
Ustalara, usta işi el aletleri
en uygun fiyatlarla Koçtaş’ta.

MSHD600
Darbeli Matkap 600 W

600 W SDS +
Kırıcı Delici

Avuç Tașlama
750 W 115 mm

14.4 V Li-ion
Çift Akülü
Vidalama

1.200 W SDS +
Kırıcı Delici
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KOÇTAŞ’TA!

AJD 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)

STOKTAN
VEYA 

1 HAFTA İÇİNDE
TESLİMAT

!

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

AKD SERİSİ

AKDF SERİSİ

AWE SERİSİ

ACE SERİSİ

CI SERİSİ

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)

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  www.prodeksan.com

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

www.aironn.com.tr

Merkez: Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı 
Mira Tower K: 2 D: 12 Şerifali / Ataşehir-İstanbul 
T: 0216 594 56 96 F: 0216 594 57 17  
info@aironn.com.tr

Aironn’dan Tünel ve Metro Fanları

havanızı atın!

VAC 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.

H

www.airlane.com.tr
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Her zaman, her yerde
yanınızdayız

yüksek teknoloji  •  yüksek verimlilik  •  yüksek kalite  •  hızlı servis garantisi

Koçullu Mah. Doğru Sok. No: 6 34799 Çekmeköy / İstanbul •  Tel : +90 216 660 01 30   Faks : +90 216 660 01 33   E-mail : info@ebitt.com.tr  •  www.ebitt.com.tr

HVACDALGIÇ
POMPALAR

YANGINLA
MÜCADELE

SU TEMİNİALTYAPIENDÜSTRİ

• Dalgıç Pompalar
• Atık Su Pompaları
• Drenaj Pompaları
• Mikserler
• Kontrol Panoları
• Aksesuarlar

• Kimyasal Proses Pompaları
• API 610’a Uygun Pompalar
• Acil Durum Pompaları
• Dizel Motorlu Pompalar
• Yüksek Sıcaklık ve Basınç Pompaları
• Ters Ozmoz Cihazları
• Su Arıtma Sistemleri

• Santrifüj Pompalar
• Kelebek Vanalar
• Sürgülü Vanalar
• Küresel Vanalar
• Çek Valfl er
• Sökme Aparatları
• Kontrol Panoları

• Hidroforlar
• Transfer Pompaları
• Temiz Su Dalgıç Pompaları
• Genleşme Depoları
• Emniyet Ventilleri
• Aksesuarlar

• Yangın Pompa İstasyonları
• Yangın Pompası Kontrol Panoları
• Jokey Pompa Sistemleri
• Köpük Sistemleri
• Yangın Vanaları
• Alarm Vanaları
• Sprinkler, Akış Sensörleri, Akış Ölçerler

• Sirkülasyon Pompaları
• Santrifüj Pompalar
• Kontrol Panoları
• Vanalar ve Bağlantı Elemanları
• Genleşme Depoları
• Sıcak Su Depolama Tankları
• Plakalı Eşanjörler
• Aksesuarlar

https://www.ebitt.com.tr/
mailto:info@ebitt.com.tr
tel:+90 216 660 01 30
tel:+90 216 660 01 33
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Editörden

leştirilme ve dışlanma, yoksullaşma ve paralelinde de-
ğersizleşme algısının güçlendirilmesi, ilişkilerde sade-
ce maddiyatçılık ve çıkarcılığın var kalması, dönekliğin 
“akılcı manevracılık” olarak kabul görmesi, olguların “us” 
ile değil sadece “inanma” ile yorumlanması ve bunun 
alışkanlığa dönüşmesi, insanların “değer yargısızlaştırıl-
ması”, yalnızlaştırılması, karamsarlaştırılması, mutsuz-
laştırılması… Yani öyle zil takıp oynayacak bir halimiz 
kalmamış görünüyor.

