
dığı ülkenin BREEAM sertifikasına sahip 
ilk eğitim kurumu olan Piri Reis Denizcilik 
Üniversitesi’nin projesini örnek gösteren 
Şenbak, projenin detaylarını şöyle anlattı: 
“Projenin tüm kullanım suyu deniz suyun-
dan elde edilirken, denizden alınan su 
‘reverse ozmos’ olarak adlandırılan bir 
sistemde arıtılıp saf su haline getiriliyor. 
Arıtılan saf su ‘remineralizasyon’ siste-
minden geçirilip suda bulunması gereken 
mineraller ile doyuruluyor. Bu sistem ile 
su arıtma temel olarak iki aşamadan olu-
şuyor. İlk aşamada arıtılacak su, birtakım 
ön temizleme işleminden geçiriliyor. Bu 
işlem sırasında katı parçalar olabildiğince 

sudan ayıklanıyor. İkinci aşamada su, pom-
palanarak yüksek basınçlara ulaştırılıyor ve 
sonra ayrıştırıcı zarlardan geçiriliyor. Ayrış-
tırıcı zarlar sayesinde suda bulunan tuzun 
çok büyük bir bölümü temizleniyor. Artık 
kullanım için hazır olan su sisteme gön-
derilerek, üniversitenin tüm kullanım suyu 
ihtiyacı karşılanmış oluyor. Projeden ayrıca 
kullanım suyunun tasarrufu için sensörlü 
lavabo bataryaları ve sensörlü rezervuar 
sistemleri kullanıldı.” Üniversiteye ait tüm 
blokların çatılarından sifonik yağmur suyu 
toplama sistemi ile toplanan yağmur suyu-
nun otomatik çok katmanlı kum filtresi ile 
filtrasyondan sonra depolanıp bir hidrofor 
sistemi ile bahçe sulama sistemine yönlen-
dirildiğini anlatan Şenbak, bahçe sulama 
için doğal kaynakların kullanıldığını ve su 
sarfiyatında ciddi miktarda tasarruf edildi-
ğini söyledi.

Su tüm dünya için kritik öneme 
sahip

Piri Reis Denizcilik Üniversitesi gibi pro-
jelerin Türkiye ve dünya için çok önemli 
olduğuna dikkat çeken Şenbak, “Yaşamsal 
kaynaklarımızın en başında gelen su; artan 
nüfus, iklim değişiklikleri, kuraklık, çevre 
kirliliği ve bilinçsiz kullanım gibi sebeplerle 
azalıyor ve ülkeler su sıkıntısı tehdidiyle baş 

başa kalıyor” diye konuştu. Bilimsel araştır-
maların, dünyada kişi başına su tüketiminin 
yılda 800 metreküp olduğunu ve bu duru-
mun, dünya nüfusunun yüzde 20’sine kar-
şılık gelen 1,4 insanı yeterli içme suyundan 
mahrum bıraktığına dikkat çeken Şenbak, 
ayrıca 2,3 milyar insanın sağlıklı suya hasret 
yaşadığına, buna ek olarak, 2050 yılında su 
sıkıntısı çeken ülkelerin sayısının 54’e, bu 
şartlarda yaşamak zorunda kalan insanların 
sayısının 3,76 milyara yükseleceğini söyledi. 
2050’de 9,4 milyar olması beklenen dünya 
nüfusunun yüzde 40’ının su sıkıntısı çeke-
ceği ve bu sebeple kullanılan her damla 
suyun değerinin her geçen gün daha da 
arttığını anlatan Şenbak şu açıklamalarda 
bulundu: “Suyumuzu verimli kullanmanın 
en basit ve en etkili yolu, evlerimizde kul-
landığımız suları içme suyu ve içme suyu 
kalitesinde olmayan sular diye sınıflandır-
maktır. Bu sayede içme suyu kalitesinde 
olmasına gerek olmayan suları geri kazanıl-
mış sulardan kullanarak içme suyu tüketim 
oranımızı yarı yarıya azaltabiliriz. İçme suyu 
kalitesinde olmayan sulara örnek olarak 
tuvalet rezervuarları, çamaşır yıkama, bahçe 
sulama ve araba yıkama gibi kaba temizlik 
işlerini gösterebiliriz. Bu alanlarda kullandı-
ğımız suları geri kazanılmış sulardan elde 
edersek doğal su kaynaklarımızı korumuş 
oluruz.”

AE Arma-Elektropanç, Tatlı Su Kaynaklarının Sürdürülebilir 
Yönetimine Dikkat Çekiyor
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Doğu Avrupa ‘Türk Akım’da Aceleci

luslararası Enerji Ekonomisi Birliği 
(IAEE) Seçilmiş Başkanı, Boğaziçi 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan 
Kumbaroğlu, Ukrayna’daki kriz nedeniyle 
endişeli bir kış geçiren Avrupa’da kriz senar-
yolarının çalışıldığını ve Ukrayna’dan gelen 
gazın kesilmesinin özellikle Doğu Avrupa’yı 
vuracağının öngörüldüğünü belirtti. Kum-
baroğlu, Doğu Avrupa’da yaşayan insanla-
rın korkulu rüyadan uyanmaları için ‘Türk 
Akım’ projesindeki fizibilite çalışmalarının 
bir an önce tamamlanması gerektiğini söy-
ledi. Kumbaroğlu, enerjide çok önemli bir 
transit geçiş noktası olan Türkiye’nin bir 
‘hub’ olarak her geçen yıl önemini artırdı-
ğını ifade etti. Başta Avrupa olmak üzere, 
gelişen dünyada enerji kaynakları yetersiz 
ülkelerin en büyük sorununun enerjide dışa 
bağımlılık olduğunu, bu kapsamda ener-
jide arz güvenliğinin kendileri açısından 

büyük önem taşıdığını ifade eden Kum-
baroğlu, şunları söyledi: “Avrupa Birliği 
gaz ihtiyacının yüzde 66’sını ithal ediyor. 
Özellikle Doğu Avrupa’da birçok ülke Rus 
gazına bağımlı. Çok sayıda ülkede yaptı-
ğımız görüşmelerde son dönemlerde ana 
gündem gitgide Türk Akım Projesi oluyor. 
Türkiye’nin kazanacağı stratejik avantajın 
AB nezdinde yarattığı endişeye rağmen 

birçok ülke Ukrayna’daki sorun nedeniyle 
Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa’ya 
götürecek Türk Akım projesinin hayata 
geçmesini ‘dört gözle’ bekliyorlar diye-
biliriz. Türkiye’nin güvenli ve istikrarlı bir 
ülke olması, bu koridorun sıkıntısız olacağı 
öngörüsü söz konusu projeyi güvenilir kılı-
yor. Macaristan Başbakanı Victor Orban’ın, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu ile düzenlediği 
ortak basın toplantısında da üzerine basa 
basa söylediği ‘heyecanla Türk Akım proje-
sini bekledikleri, korkulu rüya görmek iste-
medikleri’ yolundaki endişe dolu sözleri bu 
çalışmanın önemini gözler önüne seriyor.” 
Kumbaroğlu, ülke ve bölgelerin gelişim 
süreçlerinin aksamaması için bu tarz kori-
dorların en kısa sürede hayata geçirilmesi 
gerektiğini belirterek sektöre yön veren 
IAEE gibi kuruluşların konu üzerinde çalış-
tıklarının altını çizdi.

Sabancı Üniversitesi-İstanbul Uluslararası İklim ve Enerji Merkezi 
(IICEC) Onursal Başkanı Dr. Fatih Birol UEA İcra Direktörü Seçildi

S abancı Üniversitesi Uluslararası 
Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) 

Onursal Başkanı Dr. Fatih Birol, enerji 
alanında dünyanın önde gelen kuruluşu 
olan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) İcra 
Direktörlüğüne, üye 29 ülke arasında 
yapılan oylama sonucunda seçilerek, ajans 
tarihinde tüm ülkelerin desteğiyle seçilen 
ilk İcra Direktörü oldu. 1995 yılından bu 
yana Uluslararası Enerji Ajansı (UEA)’nda 
çalışan Dr. Birol, son 9 yıldır da UEA’nın 
Başekonomistliği görevini yürütüyordu. 
Enerji alanında olup, küresel enerji piya-
salarına yönelik analiz ve öngörüleriyle 
enerji alanında en güvenilir ve yol gösterici 
kaynak olarak kabul edilen ‘Dünya Enerji 
Görünümü’ Raporunun hazırlanmasından 
sorumlu olan Dr. Birol, bu çalışmalarıyla 
birçok ülkeden ödül ve nişan aldı. 2011 
yılında Sabancı Üniversitesi İstanbul Ulus-
lararası İklim ve Enerji Merkezi IICEC’in 
kuruluşuna öncülük ederek bu merkezin 
Onursal Başkanı olan Dr. Birol, Türki-
ye’deki çalışmalarını Sabancı Üniversitesi 
IICEC çatısında yürütüyor. 

Dr. Birol’un yeni görevi ile ilgili açık-
lama yapan Sabancı Üniversitesi Kurucu 
Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı: 
“IICEC’in kuruluşundan beri Onursal 
Başkanlığını yürüten Dr. Fatih Birol’un 
29 üye ülkenin tamamının desteği ile 
UAE’ye seçilen ilk İcra Direktörü olması 

Sayın Birol’un şahsında ve enerji sektörü 
için son derece gurur verici ve önemli bir 
gelişmedir. Enerji ve iklim konularının tüm 
dünyada gündemin başında olduğu ve bir 
dönüm noktasını yaşadığı günümüzde 
Sayın Birol’un bu göreve seçilmesinin 
önemi daha da artıyor” dedi. 
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Haberler

Systemair HSK’nın Sosyal Sorumluluk Projeleri 
Hız Kesmiyor

S ystemair HSK, İSKİD aracılığıyla 
Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 
Bölümü Atölyesine ihtiyaç duydukları 
çatı fanı ve kanal fanı cihazlarını eği-
timlerde kullanılmak üzere hediye etti. 
Systemair HSK ekibi, Tesisat Teknolojisi 
ve İklimlendirme Bölümü öğrencilerine, 
iklimlendirme sektörü, klima santralleri 
ve fanlarla ilgili bilgi vermek üzere 9 
Ocak 2015 tarihinde Urfa Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nde bir seminer 
düzenledi. Seminere, Ayhan Şahenk Tek-
nik ve Endüstri Meslek Lisesi ve El-Cabir 
Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi 
öğretmenleri ve öğrencileri katıldı. 150 
öğrencinin katılımıyla gerçekleşen semi-
nerde Systemair HSK Gaziantep Bölge 
Satış Sorumlusu Fehim Aslantürk öğren-
cilere, Systemair HSK hakkında bilgiler 
verdi. Systemair HSK Proje ve İş Geliş-
tirme Mühendisi Sedat Taşkın da klima 

S

T

ystemair HSK’nın 9 Aralık 2014 tari-
hinde Mersin Üniversitesi, Mersin 

Mimarlar Odası Şubesi ve Makine Mühen-
disleri Odası Mersin Şubesi ile birlikte 
düzenlediği “Entegre Tasarımla Yapılarda 
İç Hava Kalitesi Konferansı” mühendisleri, 
mimarları ve öğrencileri bir araya getirdi. 
Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen konferansta, 
Yasemin Altınok Mimarlık’ın sahibi Yase-
min Birlik Altınok, entegre tasarımın ve 
yapılardaki iç hava kalitesinin önemini içe-
ren bir sunum gerçekleştirdi. Systemair HSK 

Entegre Tasarımla Daha Kaliteli İç Hava

Systemair HSK Maden 
Havalandırma
Sistemlerini Anlattı 

LINK, Avrasya Tüneli’ne Danışmanlık Hizmeti Veriyor

L INK, Asya ve Avrupa kıtalarını ilk 
kez deniz tabanının altından bir-

birine bağlayacak, dünyanın en modern 
projelerinden biri olan Avrasya Tüneli’nin 
danışmanlığını üstlendi. Avrasya Tüneli 
projesinin sismik titreşim danışmanı ola-
rak 6 kişilik uzman mühendis kadrosuyla 
projelendirme hizmeti verecek olan LINK, 
bu kapsamda tüm yapının depreme karşı 

korunmasıyla ilgili malzemelerin alımı ve 
uygulanması konusunda destek verecek. 
Bunun yanı sıra süpervizörlük, uygulama 
kontrolleri, ustabaşı ve formenlere yöne-
lik eğitimler ve yine onların kontrollerine 
kadar geniş bir hizmetle projenin içinde 
yer alacak. LINK’in proje danışmanlık 
hizmeti 2016 yılı ortasına kadar devam 
edecek.

santrallerinin komponentlerini, tasarım 
esnasında nelere dikkat edilmesi gerek-
tiğini ve çalışma prensiplerini içeren bir 
sunum gerçekleştirdi. Urfa Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet 
Demirok, Systemair HSK ekibine, meslek 
liseleri ile sanayi arasında bir köprü görevi 
üstlendikleri için teşekkür plaketi takdim 
etti. Konuyu bir sosyal sorumluluk projesi 
olarak ele alan Systemair HSK, Urfa Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin başarılı 
iki öğrencisine yaz döneminde İstan-
bul’daki fabrikasında iş imkânı sunacak.

TMD Ankara Temsilciliği tara-
fından 24 Ocak 2015 tarihinde 

düzenlenen 'Maden Ocaklarında Hava-
landırma ve Söndürme Sistemleri' konulu 
seminer, Ankara Plaza Otel’de gerçek-
leştirildi. Seminerin oturum başkanlığını 
Systemair HSK Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Vural Eroğlu yaptı. Konuş-
masına Soma’da yaşanan maden faci-
asında hayatını kaybeden isçileri anarak 
başlayan Eroğlu; 1983-2010 yılları ara-
sında yaşanan 15 maden kazasından 
13’ünün grizu patlamasından kaynak-
landığını vurguladı. Eroğlu “Türkiye Tesi-
sat Mühendisliği, maden havalandırma 
konusunda yeterli bilgiye sahiptir. İhti-
yaçlarını programlayabilen maden işlet-
mecileri ile başarılı projeler yapabilecek 
durumdadır” dedi. Prof. Dr. Abdurrah-
man Kılıç sunumunda “Yeraltı Kömür 
Madeni Yangınları, Maden Ocaklarında 
İş Güvenliği ve Yangın Korunum Sistem-
leri” konusuna değindi. Systemair HSK 
Proje ve İş Geliştirme Mühendisi Arkun 
Andıç ise “Maden Ocaklarında Kullanılan 
Fan Tipleri ve Teknik Özellikleri” konulu 
sunumuyla yeraltı maden ocaklarındaki 
fan uygulama örneklerinden bahsetti.

mühendisleri ise; konut havalandırmasını, 
sağlıklı konutlar için nelere dikkat edilmesi 
gerektiğini ve sağlıklı yaşam için konutlar-
daki havalandırmanın önemini anlattı. 
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Drenaj ve foseptik
pompaları

TS EN 12845 veya NFPA 20 normlarına
uygun yangın hidrofor sistemleri

Sabit veya frekans kontrollü 
hidrofor sistemleri

Uçtan emişli yüksek kapasiteli 
santrifüj pompalar

Kuru ve ıslak rotorlu 
frekans kontrollü sirkülasyon pompaları

www.etna.com.tr
Detaylı bilgi için

Binaların 
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ile atıyor!

• 35 yıllık üretim tecrübesi  • Geniş ve kaliteli ürün grubu • Rekabetçi fiyat politikası  
• Hızlı teslimat • Profesyonel satış sonrası hizmetler
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Haberler

Türkiye İMSAD’ın Yeni Başkanı Fethi Hinginar Oldu

T

Elektrik), Özgür Sezginer (Tepe Beton), 
Yener Gür’eş (TUCSA),Kadir Başoğlu (TUK-
DER), Mehmet Nazım Yavuz (ÇATIDER).

Yetişener: “Türkiye İMSAD, 
sektörüne yön vermeye ve yol 
açıcı olmaya devam edecek” 

Türkiye İMSAD Başkanı Dündar Yetişener, 
toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu coğrafyada yaşa-
nan hızlı değişim ve rekabet koşullarının, 
sektör örgütlerinin icraatlarını çok daha 
önemli hale getirdiğini söyledi. Yetişener, 
“Dünyada rekabet koşullarının da giderek 
zorlaştığı bu dönemde Türkiye İMSAD, her 
zamankinden daha dinamik, sektöre yön 
veren, öncülük eden ve yol açıcı olmaya 
devam edecektir” dedi. 

Hinginar: “Hedefimiz; 
paydaşlarımızla işbirliği içinde 
ülkemize daha fazla fayda 
sağlamaktır”

Türkiye İMSAD’ın yeni başkanı Fethi Hin-
ginar da genel kuruldaki konuşmasına, 
geçen yıl 30’uncu yaşını kutlayan Türkiye 
İMSAD’ı bugünlere taşıyan tüm başkan, 
yönetici ve üyelere teşekkür ederek “Dün-
dar Yetişener liderliğinde büyük başarılara 
imza atan ve başkan vekili olarak parçası 
olmaktan onur duyduğum son dönem 
yönetimindeki tüm arkadaşlarımı da gös-

ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayici-
leri Derneği’nin (Türkiye İMSAD), 

33. Olağan Seçimli Genel Kurul toplan-
tısı yapıldı. Yönetim kurulunun iki yılda 
bir seçildiği Türkiye İMSAD’da başkanlık 
görevine, Türk Ytong Yönetim Kurulu 
Başkanı Fethi Hinginar geldi. Başkanlık 
görevini Dündar Yetişener’den devralan 
Hinginar, önceki dönemde Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 
görev yapıyordu. Genel kurul toplantı-
sında 2015-2017 dönemini kapsayan 2 
yıl için görev yapacak Türkiye İMSAD’ın 
18 kişilik yönetim kurulu belirlendi. Yöne-
tim kurulunun aynı gün ilk toplantısında 
yapılan görev dağılımında; Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, 
başkan vekilleri Oktay Alptekin (PÜKAD), 
Çetin Tecdelioğlu (Çetin Cıvata) ve Arif 
Nuri Bulut (İzocam) oldu. Kenan Aracı 
(Çuhadaroğlu) ile Mehmet Tunaman 
(Saint-Gobain Rigips) ise başkan yardım-
cılığı görevini üstlendiler. Türkiye İMSAD’ın 
yönetiminde görev alan diğer üyeler ise 
şunlar oldu: Dündar Yetişener (Fibrobe-
ton), Mehmet Hacıkamiloğlu (Akçansa), 
Ferdi Erdoğan (Kaleseramik), Haluk Sarı-
altın (Trakya Cam), Müfit Ülke (Duravit), 
Ercüment Yalçın (Wilo), Erdem Ertuna 
(Türk Demirdöküm), Ece Ceyhan Baba 
(Seranit Seramik), Bora Tuncer (Schneider 

Baymak’tan, 
Tüketicilerine Seyahat 
Kampanyası

B aymak 10 Ocak-31 Ocak tarihleri 
arasında tüketiciye bir kampanya 

fırsatı sundu. www.baymak.com.tr’ye 
tıklayarak katılım formunu dolduran 
tüketiciler Milli Piyango çekilişine katıldı. 
Türkiye genelinde, Baymak’ın yetkili 
bayi veya alt bayilerinden Baymak idee 
marka kombi alan şanslı 10 kişi, 26-29 
Mart 2015 tarihleri arasında 3 gece-4 
gün sürecek Amsterdam Seyahati ve  
Hollanda-Türkiye maç bileti kazandı.

terdikleri üstün performansları nedeniyle 
kutlarım. Önümüzde uzun bir yol var. Bir 
yanda iç pazarımızda arzuladığımız kalite 
ve standartlara ulaşamamış bir kentsel 
dönüşüm sürecindeyiz. Bu konuda hem 
tüm karar mercilerini uyarmaya, öneriler 
getirmeye devam etmek, hem de sek-
törümüzün diğer paydaşlarıyla birlikte 
koordinasyon içinde çalışmak zorunda-
yız. Diğer yanda doğal pazarımız olan 
çevremizdeki ülkelerde süren çatışma ve 
siyasi çalkantılar var. İhracatı artırmak için 
yeni pazarlara ulaşmamız ve yerleşme-
miz gerekiyor. Hedefimiz; paydaşlarımızla 
işbirliği içinde ülkemize daha fazla fayda 
sağlamak, toplumumuzun yaşam kalite-
sini yükseltmektir” dedi.
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Haberler

Ulus Yapı Stoklu HVAC Ürünlerini 
Pazara Sunuyor

lus Yapı, temsilciliğini yaptığı 
ENVIRO-TEC® havalandırma ürün-

lerini stoktan hemen teslim ve ekonomik 
seçeneklerle sektöre sunuyor. 
Konuyla ilgili Ulus Yapı Satış Müdürü 
Umut Filik: “Ulus Yapı, Değişken ve Sabit 
Debili Havalandırma (VAV / CAV) üni-
telerini üreten ENVIRO-TEC® markası-
nın Türkiye ve Ortadoğu temsilciliğini 
yapıyor. ENVIRONMENTAL TECHNOLO-
GIES, Inc. firması 1976 yılında ENVIRO-
TEC®markasıyla değişken debili havalan-
dırma (VAV) ünitelerini üretmek üzere 
kurulmuştur. Günümüzde rakiplerinden 
kat kat daha hassas ölçüm yapabilen 
patentli FlowStar™ dinamik (fark) basınç 
sensörleri, düşük yükseklikli (25 cm) 
modelleri, tek bir üniteyle 13.000 m³/h 

U hava debisi sağlayabilen kapasiteleriyle 
benzersiz VAV ve CAV üniteleri üreti-
minin yanı sıra, yüksek basınçlı fan-coil 
üniteleri ve iç mekân klima santralleri 
de imal ediyor. Günümüz dünyasında 
enerji verimliliği ve çevre koruma bilinci 
önemli konulardan biri olarak karşı-
mızda durmaktadır. Tesisat tasarımcıları 
yeterli insan konforu sağlayabilecek ve 
aynı zamanda yıllık enerji maliyetlerini 
asgaride tutabilecek sistem seçenekle-
rine yönelmektedir. Bu konuya verdiği-
miz önem sebebiyle stoklarımızda hazır 
olarak bulunan ENVIRO-TEC® marka  
VAV / CAV havalandırma ünitelerini 
sektöre çok uygun fiyatlarla sunuyoruz.  
1 USD karşılığı 1.5 TL olarak fiyatlandır-
mamızı güncelledik” dedi.

STOKLARI ERİTİYORUZ
HVAC Ürünleri Stok Fiyat Listesi

1 $ =
1,5 TL*

* Sadece bu stok listesine özel olarak kur 1 USD = 1,5 TL şeklinde uygulanacaktır.