William Butler Yeats “İsa’nın Dönüşü” adlı şiirinde demiş 
ki: “En iyimiz her türlü ilke ve bağlılığa uzak duruyor, en 
kötümüz ise yoğun bir tutkuya boğulmuş durumda.” 
Al sana iyiler için bir depresyon nedeni daha: “Anladık 
iyiyiz de yararı kime?” (Brecht’in kulakları çınlasın). Allah-
tan sosyal medya var da döküyoruz içimizi, rahatlıyor, 
müsterih oluyoruz, en azından bir iki “sosyal” mesajı 
retweet’liyoruz, like’lıyoruz filan… Hiç yoktan iyidir. 
Gerçi artık mesaj retweet’lemek de masum bir tepki 
olarak göz ardı edilmiyor ya, edilse iyiydi. Karamsarlığı 
engelleyecek her şey iyidir, irisiz ufaklı olsa da…

Can bedenden çıkmayınca, umudun ruhumuzu terk 
etmesine izin vermemek lazım. 

Ayrıca geleceğe bakalım. İspanya Gizli Servisi CNI'nin 
uzaylıları kapsayan 'çok gizli' raporunda uzaylıların 
Türkçe'ye benzer bir dil konuşulduğu belirtilmiş, kaynak 
olarak da ABD istihbaratı gösterilmiş. Dil kardeşi çıktı-
ğımıza göre, bakarsınız bize koltuk çıkabilirler de… (Bu 
arada Mustafa Topaloğlu’nun uzaylılarla görüştüğüne 
inanmayanlara duyurulur! Adam nasıl haklı çıktı ama… 
Raporda “Türkçe’ye benzer” denmesinin nedeni de 
muhtemelen Karadeniz şivesi yüzündendir).

ünya genelinde 350 milyon kişi depresyonla 
mücadele ediyor. Son yıllarda Türkiye’de psiki-
yatri kliniklerine yapılan başvurularda depres-

yon, ilk sırayı alıyor. Araştırmalara göre Türkiye’de her 
dört kişiden biri depresyonda. Antidepresan kullanımı 
da son beş yılda % 65 artmış. Türkiye’de 8 milyon 179 
bin kişi antidepresan kullanıyor. En az bir antidepresan 
adı bilmeyen hemen hemen hiç kalmadı. Antidepre-
sansız hayatımız tatsız, tuzsuz, uykusuz, huzursuz oldu. 
Nedir bu denli mutsuzluktan doğan karamsarlık? Gü-
ven ve umut neden kol kola girip uzaklaşıp gitti ufuk-
larımızdan? Uzmanlar, toplumda kendisini, geleceğini 
yeterince güvende hissetmeyen bireylerin mutsuzluğa, 
hatta şiddete ve suça itildiğini söylüyor. Bu şiddet dışa 
yönelebileceği gibi, kişinin kendisine de yönelebiliyor, 
intihara sürüklüyor. Bir intihar jargonu oluşturuldu 
bile… Murat Kekilli’den “bu akşam ölürüm, beni kim-
se tutamaz”, Feridun Düzağaç’ın “dipteyim, sondayım, 
depresyondayım”, Göksel’den “düşündüm banka soy-
mayı, uluorta soyunmayı, hayatımdaki herkesi vurmayı, 
affedin, depresyondayım” şarkılarını hatırlayın. Beş ay 
önce sosyal medyada paylaştığı intihar videosu ile “top 
tweet” olarak yaşamına son veren yazılımcı Mehmet 
Pişkin’i hatırlayın… Pişkin’in “Bu kararım, son dönemler-
de bir depresyon geçiriyor oluşumdan kaynaklanmıyor. 
Uzun zamandır mutsuzum. Hayatıma devam etmek 
için istek duymuyorum. Hayata karşı motivasyonumu 
kaybettim” sözleri, pek çoklarına yaşamlarını sorgulattı. 

Kişi başına düşen milli gelirimizde artış olabilir ama ya-
şam kalitemiz düştü. Daha iyi kazanıyor olabiliriz ama 
kaygılarımız arttı. Üstelik büyük bir kesim, bırakın daha 
iyi kazanmayı işsiz… Elimizdekilere bir bakalım: Endişe 
ve korku toplumuna dönüşüm, güven erozyonu, öteki-

D

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Cümleten depresyondayız…
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Haberler