ENVIRO-TEC® VAV Cihazları (ETL ve AHRI sertifikalı. ABD menşeili) PREFCO Yangın Duman Damperleri (UL sertifikalı. ABD menşeili)

Model Birim Fiyat
SDR 4 Ø 100 mm Tek Cidarlı (DDC Motorlu) 340 $
SDR 4 Ø 100 mm Çift Cidarlı (DDC Motorlu) 400 $
SDR 5 Ø 125 mm Tek Cidarlı (DDC Motorlu) 340 $
SDR 6 Ø 150 mm Çift Cidarlı (DDC Motorlu) 400 $
SDR 8 Ø 200 mm Tek Cidarlı (DDC Motorlu) 350 $
SDR 8 Ø 200 mm Tek Cidarlı 170 $
SDR 8 Ø 200 mm Çift Cidarlı 240 $
SDR 10 Ø 250 mm Tek Cidarlı 190 $
SDR 19 Ø 445 mm Çift Cidarlı 540 $
SDR 22 Ø 445 mm Tek Cidarlı 480 $

Ürün Model Birim Fiyat
221 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050

Adet
10
19
21
22
16
5
1
5

10
17
4
6
1
1

22
15
3

10
16
8

37
9

9
2
1
1

10
10
10

227 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
228 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
232 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
234 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
241 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
247 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
249 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
251 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
253 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
255 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
262 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
540 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050
910 $Motorlu Yangın /Duman Damperi 5050

22 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
22 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
24 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
25 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
26 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
27 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
28 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
29 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
28 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
29 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
29 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
32 $Düşen Perde Tipi Yangın Damperi 5500
43 $Yangın Damperi 5500/DE4 CR
39 $Yangın Damperi 5600
39 $Yangın Damperi 5600/F

Ölçü (mm)
150 x 150
200 x 200
300 x 200
350 x 250
400 x 200
400 x 250
450 x 250
500 x 250
600 x 250
600 x 300
650 x 300
750 x 250
888 x 594

1.182 x 888
200 x 150
200 x 200
250 x 150
250 x 200
300 x 200
350 x 200
350 x 250
400 x 200
400 x 250
400 x 300
450 x 300
500 x 300
300 x 300

250
250

WILDEBOER CAV Cihazları (Almanya menşeili)

Model Açıklama

Açıklama

Birim Fiyat
VR1 80 (Mekanik CAV) 60 $
VR1 100 (Mekanik CAV) 60 $
VR1 200 (Mekanik CAV) 70 $
VR1 315 (Mekanik CAV) 100 $
VK2 200 x 100 (Mekanik CAV) 100 $
VK2 300 x 150 (Mekanik CAV) 110 $
VK2 400 x 200 (Mekanik CAV) 120 $
VK2 400 x 250 (Mekanik CAV) 160 $
VK2 400 x 300 (Mekanik CAV) 240 $
VK2 500 x 250 (Mekanik CAV) 170 $
VK2 600 x 300 (Mekanik CAV) 250 $

Adet
14
1
2

25
28
4

24
3
1
5

Adet

1
1
1

1
1
2

1
1
1
1
2



STOKLARI ERİTİYORUZ
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1,5 TL*
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1
1
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1
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1
1
1
1
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STOKTAN
VEYA 

1 HAFTA İÇİNDE
TESLİMAT

!

PRODEK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
1202/2 Sok. No: 80D Temsil Plaza İş Merkezi, Yenişehir 35110 Konak-İZMİR
Tel: 0232 459 49 60 Faks: 0232 459 45 34
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HVAC sektöründeki deneyimini, 

Ar-Ge çalışmalarıyla birleştirip, 

2012 yılında Airlane® markası 

ile endüstriyel fan üretimine 

başlayan Prodek, satış öncesinde 

gösterdiği özeni satış sonrasında 

da sürdürerek müşteri odaklı 

pazarlama anlayışına örnek oluyor.

Prodek’in %100 Türk sermayesi 

ile tamamen kendi bünyesinde üret-

tiği, uluslararası standartlardaki 

Airlane® markalı ürünler arasında, 

yüksek ve düşük basınçlı çatı 

fanları, kanal fanları, duvar tipi 

fanlar, aksiyal fanlar, jet fanlar ve 

duman tahliye fanları bulunuyor.

havanızı atın!

20 farklı çapta ve 600.000 m³/h’e ulaşan hava debisi üretim seçeneği, 
Eurovent standartlarında kaynaksız kendinden çift tarafı flanşlı ve  

+55 °C’de daimi çalışma özelliği ile kanal tipi aksiyal fan

Kare tespit çerçeveli, external rotor-motor yapısında, -25 °C/+65 °C 
sıcaklık aralığında sürekli çalışabilen duvar tipi aksiyal fan

Polimer matrisli kompozit gövdesi sayesinde hafif ve korozyon 
dayanımlı çatı tipi yatay atışlı aksiyal fan

AJD SERİSİ

AKD SERİSİ

AKDF SERİSİ

ACE SERİSİ

CI SERİSİ

Korozyona dayanımlı galvanize çelik sac gövdeden, tel kafes ve 
yönlendiricili, çift yönlü ve çift tarafı susturuculu aksiyal jet fan 

(200 °C/2h, 300 °C/2h ve 400 °C/2h seçenekleri)

H Sınıfı yüksek ısı dayanımlı motorlu, uzun gövdeli ve çift tarafı 
kaynaksız flanş teknolojisi ile kanal tipi aksiyal duman tahliye fanı 

(200 °C/2h, 300 °C/2h , 400 °C/2h ve 600 °C/2h  seçenekleri)

Alçak otoparklarınız için, tek ve çift devirli üretim seçeneği ile uzun 
atış mesafeli, geriye eğik kanatlı radyal jet fan 

(300 °C/2h ve 400 °C/2h seçenekleri)

AWE SERİSİ

https://www.prodeksan.com/
https://www.airlane.com.tr/
mailto:pazarlama@prodeksan.com


Haberler

Danfoss Türkiye, Ekibini Yeni Yaptığı 
Atamalarla Güçlendirdi

D anfoss Türkiye, müşterilerine daha 
iyi hizmet verebilmek için profes-

yonel çalışan kadrosunu güçlendirmeye 
devam ediyor. 
Danfoss Türkiye Pazarlama Müdürlüğüne 
atanan Murat Atasayar; Boğaziçi Üniver-
sitesi Elektrik & Elektronik Mühendisliği 
ve Sabancı Üniversitesi Executive MBA 
yüksek lisans mezunu. Atasayar, 2 yıl 
otomasyon mühendisliği tecrübesinin 
ardından, 8 yıl süre ile bilişim ve tüke-
tici elektroniği sektörlerinde pazarlama 
alanında çalıştı. Makine Yüksek Mühen-
disi Sencer Erten, Danfoss Türkiye Isıtma 
Bölümü Teknik Eğitim ve Servis Müdürü 
olarak atandı. Erten, GÜNDER (Ulusla-

D

Danfoss Uluslararası 
Satış Geliştirme 
Direktörü Yaşar 
Hüseyin Şan Oldu

rarası Güneş Enerjisi Topluluğu) Türkiye 
Bölümü Yönetim Kurulu Üyeliği, DOSİ-
DER (Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği) Teknik Komite 
Üyeliği ve ICAT (Uluslararası Termodi-
namik Uygulamalar Merkezi Derneği) 
Üyeliklerinde bulundu. Emrah Şahin 
ise Danfoss Türkiye Müşteri Hizmetleri 
Müdürlüğü görevine atandı. Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği 
lisans eğitimi alan ve sonrasında İzmir 
Ekonomi Üniversitesi Executive MBA ve 
Yeditepe Üniversitesi MBA programlarını 
tamamlayan Emrah Şahin, lojistik, satış 
sonrası servis, CRM ve müşteri destek 
merkezi konularında tecrübe sahibi.

anfoss Isıtma Çözümleri Türkiye 
Direktörü Yaşar Hüseyin Şan, yeni 

atama kararı ile Danfoss A/S’nin Uluslara-
rası Satış Geliştirme Direktörlüğü görevine 
getirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Elek-
trik Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühen-
disliği ve İstanbul Üniversitesi İşletme 
İktisadı Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik 
Yüksek Lisans mezunu olan Şan, 1983 
yılında Silvan Sanayi A.Ş.’de fabrika bakım 
mühendisi olarak iş hayatına başladı. Tür-
kiye Şişe Cam A.Ş., Yazeks Lombardini 
Inc., Medtek A.Ş., Coulter Electronics 
ve son olarak Dataset A.Ş.’de çalıştıktan 
sonra Nisan 2003'te Danfoss bünyesinde 
ısıtma çözümleri direktörü olarak göreve 
başlayan Şan, Ocak 2015'te Danfoss Ulus-
lararası Satış Geliştirme Direktörlüğüne 
getirildi. Şan, sorumlu olacağı Güney ve 
Orta Avrupa Ülkeleri’nin yanı sıra İran, 
Hindistan ve Güney Kore pazarları çalışma 
gruplarında danışman olarak görev alacak.

Plastikte Maksimum Performans!

PFC

www.tmsgrup.com   T: +90 262 290 86 21 pbx
info@tmsgrup.com   F: +90 262 290 86 24 Tailor Made Solution

• Yaz koşullarında hem şişirme hem de ring soğutması 

• Korozyonu önlemek ve filme bulaşmasını engellemek için 
   paslanmaz hücre

• Yüksek basınçlı santrifüj fanlar

• 1200-8400 m3/h aralığında hava debisi

• 17-110 kW aralığında soğutma kapasitesi
KAYKON 2015’in Ana Teması Açıklandı

T MMOB Makina Mühendisleri Odası 
(MMO) Ankara Şube yürütücülü-

ğünde 20-21 Kasım 2015 tarihleri ara-
sında Ankara TBB Litai Konuk Evi’nde 
gerçekleştirilecek Kaynak Teknolojisi IX. 
Ulusal Kongre ve Sergisi (KAYKON 2015) 
hazırlıkları sürüyor. KAYKON 2015’in ana 
teması, Türkiye’nin içinde bulunduğu 
endüstriyel yapılanma süreci ve gelişim 
alanları göz önüne alınarak bu yıl üç başlık 

altında toplandı. “Tahribatsız Muayene, 
Kaynak Teknolojileri Uygulamalarında Per-
sonel Eğitimi ve İmalat Alanına Özel Kalite 
Güvence Uygulamaları/Yaklaşımları” olarak 
belirlenen ana temalar ışığında KAYKON 
2015’te bu yıl, yeni teknolojik gelişmele-
rin uygulamaya geçirilmesi, endüstrinin 
talepleri, yaşanan sorunlar ve olası çözüm 
önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma 
ortamı oluşturulması hedefleniyor. Birçok 

üniversite tarafından desteklenen KAYKON 
2015’te çok sayıda sektör temsilcisi firma-
nın katılımıyla iki gün boyunca sürecek bir 
sergi yapılacak. Kongrede bildiri sunmak 
isteyenlerin bildiri özetlerini 23 Mart 2015, 
kongrede sunumu kabul edilen ve kongre 
sonrası kitap olarak basılacak bildirilerin 
asıllarının ise en geç 28 Ağustos 2015 
tarihine kadar kongre sekretaryasına ulaş-
tırması gerekiyor.
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Plastikte Maksimum Performans!

PFC

www.tmsgrup.com   T: +90 262 290 86 21 pbx
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• Yaz koşullarında hem şişirme hem de ring soğutması 

• Korozyonu önlemek ve filme bulaşmasını engellemek için 
   paslanmaz hücre

• Yüksek basınçlı santrifüj fanlar

• 1200-8400 m3/h aralığında hava debisi

• 17-110 kW aralığında soğutma kapasitesi

https://www.tmsgrup.com/
tel:+90 262 290 86 21
mailto:info@tmsgrup.com
tel:+90 262 290 86 24


Haberler

İ TÜ ARI Teknokent bünyesinde, 2012 
yılında faaliyete geçen ve bugüne 

kadar girişimcilere 5 milyon TL’yi aşan des-
tek sağlayan Türkiye’nin en önemli girişim-
cilik destek projelerinden İTÜ Çekirdek’te, 
2015 yılı başvuruları başladı. Ticarileştiri-
lebilir bir teknoloji fikri ya da projesi olan 
girişimcilere, teknoloji şirketlerini kurup 
geliştirmelerine olanak tanıyacak her tür 
desteği sağlayan İTÜ Çekirdek’e, bu yıl 
2500’e yakın proje başvurusu bekleniyor. 
Bu rakam, İTÜ Çekirdek’e ilk üç yılda yapı-

lan başvuru sayısının toplamı anlamına 
geliyor. Teknoloji tabanlı bir ticari ürün ve 
hizmete dönüşebilir fikri ya da projesi olan 
her yaştan genç girişimcinin katılabildiği 
İTÜ Çekirdek’te, büyük potansiyele sahip 
ancak henüz gelişen alanlara özel katego-
riler de oluşturularak sektörlerin gelişimine 
ön ayak olunuyor. Bu kapsamda geçen 
yıl açılan “Bulut Teknolojileri” kategorisin-
den sonra bu yıl da “Otomotiv” özel kate-
gorisi açılıyor. Türkiye ekonomisine katkı 
sağlayacak şirketleri kuracak girişimcilerin, 
projelerin ödüllendirildiği İTÜ Çekirdek Big 
Bang’de dağıtılacak ve toplamda 1 milyon 
TL’ye çıkarılan ödülden pay alabilmeleri 
için son başvuru tarihi 13 Mart 2015. İTÜ 
Çekirdek’in teknoloji tabanlı girişimcili-
ğin gelişmesi yönünde saygı duyulan bir 
markaya dönüştüğünü belirten İTÜ ARI 
Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan, 
“İTÜ Çekirdek’e kabul edilecek girişimci 
adaylar 150 saat eğitim, altyapı, labora-
tuvar, toplantı ve konferans salonları, din-
lenme alanları, 100 bin liralık İTÜ Çekirdek 
Ar-Ge Fonu, İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent ağı, 
danışmanlık ve mentorluk desteklerinden 
yararlanacaklar. Bu süreçte, yapılacak farklı 
elemeleri aşan ekipler, toplam 1 milyon 

lira nakit ödüllü İTÜ Çekirdek Big Bang’de 
sahneye çıkıp yarışmaya hak kazanacak” 
dedi. Çolpan, İTÜ Çekirdek’in girişimcili-
ğin gelişmesi için gerekli kaynak, fiziksel 
alan ve eğitmenlere sahip ideal bir girişim 
ortamı olduğunu belirtirken; “Gelecek iki 
yılda 40 milyon Euro’luk bir yatırım planı 
ile iki yeni bina yapmayı hedefliyoruz. Bu 
binaların birinde ise 10-14 bin metrekarelik 
bir kuluçka merkezi yer alacak ve tama-
men girişimcilere hizmet verecek. Amacımız 
girişimcilik alanında Türkiye’de tartışmasız 
akla gelen ilk marka olmak” değerlendir-
mesinde bulundu. Girişimcilere sağladığı 
800 m2’lik açık ve kapalı ofis, laboratuvar, 
seminer ve toplantı salonları ile bir girişim-
cinin ihtiyacı olan bütün fiziki olanakları bir 
arada sunan İTÜ Çekirdek; Engilkan Vakfı, 
Cardtek Group, Microsoft, SAP, TEB gibi 
pek çok önemli kuruluşun destek ve işbir-
liği ile Türkiye’ye yeni teknoloji şirketleri 
kazandırıyor. İTÜ Çekirdek’in bir parçası 
olma hedefindeki girişimcilerin http://www.
itucekirdek.com/ adresi içerisinde yer alan 
formu doldurmaları ve 3 dakikayı aşmaya-
cak şekilde hazırlayacakları tanıtım filmini, 
video yükleme alanına eklemeleri yeterli 
oluyor.

İTÜ Çekirdek’ten Teknoloji Girişimcilerine 1 Milyon Lira Destek

F ränkische Turkey, İstanbul, İzmir 
ve Ankara bölgelerinden katı-

lım gösteren projeciler için 8-11 Şubat 
2015 tarihleri arasında Könisberg-
Almanya’da bulunan fabrikasına seya-
hat düzenledi. 4 günlük seyahatte önce 
fabrika, ardından Berlin ziyaret edildi.  
Fabrika ziyareti sırasında Fränkische 
eğitim salonunda gerçekleştirilen eği-
time, ürünlere ve üretim tesisine pro-
jeciler tarafından büyük ilgi gösterildi.  
Eğitimde, yağmur suyu şartlandırma ve 
kullanım sistemleri, kontrollü bina havalan-
dırması, Fränkische boru sistemleri, PE-X 
boru üretim standartları ve sertifikasyon 
kriterleri hakkında bilgi verildi. Bu seyahat 
ziyaretçilerin Fränkische’nin üretim kalitesi 
ve ürün portföyü hakkında genel bilgileri 
yerinde ve etkileyici bir şekilde görmelerini 

sağladı. Bu sayede ziyaretçiler ürün port-
föyü ve onlara sunulan portföyün kendi-
lerine sunacağı değerler hakkında da bilgi 
edindiler.

Fränkische, Projeciler için Almanya’daki Fabrikasına Seyahat Düzenledi
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Haberler

G az Yakıcı Cihaz Teknikleri Modül 
Geliştirme Çalıştayı, 26-28 Şubat 

2015 tarihlerinde İzmir Kaya Prestije 
Otel’de, gaz yakıcı cihazlar alanında 
hizmet veren sektör temsilcileri ve sivil 
toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzen-
lendi. Çalıştay; Alarko Carrier, Alhas 
Isıtma Soğutma, Bosch Termoteknik, 
DemirDöküm, Ege Soğutma Sanayici-
leri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD), 
Immergas, İklimlendirme ve Soğutma 
Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği 
(İSEDA), İzeltaş, Mesleki Eğitim ve Geli-
şim Derneği, Rothenberger, Termodina-
mik Makina Sanayi, Testo, Vaillant, Wolf, 
Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakan-
lığı temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi. 
Çalıştayda; Gaz Yakıcı Cihazların Tek-
nik Eğitimi Projesinin ana hedefi doğ-
rultusunda; sektör ile işbirliği içerisinde 
Mesleki Teknik Eğitim Gelişim Projesi ve 
Mesleki Yeterlilikler Kurulu kaynak alı-

Gaz Yakıcı Cihaz Teknikleri Modül Geliştirme Çalıştayı Düzenlendi

narak kurs müfredatı ve modüler eği-
time yönelik on iki modüle e-öğrenme 
materyalleri hazırlanmasına, modüllerin 
temel bilgileri kapsayacak şekilde olma-
sına ve MEB gaz yakıcı cihazlar dersinin 
modüllerinin bilgi sayfalarını kapsayacak 
şekilde olmasına karar verildi. Çalıştay 
sonucunda Bloom Taksonolisi kullanı-
larak mesleki eğitim kursu müfredatı ve 
modüler eğitime 7 adet eğitim müfredatı 
hazırlanarak, sektörün hedeflediği temel 
becerilerin kazandırılacağı eğitim müf-
redatlarının revize edilmesi üzerine MEB 
temsilcilerine görüş bildirildi. MEB tesisat 
teknolojisi ve iklimlendirme alanı bünye-
sinde yapı tesisat sistemleri dalında öğre-
tilen gaz yakıcı cihazlar dalının, ayrı bir 

dal olması gerektiği ve bu sayede nitelikli 
teknik eleman sağlanabileceği belirtildi. 
Çalıştay sonucunda MEB Ulusal Mesleki 
Yeterlilikler Çerçeve Programları doğrul-
tusunda hazırlanması hedeflenen kurs 
müfredatları ile MEB Tesisat Teknolojisi 
ve İklimlendirme Alanı Gaz Yakıcı Cihaz-
lar ders müfredatı, sektörün görüş ve 
önerileri doğrultusunda değerlendirildi. 
Oluşturulacak program çerçevesinde gaz 
yakıcı cihazlar konusunda hazırlanacak 
e-materyalleri ile ders kitapları içerikleri 
belirlenerek çalışmaların sektör ile pay-
laşılması, Temmuz ayında verilecek gaz 
yakıcı cihazlar konusunda 200 sektör 
çalışanın eğitiminde kullanılması uygun 
görüldü.

Vaillant Group 
Türkiye’ye 3. Kez 
İnsana Saygı Ödülü

V aillant Group 
Türkiye, insan 

kaynakları alanındaki 
başarılı çalışmaları 
nedeniyle, kariyer.
net ana sponsorlu-
ğunda her yıl düzen-
lenen İnsan Kay-
nakları Zirvesi’nde 
sahiplerine verilen, İnsana Saygı Ödü-
lünü aldı. Vaillant Group Türkiye İnsan 
Kaynakları ekibinin; bu ödülü, en çok 
istihdam yapan firmalar arasında olduğu 
ve aday başvurularını yüzde yüze yakın 
oranında, ortalama bir gün içinde yanıt-
ladığı için almaya hak kazandığı belirtildi. 

V

Vaillant Yöneticileri Genç Mühendisler ile 
Tecrübelerini Paylaştı

aillant, gençlerin çalışma alan-
larını daha yakından tanımaları 

amacıyla sektör çalışanlarını gençlerle 
buluşturmaya devam ediyor. 
Son olarak Makine Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi'nin 2014’ün son günle-
rinde gerçekleştirdiği ‘Meslektaş Buluş-
ması’ adlı seminere katılan Vaillant satış 
ve pazarlama yöneticileri, çalışma haya-
tına atılacak olan genç mühendislerle 
bir araya geldi. 
Yöneticilerin genç mühendisler ile tec-
rübelerini paylaştığı, satış ve pazarlama 
alanında kariyer yapmak isteyen gençlere 
tavsiyelerde bulunduğu seminere yakla-
şık 100 mühendis katıldı. 
Seminerde Vaillant Isı Sanayi Türkiye 

Satış Direktörü Vedat Yazar, Vaillant’taki 
13 yıllık tecrübesini genç mühendisler ile 
paylaşarak gençlere geleceğe yönelik tav-
siyelerde bulundu. 
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Cofloor 
Alan Isıtma ve Alan Soğutma Sistemleri

Pratik ve Fonksiyonel

PE-Xc, PE-RT ve 
çok katmanlı PE 

borular

Paslanmaz çelik 
kolektörler

Endüstriyel alan 
ısıtması için 

kolektör

Münferit mahal 
kontrolü

Yerden ısıtma sistemi 
bağlanabilen daire 

sistemi

Sabit değer kazan 
bağlantısı için 
kontrol ünitesi

Gidiş su sıcaklığı 
için kontrol ünitesi  
sistem ayrıştırma

Gidiş su sıcaklığı 
için kontrol ünitesi

Oda sıcaklığı 
kontrolörleri

Telsiz kontrolörleri

Oventrop Armatür ve Sistemleri Tic. Ltd Şti.

Alan ısıtma ve soğutma sistemi “Cofloor” ile Oventrop tesisatçılara sadece üstün kaliteli ürünler sunmakla 
kalmayıp, değişik döşeme sistemlerinin ekonomik kurulumu için gerekli tüm bileşenleri de sağlamaktadır.

https://www.oventrop.com.tr/
mailto:mail@oventrop.com.tr


Haberler

DemirDöküm, 
Antalya’da 
Profesyonellerle 
Buluştu

D emirDöküm, “Profesyoneller Bulu-
şuyor” etkinliği kapsamında bir 

tanıtım toplantısı düzenledi. Antalya 
Ramada Plaza Oteli’nde gerçekleşen 
toplantıya Antalya Makine Mühendisleri 
Odası Başkanı Ümit Büyükeşmeli, Antalya 
ve Akdeniz Bölgesi’nde yer alan otellerin 
teknik müdür ve satın alma müdürleri, 
ısıtma-soğutma sektöründe satın alma ve 
projelendirme ile ilgili çok sayıda makine 
mühendisi katıldı. DemirDöküm Marka 
Müdürü Şehnaz Atak Askeroglu, Demir-
Döküm Güneş Enerjisi Sistemleri Proje 
Müdürü Engin Duras ve DemirDöküm 
yöneticilerinin katıldığı toplantıda ana 
gündem, ‘Güneş Enerjisi Sistemleri’ydi. 
Türkiye’de solar pazarının her yıl giderek 
büyüdüğüne dikkat çeken DemirDöküm 
yetkilileri, DemirDöküm markasının solar 
sistemlerin üretimine verdiği önemi açık-
ladı. Toplantıda ayrıca merkezi sistemler 
ve VRF klima sistemlerine ilişkin bilgiler de 
katılımcılarla paylaşıldı. Duvar tipi yoğuş-
malı kazan, yer tipi yoğuşmalı kazan, yer 
tipi kazanları ile yüksek verimlilik sağlayan 
ve yüksek kW gereken yapılara uygun 
ürün gamı hakkındaki bilgiler izleyen-
lere aktarıldı. Bu yıl VRF klima sistemleri 
pazarına giren DemirDöküm’ün VRF ürün 
gamı ve sistemleri hakkında katılımcılar 
bilgilendirildi. Toplantıda OSMED (Otel 
Satın Alma Müdürleri Derneği) Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Arıncı DemirDö-
küm firmasına otel teknik müdürleri ve 
satın alma müdürlerine verdiği bilgiler-
den ve faydalı organizasyondan dolayı 
bir teşekkür plaketi sundu.