I SKAV Mütevelli Heyeti Olağan Genel 
Kurulu, 23 Mart 2015 tarihinde 

Yıldız Teknik Üniversitesi Meslek Yük-
sek Okulu’nda gerçekleştirildi. Mütevelli 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Eğrican’ın 
genel kurula katılamaması sebebi ile Divan 
Başkanlığına oybirliği ile Prof. Dr. Hasan 
Heperkan seçildi. Ulu Önder Atatürk ve 
şehitlerimiz adına saygı duruşunun ardın-
dan yapılan açık oylama ile Divan Başkan 
Yardımcılığına Nurettin Özdemir, Divan 
Sekreterliğine Asrin Bakır Gerçek oybirliği 
ile seçildi. 2014 yılı mali tablolarının değer-
lendirilmesiyle birlikte, çalışma komisyon-
ları sunumları yapıldı. Nurettin Özdemir, 
vakfın 2014 yılı faaliyetleri, eğitim ve labo-
ratuvar komisyonu çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Özdemir ayrıca laboratuvar 
düzenlemesi yapıldığını ve TAD çalış-
maları için kullanılması planlanan ekip-
manlara yönelik çalışmaların sürdüğünü, 
F-Gaz sertifikası eğitim çalışmalarının 2 
farklı ülkeden konunun uzmanı kuruluş-
larla devam ettiğini, 2015 yılı içinde bu 
kurumlardan biri ile anlaşılarak sertifikalı 

yonu Başkanı Metin Duruk, yayın komis-
yonu çalışmaları hakkındaki sunumunda 
Klima Santralleri kitabının genişletilmiş 3. 
baskısının gerçekleştirildiğini ve bu kita-
bın, Avrupa’daki en iyi kaynak kitaplardan 
biri olduğunu ifade etti, ayrıca  yayına 
hazırlanmakta olan kitaplar hakkında bilgi 
verdi. Sektör İş Etik İlkeleri Komisyonu 
(ISETKO) çalışmaları hakkında bilgi veren 
Komisyon Başkanı Levent Aydın, çalışma-
ları sonucunda 2014 yılı içinde 4 firmanın 
daha iş etik ilkelerini imzalaması ile, “İş 
Etik İlkeleri Sertifikasını” gönüllü olarak 
imzalayan firma sayısının 36’ya ulaştığını 
belirtti. Yeni Projeler Komisyonu Başkanı 
Hüseyin Vatansever, komisyon projele-
rinden ilkinin ISKAV’ın kurumsallaşması 
çalışması, diğerinin ise MTMD ile birlikte 
başlatılan IGP (İklimlendirme Güvence 
Platformu) çalışmaları olduğunu belirte-
rek “İGP ile iklimlendirme sektöründeki 
tasarımcı, uygulayıcı ve üretici firmaların 
yönetim kapasitelerini yükseltmek, eko-
nomik değerlerini artırmak ve uluslararası 
pazarda küresel rekabet gücünü artırmak 
amaçlanmaktadır. İGP Yürütme Kurulu, 
denetçi yetiştirme ve denetim uygulama 
sürecini planlama çalışmalarını sürdürmek-
tedir” dedi. Üniversitelerden ve sektörün 
önde gelen firmalarından katılımcıların bir 
araya geldiği ISKAV Genel Kurulu; komis-
yon faaliyetlerinin değerlendirilmesinin 
sonrasında, dilek ve temennilerin ifade 
edilmesiyle son buldu.

ISKAV Mütevelli Heyeti Olağan Genel Kurulu Yapıldı

eğitime başlanacağını ifade etti. Fonksiyon 
test ayar kontrol komisyonu çalışmalarını 
(TAD-Test Ayar ve Dengeleme) Komisyon 
Başkanı Taner Yönet sundu ve ardından, 
ISKAV’ın kendi profesyonel ekibi ile dört 
yıldır başta Marmaray olmak üzere önemli 
projeler yaptıklarını, böylece komisyonun 
ana amacı olan TAD bilincinin Türkiye’de 
yerleştirilmesine yönelik başarı göstererek, 
sektörde bu işi yapan  6-7 firma oluş-
masına öncülük ettiklerini belirtti. Yönet,  
vakfın ulaşmayı hedeflediği “Sertifikas-
yona yönelik Eğitim” sürecinde Amerikan 
kuruluşu olan NEBB ile 2011’de yapılan 
protokol çerçevesinde, dünya çapında 
kabul görmüş TAD standartlarını Türkçe’ye 
çevirttiklerini ve Türk Standardı olarak 
yayımlanması girişiminde bulunduklarını 
ifade etti. Yönet ayrıca, TAD komisyonu 
olarak 7 yıllık çalışmalarının, son dönem-
lerde hızlandığını, sertifikasyon ve eğitim 
sürecinin ve ölçme işini güvenilir kılma 
çalışmalarının 2015’te devam edeceğini ve 
“Commissioning” aşamasına geçileceğini 
söyledi. Yönetim Kurulu ve Yayın Komis-
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Yenilikçi
Dizayn
Kademeli motor
teknolojisiyle
yönlendirilen
kompakt, hermetik
vana tasarımı..