D

DemirDöküm Yetkili Satıcılarını 
Marakeş- Fas’ta Ağırladı

emirDöküm, başarılı bir per-
formansla kapattıkları 2014 

yılını 18-22 Şubat tarihleri arasında, 
Marakeş-Fas’ta 150 yetkili satıcısıyla 
birlikte kutladı. Seyahat kapsamında 
yapılan DemirDöküm Yetkili Satıcı-
lar Toplantısı, Vaillant Group Türkiye 
CEO’su Dr. Axel Busch, Vaillant Group 
Pazarlama Direktörü Tanja Brinks, 
DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyeleri 
Erdem Ertuna, Gürhan Çoban, Alper 
Avdel, DemirDöküm Satış Sonrası Hiz-
metler Direktörü Hakan Yıldız, Demir-
Döküm Satış Direktörü Ufuk Atan, 
DemirDöküm Pazarlama Direktörü 
Erhan Güngör, DemirDöküm yöne-
ticileri ve yetkili satıcıların katılımıyla 
gerçekleşti. 
Vaillant Group Türkiye CEO’su Dr. Axel 
Busch toplantıda Vaillant Group’un 
stratejilerini, projelerini, sektördeki 
mevcut yapısını ve hedeflerini katılım-
cılarla paylaştı. 
DemirDöküm yöneticileri bölümlerinin 
2014 yılı iş sonuçlarını katılımcılarla 
paylaşarak, satış, pazarlama, finans, 
üretim, servis, satış sonrası hizmetler 
ve sipariş yönetimi departmanlarında 
yaptıkları faaliyetler ve 2015 hedefleri 
hakkında bilgi verdi. DemirDöküm’ün 
tüketicilerin beğenisine sunmaya hazır-

ladığı yeni ürünler, DemirDöküm imzası 
taşıyan yeni uygulamalar ve projeler hak-
kında da bilgi verildi. 
Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Erdem 
Ertuna, DemirDöküm’ün 2014 yılındaki 
faaliyetlerini, başarılarını katılımcılarla 
paylaştı ve 2015 yılı için belirlenen hedef-
leri ve bunlara ulaşmak için takım olarak 
neler yapılması gerektiğini yetkili satıcı-
lara açıkladı. 
DemirDöküm ekibi ayrıca Atlas Dağ-
larında gerçekleşen takım çalışmasına 
dayanan “DemirDöküm Liderler Olim-
piyatı” yarışmalarında takımlar halinde 
yarıştı. Yarışmacı ekiplerin iletişim tek-
nikleri, ekip oluşturma, karar verme ve 
planlama teknikleri konusundaki yete-
nekleri ve grubun birbiriyle olan uyumu 
ölçüldü ve puanlamalar ile olimpiyatların 
ilk 3 takımı belirlendi. Yetkili satıcılar top-
lantı ve yarışmalar dışında gezi süresince 
Marakeş’teki turistik alanları gezdiler ve 
Marakeş’in tarihi yerlerinden Djama El 
Fİna Meydanı, Kutubiyye Camii ve Yves 
Saint Lauren Bahçesi’ni ziyaret ettiler. 
Seyahat 2014 yılında başarılı perfor-
mans gösteren yetkili satıcıların başarı 
ödüllerinin ve uzun yıllardır DemirDö-
küm Ailesinde yer alan yetkili satıcıların  
onur ödüllerinin verildiği gala gecesi ile 
sona erdi. 
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Haberler

ESCON Uygulamalı 
Eğitim Çalışmalarına 
Başladı

Onur Ünlü, Enerji Performans Sözleşmelerini Anlattı

E

6.

SCON’un enerji verimliliği konu-
sunda düzenlediği uygulamalı 

eğitimlerin ilki, 19-23 Ocak 2015 tarih-
lerinde ESCON’un İstanbul-Maltepe’de 
yer alan Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde 
gerçekleşti. Çeşitli sektörlerden enerji 
yöneticileri ve teknik müdürlerin katıl-
dığı eğitim programı 5 tam gün sürdü. 
Isıtma, soğutma, havalandırma, basınçlı 
hava, aydınlatma, yalıtım ve yenilenebilir 
enerji konularının anlatıldığı eğitimde, 
sunumlar kendi konusunda uzman olan 
eğitmenler tarafından gerçekleştirildi. 
Eğitim esnasında katılımcılar için özel 
hazırlanmış ‘Sanayide Enerji Verimliliği’ 
kurs notları dağıtıldı ve katılım belgesi 
verildi. 20 kişilik kontenjan dahilinde 
yapılan eğitimlerin her ay düzenlenmesi 
kaydıyla Haziran sonuna kadar süreceği 
belirtildi. 

Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı 
(EVF) 14-17 Ocak 2015 tarihle-

rinde WOW Convention Center’da 
düzenledi. Forum programı çerçevesinde 
düzenlenen panelde Escon Enerji adına 
konuşan Onur Ünlü, Enerji Performans 
sözleşmeleri hakkında bilgi verdi. Ünlü; 
enerji verimliliği çalışmaları yapan fir-
malara EPS modelini önerdiklerini belir-
terek bu sistemin yararını şöyle anlattı: 

T

Endüstride Enerji Verimliliği Semineri Yapıldı
TMD İstanbul Temsilciliği’nin 
düzenlediği “Endüstride Enerji 

Verimliliği” semineri İTÜ Gümüşsuyu 
Binası’nda 7 Şubat 2015 tarihinde 
yapıldı. Oturum başkanlığını Prof. Dr. 
Ahmet Arısoy’un yaptığı seminerin 
uzman konuşmacısı Cafer Ünlü idi. 
Endüstride Enerji Verimliliği konu-
sunda iki bölümden oluşan bir sunum 
hazırlayan Cafer Ünlü, ilk bölümde 
Türkiye’nin enerji tüketimi ve enerji 
verimliliğini anlattı. Ünlü, Türkiye’nin 
tükettiği enerjinin dörtte üçünün ithal 
edildiğini belirterek “2014 yılında 
yapılan enerji ithalatı 54,9 milyar 
USD’dir. Enerjinin % 39’u sanayide 
tüketiliyor. Sanayi kollarına göre tasar-
ruf potansiyeli % 44’e kadar varıyor. 
Bugün, otel ve hastanelerde % 26’ya, 
demir-çelik ve çimento sanayisinde  
% 44’e, seramik ve cam sektöründe  
% 42’ye, petrokimya’da % 32’ye, gıda 
ve tekstilde % 30’a kadar varan oranda 
tasarruf potansiyeli vardır. Bu tasarrufu 
sağlayabilmek için enerji kayıplarının 
azaltılması, atıkların değerlendirilmesi 
ve yüksek verimli yeni teknolojilerin 
kullanılması gerekir” dedi. Isıtma, 
soğutma ve havalandırma sistemle-
rinde iyileştirme örneklerini, uygulanan 
sektörlere göre anlatan Ünlü, prosese 
yönelik de buhar, kızgın yağ, basınçlı 
hava ve aydınlatma sistemlerinde 
yapılabilecek tasarrufları örnekleri ile 
açıkladı, atık ısı geri kazanımını işlet-

melere göre anlattı ve buhar sistemleri 
ve enerji tasarrufu konusunda da bilgi 
verdi. Elektrik motorları konusunu da 
anlatan Ünlü, elektrik motorlarının çok 
yaygın kullanım alanı olduğunu, sana-
yide makinalarda kullanıldığı gibi fanlar 
ve pompalarda da kullanıldığını belirtti 
ve elektrik motorlarının verimlilik sınıfı 
konusunda ayrıntılı bilgi verdi. EFF3 sını-
fındaki motorların düşük verimden dolayı 
Avrupa’da üretimden kaldırıldığını ancak, 
ülkemizde fabrikalarda bulunan motor-
ların % 65’inin bu sınıfta yer aldığını 
vurgulayan Ünlü, 2015’ten itibaren ise 
Premium verimli IE3 motorların zorunlu 
hale geleceğini belirterek ülkemizde de 
bu yöne gidilmesi gerektiğini söyledi. 
Seminerde Prof. Dr. Ahmet Arısoy da, 
çelik sektöründeki atık ısı kayıplarının 
değerlendirilemediğini, bu yönde çalışma 
yapılmasının getireceği kazançları anlattı.

“Bu yöntem ile tüm riskler ve perfor-
mans garantisi projeyi gerçekleştirecek 
kuruluşa ait olacaktır. Projenin yatırım 
maliyetini ve işletme maliyetini de Escon 
şirketi üstlenir. Ancak, enerji verimliliği 
çalışması sonunda elde edilen enerji 
tasarrufu kuruluşlar arasında paylaşılır. 
Kısacası işletmeler, yatırım için hiç para 
ödemeden, tasarruf edilen paranın bir 
kısmını alır.”
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Haberler

T eknoklima’nın sektöre bir inovas-
yon projesi olarak sunduğu ve 

Antalya’da bu yıl ikincisi gerçekleşen 
Tekno-Akademi programına ilgi büyüktü. 
Programa bölgenin önemli projecileri, 
firma temsilcileri, Teknoklima partnerleri, 
yatırımcılar ve basın mensupları katıldı. 
Antalya The Marmara Otel’de 6 Şubat 
2015 tarihinde gerçekleşen toplantı, 
Teknoklima Genel Müdürü Uğur Dar-
can, Teknoklima Genel Müdür Yardımcısı 
Özkan Sarıözkan, Teknoklima Antalya 
Bölge Müdürü Engin Karipçin, Samsung 
Türkiye Sistem Klimaları Departman 
Müdürü Okan Tutcu ve aynı departmanı 
temsilen Emre Diker ve Armağan Taç 
katılımıyla yapıldı. Tekno -Akademi prog-
ramı iki ana başlık altında yapıldı. Sam-
sung DVM S Dual Inverter VRF Sistem 
Tanıtımı, DVM Hydro ve Isı Pompaları Sis-
tem Tanıtımı, DVM Pro/ E-solution/Revit 

Teknoklima’nın 2015 İnovasyon Projesi 
‘Tekno-Akademi’ Antalya’da Yapıldı

tanıtımları ile markanın sektöre kazandır-
dığı en yeni ürünlerin ve teknolojik özel-
liklerinin sunumu ilk bölümde gerçek-
leştirdi. Bu sunumun en önemli özelliği 
ise dünyanın en büyük tekli dış ünitesi 
olan 26 HP tanıtımıydı. Bu yeni nesil dış 
ünite ile 104 HP’lik en büyük kapasiteye 
ulaşıldığı gibi akıllı defrost özelliği ile kış 
aylarındaki buzlanma problemi büyük 
ölçüde önlendi ve -25 dereceye kadar 
ısıtmada cihazın çalışması sağlandı. 
İkinci bölümde ise, Teknoklima’nın ürün 
tasarımı ve üretimi ile 2014 ISK SODEX 
fuarında lansmanını yaptığı, kompozit 
ve yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı 
BOREAS Klima Santrali tanıtıldı. BOREAS 
Chiller, Fancoil ve Rooftop tanıtımları 
ile devam eden sunum, Samsung 2015 
vizyonu, ar-ge çalışmalarının anlatıldığı 
,markanın sektöre kazandırdığı en yeni 
ürünlerin anlatımı ile tamamlandı.

Wilo ‘Yeşil Doğa’ 
Programına 
Sponsor Oldu

W ilo, CNN Türk ekranlarında 
yayımlanan ve gazeteci Güven 

İslamoğlu’nun hazırlayıp sunduğu ‘Yeşil 
Doğa’ programına sponsor oldu. Kasım 
2014 itibarıyla başlayan sponsorluk 
kapsamında ‘Yeşil Doğa’ programı, bir 
yıl süreyle Wilo’nun katkılarıyla izleyi-
cilerle buluşacak. İslamoğlu, doğanın 
sesine kulak verdiği ‘Yeşil Doğa’ progra-
mında, Türkiye’nin çevre sorunlarını ve 
çözümü noktasında neler yapılabileceğini 
ekrana taşıyor. ‘Yeşil Doğa’ programı 
her Cumartesi gecesi 23.15’te CNN Türk 
ekranlarında yayımlanıyor.

W

Wilo, Çocuklara Suyun 
Önemini Anlatıyor

ilo, suyun 
ö n e m i n i 

vurgulamak için 
yaptığı çalışma-
lar kapsamında 
çocuklara yöne-
lik bir kitap hazır-
ladı. ‘Suya Yön 
Veriyoruz’ adlı 
kitapta; suyun, insan vücudu, çevre 
ve dünya için neler ifade ettiğine dair 
bilgilere yer verilirken, edinilecek küçük 
tasarruf alışkanlıklarıyla suyun gele-
ceğe taşınabileceği vurgulanıyor. Bu 
bilgilerin yanı sıra içindeki eğlenceli 
küçük oyunlar da kitaba renk katıyor.
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Haberler

Bosch, Talent Camp ile Mühendislik Öğrencilerine Kapılarını Açtı

B osch Türkiye’nin bu yıl ilk kez 
düzenlediği ve mühendislik öğren-

cilerine şirketin tüm süreçlerini yerinde 
izleme imkânı sunan Bosch Talent Camp 
2015 gerçekleşti. Bosch Talent Camp 
2015 etkinliği için başvurular, Twitter 
üzerinden alındı ve farklı üniversitelerde 
eğitim gören mühendislik öğrencilerine 
toplam 5 soru soruldu. Sorulara doğru 
cevap veren, jüri elemesi ve telefon 
mülakatlarını başarıyla geçen 5 öğrenci, 
Bosch Talent Camp 2015’e katılmaya hak 
kazandı. Etkinlik boyunca yapılan aktivi-
telerin tamamı Bosch Türkiye Facebook 
ve Twitter hesaplarından #BoschTalent-
Camp hashtagiyle canlı olarak paylaşıldı.

Beş öğrenci, Bosch fabrikalarını  
ziyaret etti

Farklı üniversitelerden 5 mühendislik 
öğrencisi, ‘Bosch Türkiye Kâşifleri’ adıyla 
ilk olarak Bosch Manisa Termoteknik 
Fabrikasını ziyaret etti. Fabrikada vaka 
inceleme çalışması gerçekleştiren öğren-
ciler, bir Bosch mühendisi gibi fabrikanın 
tüm süreçlerini görme imkânı buldu ve 
iş akışını mühendislerle birlikte canlan-
dırdı. Etkinlikte öğrencilere, Bosch’un 

üretimden ar-ge’ye, çalışan gelişimine 
yönelik çalışmalarından gelecek kariyer 
planlama danışmanlığına kadar birçok 
farklı konudaki faaliyetleri hakkında bilgi 
verildi. Manisa fabrikası gezisinin ardın-
dan Bursa’ya geçen ekip, Bursa Dizel 
Enjektör fabrikasını ziyaret eti.Fabrikayı 
ve Ar-Ge Merkezini gezen öğrenciler, 
Bosch’un kullandığı son teknoloji maki-
neleri yakından görme ve geleceğe yön 
verecek deneyleri gözlemleme imkânı 
buldu. Ekip, Bosch’un Enerji Verimliliği 
Okulu’ndaki simülasyonlar sayesinde 
enerji tasarrufuyla ilgili de bilgi sahibi 
oldu. Bosch Rexroth’u da ziyaret eden 
öğrencilere fabrika gezisi ile Rexroth’un 
üretimi ve ürünleri hakkında detaylı 
bilgilendirmelerde bulunuldu. Öğrenci-
ler, kendi makinelerini tasarlamak için 

3D Design eğitimi de aldılar. Öğrenci-
ler, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı 
Steven Young ile de bir araya geldi. 
Young’tan tecrübelerini birebir dinleyen 
ve kendisine sorular yönelten öğrenciler, 
Bosch teknolojileri hakkında bilgi aldılar. 
Geleceğin mühendisleriyle buluşmaktan 
büyük mutluluk duyduğunu belirten Ste-
ven Young, “Bosch’u bugünün mühen-
dislik öğrencilerine daha yakından tanıt-
mak amacıyla bu yıl ilk kez Bosch Talent 
Camp’i düzenledik. Böylece bir yandan 
şirketimizi daha yakından tanırken, diğer 
yandan birkaç günlüğüne de olsa iş dün-
yasını solumalarını, deneyimlemelerini 
istedik. Bosch Talent Camp’i gelecek 
yıllarda da sürdüreceğiz ve daha çok 
öğrenciyi Bosch dünyasını keşfe davet 
edeceğiz” dedi.

K ombi Klima Shop, 20 Ekim - 31 
Aralık 2014 tarihleri arasında 10 

adet ALPHA Kombi alan iş ortaklarını, 
9-11 Şubat ve 12-14 Şubat olmak 
üzere iki grup olarak İtalya’da ağırladı. 
Kombi Klima Shop iş ortakları, Venedik 
& Pharma & Maranello ve Verona şehir-
lerini görme şansı buldu. Kombi Klima 
Shop iş ortakları panoramik şehir turu 
ile şehirlerin simgesi haline gelmiş yerleri, 
Venedik ve Ferrari Müzesi’ni gezdiler. 
Verona’da Romeo ve Juliet’in evini gezen 
Kombi Klima Shop iş ortakları seyahatten 
çok memnun kaldıklarını dile getirdi. İş 
ortaklarının kârlılığına önem verdikle-
rini söyleyen Kombi Klima Shop Firması 
yetkilileri, bu yılki ilk seyahatlerini plan-

Kombi Klima Shop, İş Ortaklarını İtalya’da Ağırladı

gibi kampanyalarına yoğun olarak devam 
edeceklerini belirtti.

ladıklarını ve pazarlama aktiviteleri kap-
samında 2015’te seyahat, hediye, prim 
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Haberler

"T ÜBİTAK Patent Destek Prog-
ramı” kapsamında, Türk Patent 

Enstitüsü’ne (TPE) yapılan patent baş-
vurularına yurtdışında (Avusturya, 
İsveç, Danimarka, Avrupa Patent 
Ofisi) araştırma ve inceleme raporu 
düzenlenmesi için başvuru sahip-
lerine verilen teşvik yüzde 50 ora-
nında arttı. Buna göre 400 Euro olan  
TÜBİTAK desteği, Ocak 2015 tarihi 
itibarıyla 600 Euro’ya çıktı.
Destek Patent Ar-Ge ve Eğitim Danış-
manı Hakan Özcan, patent başvu-
rularında düzenlenmesi gereken araştırma ve ince-
leme raporlarına TÜBİTAK tarafından verilen desteğin, 
Türkiye’de ulusal ve uluslararası patent başvurularının 
sayısının artırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya 
teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî haklar tescili 
konusunda bilinçlenmeye katkıda bulunduğunu belirtti. 
Özcan, patent kapsamında öngörülen desteklerden ilgili 
patent ofislerinin herhangi birine veya bilfiil TPE’ye baş-
vuru yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının veya 
Türkiye sınırları içinde faaliyet gösteren, Türk kanunlarına 
göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler, üniver-
siteler, kamu kurum ve kuruluşlarının yararlanabileceğini 
söyledi.
Özcan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “TÜBİTAK tarafın-
dan sağlanan patent başvurusu desteğinden tüzel kişiler 
en fazla 20 başvuru için, gerçek kişiler ise 5 başvuru için 
yararlanabilir. Patent alma aşamasında düzenlenmesi 
gereken araştırma raporu TPE tarafından hazırlanacak 
ise normalde 300 TL bir ücret ödenmesi gerekir. Eğer bu 
rapor için Türk Patent Ofisi kendi dışında bir ofis seçil-
mesini talep ederse bu raporun hazırlanması için Rusya, 
Avusturya, İsveç, Avrupa Patent ve bazı patent sınıfları 
içinde Danimarka Patent Ofisi seçilebilir.”

En uygun araştırma raporu Rusya’da
Araştırma raporu için genelde Rusya Patent Ofisi’nin 
tercih edildiğini belirten Hakan Özcan, bunun sebebini, 
354 USD’lik bedelin TÜBİTAK tarafından karşılanması 
ve en az bedelle raporun düzenlenmesi olarak gösterdi. 
Özcan açıklamasında: “Diğer ülkelerde farklı ücretler 
var. TÜBİTAK, daha önce Rusya haricinde bir patent ofisi 
seçildiğinde 400 Euro bir destek sağlıyordu. Kalan kısım 
başvuru sahibi tarafından gerekli ücrete tamamlanıyordu. 
Yeni düzenlemeyle bu destek 200 Euro artırılarak 600 
Euro’ya çıktı. Bu teşvik artışı patent başvurularını olumlu 
yönde etkileyecek” dedi.

TÜBİTAK’tan Yurtdışında 
Patent İncelemesi Yaptıranlara 
600 Euro Teşvik 





Haberler

B ina teknik donanımı yazılımları 
(HVAC) alanında uzman bir firma 

olan liNear, 15. Sürümdeki yenilikle-
rinden sonra 16. Sürümü de piyasaya 
sundu. Yeni 16. Sürüm ile ilgili açıklama 
yapan liNear Türkiye Satış Müdürü Nadir 
Sarkuş, “Avrupa, Rusya (snip normla-
rında) ve Türkiye de dahil birçok bölgede 
piyasaya yön veren, Autodesk’in resmi 
çözüm ortağı ve Viesmann, Buderus, 
Rehau, Trox, Viega gibi dünyanın önde 
gelen şirketlerinin endüstri partneri, bina 
teknik donanımı yazılımları (HVAC) ala-
nında uzman liNear olarak, 15. Sürüm-
deki yeniliklerimizden sonra 16. Sürümü 
de piyasaya sunuyoruz. Yeniliklerimizi; 
‘ASHRAE Prensiplerine Göre Dinamik Isı 
Kazancı Hesabı’, ‘Soğutma Konvektörle-
rinin Tasarımı’, ‘Sprinkler Sistemleri için 

Boru Ağı Hesaplaması’, ‘BIM-Uyumlu 
Veri Alışverişi için IFC-Arayüzü’ olarak 
dört başlık altından toplamak müm-
kün” dedi. Sarkuş, ASHRAE Prensiple-
rine Göre Dinamik Isı Kazancı Hesabı 
hakkında şunları söyledi: “liNear yazılım 
geliştirme ekibi, ASHRAE yeni dinamik 
ısı kazancı hesaplamasıyla, müşterile-
rinin, termik simülasyon ve ısı dengesi 
metoduna göre, Fourier ısı iletim den-
gelemesinin doğru fiziksel çözümü ile 
tasarım konusundaki artan taleplerini 
karşılıyor. Komple kullanıcı arayüzü 
modernize edilmiş ve kullanıcıya sezgi-
sel kılavuzluk yöntemiyle hesaplama için 
yol gösteriyor.” Soğutma Konvektörleri-
nin Tasarımı konusundaki yenilikleri de 
anlatan Sarkuş, “Geçen yıl içinde, klasik 
radyatör tasarımı yeniden revize edildi. 
Çeşitli opsiyonlar,  binanın farklı ihtiyaç-
ları dikkate alınarak otomatik tasarım 
yapılmasına imkân sağlar. Mevcut döşe-
meden ısıtma tasarımı gibi, yeni soğutma 
konvektörü tasarımı da, bilinen radyatör 
tasarımının kardeşi gibidir. Tasarımdaki 
yeni kriter, soğutma fanı desteği nede-
niyle oluşan gürültünün eklenmesidir” 
dedi. Sarkuş sprinkler sistemleri için boru 
ağı hesaplaması konusundaki yenilikleri 
ise şu şekilde açıkladı: “VdS yönergelerini 
ve NFPA kodlarını da dikkate alan bir 
grafiksel sprinkler boru ağı hesaplaması, 
bu yıl artık TGA (Teknik Bina Donanımı) 

için hidrolik yazılımımızı tamamlıyor. 
Hesaplama sonuçlarının normlara uygun 
çıktılarının yanı sıra, ilgili üreticinin boru 
sistemleri ve ekipmanları bağlamında 
liNear malzeme yönetimi de, bir sistem 
tasarımı için en uygun araçtır. Örnek 
bir planlama için, diğer liNear boru ağı 
hesaplamalarında olduğu gibi, burada 
da Design 3D Pipe&Power modülüyle 
kombineli, 1-Çizgi planlamanızı tek tuşla 
3B-Tasarıma yükseltebilirsiniz.” BIM-
Uyumlu veri alışverişi için IFC-Arayüzü 
için yapılan yenilikleri de aktaran Sar-
kuş, “IFC-Arayüzü üzerinden AutoCAD 
ve Revit için liNear projelerinden IFC-
Dosyaları oluşturmak zaten mümkündü. 
Fakat bu arayüzleri TGA (Teknik Bina 
Donanımı) için özel olarak geliştirilmiş 
değildi, bu durum çoğunlukla hesapla-
maların yapılmasından ya da ilgili yapı 
bileşenlerinin tahsisinden sonra meta 
verilerinin kaybı ile sonuçlanıyordu. Tüm 
bilgileri IFC olarak kayıpsız bir şekilde 
BIM-Projelerine aktarabilmek için, liNear 
artık kendi IFC-Arayüzünü geliştirdi. İlk 
sonuçları bu yılki ISH-Franfurt’ta suna-
cağız” dedi. 

liNear’ın 16. Sürümü Hazır
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Haberler

Türkiye ile İran Anlaştı, İhracat Artışına Kapı Açıldı

T ürkiye ile İran arasında yeni demir-
yolu hattı kurulması konusunda 

anlaşmaya varıldı. Anlaşmayla birlikte 
İran’a ve İran üzerinden geçiş yapılan ülke-
lere gerçekleştirilen ihracatta artış yaşan-
ması bekleniyor. Batu Lojistik Yönetim 
Kurulu Başkanı Taner Ankara, demiryolu 
hattının İran ile yapılmasının önemine 
değinerek anlaşmanın lojistik sektörüne 
de önemli katkılar yapacağını vurguladı. 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın, İran 
İletişim Teknolojileri ve Haberleşme Bakanı 
Mahmut Vaizi ile bir araya geldiği görüş-
mede ticaretin gelişmesi için önemli karar-
lar alındı. İki ülke arasında demiryolu hattı 
oluşturulacak. Anlaşmayla birlikte karşılıklı 
yatırımların ve ticaret hacminin artması 
hedefleniyor. Görüşmede iki ülke arasında 
serbest ticaret anlaşması yapılması için de 
ilk adımlar atıldı.