Devrimci ETS Colibri® 
Size maksimum esneklik ve güvenilirliği 
sunmak için geliştirildi

Danfoss size elektronik genleşme vanaları tasarım ve üretiminde 30 yılı aşan

tecrübesinin verdiği gurur ile, piyasadaki en gelişmiş ve güvenilir ETS Colibri® vanaları

sunuyor,

Eğer sisteminiz için en yenilikçi ve benzersiz tasarlanmış elektronik genleşme vanası

arıyorsanız, en mükemmeline sahip olacaksınız.

Daha fazlasını keşfetmek için;
www.danfoss.com.tr

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


Haberler

TTMD’nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

T
TMD (Türk Tesi-
sat Mühendisleri 

Derneği)’nin 2014 yılı 
Olağan Genel Kurul 
Toplantısı 21 Mart 
2015 tarihinde yapıldı. 
Katılımın yoğun olduğu 
toplantıda 2015-2017 
yılları arasında görev 
yapacak olan XII. 
Dönem yeni Yönetim, Denetim ve Onur 
Kurulu Üyeleri seçildi. Başkan Yardımcılığı 
görevine Kazım Beceren, Göksel Duyum ve 
Birol Eker Genel Sekreterliğe Kemal Gani 
Bayraktar, Muhasip Üyeliğe ise Tamer 
Şenyuva getirildi. Toplantıda bir konuşma 
yapan TTMD Başkanı Sarven Çilingiroğlu, 
“XII. dönemde yepyeni bir anlayış ve farklı 
bir misyon ile yola çıkıyoruz. Yeni yöne-
tim kurulunun ve yedek listedeki yönetim 
kuruluna talip arkadaşlarımın, mümkün 
olduğu kadar genç isimlerden oluşmasına 
özen gösterdik. Artık bizim için yedek ve 
asıl liste yok. Hepimiz bir amaç için çalışaca-
ğız. Yedek listedeki arkadaşlarım ile yöne-
tim kurulumuz birlikte görev bölüşümü 
yaparak, bundan sonraki dönemlere genç, 
dinamik yönetim kurulları ve başkanlarını 

şimdiden hazırlayacağız. Yeni dönem ve 
sonraki dönemlere ışık tutacak bir prog-
ram ve yol haritası hazırladık. Bu prog-
ramı geliştirmek, üyelerimizin taleplerini 
karşılamak üzere, temsilciliklerde program 
üzerinde tartışıp düzenlemelerimizi yapa-
rak yolumuza devam etmek istiyoruz. Sivil 
toplum örgütlerinin başarısı, yönetim ile 
tabanın birlikte hareket etmelerinde saklı-
dır. Taban ile yönetimin kopuk olması başa-
rısızlığı, sivil toplum örgütünün çöküşünü 
hazırlar. Diğer bir konu şeffaflık. Yöne-

tim kurulu toplantıları ve alınan kararlar 
mümkün olduğunca üyelerimizle payla-
şılacaktır. TTMD, belirli meslek ve ticari 
grupları kapsayan, tüzel kişilere dayanan, 
sektör derneklerinden öte gerçek kişilerin 
oluşturduğu bir yapı olup, tüm sektörü 
kapsamaktadır. Bu özelliği ile TTMD, tüm 
derneklerin ortak menfaatleri yönünde, 
ortak paydada yapılacak çalışmaların yürü-
tücüsü olmalıdır” dedi. 
Yeni Yönetim, Denetim ve Onur Kurul Üye-
leri şu şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu Üyeleri (Asıl Üye)       Yönetim Kurulu Üyeleri (Yedek Üye)
1. Sarven Çilingiroğlu                                  1. Nermin Köroğlu Isın
2. Kani Korkmaz                                         2. Seçil Kızanlık İskender
3. Bahri Türkmen                                        3. Emre Özmen
4. Kazım Beceren                                        4. Mehmet Tuna Yeşilırmak                                   
5. Kemal Gani Bayraktar                               5. Şaban Durmaz
6. Göksel Duyum                                         6. Dinçer Durukaya
7. Ömer Okan Sever                                    7. Bora Atay
8. Tamer Şenyuva                                       8. Birol Yavuz
9. Gökhan Ünlü                                           9. Züleyha Özcan
10. Orhan Bağran                                        10. Aykut Aslan
11. Birol Eker                                              11. Kemal Gökay
12. İbrahim Üstün Tatlıdil                             12. Mustafa Nuri Çetin
13. Ayşen Hamamcıoğlu                               13. Hükmü Çömez   
                                                                             
Denetim Kurulu Üyeleri (Asıl üye) Denetim Kurulu Üyeleri (Yedek üye)
1. Murat Gürenli                                        1. Orhan Gürson
2. Hırant Karataş                                       2. Handan Özgen
3. Celalettin Çelik                                       3. İbrahim Çakmanus

Onur Kurulu Üyeleri (Asıl Üye)  Onur Kurulu Üyeleri (Yedek Üye)
1. Celal Okutan                                           1. Engin Kenber
2. Akdeniz Hiçsönmez                                  2. Ömer Kantaroğlu
3. Erdinç Boz                                              3. Ersin Gürdal

Ödüllü Yatırım Yönetimi Proje Yarışmasına Başvurular Yapıldı

M akina Mühendisleri Odası 
(MMO) Ankara Şubesi tarafın-

dan düzenlenen, endüstri ve işletme 
mühendisliği lisans öğrencilerine yöne-
lik ‘Ödüllü Yatırım Yönetimi Proje 
Yarışması’ için başvurular yapıldı.  
MMO Ankara Şubesi, endüstri ve işletme 
mühendisliği lisans öğrencilerine Ödüllü 
Yatırım Yönetimi Proje Yarışması ara-
cılığıyla, yaratıcı fikirleri projelendirme 

ve hayata geçirme olanağı 
tanıyor. Geçmiş yarışma-
larda ortaya çıkan ve başa-
rıyla sürdürülen projelere, 
bu yılki yarışma aracılığıyla 
birçok yeni orijinal proje-
nin eklenmesi bekleniyor.  
Ödüllü Yatırım Yönetimi 
Proje Yarışması’na 27 Mart 
2015 tarihine kadar baş-

vurular yapıldı. Başvu-
rularını gerçekleştiren 
adayların 6 Mayıs 2015 
tarihine kadar projelerini 
teslim etmesi gerekiyor.  
Yarışma sonuçları 29 Mayıs 
2015 tarihinde düzenlene-
cek törende açıklanacak ve 
belirlenen ödüller sahiple-
rine teslim edilecek.
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S OSİAD (Soğutma Sanayii İş Adamları 
Derneği) üyelerinin Zincirlikuyu İSOV 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne bağış-
ladığı malzemeler, 26 Şubat 2015 tari-
hinde okula yapılan ziyarette teslim edildi.  
Okulda yapılan teslim törenine SOSİAD 
adına Yönetim Kurulu Başkanı Vahe Dağ-
devirenel ve Eğitim Komisyonu Başkan Yar-
dımcısı Turgay Karakuş, Zincirlikuyu İSOV 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
Atilla Altuntaş, Sıhhi Tesisat ve İklimlen-
dirme Alan Şefi Mustafa Zor, Klima Atölye 
Şefi Erdal Alkan katılım gösterdi. Okul 
Müdürü Atilla Altuntaş gençlerin daha 
iyi şartlarla eğitim alabilmeleri için çaba 
harcadıklarını, SOSİAD yönetiminin ziyare-
tinden ve üyelerinin malzeme bağışından 
büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.  
SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Vahe 
Dağdevirenel ise, mesleki eğitimin destek-