Geçiş belgesi sorunu ortadan 
kalkacak
İran ile geçen yıl yaşanan sorunlara deği-
nen Taner Ankara, “Geçen yıl alınan 
yüksek geçiş ücretleri ve geçiş belgesi 
sorunları bu anlaşmayla ortadan kalka-
cak. Taşımaların demiryoluyla yapılması 
maliyetleri de düşürecektir” ifadelerini 
kullandı. İran’ın Türkiye lojistik sektörü 
için önemli bir noktada bulunduğuna dik-
kat çeken Ankara, “Geçen yıl Türkiye ile 
İran arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 12 

milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İran, 
hem lojistik taşımalarımızın yoğun olduğu 
bir bölge hem de Türkî Cumhuriyetler’e 
ve Doğu Asya’ya yaptığımız taşımalarda 
geçiş noktamız konumunda. Yapılacak 
demiryolu hattı, Asya’ya yapılacak ihra-
catımızı da olumlu şekilde etkileyecek” 
değerlendirmesinde bulundu.

İran fuarlarının önemi arttı
Tüm bu gelişmelerin, İran fuarlarının 
önemini artırdığı belirtiliyor. 2015 yılı 
Ağustos ayında, Meridyen Fuarcılık’ın 
Milli Katılımını organize edeceği, İran’ın 
başkenti Tahran’da bu yıl 15.’si düzen-
lenecek ve ülkenin en prestijli fuarlarının 
başında gelen Confair / İran Uluslararası 
Yapı-İnşaat Fuarı ülkede merakla bekleni-
yor. 2014 yılında 15 farklı ülkeden 1.067 
katılımcı ve 41.000 ziyaretçiyi ağırlayan 

fuarın bu yıl daha fazla ilgi görmesi bek-
leniyor. CONFAIR’ın yanı sıra; İran’da yine 
bu yılın Ekim ayında 14. HVAC&R / İran 
Uluslararası Isıtma, Soğutma ve Hava-
landırma Fuarı, 15.Uluslararası Tahran 
Sanayi Ürünleri Fuarı ve Kasım ayında 
15.IEE / İran Uluslararası Elektrik Fuarı’nın 
da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

İYEM 20 Bin Kişiye Ulaşmayı Hedefliyor

İ zocam Yalıtım Eğitim Merkezi 
(İYEM)’nin Mart ayı eğitim tak-

vimi belli oldu. 17. yılında 20 bin kişiye 
eğitim vermeyi hedefleyen İYEM’in Mart 
ayındaki eğitim konularını; ses ve yangın 
yalıtımı, öfke kontrolü, empati, müşteri 
ilişkileri yönetimi, enerji verimliliği, risk 
analizi, akustik ve titreşim ölçümleri oluş-

turuyor. 2 Mart’ta başlayan eğitimler, 
31 Mart’ta sona erecek. Tüm eğitimlerin 
ücretsiz verildiği İYEM’de, süreci başa-
rıyla tamamlayan katılımcılara “Yalıtım 
Uzmanı Sertifikası” veriliyor. 
2015 yılı eğitim programı detayları ve 
katılım kaydı için: 
www.iyem.com.tr 

M etrans, akışkan transferinde kul-
lanılan cihazların montajı, bakım 

onarımı ve teknik servisi konusunda TS 
EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sis-
temi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini 
aldı. Konuyla ilgili olarak Metrans Genel 
Müdürü Vedat Kirişçi, “Türkiye ve çevre 
ülkelerde döner ekipmanların bakımı 
konusunda kaliteli hizmet verebilmek 
için başvurduğumuz kalite ve güvenlik 
belgelerini almaya hak kazandık. Kalite 
Yönetim Sistemi çalışmaları öncesinde 
hedefimiz yenilikler yapmak, hizmet 

Metrans Servis ve Bakım, ISO 9001 ve OHSAS 18001 Belgelerini Aldı

kalitemizi artırmak, yönetim sistemimizi 
geliştirmek ve buna bağlı olarak müşteri 
memnuniyetini artırmak idi. Geldiğimiz 

noktada görüyoruz ki, bu bizim için daha 
başlangıç. Bu süreçte oluşturduğumuz 
Servis ve Bakım Modeli ile bu standart-
ların ötesine geçip, performansımızı ve iş 
sonuçlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Planlı 
bakım sistemimiz, tesislere kesintisiz ser-
vis ve bakım hizmetini ekonomik şekilde 
sağlayarak müşteri memnuniyetini en üst 
seviyede tutmayı hedefliyor. Bu şekilde 
tüm işleyişin akışında olmasını, toplam 
bakım ve sahip olma maliyetinin azal-
masını sağlıyoruz. Amacımız Türkiye ve 
çevre ülkelerde döner ekipmanların bakımı 
konusunda lider olma.” dedi.
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Haberler

5. Uluslararası Çevreci Şehirler Yarışmasına
Başvurular Başladı

Viega, Ankara ve 
İzmir’de Eğitim 
Düzenledi

S

V

chneider Electric’in bu yıl 5. kez 
düzenlediği Uluslararası Çevreci 

Şehirler (Go Green in the City) yarışma-
sının başvuruları başladı. Dünyanın her 
yerinden işletme ve işletme mühendis-
lik bölümlerinin lisans, yüksek lisans ve 
doktora öğrencilerine açık olan yarış-
maya 1.800’den fazla katılımcı ön kayıt 
yaptırdı. Yarışmaya öğrenciler, en az bir 
üyenin kadın olduğu iki kişilik gruplar 
halinde katılabiliyor ve öğrencilerden, 
konut, üniversite, iş alanı, su ve hastane 
olmak üzere şehirle ilgili beş temel sek-
törden biri üzerine yenilikçi enerji yöne-
timi çözümlerine dair fikirlerini içeren iş 
durumu çalışmalarını sunmaları bekle-
niyor. Ön eleme sonunda başarılı olan 
100 ekipten, Schneider Electric’ten bir 
danışman öncülüğünde, 1 aylık bir süre 
içinde fikirlerini özet ve video sunumu 
olarak hazırlamaları istenecek. Seçilen en 
iyi 12 ekip ise 22 - 25 Haziran 2015’teki 
final için Paris’te ağırlanacak. Kazanan 

iega, 5 Şubat 2015 tarihinde 
Ankara Villeroy Boch mağazasında 

ve 6 Şubat 2015 tarihinde İzmir Villeroy 
Boch mağazasında eğitim düzenledi. Eği-
timler Viega Türkiye Genel Müdürü Atilla 
Karabulut tarafından verildi. Ankara’da 
düzenlenen eğitime 8 kişi, İzmir’de 
düzenlenen eğitime 10 kişi katılım gös-
terdi. Ankara’da düzenlenen eğitime 
Ankara Üniversitesi’nden mimarlık iç 
mimarlık bölümleri hocaları katıldı. Eği-
timde gömme rezervuar sistemleri, kapak 
çözümleri, hemzemin süzgeç sistemleri, 
Viega boru bağlantı sistemleri anlatıldı. 
Ağırlıklı olarak hareketli WC sistemi ve 
gömme rezervuarlar hakkında bilgi verildi. 
İzmir’de düzenlenen eğitimde ise Ecza-
cıbaşı Intema V&B servislerine gömme 
rezervuar eğitimi verildi ve kapak çözüm-
leri, hemzemin süzgeç sistemleri, Viega 
boru bağlantı sistemleri anlatıldı. Eği-
timlerin sonunda katılımcılar eğitimden 
memnun kaldıklarını dile getirdi.

ekip, Schneider Electric’in VIP konuğu 
olarak tüm dünyadaki tesislerini gezme 
şansı yakalayacak. Yarışmayla ilgili konu-
şan Schneider Electric İnsan Kaynakları 
Direktörü Olivier Blum “Geçen yıl 159 
ülkeden 12.000 kayıtlı katılımcının ilgisini 
çeken ‘Go Green in the City’, genç nesilleri 
eğitmeyi ve sürdürülebilir şehirler için akıllı 
enerji yönetimi hakkında farkındalık yarat-
mayı hedefliyor. 80 ülkeden 1.800’den 
fazla katılımcı ön kayıt yaptırarak 2015 
yarışmasına ilgi gösterdi. Yarışmaya gide-
rek artan katılım genç öğrencilerin mev-
cut enerji sorunuyla yüzleşme ve global 
çözümler bulma yönündeki büyük ilgisini 
kanıtlıyor. Genç iş gücünü şehirlerimizi 
daha sürdürülebilir kılacak yeni fikirler 
ve çözümler geliştirmeye teşvik eden Go 
Green in the City ile gurur duyuyoruz” 
dedi. Öğrenciler ‘Go Green in the City’ 
web adresinden ve Facebook/Twitter say-
falarından başvuru ve proje gönderimi 
hakkında detaylı bilgiye ulaşabilecek.

ISIDEM Yalıtım Yeni Nesil Yalıtım Ürünlerini Tanıttı

I SIDEM Yalıtım, 26 - 28 Ocak 2015 
tarihleri arasında Chicago’da 

düzenlenen AHR Expo’da sektör tem-
silcileri, profesyoneller ve ziyaretçilerle 
bir araya geldi. En son teknoloji ile üret-
tiği ürünlerin kalitesine verdikleri önemi 
katılımcılar ile paylaşan ISIDEM Yalıtım 
Genel Müdürü Murat Erenoğlu, geliş-

miş ve gelişmekte olan ülkelerde çevreci 
ürünlerin tercih edildiğini ifade ederek 
“Eskişehir’de gerçekleştirdiğimiz kauçuk 
köpüğü yatırımımız, ilin ilk LEED sertifi-
kalı üretim tesisi olma özelliğini taşıyor. 
Ayrıca bu yatırımımızla markamız, ulusla-
rarası arenada daha görünür bir hal ala-
caktır” şeklinde açıklamalarda bulundu. 
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Haberler

A

G

B

sal İklimlendirme Teknolojileri-
Hitachi ve diğer üç firmanın 

sponsorluğunda Türkiye’nin seçkin 
kamu kurumları, karar vericileri ve kon-
trol mühendisleri Kuzey Kıbrıs Türkiye 
Cumhuriyeti’nde 20-22 Şubat 2015 
tarihleri arasında Kıbrıs Merit Crystal 
Cove Hotel’de bir araya geldi. Meka-
nik tesisat ile ilgili eğitim ve panellerin 
düzenlendiği etkinlikte, sponsorlar fir-
malarını, ürünlerini, sektörel gelişmeleri 
anlatan kısa sunumlar yaptı. Etkinlikte, 
Asal A.Ş. Bireysel Klima Sistemleri Satış 
Müdürü Alper Alan ayrıntılı olarak Asal ve 
Hitachi hakkında bilgiler aktardı. Sunu-
mun diğer bölümlerinde ise Alan firma 
tarafından sektöre sunulan Hitachi ve 
Ecotherma markalı klima sistemleri hak-
kında bilgiler verdi. Asal İklimlendirme 
Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı ve 

eneral, bayileriyle Antalya Mardan 
Palas’ta düzenlenen özel bir etkin-

likte bir araya geldi. General’in 2014 yılı 
sonlarında Türkiye’de kendi adıyla kur-
duğu şirketinin bayileriyle tanışması ve 
Türkiye hedeflerinin paylaşıldığı iki gün 
süren etkinliğe General Türkiye Yönetim 
Kurulu Başkanı Toshiyasu Ohno ve Gene-
ral Türkiye Genel Müdürü Ahmet Olaş ev 
sahipliği yaptı. 
“Klimanın General”i sloganı ile gerçek-
leştirilen toplantıda konuşan General 
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Toshi-
yasu Ohno, General marka klimaların 
uzun yıllardır Türkiye’de distribütörler 
aracılığıyla satıldığını belirtti ve bunun 
değişmesi gerektiği düşüncesinden 
yola çıkarak 2014 yılı sonu itibarıyla FG 
Europe-General’den aldıkları güçle artık 
kendi markalarıyla Türkiye klima paza-
rına yatırım yapma kararı aldıklarını söy-
ledi. Ohno, “Hedefimiz Türkiye’de 2017 
sonu itibarıyla klimanın devler ligi olan 
Japon şirketleri arasında ilk 3’te olmak. 
Kısa sürede de bu hedefimize ulaşacağı-
mıza inanıyoruz” dedi. General Türkiye 
Genel Müdürü Ahmet Olaş ise yaptığı 

itzer Türkiye mümessili Totem A.Ş. 
18-20 Şubat tarihleri arasında Sin-

delfingen / Almanya’da Bitzer ürün eğitimi 
ve fabrika gezisi düzenledi. Bitzer müşterisi 
olan imalatçı ve servis firmalarının katıldığı 
eğitimde katılımcılar Bitzer ürün gamın-
daki pistonlu, scroll ve vidalı kompresörler, 
uygulamalar, tamir ve bakım konularında 
bilgilendirildiler. CRII % 10-100 kademesiz 
kapasite kontrol sistemi, ORBIT serisi scroll 
kompresörlerin ve B//SMART serisi yeni 
kontrol ve koruma ünitelerinin ön plana 
çıktığı eğitimde Bitzer markasının enerji 
tasarrufuna yönelik çalışmaları vurgulandı. 
Eğitimi takiben Rottenburg’daki üretim 
tesislerinin gezildiği organizasyonun 
sonunda katılımcılar sertifikalarını aldılar. 

Genel Müdürü Turhan Karakaya, iklim-
lendirme ve VRF teknolojilerinde yeni 
gelişmeler konulu bir eğitim verdi. İlgili 
sunumda Enerji-Çevre-İnsan üçgeninde 
Avrupa Birliği yaklaşımları ve Türkiye’nin 
2023 stratejik planları arasındaki ilişkiye 
dikkat çekti. Ardından ısı pompası tek-
nolojisi ve VRF sistemler ile ilgili güncel 
gelişmeler masaya yatırıldı. Sistem seçim 
esasları, yatırım ve işletme maliyetleri 
açısından sistemlerin karşılaştırmaları 

konuşmada Türkiye’de kısa süre içinde 
50 bayiye ulaştıklarını belirterek “Hedef 
iller olan Sakarya, Çanakkale, Bursa, Ela-
zığ, Malatya, Urfa, Trabzon, Samsun, 
Konya, İstanbul, Hatay, Adana, Mersin 
ve Osmaniye’den eklenecek bayilerle bayi 
sayımızı yakında 75’e çıkaracağız. Biz çok 
sayıda bayi ile çalışmak istemiyoruz. Bu 
yüzden bayilerimizi de dikkatle seçiyoruz. 
Az, öz ama mutlu bayi ile çalışmak isti-
yoruz. Bayilerimizin mutlu olması bizim 
için önemli. General olarak satış öncesi 
ve sonrası en üst müşteri memnuniyetini 
amaçladık. Bu nedenle de sattığı ürünün 
arkasında duracak, müşterisiyle ilgilene-
cek bayiler istiyoruz” diye konuştu.

yapıldı. Yeşil bina ve hatta sıfır enerji 
tüketen binalara geçişin beklenenden 
hızlı olacağı öngörüleri tartışıldı. 300’ü 
aşkın misafirin katılım gösterdiği büyük 
buluşmanın öğleden sonraki bölümünde 
Tanrıöver Mühendislik’ten Cevat Tanrı-
över, Mustafa Öksüz ve Hamit Mutlu, 
Mustafa Baygan’ın moderatörlüğünde 
gerçekleşen panelde bir araya geldiler. 
Toplantının panel bölümünde katılım-
cılarla interaktif bir oturum gerçekleşti. 
Tasarımcılar tasarım ve projelendirmede 
dikkat edilmesi gereken hususlar ve yeni 
eğilimler konusunda kamudan gelen 
misafirlere ayrıntılı örneklerle bilgi akta-
rımında bulundular. Mekanik Tesisat 
Günleri’ne katılan misafirler etkinliğin 
sonunda bir araya gelmekten ve kaliteli 
eğitim organizasyonunda bulunmaktan 
duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Asal-Hitachi II. Mekanik Tesisat Günleri’ne Sponsor Oldu

General, Bayileri ile Antalya’da Bir Araya GeldiBitzer Ürün Eğitimi ve 
Fabrika Gezisi Yapıldı
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AVM sektörünün temsilcisi 
AYD’nin (Alışveriş Merkezleri ve 
Yatırımcıları Derneği) gelenek-

selleşen AVM Yatırımları Konferansı, 5 
Mart 2015’te Wyndham Grand İstanbul 
Levent Otel’de gerçekleştirildi. AYD ve 
sektörün eğitim, bilgi ve gelişim merkezi 
SOYSAL işbirliği ile düzenlenen konfe-
rans; AVM yatırımcılarını, merkez yöneti-
cilerini, perakendecileri ve sektöre destek 
veren firmaları bir araya getirdi.
AVM Yatırımları Konferansı, 7’nci yılında 
9 farklı oturuma ev sahipliği yaptı. 
Moderatörlüğünü Kadir Çöpdemir’in 
üstlendiği Konferans; AYD Başkanı, Multi 
Turkey Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi 
Belgü ve EMAAR Bölge CEO’su Ozan 
Balaban’ın açılış konuşmaları ile başladı. 

ların büyümesine üretimin çoğalmasına 
organize perakendenin artışına, istihdam 
kapasitesinin 400 binin üzerine çıkma-
sına, sektörün yabancı yatırımların cazi-
besi ve Türkiye ekonomisinin en önemli 
uzun vadeli kaynak sağlayıcı olmasına 
destek olmanın onurunu yaşıyoruz. Bu 
sene ciro hedefimiz 90 milyar lira. Tüm 
bu gelişmeler olurken, hükümetimizin, 
devletimizin katkılarını yadsıyamayız, 
tabii ki büyüme bireyler, kurumlar ve en 
önemlisi devletle olur” dedi.
Hulusi Belgü’nün ardından EMAAR Bölge 
CEO’su Ozan Balaban, “Ümit ediyoruz ki 
petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye eko-
nomisine asıl katkısı 2015 yılında görüle-
cek ve enflasyon sert düşüşler yaşayacak. 
Ayrıca Merkez Bankası’nın daha ciddi faiz 

VII. AVM Yatırımları 
Konferansı Gerçekleştirildi

Açılış konuşmasına katılımcılara teşekkür 
ederek başlayan Hulusi Belgü, 1990’lı 
yıllarda 15 milyar dolar seviyelerinde olan 
ihracatımızın 150 milyar doların üstüne 
çıktığını, karşımızda artık kolay kolay 
krize girmeyen dinamik bir Türkiye’nin 
var olduğuna, sermayesi güçlü şirketler 
ile iş adamlarının dünya ekonomisinde 
önemli yer tuttuğuna değindi. Belgü, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “AVM sek-
törünü temsilen gururla söyleyebilirim 
ki sektörümüz 2014 yılında büyümeye 
devam etti. Yarattığımız değer rakamlara 
da yansıdı. Geçen bir yılda AVM’ler olarak 
9.8 milyon metrekarelik bir büyüklüğe 
ulaştık. 2014’te gerçekleştirdiğimiz 75 
milyar liralık ciro ile AVM’ler devletimize 
20 milyarlık vergi katkısı sağladı. Marka-
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indirimine gireceği umuduyla seçimler 
sonrası daha rahat bir soluk alacağımızı 
düşünüyorum. 2015 yılında ülke büyü-
mesi % 4 olarak tahmin edilirken 2016 
ve 2017 yıllarında ise üretken alanlara 
yönelik yatırımlarla desteklenen daha çok 
yurtiçi tasarruflarla finanse edilen verim-
lilik artışına dayalı bir büyüme stratejisi 
ile artış hızı % 5 olarak hedefleniyor. Bu 
dönemde büyüme artırılırken cari açığın 
da yavaş yavaş düşürülmesi öngörülü-
yor. Özellikle sanayi sektöründe üretimde 
verimliliği artırmaya yönelik politikalar 
yoluyla toplam faktör verimliliğinin büyü-
meye katkısı artırılırken üretim faktör-
leri açısında daha dengeli bir büyüme 
yapısına geçiş sağlanacağı öngörülüyor” 
dedi.
Reteam Group CEO’su Kathrine Heiberg, 
‘Yeni Nesil AVM’lerin DNA’sı’ başlıklı otu-
rumda şunları söyledi: “Bugünün dün-
yasında birçok AVM var ve insanlar sizin 
AVM’nize gelme seçimi yapıyorlar. Bir 
AVM’de yalnızca iyi bir mimari yetmez, 
doğru malzemeleri kullanmanız gerekir.  
Her AVM benzersizdir, bir DNA’sı vardır. 
Bir AVM içinde farklı ürünler satıldığı için 
farklı atmosferler olmalıdır. İnsanlar üç 
nedenle alışveriş merkezine gider; top-
lantı, gezme veya alışveriş.”
Heiberg’in ardından Penti Yönetim 
Kurulu Başkanı ve BMD Başkanı Sami 
Kariyo, perakende sektörüyle AVM 
yatırımcı ve işletmecilerini doğrudan 

ilgilendiren analizleri “Perakende ve 
AVM Sektörü: Nerede Birlikte, Nerede 
Ayrı?” başlıklı oturumunda paylaştı. 
Kariyo, konuşmasında üretici olmanın 
ve perakendeciliğin farklı olgular oldu-
ğuna değindi. AVM’lerdeki verimlilik için 
gerekli şartlar arasında; proje finansma-
nındaki taahhütler, fonksiyonel mimari, 
marka karması, trafik lokasyon, yaşam 
tarzı sunmak, minimum giderle AVM 
yönetimi yer alırken; perakendede ise; 
alışveriş deneyimini maksimize etmek, 
ihtiyaçları karşılamak, doğru ürün cinsini 
bulmak, çabuk ve etkin olmak, hizmet 
güven oluşturmak, lokasyon  ve trafik 
yaratmak olduğunun altını çizdi. Ve bu 
iki kavramın ortak paydaları olduğunu 
vurguladı. 