lenmesi ve sektöre daha güncel teknolojik 
şartlar ile eğitim almış kalifiye eleman 
kazandırılması için İstanbul’da iki okulda 
proje çalışması yaptıklarını, başarılı olması 
halinde bu çalışmaları geliştirmeyi düşün-
düklerini, bu konuda her zaman destek 
veren SOSİAD üyelerinin payının büyük 
olduğunu ifade ederek katkı sağlayan tüm 
SOSİAD üyelerine teşekkür etti. Zincir-

SOSİAD Üyelerinden Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesine Malzeme Yardımı

likuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’ne bağışta bulunan SOSİAD üyeleri 
şöyle:
Çetinel Soğutma Sanayi ve Tic. A.Ş.
Friterm Termik Cihazlar San. ve Tic. A.Ş.
Güven Soğutma Üniteleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Sarbuz Isı Transfer Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Yıldırım Soğutma Isıtma ve Dayanıklı Tüketim 
Malları San. ve Tic. Ltd. Şti.

İZODER’in Yeni Başkanı Tayfun Küçükoğlu Oldu

İ ZODER’in Olağan Seçimli Genel 
Kurul Toplantısı 6 Mart’ta Radis-

son Blu Hotel İstanbul Asia’da yapıldı. 
Toplantıda konuşan İZODER 10. ve 11. 
Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi 
Erdoğan, iki dönem süren başkanlığı 
boyunca yaptıkları çalışmaları katılımcı-
larla paylaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami 
Merdin de, yaptığı konuşmada, yalıtım 
sektörünün ihtiyaç duyduğu mevzuat-
larla ilgili bakanlıkça yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi vererek, soruları yanıtladı. 
Toplantının ikinci bölümünde gerçek-
leştirilen İZODER’in 12. Olağan Genel 

Kurulu’nda, yeni Yönetim 
Kurulu belirlendi. Yöne-
tim Kurulu Başkanlığı’na 
BETEK Genel Müdürü Tay-
fun Küçükoğlu’nun seçildiği 
İZODER’de, Başkan Vekilliğine 
İZOCAM Genel Müdür Yar-
dımcısı Fatih Öktem ve MAR-
DAV Genel Müdürü Levent 
Pelesen getirildi.

Yapılar ancak yalıtımla sağlıklı ve 
güvenli olur
Öncelikli amaçlarının, yapıların ancak yalı-
tım ile sağlıklı, güvenli, konforlu ve enerji 
verimli olabileceği konusunda üretici ve 
tüketicileri bilinçlendirmek olduğunu vur-
gulayan İZODER Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu, “Yeni çalışma döne-
minde de hedefimiz, ülkemizin ihtiyaç-
ları, alışkanlıkları ve olanaklarını dikkate 
alarak, bilimsel doğrular yolunda, yalıtım 
sektöründeki üretici, bayi, uygulayıcı ve 
halkımızı bilgilendirmektir. Etkin ısı, su, 

ses ve yangın yalıtımı konu-
sunda yeni projeler geliştirerek, 
kamuoyu ve sektöre katkıda 
bulunmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu.

İZODER’in yeni yönetimi 
uzun bir çalışma 
dönemine hazır
İZODER Murahhas Üyesi Ertuğ-

rul Şen’in Başkan Yardımcısı olarak göre-
vini sürdüreceği yeni Yönetim Kurulu 
Üyeleri şu isimlerden oluşuyor; KALEKİM 
Genel Müdürü Altuğ Akbaş, ODE Genel 
Müdürü Ali Türker, BASF Genel Müdürü 
Buğra Kavuncu, ONDULINE CEO’su Bur-
han Karahan, ERYAP CEO’su Emrullah 
Eruslu, BASAŞ Yönetim Kurulu Üyesi 
Erdem Ateş, TRAKYA CAM Başkan Yar-
dımcısı Haluk Sarıaltın, RAVABER Genel 
Müdürü Harun Hasyüncü, WEBER Genel 
Direktörü Levent Gökçe, KORAMİC Yöne-
tim Kurulu Başkanı Murat Savcı, GROFEN 
Genel Müdürü Ümit Güneş.
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BACADER 6. Olağan Mali Genel Kurulu Yapıldı