“AVM’lerde Yeni Nesil Ödeme Sistemleri”  
başlıklı oturumla Moka Genel Müdürü 
İlker Uzkan, ödeme sadakatle birleşti-
ğinde daha farklı bir konuma geliyor. 
AVM içinde döngü sağlamak da önemli. 
Puanları AVM içinde kazansın, yine AVM 
içinde harcansın. Yalnızca kantitatif bakış 
açısıyla bakmak değil, AVM olarak müş-
terileri gerçekten anlayıp segmente ede-
bilmek önemlidir” dedi.
Uzkan’ın ardından VIA Properties, Yöne-
tim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, 
“AVM Sektöründe İnovasyon” başlığı 
altında AVM sektörünün ihtiyaçla-
rını mercek altına aldı. Bayraktar, “Via 
Properties olarak tema parklar yapıyo-
ruz. Hızlı büyüme ve rekabetin yüksek 
olmasından dolayı farklılaşmak gereki-
yor. Örneğin, Tuzla’da, denizin üstüne 
alışveriş merkezi yapmayı planlıyoruz. 
Türkiye’nin standart AVM’lere ihtiyacı 
yok, çünkü farklılık gerekiyor” dedi. 
Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetecisi 
Açıl Sezen’in yaptığı “AVM’ler Neden 
Değerlidir? Rakamlar ve Öykülerle 
AVM’ler” başlıklı oturumun özel konuk-
ları ise; MarkAntalya AVM Müdürü Ceyda 
Gamzeli, Starcity AVM Genel Müdürü 
Fahir Çam, Oasis Yönetim Kurulu Murah-
has Üyesi Mazhar Vardar ve Sanko Park 
AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu oldu. 
Açıl Sezen oturum öncesi yaptığı konuş-
mada; AVM’lerin geçen sene devlete 
katkısının 20 milyar TL olduğunu, son 
10 yılda yıllık ortalama 4 milyar dolar 

TERMODİNAMİK • MART 2015 49



Özel Haber

yatırımın gerçekleştiğini belirtti.  Sezen 
yıllık doğrudan sermayenin % 10’unu 
AVM’lerin sağladığını da vurguladı.
“Alışveriş Merkezleri Hizmet Başarı 
Ödülleri”nde, Alışveriş Merkezleri Hiz-
met Kalitesi Benchmark Projesinde 2014 
yılında en yüksek notu alan AVM yöneti-
cilerinin ödülleri takdim edildi. Ardından 
Pronet Genel Müdür Yardımcısı Melih 
Niyego’nun “Ne Kadar Güvendeyiz?” 
başlıklı oturumunda AVM’lerin güvenliği 
değerlendirilirken; yeni yapılacak proje-
ler ve eski projelerdeki dönüşüm kon-
septleri irdelendi. “VII. AVM Yatırımları 
Konferansı”nın özel konuklarından biri 
de pazarlama ve strateji çalışmalarına 
beş boyutlu bir yön kazandıran Koreli 
tasarımcı Jinsop Lee oldu. Lee, “Tama-
men Duyusal” başlıklı oturumunda; 
marka başarısına giden yolda beş duyuya 
birden hitap edip duyular arasındaki iliş-
kiyi güçlü tutmanın yöntemlerini masaya 
yatırırken, müşteri mutluluğundan satış-
ları artırmaya kadar mükemmel marka 

deneyiminin yöntemlerini de sıradışı 
örneklerle katılımcılarla paylaştı.  
Lee’nin ardından Next Academy Kuru-
cusu Levent Erden, insanların AVM’lere 
yaşam merkezleri olduğu için değil, 
yaşamdan kaçmak için gittiklerini, 
aslında çok yalnız olduğumuzu kabul 
etmemiz gerektiğini belirtti. Erden “O 
kadar yalnızız ki aslında bir yerlerde 
insanlarla olmaya ihtiyacımız var. Sos-
yal medya ve internet, yalnızlığı gideren 
ortamlar ise AVM de yalnız olmadığımızı 
hissettiğimiz yerdir. İnsanlar hakkında en 
fazla bilgi alabileceğiniz, onların en çok 
ayak izi bıraktıkları yer AVM’lerdir. Farklı 
dünya görüşleri, çocuklarıyla çok farklı 
ilişkileri olan kişilerin meşru olarak yan 
yana oldukları ve birbirlerinden rahatsız 
olmadıkları tek yer AVM’lerdir, AVM’ler 
gerçek zamanlılığın geçtiği mekânlardır” 
dedi. Erden’in ardından gerçekleştirilen  
“Enver Aysever ile Aykırı Sorular” isimli 
oturumda Aysever, aykırı sorularını bu 
kez AYD Başkanı ve Multi Turkey Yönetim 

Kurulu Üyesi Hulusi Belgü’ye sordu. Sek-
törle ilgili her şeyin ayrıntılı bir şekilde tar-
tışıldığı bu oturumda; şehirlerin değişen 
yüzü, alışveriş merkezlerinin toplumsal 
etkileri, yeşil alan tartışmaları, dünü ve 
bugünüyle hız kesmeyen projeler, yatı-
rımlar ve yasal düzenlemeler ele alındı. 
AVM’lerin gerçekten bir ihtiyaç mı yoksa 
bir tüketim çılgınlığı mı olduğunu soran 
Aysever’e, Belgü, “İhtiyaç olmasa bu 
kadar çok AVM yapılmaz. Şehir içlerinde 
olmasının en büyük sebebinin de çar-
pık şehirleşmeden dolayı sosyalleşecek 
yerler olmadığını düşünüyorum. Yeni 
AVM’lerin özellikle insanların isteklerini 
karşılayacak özelliklerle hayata geçirilmesi 
için titizlik gösteriliyor. Geçmişte yapılmış 
yanlış örnekler yok demiyoruz. Tam tersi 
çevreyle uyumlu, sürdürülebilir, bulun-
duğu şehrin dokusuna uygun AVM’ler 
yapmakla yükümlü olduğumuzu sık sık 
dile getiriyoruz. Yeni yapılan AVM’lerin 
çoğu bu özellikleri taşıyor” şeklinde cevap 
verdi.
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Türk yapı sektörünün yıllık per-
formansına dair en geniş değer-
lendirmeyi sunan ‘Türk Yapı 

Sektörü Raporu 2014’, Yapı-Endüstri 
Merkezi’nde (YEM) 25 Şubat 2015 tari-
hinde düzenlenen ‘Türk Yapı Sektörü 
Analizi ve Paydaşları ile Yapının Geleceği’ 
toplantısı ile açıklandı. Toplantıya TSMD, 
İMSAD, ULI, İNDER ve ÇEDBİK gibi sek-
törü temsil eden sivil toplum örgütlerinin 
yöneticileri de katılarak değerlendirme-
lerini sundu. 
Türk Yapı Sektörü Raporu 2014’te, yapı 
sektörünün gelecek yıllara ait öngörüleri, 
inşaat malzemeleri sanayisine ait üretim, 
tüketim, ihracat ve ithalat büyüklükleri 
gibi çok çeşitli veri önceki yıllarla karşı-
laştırmalı olarak analiz edildi. Toplantı-
daTürk Yapı Sektörü Raporu 2014'ün, 

yenilenen tasarımı ve genişleyen içeri-
ğiyle 2014 yılı dış ticaret ithalat-ihracat 
rakamlarına, yeni gelişen pazarlara dair 
öngörüleriyle birlikte her yıl hazırlanan 
rapordan çok daha farklı bir yaklaşımla 
hazırlandığı belirtildi.
Ekonomist, Dr. Can Fuat Gürlesel, rapo-
run sunumuna 2014 yılında dünyadaki 
ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri 
değerlendirerek başladı. Gürlesel, dün-
yadaki ve Türkiye’deki ekonomik geliş-
melerin inşaat sektörünün performan-
sını etkilediğini belirterek, 2014 yılında 
dünya ekonomisinde yüzde 2.6’lık bir 
büyüme gerçekleştiğini ifade etti. Gürle-
sel, 2014 yılına daha yüksek bir büyüme 
beklentisi ile girilmesine karşın, jeopolitik 
gelişmelerin, Batı ile Rusya arasındaki 
gerginliğin ve küresel mali piyasalardaki 

‘Türk Yapı Sektörü Raporu 
2014’ Açıklandı 
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dalgalanmaların, büyümenin beklenti-
lerin altında gerçekleşmesine yol açtı-
ğının altını çizdi. 2014 yılında Avrupa 
Birliği’nin ve ABD’nin büyüdüğüne dikkat 
çeken Gürlesel, Rusya, Çin gibi ülkelerde 
ise büyümenin yavaşladığını belirtti. Gür-
lesel, dünya ekonomisindeki yavaşlamaya 
bağlı olarak dünya ticaretinin, 2012 ile 
2013 yıllarının ardından 2014 yılında da 
zayıf bir performans gösterdiğini ifade 
ederek dünya mal ticaretindeki yavaşla-
manın ihracat olanaklarını da sınırladı-
ğına vurgu yaptı.

2014 yılında inşaat sektöründe 
büyümeyi özel sektör taşıdı
Türkiye ekonomisindeki büyümenin 2014 
yılında yavaşladığına dikkati çeken Gür-
lesel, ilan edilen yüzde 4,0’lük büyüme 
hedefi ve 3.3’lük büyüme beklentisine 
karşılık, ilk dokuz aylık ekonomik büyü-
menin yüzde 2.8 olarak gerçekleştiğini 
bildirdi. Türkiye ekonomisinin büyüme-
sine doğru orantılı olarak inşaat sektö-
ründe de büyümenin 2014 yılında yavaş-
ladığını ifade eden Gürlesel, 2014 yılında 
inşaat sektöründe ilk dokuz ayında büyü-
menin yüzde 2.9 olarak kaydedildiğini 
belirtti. 2014 yılında inşaat sektöründeki 
büyümeyi özel sektör inşaat harcamala-
rının sürüklediğini vurgulayan Gürlesel, 
buna karşılık kamu inşaat harcamaların-
daki büyümenin ise 2014 yılında yavaş-
layıp, ilk dokuz ayda yüzde 0.2 olarak 
gerçekleştiğini bildirdi. Özel sektör inşaat 
harcamalarının artmasındaki en önemli 
sebebin konut inşaatları ve kentsel dönü-
şüm faaliyetlerinin olduğunu anlatan 
Gürlesel, yabancılara satış mütekabiliyet 
düzenlemesinin de olumlu sonuçlarının 
artış üzerinde etkili olduğunu söyledi. 
Gürlesel, inşaatta yavaşlamaya rağmen 
yapı ruhsatlarında da artış olduğunu, 
sektörde istihdam artışının da sürdüğünü 
de ifade etti.

2015 öngörüleri
Dünya ekonomisinin yüzde 3.0’lük bir 
büyüme beklentisi ile yıla başladığını dile 
getiren Gürlesel, 2015 yılında gelişmiş 
ülkelerdeki büyüme yüzde 2.4 ile geçen 

yılın üzerinde, gelişen ülkelerde ise yüzde 
4.3 ile geçen yılın altında kalacağını söy-
ledi. Dünya inşaat harcamalarında yüzde 
4.0’lık büyüme beklendiğini ifade eden 
Gürlesel, “Bu büyüme beklentisine bağlı 
olarak 2014 yılında 9.35 trilyon dolar 
olan inşaat harcamaları 2015 yılında 
9.72 trilyon dolara ulaşacaktır” dedi. 
Gürlesel, dünya inşaat malzemeleri 
pazarının dünya inşaat harcamaların-
daki gelişmelere paralel olarak büyüdü-
ğünü ifade ederek, 2015 yılında dünya 
inşaat malzemeleri pazarının yüzde 4.0 
büyümesi ve 6.8 trilyon dolara ulaşma-
sının beklendiğini belirtti. Orta vadeli 
programın Türkiye ekonomisinde 2015 
yılı için yüzde 4.0 büyüme hedefi koydu-
ğuna dikkat çeken Gürlesel, petrol fiyat-
larındaki düşüş ile ortaya çıkan pozitif 
ayrışmanın büyümeyi destekleyeceğinin 
öngörüldüğünü belirtti. Gürlesel, çok 
sayıda yerli ve yabancı kurumun 2015 yılı 
için yüzde 3.0 ile 3.5 aralığında büyüme 
beklentisine sahip olduğunu ifade etti.

2015 yılında Türk inşaat 
sektöründe yüzde 3.5 ile 4.0 
arasında büyüme bekleniyor
2015 yılında Türk inşaat sektöründe yüzde 
3.5 ile 4.0 arasında büyümeyi öngördük-
lerini söyleyen Gürlesel, kamunun inşaat 
harcamalarında herhangi bir büyüme 
beklemediklerini belirtti. Gürlesel, özel 

sektör inşaat harcamalarında 2014 yapı 
ruhsatlarına bağlı olarak yeni işlerde artış 
beklentisinin olduğunun altını çizerek, 
devam eden işler göz önüne alındığında 
2015 yılında özel sektör inşaat harcama-
larının yüzde 4.0 ile yüzde 5.0 arasında 
büyüyeceğini ifade etti. Gürlesel, inşaat 
malzemesi iç pazarının reel olarak yüzde 
4.0, cari fiyatlarla yüzde 12.0 büyüyerek 
131 milyar TL hacme ulaşacağını tahmin 
ettiklerini belirtti. Gürlesel, inşaat mal-
zemeleri ihracatının 2014 yılında yüzde 
0.2 azaldığını hatırlatarak, 2015 yılında 
ihracat malzemelerinin ihracatı ile ilgili 
sınırlayıcı unsurlar olduğuna dikkatleri 
çekti. Gürlesel, bunlardan birinin enerji 
ihraç eden ülke pazarlarında inşaat mal-
zemeleri talebinin yavaşlaması olduğunu 
söyledi. Gürlesel, 2015 yılında ihracatın 
durağan kalacağı ya da bir miktar geri-
leyeceği öngörüsünde bulundu.

2015’te de inşaatı özel sektör 
büyütecek
Türk Yapı Sektörü Raporu 2014’ün açık-
landığı toplantıda, YEM Satış ve Pazar-
lama Grup Yönetmeni Tolga Türkanık’ın 
moderatörlüğünde, Türk Serbest Mimar-
lar Derneği (TSMD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Aytek İtez, Türkiye İnşaat Mal-
zemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yeti-
şener, Ekonomi ve Strateji Danışman-
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Özel Haber

lık Hizmetleri'nden Ekonomist Dr. Can 
Fuat Gürlesel, Urban Land Institute (ULI) 
Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Haluk 
Sur, İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) 
Genel Başkanı Nazmi Durbakayım ve Çevre 
Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) 
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Özdil 
konuşmacı olarak katıldığı bir oturum 
gerçekleştirildi.
Türk Yapı Sektörü Raporu 2014 pers-
pektifinde görüş ve değerlendirmelerini 
açıklayan katılımcılar, Türk inşaat sek-
törünü masaya yatırdı. Ekonomist Dr. 
Can Fuat Gürlesel, kamu ile özel sek-
tör inşaat harcamalarının sektöre olan 
etkisini değerlendirdiği konuşmasında, 
kamu sektörünün 2012 ve 2013’te mega 
projeler ve büyük altyapı projelerine 
başladığını belirtti. Bu durumun 2013 
yılında inşaat harcamalarını yükselttiğini 
ifade eden Gürlesel, bunun da sektörde 
büyüme etkisi yarattığına dikkatleri çekti. 
Gürlesel, 2015 yılı için hükümetin yatırım 
programına bakıldığında kamunun pro-
jeleri ile sektörde reel olarak büyümenin 
yakalanamayacağını kaydetti. Gürlesel, 
2015 yılında özel sektörün dinamizmi-
nin inşaat sektörünün büyümesini etki-
leyeceğini belirterek, inşaat malzemeleri 
sanayisi açısından da özel sektörün itici 
gücüne vurgu yaptı.

İMSAD: “Rekabet kalitesizliği 
ortaya çıkarıyor”
Gürlesel’in ardından söz alan Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dün-

dar Yetişener, Türkiye’deki inşaat mal-
zemelerinin kalitesine rağmen, inşaat 
sektöründe bu malzemelerin yerinde 
uygulanamadığını belirtti. Yetişener, 
“Türkiye’de dünya standartlarında inşaat 
malzemesi üretiliyor. İstatistiklere baktı-
ğınızda ilk 10 ülke arasındayız. Dünyaya 
ürettiğiniz malzemeyi kabul ederken ve 
satın alırken, iç piyasaya satmakta zorla-
nıyorsanız, burada bir sıkıntı var demek-
tir” dedi. Rekabetin sanılanın aksine 
Türkiye’de ‘kalitesizliği’ ortaya çıkardığını 
ifade eden Yetişener, Türkiye’de kaliteli 
malzeme kadar, kalitesiz malzeme de 
üretildiğinin altını çizdi. İMSAD çatısı 
altında deneyimli, kaliteli malzeme üre-
ticilerinin olduğunu belirten Yetişener, 
haksız rekabetin önlenmesi amacı ile der-
nek olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

TSMD: “Dün taklit edilerek 
yarınlara ulaşılmaz”
TSMD Yönetin Kurulu Başkanı Aytek 
İtez, mimarlığın tasarım ile başladığını 
ifade ederek sektörde paydaşlarla birlikte 
hareket etmenin önemine değindi. İtez, 
mimarlar olarak ‘yarın’lar ile ilgili düşün-
celer ortaya koymak zorunda olduklarını 
belirtti ve dünün taklit edilerek, yarınların 
yaratılamayacağını ifade etti. İtez, “Dünü 
bugüne adapte etmeye çalışıyoruz. Tak-
lide karşıyız. İstediğimiz kentler, ölçekli 
planlı, dünya standartları ile yarışabi-
len kentlerdir. Biz doğru proje yapıyor 
muyuz? Çuvaldızı elbette kendimize de 
batırıyoruz” dedi.

ÇEDBİK: “Kentsel dönüşüm için 
kültürel dönüşüm olmalı”
ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk 
Özdil, “Biz kendi şehirlerimizde boğu-
luyoruz. Ben sabah bu kentte boğuldu-
ğumu hissediyorum. Kendimizi diğer 
dünya kentleri ile karşılaştırmaya çalışı-
yoruz. Ama boyumuz çok kısa. Kentleri 
yaşanabilir kılmak istiyorsak, önce tasa-
rımdan başlamalıyız. Bunun için önce 
kültür değişmeli” diye konuştu. Kentsel 
dönüşümün öncelikle kültürel dönüşüm 
olması gerektiğinin altını çizen Özdil, “20 
tane yeşil binayı yan yana koyduğunuzda 
yeşil mahalle ya da yeşil şehir olmuyor” 
dedi.

İNDER: “İnşaat sektörüne  
herkes elini kolunu sallayarak 
giriyor”
İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi 
Durbakayım, müteahhitler arasındaki 
haksız rekabete değindi. Türkiye’deki yak-
laşık 200 bini bulan müteahhit sayısının 
Avrupa’da bulunan müteahhit sayısın-
dan 4-5 kat fazla olduğundan belirten  
Durbakayım, “İnşaat sektörüne herkes 
elini kolunu sallayarak giriyor. Sonra da 
istediği gibi çıkıyor. Bunun böyle olmaması 
gerekiyor” şeklinde konuştu. 17 Ağustos 
depreminin ‘İstanbul depremi’ olmadı-
ğının altını çizen Durbakayım, İstan-
bul depreminin gerçekleşmesi halinde  
Türkiye ekonomisinin depremin yarala-
rını sarmada sıkıntı yaşayacağını belirtti. 
Kentsel dönüşüm ile yapılan yapıların 30 
sene sonra tekrar yıkıp yapılacağından 
korktuğunu söyleyen Durbakayım, kötü 
yapı stoklarına neden olan her şeyin bir 
yana bırakılması gerektiğini söyledi.

ULI: “Türkiye sadece 
İstanbul’dan ibaret değil”
ULI Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Haluk 
Sur, Türkiye’nin sadece İstanbul’dan iba-
ret olmadığını söyleyerek İstanbul’un yapı 
yapacak alanının kalmadığını ifade etti. 
Sur, İstanbul’un nüfusunun daha fazla 
artırılmaması gerektiğini vurgulayarak 
İstanbul dışındaki yerlerin cazibe alanla-
rının artırılması gerektiğini belirtti.
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

eşiktaş Jimnastik Kulübü ile Vo-
dafone Türkiye arasında imza-

lanan anlaşma ile yapımına başlanan 
Vodafone Arena’nın iklimlendirme 
sistemlerindeki tercihi Üntes oldu. 
15 yıllık sponsorluk anlaşması ile yeni 
spor ve eğlence kompleksi olarak 
tasarlanan Vodafone Arena, zengin 
içerikli dijital ekran çözümleri, geniş bant mobil iletişim 
araçları, tam kapsamlı Wi-Fi ağları ve interaktif ekranları 
ile Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu haline gelecek. Yaklaşık 
42.000 seyirci kapasitesine ek olarak 147 loca, 2.150 VIP 
koltuk, 1.800 metrekare Kartal Yuvası ve BJK müzesi ile mo-
dern mimariye sahip olan Vodafone Arena aynı zamanda 
eğlence merkezi, konser arenası, yaşam alanı ve moda mer-
kezi olarak da hizmet verecek. Üntes’in en yeni serilerinden 
olan çelik karkasa sahip 35 adet, DX Isı Pompası özellikli 
klima santralleri Beşiktaş’ın renklerinde üretildi. Taraftarlara 
daha fazla yaşam alanı sunmak için kompakt boyutlarda 
tasarlanıp üretilen klima santralleri toplam 3 MW’a yakın 
soğutma ve ısıtma kapasitelerini DX Isı Pompası özellikleri 
ile sağlıyor. 30 ülkeye ihraç edilen yeni PKC serisi klima 
santralleri, yüksek enerji verimli rotorlu ısı geri kazanım 
özellikleri ile dikkat çekiyor.

ÜNTES

B

Vodafone Arena

İ stanbul Avrupa Yakası’nın ilk akıllı ev projelerinden 
Demir Romance’ın tüm havalandırma sistemleri ih-

tiyacını AFS Boru Sanayi A.Ş. karşıladı. Demir Romance’ın 
banyo-WC havalandırması AFS’nin Türkiye distribütörlüğü-
nü yaptığı Soler&Palau’nun Silent serisi fanlarla sağlandı. 
AFS; otopark jet fan sistemi, WC egzoz, basınçlandırma ve 
duman egzoz fanları ile Demir Romance projesinin tüm 
havalandırma ihtiyacını giderdi. Demir Romance otopark-
larının yangın duman tahliyesi ve günlük havalandırması 
jet fanlı otopark havalandırma sistemleri ile sağlandı. Bu 
sistemle olası bir yangın anında oluşacak duman tahliye 
edilebiliyor, can ve mal güvenliği garanti altına alınıyor. 
Otoparkın günlük havalandırma ihtiyacı da aynı sistemle 
sağlanıp, araç egzozlarından yayılan zehirli gazların insan 
sağlığına zarar verebilecek seviyelere çıkması engelleniyor. 
170 bin metrekare inşaat alanına sahip Demir Romance; 
776 rezidans konut, 28 villa ve 60 ticari birimden oluşuyor. 
Projede 1+1'den 4.5+1'e  kadar 14 farklı daire seçeneği 
bulunan konut birimlerinin yanı sıra spor, sağlık ve alışveriş 
merkezleri ile eğlence ve ticaret birimleri yer alıyor. Projede 
açık yüzme havuzu, amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet par-
kurları, kreş, çocuk oyun odaları ve servis bekleme odası, 
toplantı odaları ve 24 saat sağlık hizmeti yer alıyor. Demir 
Romance’ın sosyal kulübü Romance Clup’ta ise açık-kapa-
lı yüzme havuzları, tenis kortu, basketbol sahası, squash, 
dans eğitim merkezi, sinevizyon, SPA merkezi, Türk hama-
mı, sauna, diyetisyen hizmeti ve fitness merkezi bulunuyor. 

AFS

Demir Romance
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Systemair HSK

ürkmenistan’ın Türkmenbaşı şehrinde inşa edilen ve 
müteahhitliğini Hyundai Engineering’in üstelendiği 

‘Türkmenistan Naval Üniversitesi’nin havalandırma sistem-
lerinde Systemair ürünleri kullanıldı. Türkmenistan’ın ilk 
Deniz Harp Üniversitesi olma özelliğini taşıyan projede; 
kapasite aralıkları 1.000 m3/h ile 25.000 m3/h arasında 
değişen toplam 30 klima santrali, 4 adet hava soğutma-
lı chiller ve farklı tiplerde toplam 862 adet fancoil cihazı 
kullanıldı.