B ACADER (Baca İmalatçıları ve 
Uygulayıcıları Derneği) Yönetim 

Kurulu’nun 6. Olağan Mali Genel Kurulu, 
28 Şubat 2015 tarihinde Kartal Titanic 

Otel’de gerçekleştirildi. Divan Başkanlı-
ğına İrfan Durak, Sayman Üyeliğe Sudi 
Yıldırım ve Katip Üyeliğe Ergün Akın’ın 
seçildiği Genel Kurul’da Yönetim Kurulu 

faaliyet raporları ve Denetim Kurulu 
raporlarının okunması ve ibrasının ardın-
dan diğer maddeler görüşüldü. 
Genel Kurul toplantısının ardından Yöne-
tim Kurulu Başkanı Atilla Gedik yaptığı 
açıklamada genel kurula katılan tüm 
üyelere teşekkür ederek, dünyada reka-
bet koşullarının giderek zorlaştığı bu 
dönemde, BACADER’in her zamankinden 
daha dinamik bir şekilde, önümüzdeki 
yıl da tüm çalışmalarına devam etmesi 
geriktiğini ve bu dönemi en verimli 
şekilde geçirmek üzere geçen yıl seçi-
len yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri 
olarak, tüm üyelerden de her türlü des-
teklerini devam ettirmelerini talep etti.

V iessmann A.Ş.’nin 19-21 Şubat 
tarihlerinde Antalya Belek’te 

Cornelia Diamond Resort Hotel’de 
düzenlediği bayi toplantısı, 300’e yakın 
bayi ve Viessmann çalışanlarının katılı-
mıyla gerçekleşti. Viessmann A.Ş. Genel 
Müdürü Dr. Celalettin Çelik yaptığı açılış 
konuşmasında 2014 yılı sektörel değer-
lendirmelerini katılımcılarla paylaşırken, 
sektördeki geleceğe yönelik teknolojiler 
ve yenilikler ile Viessmann’ın bu alanlar-
daki gelişimini anlattı. Çelik konuşma-
sında Viessmann’ın yerel üretici kimliğine 
ve satış destek projelerine de değindi. 
Çelik’in ardından Export Müdürü Hans-
Joachim Pez konuşmasında, pazardaki 
temel değişimlerden ve zorlu pazar 
şartlarında geliştirilen yeni satış strate-
jilerinden bahsetti. Pez yerel ihtiyaçlar 
doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirme 
konusuna verdikleri önemi de vurgula-
yarak, Viessmann Türkiye ekibine ve bu 
başarıda katkısı olan bayilere teşekkür-
lerini iletti. Viessmann Manisa Üretim 
Tesisi Genel Müdürü Joachim Schlichtig 
ise konuşmasında “Manisa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 36.500 metrekare 
büyüklüğündeki bir araziye yapılan fab-
rika binası 12.600 metrekare kapalı alana 
sahip. Manisa’daki bu üretim merke-

zinde uygulamaya geçirilen standartlar, 
Viessmann Grubu’nun gelecekte inşa 
edeceği tüm binaları ve sürdürülebilir 
bina konseptleri için bir örnek niteli-
ğinde. İç ve dış pazar için yeni cihaz 
geliştirme projelerimiz üretime başladı-
ğımız 2013 yılından bu yana sürüyor ve 
sürekli olarak yeni projeler geliştiriliyor. 
İhracat oranı % 70 olan üretim tesisi-
mizden toplam 21 ülkeye sevkiyat yapı-
lıyor” dedi. Program Viessmann’ın yeni 
montaj ödül sistemi “Viessmann Partner 
Plus” projesinin tanıtımıyla devam etti. 