T

Türkmenistan Naval Üniversitesi

DAIKIN

aikin, Mersin Yenişehir’de inşa edilen New City 
Residence’ın iklimlendirme çözüm ortağı oldu. Körük-

çüoğlu İnşaat tarafından, 20.139 metrekare araziye inşa edi-
len New City Residence, 4+1 300 metrekarelik 86 daireden 
oluşuyor. New City Residence, sahip olduğu pek çok sosyal 
ve teknolojik donatı ile dikkat çekiyor. Yeşil alanlardan yürü-
yüş parkuruna, spor alanlarından çocuk oyun alanlarına, her 
daireye özel kapalı otoparktan katlar arası ses izolasyonuna 
kadar detayların düşünüldüğü New City Residence’ta mer-
kezi soğutma sistemi olarak da Daikin Mini VRV yer alıyor. 
Dairelerin içinde özel tasarım ürünlerin kullanıldığı projede, 
Daikin FXDQ gizli tip iç ünite tercih edildi. Yüksekliği 200 mm 
olan iç ünite cihazlarının standart olarak drenaj pompasına 
sahip olması sayesinde oda tavan yükseklikleri korundu. Ay-
rıca kolay montaj imkânı ile estetik bir uygulamanın yapıldığı 
projede yer tasarrufu da sağlandı. Her daireye bağımsız uygu-
lanan ve altı kat özel alaşımlı kondenser finleri bulunan Daikin 
Mini VRV sistem dış üniteler, uzun ömürlü kullanım olana-
ğına sahip olması ile de fark yaratıyor. E-bridge devresi ile 
kondenserde sıvı soğutucu akışkanın birikmesinin önlendiği 
New City Residence projesinde de, tüm koşullarda kondenser 
yüzeyi etkin şekilde kullanılarak daha yüksek enerji verimliliği 
sağlanıyor. Daikin Mini VRV dış üniteleri, inverter teknolojisi 
sayesinde ihtiyaç olan kapasite kadar çalışabiliyor. Otomatik 
soğutucu akışkan şarjı fonksiyonu ve bakır borulama mesafe-
sinin kısa tutulması sayesinde ilave edilmesi gereken gaz mik-
tarını otomatik hesaplayan Mini VRV, düşük gaz salınımı ile 

D

Mersin New City

de çevreci bir çözüm sağlıyor. 
New City Residence’ta yer alan 
Daikin Mini VRV dış ünitele-
rindeki Aero spiral fanda, ağız 
girişine ilave edilen kılavuzlar 
ve fan kenarlarının bükülmesi 
sayesinde türbülansın azaltıl-
ması, cihazların sessiz çalış-
masını mümkün kılıyor. Yatak 
odasının yanında yer alan 4 
metrekarelik klima balkonuna 
yerleştirilen dış üniteler, 55 
desiBel (gece modunda 43 dB) 
düşük ses seviyesi ile kullanı-
cılarına estetik tasarımın yanı 
sıra sessiz bir ortam sağlıyor.

AIRLANE

o p l u  k o -
nut, AVM, 

özel hastaneler 
gibi birçok proje-
ye adını yazdıran  
Airlane Bursa Ni-
lüfer Belediyesi’nin 
gerçekleştirdiği kent 
meydanı projesinin 
bir parçası olan Be-
şevler Stadyumu’nu referanslar listesine dâhil etti. Nilüfer 
Belediyesi Bursaspor’un Merhum Başkanı İbrahim Yazıcı’nın 
adını verdiği 8 bin 293 metrekare inşaat alanıyla Beşevler 
Mahallesi’nde yapımı süren İbrahim Yazıcı Stadyumu’nun 
havalandırmasında Airlane marka birçok duman tahliye ve 
radyal jet fanlar kullanılacak. 
Ayrıca Airlane inşası devam eden stadyum otoparkının CFD 
analizi ve sistem otomasyonu çözümlemelerini de yapacak.

T

Bursa Beşevler İbrahim Yazıcı
Stadyumu
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Prestijli Projelerde 
ISK Sektörü

itsubishi Heavy Industries’in Türkiye’deki tek yetkili 
distribütörü Form VRF Sistemleri bir projeye daha 

imza attı. Propa İnşaat; İstanbul’un en değerli iş merkez-
lerinden Zincirlikuyu – Levent’te inşasına başladığı Propa 
Plaza’nın iklimlendirmesinde Mitsubishi Heavy Industries 
VRF klima sistemleri kullanıldı. Form VRF Sistemleri’nin ger-
çekleştirdiği uygulamada 1.200 kW’lık ısıtma ve soğutma 
sistemi için 48 adet dış ünite ve ofis sahiplerinin alacağı 
yüzlerce iç ünite bulunuyor. Projede 2 adet % 100 taze 
hava ile çalışan ısı geri kazanımlı Lennox paket klimada 
kullanılıyor. Projede kullanılan Mitsubishi Heavy Industries 
VRF klima sistemleri; dış ünite grubunun, birden fazla ba-
ğımsız noktaya hitap eden iç ünitelere bağlanmasıyla her 
ofis alanının arzu edilen ısıtma, soğutma ve havalandırma 
konfor şartlarını sağlıyor. Çift inverter teknolojisine sahip dış 
üniteler ile kısmi kullanımlarda minimum elektrik tüketimiy-
le istenilen konfor daha hızlı bir şekilde elde ediliyor. Fosil 
yakıtlı ısıtma cihazlarına göre düşük CO2 salınımıyla çevreyle 
ve kolay kullanımıyla da kullanıcıyla dost bir teknoloji olan 
Mitsubishi Heavy VRF sistemleri,  tüm soğutma, ısıtma ih-
tiyaçlarını karşılıyor.

M

FORM

Propa Plaza

MAS POMPA

B

AFAD Hizmet Binası

aşbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 
afet öncesi ve sonrası tüm çalışmaları koordine eden 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na 
(AFAD) hizmet binası inşa ediyor. Projede Mas Pompa’nın 
frekans kontrollü ıslak ve kuru rotorlu sirkülasyon pom-
paları, hidrofor grupları, kapalı genleşme tankları, NFPA 
20’ye uygun yangın pompa grubu kullanılıyor. Eskişehir 
yolu üzerinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı ile Güm-
rük ve Ticaret Bakanlığı hizmet binaları arasında yer alan 
binada, afetlerde koordinasyonun sağlandığı Operasyon 
Merkezi’nin, her türlü afete karşı dayanıklı olacağı belir-
tiliyor. 46 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve statik 
olarak yapıyı güçlendirmesi için ‘elips’ biçiminde tasarla-
nan yapıda operasyon salonu, etkinlik merkezi, ulusal sis-
mik gözlem ağı birimi, eğitim salonları, arşiv de yer alıyor. 
Operasyon Merkezi ayrıca AFAD binası, afet anlarında her 
türlü ihtiyaca cevap verebilecek. Bina, güneş enerjisi ve ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından mümkün olduğunca fay-
dalanacak şekilde tasarlandı. Bina bünyesinde üretilen gri 
su ve yağmur sularının özellikle bahçe sulama ve tuvalet 
rezervuarlarında kullanılması için gerekli sistemler de plan-
landı. Tüm bu çevreci yaklaşımından dolayı ‘yeşil bina’ sı-
nıfında yer alan AFAD binasının, LEED sertifikası alabilecek 
düzeyde olmasına özen gösterildi.

zmir-Çiğli’de Toplu Konut İdaresi tarafından As 
İnşaat’ın yüklenimi ile inşa ettirilen 400 Yataklı Böl-

ge Eğitim Araştırma Hastanesi projesinde KLS marka klima 
santralleri ve hücreli aspiratörler kullanıldı. Proje kapsamında; 
45 adet konfor klima santrali, 27 adet hijyenik klima santrali 
ile birlikte 8 adet hücreli aspiratör bulunuyor. Hijyenik klima 
santralleri ile ameliyathaneler ve yan hacimleri, yoğun bakım 
odaları, steril alanlar gibi bölümler, konfor klima santralleri 
ile hasta odaları, koridorlar, fuaye alanları gibi bölümler ik-
limlendirilecek. Proje kapsamında üretimi yapılan tüm klima 
santralleri elektronik bir otomasyon paneli ile çalışmaya uy-
gun olup, gerektiğinde bina otomasyon sistemine de entegre 
edilebiliyor. Tüm KLS marka klima santralleri; İzmir Atatürk 
Organize Sanayi Bölgesi’nde yenilenmiş ve geliştirilmiş tesis-

İ

KLS

İzmir-Çiğli 400 Yataklı Bölge Hastanesi
lerinde DIN 1946-4 hijyen 
ve EUROVENT normla-
rına uygun, T.C. Sağlık 
Bakanlığı şartnamesine 
bağlı kalınarak titizlikle üretiliyor. Projenin yatırım be-
deli 120 milyon TL olup, hastanenin İzmir Kuzey Kamu 
Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bünyesinde bölge-
de yaşayan yaklaşık 1 milyon kişiye sağlık hizmeti ver-
mesi planlanıyor. 70 bin metrekare kapalı alana sahip  
4 ana bloktan oluşan hastanede; 150 tek yataklı,115 çift ya-
taklı ve 20 suit oda bulunuyor. Bünyesinde 18 ameliyathane,  
43 yataklı acil servis, 120 poliklinik odası ve 2 anjio labora-
tuvarı bulunan hastanenin Mayıs 2015’te hizmete açılması 
bekleniyor.
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Enerji kullanım analizi, kullanıcı-
lara  geçmiş verilerini, kullanım 
eğilimlerini ve karşılaştırmaları 

temel alarak enerji tüketimlerinin nasıl 
gerçekleştiğini anlama olanağı sağlar. Bu 
tür verilere erişimi bulunmayan kuruluşlar, 
enerji kullanımının iyileştirilebileceği en 
önemli alanları gözden kaçırabilir.  Alınan 
enerji önlemleri etkili olmayabilir veya ilk 
denemede etkili olurken zamanla etkisi 
azalabilir. Elektrik faturalarındaki önemli 
hatalar gözden kaçabilir. Net veriler olma-
dığında, kullanılan enerjinin izlenebilir-
liği yetersiz kalır ve kuruluşun çıkarlarına 
aykırı eylemler gerçekleşebilir.

Enerjiyi daha verimli yönetmek

Enerji kullanım analizine yönelik strate-
jiler ve eylemler en basitten en karmaşığa 
kadar çeşitlilik gösterir:
•	 İlgili tüm hizmetler (Su, Hava, Gaz, 

Elektrik, Buhar, Emisyon) için temel 

enerji ölçümü, enerji kullanımının 
iyileştirilebileceği en önemli alanları 
belirlemeye ve enerji önlemlerinin 
etkisini doğrulamaya olanak tanır.

•	 Karşılaştırmalı hesaplamalar yapmak 
ve eğilimleri anlamak için analitik 
yazılım kullanımı, tasarruf 
sağlanabilecek alanları tespit etme 
ve uygulanan eylemlerin sonuçlarını 
değerlendirme kapasitesini artırır.

•	 Maliyet tahsisi raporları hizmet 

Otellerde Enerjiyi Daha 
Verimli Kullanmak ve 
Yönetmek Mümkün
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en aza indirmek ve kazancı en üst düzeye 
çıkarmak  enerji yöneticileri ve idareci-
leri için yüksek öncelikli bir hedeftir. En 
avantajlı tedarik sözleşmeleri üzerinde 
anlaşılarak ve mevcut tarifelerden en iyi 
şekilde yararlanmaya yönelik program-
lara yatırım yapılarak, tüketilen enerjinin 
maliyeti optimize edebilir.
•	 Elektrik tarifesi yapılarını, toplam 

elektrik tüketimi verilerini 
ve simülasyon analizlerini 
değerlendirerek, enerji yöneticileri 
elektrik hizmeti tedarikçileriyle 
aralarındaki genel mali sözleşme 
üzerinde büyük etki yaratabilir. 
Bir tesisin elektrik enerjisini nasıl 
tüketildiği, kullanıldığı ve satın 
alındığı konusunda bilgi sahibi 
olmak, sözleşme görüşmelerinde 
alıcılar açısından büyük bir avantaj 
sağlar. Enerji yöneticileri, bu enerji 
tedarik analizini kendi lehine 
kullanabilir ve birden çok tesisi 
birleştirerek elektrik enerjisinin tüm 
kuruluş genelindeki mali etkisini 
azaltabilir.

•	 Tedarikçiler tarafından 
sunulan tarifelere ve müşterinin 
kontrolü altındaki yüklere 
bağlı olarak, kullanıcılar enerji 
maliyetlerini çeşitli yollarla 
azaltabilir.

•	 Gelecek puant dönemlerinin 
belirlenmesi ve önemli olmayan 
yüklerin diğer dönemlere 
kaydırılması yoluyla puant ücretleri 
azaltılabilir. Puant talebinin 
azaltılmasında yerinde üretim 
kullanılarak, yeni bir elektrik 
puantına neden olmadan yükler 

Teknik

faturasının doğruluğunun tespit 
edilmesine ve kuruluşun her 
düzeyine sorumluluk vermeye 
olanak tanır. Elektrik maliyetlerinin 
sorumluluğunun kuruluştaki ilgili 
düzeye verilmesi, kullanıcıları 
enerjiyi akıllıca kullanmaya teşvik 
eder ve bu sayede toplam enerji 
maliyetleri azaltılır.

•	 Alt faturalama bina veya tesis 
sahiplerine her dahili kullanıcıya 
etkin elektrik tüketimlerini 
ücretlendirme veya faturalama 
olanağı tanır, dolayısıyla 
kullanıcılar elektrik maliyetlerinin 
sorumluluğunu alır ve enerjiyi 
akıllıca kullanmaya teşvik edilir.  
Mülk sahipleri aynı zamanda 
elektrik varlıklarının ve kiracılara 
sunulan ilgili varlıkların değerini en 
üst düzeye çıkarır ve bu hizmetleri 
sağlama maliyeti geri dönmüş 
olur. Bir bina sahibi, her kiracıyı 
kendi enerji maliyetlerinden 
sorumlu tutarak binanın toplam 
enerji kullanımını % 8 - 10 azaltabilir.

Enerji tarifesi optimizasyonu
 
Sabit elektrik sözleşmeleri yaparak riskleri 

devrede tutulur.
•	 Müşteriler aynı zamanda 

örneğin sıcak yaz aylarında 
kapasite yetersizliği veya yüksek 
marjinal üretim maliyeti gibi 
sorunlarla karşılaşan hizmet 
tedarikçilerinin sunduğu 
tarifelerden yararlanabilir. Talep 
kısma sözleşmesi müşterinin cazip 
bir enerji tarifesinden yararlanmasını 
sağlar. Bunun karşılığında, bir 
hizmet tedarikçisinin talebi üzerine 
kullanıcı, yükünü geçici olarak 
azaltır.

•	 Kullanım saatine bağlı 
tarifeler yüklerini günün düşük 
maliyetli saatlerine dağıtabilen 
müşteriler için elektrik faturalarını 
azaltmalarını sağlayan bir diğer 
teşviktir.

•	 Maliyeti optimize etmenin bir 
diğer yolu reaktif güç ücretlerinden 
kaçınmaktır.  Trafolar ve motorlar 
gibi endüktif yükler yalnızca 
gerçek güç kullanmakla kalmayıp 
reaktif güç de kullanır. Bu yük 
türleri, AC döngüsünün bir 
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kullanıcıların ED Sistemlerini daha hızlı 
ve daha az iş gücüyle çalıştırmasını/işle-
time almasını sağlar. Altyapı kullanımı 
nasıl optimize edilebilir? ED varlık opti-
mizasyonu kolay ve otomatik bir şekilde 
bina, kat, besleyici, bölge veya ekipman 
(örn. PDU, rak, makine) bazında gizli, 
kullanılmayan kapasiteyi ortaya çıkaran 
yük profilleri oluşturur.  Ayrıca, jeneratör 
ekipmanı hakkında kullanıcılara jeneratö-
rün kesinti durumunda etkin bir şekilde 
çalışacağı güvencesini veren otomatik test 
raporları sağlar.

Mimari ve ekipman

Tasarım aşamasında veya işletme sıra-
sında, kesintilerin (dahili veya harici, 
sürekli veya ara sıra) etkisini azaltmak için 
sıklıkla ekipman monte edilmesi gerek-
tiği görülür: Tahrik üniteleri, çeviriciler, 
kesintisiz güç kaynakları, ark fırınları, 
trafolar, filtreler ve deşarj lambaları gibi 
bazı ekipmanlar voltaj düzensizliğine 
veya harmoniklere yol açar. Harmonik 
filtreleme elektrik şebekesinde baskı 
yaratan, kesintilere neden olan ve potan-
siyel olarak ekipman güvenilirliğini ve 
elek-trikli cihazların hizmet ömürlerini 
azaltan harmonikleri azaltır ve ortadan 
kaldırır. Önemli uygulama sürekliliğinin 
önemli olduğu durumlarda güç kesintile-
rinin etkisi azaltılmalı, çalışmama süreleri 
önlenmeli ve bunlardan kaçınılmalıdır. Bu 
nedenle, önemli yüklere güç verilmesine 
veya gücün muhafaza edilmesine yönelik 
stratejiler kullanılır. Bunlar arasında söz 
konusu ekipmanlara (jeneratör, Kesintisiz 

etmemektedir. Elektrik şebekeleri sürekli 
olarak bazı kesintilerden etkilenir. Dolayı-
sıyla, her bölgedeki kabul edilebilir enerji 
kesintisi düzeyine bağlı olarak verimli bir 
şekilde yönetilmeleri gerekir.

Varlık yönetimi

Güvenilir enerji tedariki için elektrik şebe-
kelerinde hizmet ömrü boyunca düzenli 
olarak bakım ve modernizasyon çalışma-
ları yapılması gerekmektedir. Elektrik var-
lıkları yönetimi bu hedeflerin 4 iyileştirme 
planı dahilinde en iyi maliyet düzeyiyle 
elde edilmesini öngörmektedir:
•	 Bakım (iyileştirici ve önleyici), 
•	 Modernizasyon (yeni tasarım 

çalışmaları ve eski ekipmanların yeni 
parçalarla desteklenmesi), 

•	 İzleme (kestirimci bakım, harmonik 
ölçümü, tüketim izleme), 

•	 Yönetim (bilgi sistemi).

İzleme

Kesintilerin yayılma düzeninin hızlı bir 
şekilde izlenmesi ve sorunun kaynakları-
nın izole edilmesi büyük önem taşır. ED 
izleme, alarm, olay günlüğü ve güç kalite 
analizi; güç kalitesine ilişkin koşulları izler 
ve potansiyel kullanılabilirlik sorunlarına 
karşı personeli derhal uyarır. Bir olay mey-
dana geldiğinde bu çözüm, kullanıcıların 
sorunu hızla gidermesini ve dolayısıyla 
süreçlerin hızla tekrar etkin ve çalışır hale 
gelmesini sağlar. Etkin bir yazılım kulla-
narak ED şebeke işletime alma özelliği 

bölümü sırasında cihazın manyetik 
veya elektrik alanında depolanan 
enerjiyi emer. Bu enerji daha 
sonra döngünün diğer bölümünde 
kaynağa geri gönderilir. Hizmet 
tedarikçilerinin bu reaktif gücü 
destekleyecek kapasiteyi sağlamaları 
gerekmektedir, elektrik faturalarına 
gün geçtikçe daha fazla reaktif güç 
ücreti yansıtılmaktadır. Tarifeye 
reaktif güç ücretleri dahilse, 
bu ücreti elektrik faturasından 
kaldırmanın yolu güç faktörü 
düzeltmesidir.

Enerji güvenilirliği ve 
bulunabilirliği
 
Hassas ekipmanların beklenmedik sorun-
larla karşılaşmasını ve hasar görmesini 
önlemek için bazı işletmeler güvenilir güç 
performansına ihtiyaç duyar. Bu durum 
özellikle sağlık hizmetleri için geçerlidir: 
Tıbbi ekipman güvenilirliği en önemli 
konudur. Hasta güvenliğini garanti altına 
alır, kaza ve ilgili ceza riskini azaltır. Veri 
Merkezleri gibi diğer işletmelerde, çalış-
mama sürelerinin çok yüksek maliyet 
doğurması nedeniyle altyapı kullanılabi-
lirliği kesinlikle en önemli gereksinimdir. 
Elektrik sistemindeki arızalar veya elek-
trik kesintileri nedeniyle meydana gelen 
planlanmamış kesintiler, kritik faaliyet-
lerde bulunan işletmelerin büyük zararlara 
uğraması sağlayabilir: Üretim kaybı, hiz-
met kaybı, tehlikeli kapanmalar, pahalı ve 
yüksek düzeyde enerji gerektiren yeniden 
başlatmalar ve genel gelir kaybı gibi… Ne 
yazık ki, tedarik kurumları birçok müşteri 
uygulamasının gerektirdiği güvenilirlik ve 
kullanılabilirlik düzeyinde elektrik tedarik 
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•	 Fan için maksimum % 50, 
sürücünün maliyetini bir yılda 
geri öder

•	 Pompa için maksimum % 30, 
maliyetini 2 yılda geri öder

 
Uygulamada kullanılan çözümler 
ve mimari alternatifler

A) Sürücüsüz çözüm

Motor, şebeke frekansına ve kutup sayı-
sına göre sabit hızda döner.

Örnek: 60 Hz için 3600 Rpm, 2 kutuplu 
motor. Akışı ayarlamanın tek yolu kayıp 
oluşturan bir kısıtlama cihazıdır (sönüm-
leyici).

B) Sürücülü Enerji Tasarrufu 
Çözümü

Sürücü (frekans çevirici olarak da bilinir) 
frekansın ve dolayısıyla motor hızının 
değiştirilmesine olanak sağlar. Akış, hızla 
doğru orantılıdır. Sönümleyici veya valfe 
artık ihtiyaç duyulmaz.

C) Sürücülü ve sürücüsüz enerji 
tüketimi

Fan uygulaması örneği
Çıkış sönümleyici 
Değişken hızlı sürücü 
Nominal akışın % 80’inde % 50 enerji 
tasarrufu.
Pompa uygulaması örneği
Kontrol valfi 
Sürücü 
Nominal akışın % 80’inde % 30 enerji 
tasarrufu

Aydınlatma Kontrolü

•	 Aydınlatma, kullanıldığı alanlara 
bağlı olarak binalardaki enerji 
tüketiminin neredeyse  
% 40'ını teşkil edebilir.

•	 Aydınlatma kontrolü, en yaygın 
uygulamalardan biri olmakla 
birlikte enerji maliyetlerinden 
tasarruf etmenin kesinlikle 
en kolay yollarından biridir. 
Kullanıcılar, verimli bir aydınlatma 
kontrolü çözümü uygulayarak, 
geleneksel yöntemlerle 
karşılaştırıldığında elektrik 
faturalarını kolaylıkla % 50 
düşürebilirler.

Çözüm, tek başına veya kombinasyon 
halinde, yukarıda açıklanan 3 ana para-
metreye (zaman, yoğunluk ve varlık) dayalı 
olarak aydınlatmayı optimize etmek için 
otomatik bir araç sağlar. Çözüm, zaman-
layıcılar gibi yerel ve küçük çözümlerden 
başlayarak bina otomasyon sistemlerinin 
bir parçası olan çok karmaşık, özelleş-
tirilmiş fakat esnek, merkezi çözümlere 
kadar uzanır.

HVAC Kontrolü
 
HVAC Kontrolü uygulamaları aşağıdaki 
amaçlar doğrultusunda HVAC ekipman-
larını kontrol etmeye yönelik ürünleri, sis-
temleri ve hizmetleri içermektedir:
HVAC sistemlerinin kontrolü; binada 
bulunan kişilerin konforu ve bina verim-
liliği için gerekli ortam koşullarını sağ-
lamak (sıcaklık, havalandırma hızı, nem, 
CO2, vb.), enerji tüketimini en aza indir-
mek ve işletim, bakım ve onarım maliyet-
leri gibi diğer maliyetleri azaltmak başlık-
larını kapsar. HVAC, kullanıldığı alanlara 
bağlı olarak enerji tüketiminin neredeyse 
% 70'ini teşkil edebilir. HVAC enerji mali-
yetlerini % 15 - 30 azaltmak üzere farklı 
yöntemler bir arada kullanılabilir:

•	 Sıcaklık ayar noktasını binanın 
doluluk oranına göre  
programlama

•	 Isıtma ve soğutma üretim gücünü 

Güç Kaynakları, yedek sistemler…) daya-
nan önemli güç mimarileri bulunmaktadır. 
Bunlar, deneyimli uzmanlar tarafından 
tasarlanıp monte edilebilir.

Pompa ve Fan Kontrolü (Binalar)

•	 Endüstrideki elektrik tüketiminin 
% 70'i motorları döndürmek için 
kullanılmaktadır. Bunların % 33'ü 
pompa veya fan uygulamalarını 
kontrol etmektedir.

•	 Pompa ve fan uygulamalarının çoğu 
yumuşak yol verici DOL çözümüne 
dayanır. Bu, motorun tam devirde 
çalıştığı ve akış değişiminin elde 
edildiği anlamına gelmektedir. 
Enerji tüketimi, akış azaldığında çok 
az düşer. Nominal akışın % 80’inde 
enerji tüketimi % 95’te kalır. Kurulu 
tabanda çok büyük bir tasarruf 
potansiyeli vardır.

•	 CEMEP birliği, Avrupa pazarı 
için bir simülasyon yaptı. Bu gibi 
uygulamalarda sürücü kullanımı 900 
milyon Euro/yıl ve 4 milyon ton 
CO2/yıl tasarruf sağlayabilir.

•	 Enerji tasarrufu için: Motor bir 
kontaktör veya yumuşak yol verici 
yerine frekans çevirici ile tahrik 
edilmeli.
•	 Kısıtlama cihaz (valf veya 

sönümleyici) kaldırılmalı.
•	 AC Çevirici, pompanın veya fanın 

hızının ve dolayısıyla akışın hızının 
ayarlanmasına olanak sağlar

•	 Sonuç olarak geleneksel çözümlere 
kıyasla çok büyük bir tasarruf elde 
edilir:
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Oda Kontrolü

Misafir Odalarının Kontrolü, zemin kul-
lanımının % 70'ini ve enerji tüketiminin 
% 30'unu teşkil etmesi nedeniyle otellerde 
önemli bir uygulamadır. Aydınlatma veya 
sıcaklık yönetimi açısından misafir odala-
rının çoğu oldukça geleneksel koşullarda-
dır: Düşük entegrasyonlu ve temel fonk-
siyonlara sahip mekanik ışık anahtarı ve 
müstakil sıcaklık kontrolü gibi… Ancak, 
otel sahiplerinin ve yatırımcıların misa-
firlerin  konforuna  ve oda verimliliğine 
duyarlı olmaları nedeniyle, odalara farklı 
düzeyde misafir odası kontrolü uygula-
nabilir. Temel hedefler şunlardır: Daha 
yüksek konfor, rekabette fark yaratacak 
gelişmiş fonksiyonlar, odanın enerji yöne-
timindeki verimliliği ve otel personeli ile 
iletişim fonksiyonu, misafirler için daha 
yüksek güvenlik düzeyi.
Doluluk Durumunu İzleme özelliği  bir 
odada % 30'a varan enerji tasarrufu sağ-
layabilir. Oda, içerisinde kimse bulun-
madığında ekonomi moduna alınır 
(ışıklar kapatılır, sıcaklık düşürülür, per-
deler kapatılır, vs.). Basitten daha kar-
maşık sistemlere kadar çözümler vardır: 
Kartlı anahtarlıklar, varlık detektörleri, 
otel giriş/çıkış sistemiyle iletişim gibi… 
Misafir odası kontrolü ek olarak misafire 
sunulan konfor düzeyini yükseltir: Yatak 
yanı kumanda ile merkezi kontrol (oda-
daki tüm ekipmanları kolay bir şekilde 
kontrol etmek için), erişim kontrolü, 
aydınlatma düzeyi, minibar kullanımını 
izleme ve otomatik faturalandırma gibi.  
Otelin ihtiyaçlarına bağlı olarak müstakil 
ürünler, yarı dağıtılmış ürünlerden tam 
iletişimli mimariye kadar farklı mimariler 
önerilebilir.

Bina Otomasyonu
 
HVAC ve aydınlatma birleşimi  birçok 
binada kullanılan enerjinin % 70'inden 
fazlasını teşkil etmektedir. Bina uygula-
ması, tasarımdan işletmeye alma aşama-
sına kadar optimum enerji tasarrufu sağ-
layan bir şekilde yürütülmelidir. Entegre 
bina yönetimi çözümleri; HVAC, aydın-
latma, erişim kontrolü, güvenlik ve diğer 
özel sistemler de dahil olmak üzere tüm 

bina sistemlerinin izlenmesine ve kontrol 
edilmesine olanak sağlayan açık, ölçeklen-
dirilebilir sistemler üzerine kurulmuştur. 
Komple bina çözümleri, bir binanın kul-
lanım ömrü boyunca işletme ve bakım 
açısından önemli avantajlar sağlar. Bir-
den çok sistem arasında koordineli dav-
ranış elde edilmesi, enerji maliyetlerinde 
% 15 ila % 30 oranında tasarruf sağlar.   

•	 Bina otomasyon ve kontrol 
sistemleri tüm bina fonksiyonlarını 
kontrol edebilmeleri nedeniyle 
ekipman kullanılabilirliğine ve 
enerji tasarrufuna katkıda bulunur: 
Isıtma, havalandırma, klima, 
aydınlatma, kepenk/panjur, güç 
dağıtımı için mekanik ve elektrikli 
ekipmanlar, güvenlik için erişim 
kontrolü, CCTV gibi.

•	 Mühendislik hizmetleri müşterilerin 
BACS'lerden (Bina Otomasyon 
ve Kontrol Sistemleri) tüm hizmet 
ömürleri boyunca en yüksek enerji 
performansını elde etmesine 
olanak tanır. Bu da müşterilerin 
binaları için olası en iyi enerji 
sınıfını edinmelerini sağlar. 
•	 İşletme Hizmetleri: Bina 

işletmelerinde en yüksek 
verimliliğin elde edilmesi 
için yerinde destek ve alarm 
yönetimi 

•	 Bakım Hizmetleri: Sistemler 
düzenli olarak ayarlanarak 
ve optimize edilerik binanın 
değeri her zaman stratejik bir 
düzeyde tutulmalı. Planlanan 
bakım programlarına göre 
düzenli bakım ve yedek 
parça değişimi. 

•	 Danışmanlık Hizmetleri: 
Eğitimden enerji ve kapalı mekan 
havalandırma denetimlerine 
ve bina durumu analizinden 
belgelendirmeye kadar çok çeşitli 
danışmanlık hizmetleri. 

Kaynak: http://www.schneider-electric.com.
tr/ Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve destek için 
ilgili web adresini ziyaret edebilirsiniz. 

gerçek bina ihtiyaçlarına göre 
uyarlama

•	 Bir kişi varlığı algılandığında 
sıcaklığı konfor düzeyine yükseltme

•	 Havalandırma akışını doluluk 
oranına veya iç mekandaki hava 
kirlilik düzeyine göre uyarlama

•	 Isıtma veya soğutma enerjisini 
tahliye edilen havadan geri kazanma 

Uygulamada kullanılan çözümler 
ve mimari alternatifler

•	 Bağımsız kontrol ürünleri yerel 
ve merkezi kontrol için kullanılır 
(zaman ayarlı anahtarlar, 
termostatlar, saatli termostatlar, 
bağımsız kontrolörler).

•	 HVAC kontrol sistemleri her alana 
sürekli olarak optimum ortam 
koşullarını sağlar.

•	 Bina Otomasyon Kontrol 
Sistemleri aydınlatma kontrolü, 
panjur kontrolü veya güvenlik 
gibi çeşitli fonksiyonların yanı sıra 
HVAC sistemlerini kontrol eder.

•	 Enerji hizmetleri, sistemlerde yıl 
boyunca maksimum tasarruf elde 
edilmesine olanak tanır ve bina 
sakinleri için yüksek konfor düzeyi 
sağlar. Enerji hizmetleri şunları 
içerebilir:
•	 Mühendislik hizmetleri
•	 İşletime alma
•	 Bakım
•	 Enerji raporlama
•	 İzleme ve Hedefleme
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Uygulama

Son yıllarda enerji kaynakları ve 
enerji tüketimi dünyada en çok 
tartışılan ve odaklanılan konu-

lardan biri durumundadır. Yüksek tek-
nolojili binalarda da bu anlamda Bina 
Otomasyon Sistemi enerji verimliliği 
sağlaması ve işletme kolaylığı açısından 
vazgeçilmez hale geldi. Akra Barut Ote-
li projesinde, ABD menşeli Carrier’ın 
da dahil olduğu United Technologies 
(UTC) grubuna bağlı Automated Logic 
firmasının donanımları ve WebCTRL 
yazılımı kullanıldı. Toplam 1.600 fizik-
sel nokta ve 250 entegrasyon noktası 
içeren bu projenin devreye alınması 
İnotek Bina Teknolojileri firması tara-
fından yapıldı. Akra Barut Oteli bina 
otomasyon sistemi kapsamında 50 adet 
klima santrali, 30 adet egzoz aspiratörü, 
3 adet soğutma grubu, 3 adet soğutma 
kulesi, 50 adet sirkülasyon pompası, gü-
neş enerjisi sistemi ile birlikte tüm bina-
nın aydınlatma, sıhhi tesisat ve mekanik 
düzenekleri hazırlanan senaryolara göre 
WebCTRL yazılımı tarafından kontrol 
ediliyor. Bunlara ek olarak 20 adet so-
ğuk oda ve kaskad kazan sistemi bina 
otomasyon sisteminden izleniyor. Sınır-
sız nokta ve kullanıcı kapasitesine sahip 
olan WebCTRL Bina Otomasyon Sis-
temine kullanıcılar yetkileri dahilinde 
Internet, Intranet veya GSM üzerinden 

PC, Apple iPad/ iPhone ve Android 
Tablet/Telefonlar ile bağlanarak her 
türlü kontrol, izleme ve raporlamayı 
yapabiliyor. Bu özellik sayesinde her bir 
konferans salonu, müşterilere özel tab-
letler ile anlık olarak mahalden kontrol 
ediliyor ve konfor şartları müşteriye özel 
ayarlanabiliyor. Antalya’nın merkezinde 
bulunan Akra Barut Oteli; 471 odası, 2 
balo ve 16 toplantı salonu ve sunduğu 
hizmet ve konforla kentin önemli turis-
tik tesisleri arasında yer alıyor.

Bina yönetim sisteminin öne 
çıkan teknik özellikleri

•	 Dinamik ve interaktif grafikler ile 
anlaşılması kolay kapsamlı bina 
işletimi.

•	 MS SQL Express, MS SQL Server, 
MYSQL, PostgreSQL ve Oracle 
gibi veritabanları desteği.

•	 Windows ve Linux gibi birçok 
işletim sistemi ile uyumluluk.

•	 Çoklu şifreleme ve 128-Bit 

Güvenlik Soket Katmanı.
•	 Açık standartlara göre geliştirilmiş 

yazılım.
•	 Internet Explorer, Firefox, Chrome 

gibi tarayıcılar ile, ek bir yazılıma 
ihtiyaç duymadan erişim imkânı.

Carrier AQUAFORCE 30 XW su 
soğutmalı soğutma grubu 

•	 Carrier’ın yeni 30XW-V ve ısı 
pompalı 30XWH-V serisi su 
soğutmalı su soğutucuları yeşil 
bina gereklerine uygun tasarımı, 
özellikle kısmi yüklerdeki yüksek 
performansı ile ticari ve endüstriyel 
uygulamalarda çözümler sunar.

•	 30XW-V ve 30XWH-V enerji 
verimliliği, düşük işletme maliyeti, 
Carrier’ın yeni inverter sürücülü 
Thunderbolt vidalı kompresörü, 
yeni “Touch Pilot” kontrol 
ünitesi kullanıcının ihtiyaçlarını 
karşılayacak özelliklere sahiptir.

Akra Barut Oteli Bina Yönetim 
Sistemleri





Çeviri

O tomasyonlu binalar alanında 
-birkaç isim vermek gerekirse, 
açık standartlara uyum sağlama, 

bileşenlerin ve sistemlerin birbirlerine 
internet ile bağlanması ve eskiden bir-
birleri ile hiç alakalı olmayan sistem-
lerin birbirlerine bağlanması gibi– bir-
çok eğilim ortaya çıkmıştır. Geçmişten 
günümüze miras kalan eski bina yönetim 
sistemleri (BMS); daha karmaşık, daha 
yüksek performanslı ve enerji tasarruflu 
binalara geçişi sağlayamaz ise kullanılmaz 
hale gelecektir. Bu değişimin tamamlayı-

cıları, yapı işlerinin gelişimi ve daha iyi 
yönetimi için teknolojinin özümsenmesi; 
binaların kritik yönlerinin takip edilmesi 
ve bu verilerin bina yönetim sistemlerine 
gönderilmesidir. 
Kablajın fahiş fiyatlı olması ve/veya estetik 
açıdan uygun olmaması, kablosuz sen-
sörleri ve aktüatörleri, konfor seviyesini 
artırmak ve enerji tüketimini azaltmak 
için çekici bir alternatif haline getirmiştir. 
Kablosuz sensörlerin ve termostatların bir 
mahal içerisinde yerlerinin değiştirilmesi 
oldukça kolaydır ve mahal sakinlerine ver-

diği rahatsızlık ve mahaldeki çalışmalarda 
yarattıkları aksamalar kısıtlıdır. 
Bunun bir adım ilerisi, geleneksel pilli 
kablosuz sistemlerin de ötesinde enerjiyi 
depolayan EnOcean protokolüdür. Dünya 
çapında 350 den fazla şirket tarafından 
desteklenen EnOcean destekli çözümler 
hem sayıca hem de ölçek bazında büyü-
mektedirler. Bugün binlerce otel odası, 
öğrenci yurdu ve sayısız ticari yapı kablo-
suz enerji depolayan ürünler kullanmak-
tadır. Örneğin yeni bir ağ geçidi, gelen 
EnOcean kablosuz iletileri BACnet/IP 

Yazan: Cory Vanderpool/Magnum Energy Solutions-HPAC Engineering
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Kablosuz Bina Yönetimi
Yeni kablosuz teknolojiler bir yandan bilgi toplamaya yardımcı olurken diğer yandan bina 
sistemlerinin kontrolünü sağlar. Kablosuz teknoloji, özellikle toplam sahip olma maliyeti göz önünde 
bulundurulduğunda, gittikçe daha hesaplı hale gelmektedir. 
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yen zaman saatleri kullanılarak gece ayar-
larına geçiliyordu. Kablosuz kontrol sis-
temleri ile sıcaklık doğru bir şekilde takip 
edilebilir ve herhangi bir alandaki iskan 
miktarı gerçek zamanlı olarak doğru bir 
şekilde algılanabilir. Bu bilgi Bina Yöne-
tim Sistemine (BMS) hızlı bir şekilde 
iletilir ve böylece bina içindeki hava akışı 
dengelenebilir. Basit bir kablosuz sistem, 
pilsiz kumandalı bir sıcaklık sensörünün, 
bina boyunca ve etrafındaki sıcaklıkların 
kolaylıkla ölçüp takip etmesini mümkün 
kılar. İdeal olan budur, çünkü birçok ter-
mostat koyulacak yer açısından kısıtlıdır 

Çeviri

nesnelerine dönüştürmektedir. Bu uygun 
maliyetli ve dayanıklı cihaz, çift yönlü 
çalışmakta ve standart bir EnOcean profili 
kullanan herhangi bir ürüne bağlanabil-
mektedir. Bu yeni ağ geçidi sıcaklık, nem, 
karbondioksit ve ışık seviyeleri (gün ışığı 
depolama) dahil her sayıdaki sensörden 
veri alabilmektedir. 

HVAC Kontrol Stratejisi

Otellerde, öğrenci yurtlarında, satış ve ofis 
alanlarında, azaltma ayarlarına geçilmesi 
(örneğin, binaların kullanım olmayan veya 
kullanımın az olduğu zamanlarda HVAC 
sistemlerinin daha düşük performansta 
çalıştırılması) enerji tüketimini azaltmak 
için uygulanan yaygın bir strateji haline 
gelmiştir. Isıtma modunda hava sıcaklığı 
azaltıldığında ve soğutma modunda art-
tırıldığında, yüzde 20'den 40’a kadar bir 
enerji tasarrufu sağlanabilir. Mahalin hiç 
kullanılmadığı zamanlarda HVAC sis-
teminin kapatılması gibi daha kapsamlı 
azaltma ayarları bile uygulanabilir. Mesela, 
Hawaii’de yeni yapılan oteller, veranda-
ları için kapı sensörü koymak zorundadır. 
Bu veranda kapısı açıldığında soğutma 
sisteminin devre dışı kalması anlamına 
gelmektedir. Bu da klima sistemlerinin 
balkon kapıları açıkken boşa çalışmasını 
önlemektedir. 
Kablosuz sistemlerden önce, çalışma sıra-
sında değişikliğe pek fazla imkân verme-

ve çoğu zaman odadaki ortam sıcaklık 
değerlerinin okunmasını yeterli düzeyde 
yerine getiremez. 

Kazan Kontrollerinin 
Geliştirilmesi

Kuzeydoğunun birçok bölgesinde, kazan-
lar sıcak su ve buharlı ısıtma için kullanılır. 
Bu kazanların hizmet verdiği binaların 
çoğu nispeten eski binalardır ve kontrol 
şemaları sadece dış sıcaklık tarafından 
yönetilir. Bu kabul edilebilir olmakla bir-
likte kesinlikle ideal değildir – özellikle 
binaları ısıtmak ve soğutmak için kulla-
nılan enerjinin yaklaşık yüzde 40’lık bir 
bölümünün atık ısı olduğu düşünüldü-
ğünde.  Halen, ısıtma mevsiminde ortam 
ısısını elde etmenin yolu pencere açmak-
tır ki bu da şüphesiz bir binayı optimize 
etmenin hesaplı bir yolu değildir.  Mün-
ferit radyatörlere termostatik radyatör 
vanaları (TRV) takılarak, oda sıcaklığı 
set edilen değerin altına düştüğünde, bu 
radyatörlere sıcak su akışı sağlanabilir. 
Bu vanalar bir yandan faydalıyken diğer 
taraftan kısıtlamaları da vardır. Bunlar-
dan biri sıklıkla vananın üzerine konan 
veya kadrana çok yakın olması gereken ısı 
sensörüdür ki bu durum da tüm mahalin 
ortam sıcaklığının okunmasını sınırlar. 
Diğer bir kısıtlama da, termostatik rad-
yatör vanasından kazan kontrol sistemine 
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Çeviri

veya bina yönetim sistemine geri bilgi 
iletilmesinin bir yolu yoktur. 
Sıcak sulu ve buharlı ısı sistemleri kontrol 
etmek için uygulanan yenilikçi bir ürün 
seti de kendi enerjisini üreten kablosuz 
bir termostattan ve vana aktüatöründen 
oluşmaktadır. Termostatın bina içi sıcak-
lığını gösteren dijital bir ekranı vardır. 
Mahal sakini, kadranı istenen dereceye 
çevirerek ayarlayabilir. Bu bilgi kablosuz 
olarak vana aktüatörüne iletilir ve buna 
bağlı olarak radyatörden geçen sıcak su ve 
buhar miktarı azalır veya artar. Termostat 
yedi günlük programlanabilen bir özelliğe 
sahiptir ve bu da Bina Yönetim Sistemine 
gerek kalmadan iki aletin birlikte çalış-

masını sağlar. Bina Yönetim Sisteminin 
olduğu yerde, termostat binanın kazan 
kontrolleriyle bağlantı kurabilir ve bu bilgi 
binanın sıcaklık dengesinin kurulmasında 
kullanılabilir. Bu sayede binanın “serin” ve 
“sıcak” tarafı olma durumu ortadan kal-
kar. Bu tip bir çözüm sayesinde ortalama 
yüzde 10’dan 25’e kadar bir enerji tasarrufu 
sağlanabilir.

Işıklandırma Kontrolünün 
Entegre Edilmesi

Eskiden, Bina Yönetim Sistemleri aydın-
latmayı hesaba katamıyordu. Fakat günü-
müzde geleneksel içedönük bilgi sistem-
lerinin bütünleştirilebilmesi mümkün 
olmaktadır. 
Kablosuz iskân sensöründen alınan bilgi 
bina yönetim sistemine gönderilir ve ışık-
ları ve HVAC sistemini aktive etmekte 
kullanılır. Bu arada kablosuz ışık seviyesi 
sensörlerinden gelen bilgi aydınlatma 
armatürlerini loşlaştırmak ve panjurları 
çalıştırmak için kullanılır. Kablosuz sen-
sörler tarafından Bina Yönetim Sistemi’ne 

iletilen tüm bilgiler depolanarak eğilimler 
takip edilebilir. Bu bilgiler, daha sonra 
bakım elemanlarına gönderilecek oto-
matik uyarıların tetikleyicileri olabilir. 
Bu, bina operatörlerinin sadece zekice 
davranmalarını değil olayları önceden 
görebilmelerini ve böylece daha tedbirli 
olmalarını sağlar.

Sonuç

Kablosuz teknoloji, özellikle toplam sahip 
olma maliyeti göz önüne alındığında, 
gitgide daha hesaplı hale gelmektedir. 
Kablosuz ve pilsiz teknoloji, bitmek bil-
meyen cihaz bakım gerekliliğini ortadan 
kaldırırken, bina operasyonlarında aksa-
maya neden olmaz ve binanın değişen 
iskân miktarı/mahal değişimlerine hızlıca 
karşılık verebilir. Ağ geçitleri ve kablosuz 
sistemler sayesinde; BACnet kullanarak 
Bina Yönetim Sistemine değerli bilgiyi 
aktarmak mümkün ve şaşırtıcı şekilde 
hesaplı. İnşa edilen çevrenin geleceği 
tartışma konusu olmaktan çıktı çünkü o 
burada ve gerçekleşiyor.
 

En yeni ürün ve hizmet tanıtımlarına hızla ulaşın
www.tesisatmarket.com

Tesisat Sektörünün Ürün Pazarlama Dergisi
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Türkiye Müteahhitler Birliği 
tarafından 3 ayda bir hazırlanan 
İnşaat Sektörü Analiz Raporu 

yayınlandı. 
Dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin 
değerlendirme ve öngörülerin yer aldığı 
2015 yılının ilk raporunda yine çarpıcı 
tespitler yer aldı. “Gündem ve beklen-
tilerin hızla değiştiği, belirsizlik ve risk 
algısının arttığı bir yıla girerken” başlıklı 
analizde dünyanın ekonomik performan-
sının 2014 yılı son çeyreğinde de zayıf 
seyrini sürdürdüğü vurgusu yapıldı. 
Çin'in büyümesindeki yavaşlamaya 
rağmen Asya Pasifik bölgesinin küre-
sel büyümenin lideri olmaya devam 
ettiği belirtilen raporda, 2015'e girerken 
dünyanın görünümü siyasi, toplumsal 
ve ekonomik istikrara tehdit oluşturan 

risklerin biriktiği, bu durumun kaygıya ve 
beklentilerin bozulmasına neden olduğu 
şeklinde özetlenebileceği kaydedildi. 

Raporun önemli başlıkları

Rusya Krizi 
Rusya krizinin yurtdışı müteahhitlik 
hizmetlerini olumsuz etkilemeye devam 
etmesi olasılığı gündemdeki ağırlığını 
koruyor. 

Ortadoğu’da Çekici Fırsatlar
Ortadoğu'daki istikrarsızlığın sona 
ermesi halinde yurtdışı müteahhitlik 
hizmetlerinin ufkunda yeni ve çekici iş 
fırsatlarının belirmesi yüksek bir olasılık 
olmakla birlikte ihtiyatın elden bırakıl-
maması gerekiyor.

Güncel

Türk Müteahhitlerinin 
İş Yaptığı Ülke Sayısı 
104’e Ulaştı
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Güncel

Konut Stoku Büyüdü
2014'ün üçüncü çeyreğinde yapı ruhsat-
larında yüzölçümü itibariyle kaydedilen 
ve % 39.2'ye ulaşan artışa karşın, konut 
satış rakamları gerilemeye, stok erime 
hızlarındaki düşüş konut stokunun büyü-
düğüne, inşaat harcamalarındaki artış 
oranı yavaşlamaya, ciro ve üretim endeks-

Gelişen Ekonomilerdeki İhaleler 
Gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan 
altyapı yatırımlarının, metro, demiryolu 
ve katma değeri yüksek otoyol projeleri ile 
Körfez Bölgesi’nin ve BDT ülkelerinde 
ihaleye çıkan enerji ve altyapı projelerinin 
Türk müteahhitler için çekici iş fırsatları 
sunmaya devam etmesi bekleniyor. 

Petrol Fiyatlarına Dikkat
Düşen petrol fiyatlarının Körfez ülkele-
rinde pazarın geleceğine yönelik belir-
sizlikleri artırabileceğinin göz önünde 
bulundurulması gerekiyor.

Yurtta Kısa Vade Belirsiz 
Yurtiçinde yüksek enflasyon, düşük oranlı 
ve gerileyen iç tasarruflar, özel sektör 
yatırımlarındaki durgunluk, kamu yatı-
rımlarındaki gerileme, hane halklarının 
tüketim eğilimindeki duraklama, konut 
satışlarındaki ivme kaybı ve Reel Kesim 
Güven Endeksi ile Tüketici Güven 
Endeksindeki düşüşler başta olmak 
üzere çeşitli makroekonomik gösterge-
ler değerlendirildiğinde, inşaat yatırım-
larının kısa vadede kayda değer ölçüde 
artacağı öngörülmüyor.

Seçim, Sosyal Yatırımları 
Etkiliyor 
2015'in seçim yılı olması bütçede sabit 
sermaye yatırımları yerine sosyal yatı-
rımlara ağırlık verilmesine neden oluyor.

Finansman Temininde Güçlük 
Büyük ölçekli inşaat yatırımlarında ve 
özellikle de mega projelerde kamu özel 
işbirliğine dayalı finansman modellerinin 
hayata geçirilmesi sektörü orta vadede 
canlandırma potansiyeline sahip olmakla 
birlikte bu modellerin uygulanabilmesi 
için gerekli finansmanın teminindeki 

güçlük devam ediyor ve 2015'te daha da 
artabileceği değerlendiriliyor. 

FED Olumsuz Etkileyebilir 
ABD Merkez Bankası'nın 2015 orta-
larında faiz artırımına başlamasının bu 
süreci olumsuz etkileyebileceğinin göz 
önünde tutulması gerekiyor. 
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leri durgunluğa, işgücü girdi endeksleri 
ise daralmaya işaret ediyor.

Canlanma Beklentisi İçine 
Girilmemeli 
2015 yılı inşaat üretiminde sektördeki 
yavaşlama trendini yukarı yönde hızlan-
dıracak kayda değer bir canlanma bek-
lentisi içerisine girilmemelidir. 

Kentsel Dönüşüm Üretimi 
Artırılabilir 
Hükümetin gündemindeki, kamu-özel 
sektör ortaklığı ile ihale edilen büyük 
ölçekli altyapı ve üstyapı projeleri ile 
kentsel dönüşüm projeleri, inşaat sektörü 
üretiminin artmasını sağlayacak potansi-
yele sahiptir.

Fırsatlar Yakından İzlenmeli 
Makroekonomiden sektörlere ve yatırım 
kararlarına uzanan geniş bir yelpazede 
hem riskleri hem de fırsatları yakından 
izleyerek yol alınmalı. 

Kamu Yatırımları Hız Kesmemeli
Makroekonomik ve sektörel bazda 
değerlendirildiğinde, büyüme odaklı 
düşünmenin ötesinde, ekonomik istik-
rarı sağlayacak, kamu yatırımlarının hız 
kesmeden devamını mümkün kılacak ve 
özel sektörü yatırıma teşvik edecek orta-

mın yaratılması önemini koruyor. 

Rapordan rakamlar   
   
2014 yılında 22,5 milyar ABD Doları 
değerinde 255 yeni proje üstlenilmiştir. 
Bu rakam 2013 yılı gerçekleşmeleri ile 
kıyaslandığında % 30'luk (yaklaşık 10 
milyar ABD Doları) bir kayba işaret 
etmektedir. 2014 yılsonu itibarıyla Türk 

Güncel

müteahhitlerin faaliyet gösterdikleri ülke 
sayısı 104'e, bu ülkelerde üstlendikleri 
proje sayısı 7684'e, bu projelerin toplam 
tutarı ise 300.3 milyar ABD Dolarına 
ulaşmıştır. 2014 yılında en çok proje üst-
lenilen ilk 5 ülke Türkmenistan, Rusya 
Federasyonu, Cezayir, Katar ve Kazakis-
tan olmuştur. Türkmenistan % 20.7 ile 
birinci, Rusya % 14.8’le ikinci, Cezayir 
% 14.2’yle üçüncü sırada. 2014 yılında 
yapılan 4 müteahhitlik hizmetinden biri 
köprü-yol ve tünel projeleri oldu. Demir-
yolu 12.7’yle ikinci, iş merkezi 12.3’le 
üçüncü sırada yer aldı. 2000'li yılların 
başında yaklaşık 20 milyon ABD Doları 
olarak gerçekleşen ortalama proje bedeli 
2013 yılında 80.1 milyon ABD Dola-
rına, 2014 yılında ise 88.4 milyon ABD 
Dolarına yükseldi.

2014 2013 Degişim (%)

Ocak 87 639 87444 0.2

Şubat 82597 88519 -6,2

Mart 87617 97956 -10.6

Nisan 83610 95381 -12.3

Mayıs 90377 103261 -12.5

Haziran 92936 96424 -3.6

Temmuz 85101 106636 -20.2

Ağustos 105624 84480 25.0

Eylül 115786 102280 13.2

Ekim 95645 76344 25.3

Kasım 103783 102681 1.1

Aralık 115784

11 Aylık 1030715 1041406 -1.0

Yılık 1157190

Kaynak: TÜİK
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Proje

İstanbul Sismik Riskin 
Azaltılması ve Acil Durum 
Hazırlık Projesi

İstanbul’u muhtemel bir depreme 
hazırlayabilmek amacıyla oluşturu-
lan “İstanbul Sismik Riskin Azaltıl-

ması ve Acil Durum Hazırlık Projesi 
(İSMEP)”nin finansmanı için, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası 
İmar ve Kalkınma Bankası arasında 310 
milyon Euro tutarında bir kredi anlaş-
ması imzalandı. 
Söz konusu anlaşma, 3 Şubat 2006 tari-
hinde yürürlüğe girdi. Proje kapsamın-
daki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve 
denetimi İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi 
bünyesinde oluşturulan İstanbul Proje 
Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından 
yürütülüyor.
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım 

Bankası arasında 12 Mart 2008 tarihinde 
imzalanan 300 milyon Euro tutarın-
daki kredi anlaşması, Avrupa Konseyi 
Kalkınma Bankası ile 16 Eylül 2010 
tarihinde imzalanan 250 milyon Euro 
tutarındaki kredi anlaşması, Uluslararası 
İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Ban-
kası) ile 4 Ağustos 2011 tarihinde imza-
lanan 109.800 milyon Euro tutarındaki 
ek kredi anlaşması ve İslam Kalkınma 
Bankası arasında 4 Nisan 2012 tarihinde 
imzalanan 243 milyon Euro tutarında 
kredi anlaşması ile İstanbul Sismik Ris-
kin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık 
Projesi kapsamında yürütülen faaliyetler 
için sağlanan kredi miktarı, 1 milyar 213 
milyon Euro’ya ulaştı. Yeni gelen kay-

naklarla birlikte projenin 2018 yılında 
tamamlanması öngörülüyor. 
Proje ile afet yönetimi konusundaki 
kurumsal ve teknik kapasitenin gelişti-
rilmesi, halkın acil durumlara hazırlık ve 
müdahale bilincinin artırılması; öncelikli 
kamu binalarının sismik risk karşısındaki 
durumlarının incelenmesi ve bu ince-
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Proje

leme sonuçlarına bağlı olarak güçlendi-
rilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması; 
ulusal afet çalışmalarının desteklenmesi; 
kültürel ve tarihi miras kapsamındaki 
binaların envanterinin çıkarılması, sismik 
risk değerlendirmelerinin yapılması ve 
projelendirilmesi ile imar ve yapı mev-
zuatının daha etkin uygulanabilmesine 
yönelik destekleyici önlemler alınarak, 
İstanbul’un muhtemel bir depreme karşı 
hazırlıklı olması amaçlanıyor. Proje aşa-
ğıdaki bileşenlerden oluşuyor:

A) Acil Durum Hazırlık 
Kapasitesinin Artırılması

1.  Acil durum haberleşme 
sistemlerinin kurulması ve 
geliştirilmesi,

2.  Acil durum bilgi yönetim 
sistemlerinin kurulması,

3.  İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü kurumsal 
kapasitesinin artırılması,

4.  Afet ve acil durumlarda ilk 
müdahaleci kurum ve kuruluşların 
(Arama ve Kurtarma Birlik 
Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, 

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 
Kızılay) acil durum müdahale 
kapasitesinin artırılması,

5.  Halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimi.

B) Öncelikli Kamu Binaları için 
Sismik Riskin Azaltılması

1.  Okul, hastane, yurt, idari ve sosyal 
hizmet binalarından oluşan öncelikli 
kamu binalarının güçlendirilmesi 
veya yeniden yapılması

İstanbul Sismik Riskin 
Azaltılması ve Acil Durum 
Hazırlık Projesi

2.  Ulusal afet çalışmalarının 
desteklenmesi

3.  İstanbul’daki tarihi ve kültürel 
miras kapsamında Kültür ve 
Turizm Bakanlığı himayesi 
altındaki binaların envanterinin 
çıkarılması ve sismik risk 
değerlendirmesinin yapılması; bazı 
binaların güçlendirme projelerinin 
hazırlanması,

4.  Yeniden yapım ve yer değiştirmeye 
ilişkin olarak kamu arsa/
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Proje

arazilerinin farklı şekillerde 
değerlendirilebilmesi amacıyla 
mevcut arsa/arazi yönetimi politika 
ve araçlarının analiz edilmesi.

C) İmar ve Yapı Mevzuatının 
Uygulanması

1. Belediyelerin imar mevzuatı 
uygulamalarında karşılaştıkları 
sorunların tespit edilmesi amacıyla 
mevzuatın incelenmesi ve çözüm 
önerileri getirilmesi,

2. Mühendislerin gönüllü eğitimlerine 
ilişkin çalışmaların yürütülmesi,

3. Pilot belediyelerin ruhsat verme 
süreçlerini kolaylaştırmak ve imar 
mevzuatı ve arsa/arazi kullanım 
planlarının etkin uygulanmasında 
şeffaflığı sağlamak amacıyla 
kurumsal ve teknik kapasitelerinin 
artırılması.

Güvenli Şehir Güvenli Yaşam

Konuyla ilgili İPKB Direktörü Kazım 
Gökhan Elgin “Ülkemizde uygulanan ilk 
risk azaltma projesi olan İSMEP, bugün 
afet oluşmadan önlem alma yaklaşımının 
sadece ülkemizde değil, dünya üzerinde 
de en başarılı örneklerinden biri. Proje-
miz, acil durum hazırlık kapasitesinin 
artırılması, öncelikli kamu binaları için 
sismik riskin azaltılması ve imar ve yapı 

PROJE KÜNYESİ

Ülke-Bölge
Türkiye-İstanbul

Proje
İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve 
Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)

Proje Sahibi
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı

Uygulamacı Kurumlar
T.C. İstanbul Valiliği 
İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü (İstanbul AFAD)
İl Özel İdaresi
İstanbul Proje Koordinasyon
Birimi (İPKB)

Proje Bitiş Tarihi
2018

Fon Kaynakları
Dünya Bankası
Avrupa Yatırım Bankası
Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası
İslam Kalkınma Bankası

Proje Bütçesi
1 milyar 213 milyon Euro

mevzuatının uygulanması temel bile-
şenlerinden oluşuyor. İstanbul halkına 
‘Güvenli Şehir Güvenli Yaşam’ sloganı 
ile ulaştırdığımız projemizde bugüne 
kadar yaklaşık 650.000 kişiye eğitimler 
yoluyla ulaşılırken, 85.000 İstanbullu ise 
‘Güvenli Yaşam Eğitimleri’yle gönüllü 
oldu. 5.5 milyona yakın eğitim mater-
yali halkımızla paylaşıldı. Okullar, has-
taneler, yurtlar, sosyal hizmet binaları 
ve idari binalardan oluşan 1085 önce-
likli kamu binası, projemiz kapsamında 
güçlendirildi veya yıkılarak yeniden 
yapıldı. 2013 yılı itibarıyla güçlendiri-
len veya yıkılarak yeniden inşa edilen 
okul sayısı 715’e ulaştı. Böylelikle daha 
güvenli okullarda öğrenim gören öğrenci 
sayımız 1.1 milyonu aştı. İstanbul’u kişi 
ve kurumlar düzeyinde afetlere dirençli 
bir şehir yapmayı hedefleyen projemizde 
ulaşılan sonuçlar bunlarla sınırlı değil. 
2006 Şubat ayında başladığımız çalış-
malarımızda çok önemli mesafeler kat 
ettik. Tüm bileşenlerimiz altında sürdür-
düğümüz çalışmalarımızı, modern afet 
yönetimi ilkeleri doğrultusunda, ulus-
lararası gelişmeleri de yakından takip 
ederek, tüm paydaşların ve kaynakların 
etkin katılımının sağlandığı bütünleşik 
bir yapıda ele alıyor ve toplum tabanlı 
bir yaklaşıma sahip olacak şekilde geliş-
tiriyoruz. Projemizin geri planında pek 
çok kişinin, kurum ve kuruluşun, değerli 
paydaşlarımızın emeği ve desteği var. 
Geleceğini güçlendirdiğimiz İstanbul 

için duyduğumuz heyecanı bizlerle pay-
laşan herkese teşekkür ediyorum” diyor.

Dünya Bankası’ndan İSMEP’e 
Ödül

İSMEP, 2014 yılında Avrupa ve Asya’da 
en başarılı proje seçildi. Dünya Bankası 
Grubu Kıdemli Başkan Yardımcısı Sri 
Mulyani Indrawati, Türkiye Ülke Direk-
törü Martin Raiser ve beraberlerindeki 
heyet, İstanbul Valisi Vasip Şahin’i maka-
mında ziyaret etti. Heyet tarafından, Vali 
Şahin’e, projenin başarısı sebebiyle bir de 
ödül takdim edildi. 

Kaynak: www.ipkb.gov.tr 
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Ürün Tanıtımı

Muhtemel yangın anında 
can kayıplarının % 80’i 
dumandan zehir lenme 

ve boğulma şeklinde meydana gelir.  
Kapalı otoparklar için tasarlanan hava-
landırma sistemleri iki temel ihtiyaçtan 
yola çıkılarak planlanır. Birincisi gün-
lük işletmede insan sağlığının korun-
masına yönelik olarak otoparklarda 
hareket eden araçların ürettiği egzoz 
gazlar ve bileşenlerinin tahliyesi, ikin-
cisi acil yangın durumunda insanların 
kaçışına, itfaiye personelinin yangına 
müdahalesine yardımcı olmak ve yük-
sek sıcaklıktan kaynaklı maddi hasarı 
azaltmak için tasarlanır. Bu nedenle 
yangın riski taşıyan kapalı alanlarda 
duman tahliyesi çok önemlidir. Prodek 
Havalandırma, Airlane markası ile 1 
yılı aşkın yaptığı ar-ge çalışmaları neti-
cesinde bugün sektörün tüm ihtiyacını 
tek elden karşılama gücünün yanı sıra 
kapalı otoparklarda jet fan sisteminin 
duman tahliye şaftı ve taze hava şaf-
tında çalışacak aksiyal fanların yangın 
anındaki akışa gerçek etkisini CFD ara-
cılığıyla analiz ediyor ve çözüm önerileri 
getiriyor. PLC-Otomasyon hizmeti de 
verilerek kullanıcılara komple sistem 
çözümü sunuyor. Airlane TUV, Applus 
ve benzer bağımsız kuruluşların test-
lerinden geçmiş ürünleri ve donanımlı 
teknik kadrosu ile hem otoparkları hem 
de kullanıcı bütçelerini koruyor.

Avantajlar

1. Güvenilir, yüksek kaliteli ürünler
2. Esneklik ve çözüm ortaklığı
3. Bir haftada hızlı teslimat
4. Sürdürülebilirlik, fiyat avantajı

AKDF Serisi Kanal Tipi Duman 
Tahliye Fanları 

Duman tahliye sistemlerinde, çift yönlü 
model imkânıyla geniş kullanım alanına 
sahip fanlardır. Yüksek verimli olmala-
rıyla birlikte ses seviyeleri de oldukça 
düşüktür. Tek fan ile 1.000 m³/h ile 
600.000 m³/h arası ya da çift fan ile 
1.200.000 m³/h’e kadar olan geniş seçim 
aralığı mevcuttur. Standart olarak; 250 
- 2000 mm arası 19 farklı çapta yapıl-
maktadır. 3 metre çapa kadar üretim 
mümkündür. H sınıfı yüksek ısı daya-
nımlı motor yapısına sahiptir. F200 
- F300 - F400 - F600 sıcaklığa 120 
dakika dayanımlı seçenekleri ile üre-
timi yapılır. Kolay kablo bağlantısı için 
cihazın dışında IP67 terminal kutusu 
standart olarak mevcuttur. Fan gövdesi 
ST37 (S235 JR )(EN 10025) çelik sac-
dan imal edilmiş ve üzeri elektrostatik 
toz boya ile kaplanmıştır. Eurovent 1/2 
standartlarına uygun flanşlar pres ile 
şekillendirilmiştir ve kaynaksızdır. Fan 
kanatları alüminyum ya da paslanmaz 
çelikten imal edilir. Kanat hatve açıları 

değiştirilebilir. +55°C’de daimi çalış-
maya uygundur.

AJD Serisi Aksiyal Jet Fanlar 

Tek yönlü ya da çift yönlü çalışan, uzun 
mesafe atışlı aksiyal jet fanların çift 
tarafı susturuculudur. Yüksek tavanlı 
otoparklarda tercih edilir. Optimum 
itme gücü için tasarlanmış ayarlanabilir 
alüminyum kanatlara sahiptir. Galvanize 
sac gövdesi sayesinde korozyon daya-
nımı oldukça yüksektir. 315, 355, 450 ve 
500 mm çap aralığında üretimi mevcut-
tur. H sınıfı Yüksek ısı dayanımlı motor 
yapısına sahiptir. F200 - F300 - F400 
- F600 sıcaklığa 120 dakika dayanımlı 
seçenekleri ile üretimi yapılır. -20 / +40 
°C’de sürekli çalışma ile normal zaman-
larda ortam havalandırmasını sağlar.

CI Serisi Radyal Jet Fanlar

Uzun mesafe atışlı radyal jet fanlar genel-
likle alçak tavanlı otoparklarda tercih 
edilir. Modele bağlı tek veya çift devirli 
motor seçeneği mevcut olup H sınıfı yük-
sek ısı dayanımlı motor yapısına sahiptir. 
F300 veya F400 sıcaklığa 120 dakika 
dayanımlı seçenekleri ile üretimi yapı-
lır. Kanat yapısı geriye eğiktir. Bağlantı 
kutusu gövde dışındadır. -20 / +40 °C’de 
sürekli çalışma ile normal zamanlarda 
ortam havalandırmasını sağlar.

Airlane Duman Tahliye, Jet Fan ve 
Otomasyon Sistem Çözümleri

AJD Serisi CI SerisiAKDF Serisi
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Abone formu

Ab
on

e 
fo

rm
u

ISK sektörünün
en çok okunan dergisi
Ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 95 (12 sayı)

Montaj, servis ve uygulama 
tekniği dergisi
2 ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 35 (6 sayı)

Yerel yönetimlerde yeni
yaklaşımların dergisi
2 ayda bir yayınlanır
Abone bedeli
Yıllık 50 (6 sayı)

Dergilerimizin aboneliğini herhangi bir nedenden dolayı sürdürmek istemeyen 
okurların 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun 11/A maddesinde tanımlanan 
koşullar doğrultusunda cayma hakkı bulunmaktadır. Termodinamik, ISK Teknik, Yeni 
Enerji aboneliği öğrencilere % 50 indirimlidir. Faturanız 7 gün içinde adresinize 
postalanacaktır. Gecikmelerde dergimizi arayınız.

 ......................................................................................  TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim banka hesabınıza havale ettim. 

Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

  Yapı Kredi Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 60430526 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
  IBAN No: TR 21 0006 7010 0000 0060 4305 26
  Türkiye İş Bankası Koşuyolu Şubesi - İST. 311301 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı
  IBAN No: TR 41 0006 4000 0011 1700 3113 01
  Garanti Bankası Acıbadem Şubesi - İST. 6299978 nolu Doğa Yayıncılık Ltd. Şti. hesabı

  IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

 Lütfen kredi kartı hesabımdan alınız.           Visa            Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

Lütfen faturayı    ............................................................................................... V.D.     .............................................................................................. no’lu hesaba kesiniz.

Tarih:     İmza:

Kişinin / Kuruluşun adı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ABONE SERVİSİ

Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi
Ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 85 (12 sayı)

Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi
2 ayda bir yayınlanır
Abone bedeli: 
Yıllık 50 (6 sayı)

ISK sektörünün 
yurtdışına yönelik 
tek dergisi
Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce, Rusça

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Örnek sayı
istiyorum

Tel :  (0216) 327 80 10
Faks :  (0216) 327 79 25
abone@dogayayin.com

ISSN 1306-9721
FİYATI: 5 TL   YIL: 7  SAYI: 41

www.iskteknik.com

TEKNİK

PÜF NOKTASI

İPUCU

BİLGİ

Kesintisiz Güç 
Kaynakları (KGK) için 
Koruyucu Bakım ve 
Teknik Servisin Önemi 

Yaygın Termostatik 
Genleşme Valfi (TGV) 
Problemlerinin 
Saptanması

Soğuk Su Hazırlama (Chiller) 
Grubu Montaj Yerini 
Hazırlama*

Chiller Uygulamasının 
Gerekli Olduğu 
Durumlar
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Tesisat Sembolleri
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Türkiye’de
Sayısız Yeni Otel 
Projesi

Çok Katlı Konutların 
Enerji Korunumu 
Açısından Performansının 
Değerlendirilmesi

122013   .

Güvenli Yapılar
Yol Haritası 
Açıklandı

Yer Değişimi 
Havalandırması

Yer Değişimi 
Havalandırması
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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-
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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
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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 
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 ƒ Pompa ve sistemlerin profesyoneller tarafından gözlenmesi, bakımı ve onarımı  
 ƒ Sistemlerinize özel çözümler
 ƒ Tüm bakım çalışmalarının raporlanması
  ƒ Bütün dünyada yedek parça stoklarının talepler doğrultusunda güncellenmesi 
 ƒ Sık kullanılan ürünlerin yedek parçalarının 24 saat içinde tedariği

Hizmetlerimiz

Wilo bakım hizmetleri
Wilo ürünlerinizin bakımlarını düzenli yaparak sistemlerinizin güvenli bir şekilde ve uzun dönem çalışmasını garanti altına 
alıyoruz. Bunu yapabilmek için de bakım servisimizi bireysel talepleriniz ve ürünlerinize göre şekillendiriyoruz.

Sistemlerinizi  
uzun süre ve sorunsuz  
kullanabilmeniz için 
7/24 yanınızdayız...

 

Daha fazla bilgi için: www.wilo.com.tr
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