Viessmann’ın bu projesi, katılımcılar tara-
fından büyük ilgiyle karşılandı. Prof. Dr. 
Üstün Dökmen’in iletişim semineri son-
rası bayiler Viessmann’ın ısıtma ve Vitoc-
lima programındaki ürünlerine yönelik 
teknik eğitimlere katıldılar ve 2015 
ürün programındaki yenilikler hakkında 
bilgilendirildiler. Programın son gece-
sinde gerçekleşen gala yemeği öncesi 
yaptığı teşekkür konuşmasının ardından 
Viessmann A.Ş. Genel Müdürü Dr. Cela-
lettin Çelik 2014 yılında üstün başarı 
gösteren bayilere plaketlerini takdim etti.

Viessmann, 2015 Ürün Programını ve Yeniliklerini Tanıttı
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Gaz Yakan Cihazlar Teknik Mevzuat Çalıştayı Gerçekleştirildi

D törümüzde verimliliğin artırılması ve enerji 
tasarrufunun, kullanıcılarımızda önemli 
tasarruflar sağlayacağı muhakkaktır. Bu 
yönetmelikle getirilenin ülkemize yarar 
getireceğine inancımız tamdır. Dolayısıyla 
hepimiz için yararlı olacağını düşündüğü-
müz bir konuda ortak aklı oluşturabilecek 
bir istişareyle bu süreci, hem sancısız hem 
rahat bir şekilde geçirebilmek üzere bu 
toplantıyı organize ettik” dedi.
Açılış konuşmaları Bilim Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü 
Sektörler Dairesi Başkanı Zühtü Bakır’ın 
konuşması ile devam etti. Zühtü Bakır 
konuşmasında; iklimlendirme sektöründe 
sanayinin önemli bir konuma eriştiğini,  
özellikle Türkiye’de doğalgaz kullanımının 
yurt sathına yayılması ile birlikte bu alanda 
ürün geliştiren ve üreten kazan ve kombi 
sektörünün de öneminin arttığından bah-
setti. Türkiye ile AB arasında 1995 yılında 
imzalanan bir Gümrük Birliği anlaşmasının 
mevcut olduğu, aday ülke statüsü ile de 
yeni bir süreç başladığını, bu gelişmelerin 
AB Teknik Mevzuatını Türk Teknik Mev-
zuatı haline getirilmesini gerekli kıldığını, 
2000’li yılların başında başlayan bir süreç 
ile AB Teknik Mevzuatının tamamına yakı-
nının Türk Teknik Mevzuatı haline getiril-
diğini söyledi. Bakır, “Gaz Yakan Cihazlar 
ile ilgili olan ‘Gaz Yakan Cihazlar Yönet-
meliği’ AB ile aynı versiyonu ile ülkemizde 
de yürürlüktedir. EcoDesign olarak adlan-
dırılan, ‘Enerji ile ilgili Ürünler Yönetmeliği’ 
kapsamında Lot 1, Lot 2 ve Lot 11 yönet-
meliklerine ilişkin taslakların hazırlanarak 
yayımlanması gerekmektedir” dedi. Bakır, 
söz konusu mevzuatın Türkçeleştirildiği ve 
yayıma hazır hale getirildiği, 2015 yılı son-
baharında AB’de yürürlüğe girecek olan 
mevzuatın Türkiye’de de aynı tarihte mi 
yoksa bir miktar ileri bir geçiş süreci ile mi 
yürürlüğe sokulması gerektiği hususunun 

oğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş 
Adamları Derneği ile Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür-
lüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen “Gaz Yakan 
Cihazlar Teknik Mevzuat Çalıştayı” 24 Mart 
2015 tarihinde İstanbul – Moda Deniz 
Kulübü’nde yapıldı. Çalıştaya DOSİDER 
Üyeleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Genel Müdürlüğü, Sanayi Ürünleri 
Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü 
ve ilgili diğer Bakanlıkların yetkilileri, TSE, 
GAZMER, GAZBİR, KBSB, gaz dağıtım 
şirketlerinin, onaylanmış kuruluşların ve 
pompa üreticisi şirketlerin temsilcileri katı-
lım gösterdi. Çalıştay DOSİDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan’ın açılış 
konuşması ile başladı. Vardan konuşma-
sında; AB komisyonu tarafından kabul edi-
len ve AB Resmi Gazetesinde 06.09.2013 
tarihinde yayımlanan ErP (Enerji ile İlgili 
Ürünler) Yönetmeliği ile ısıtma cihazları 
(gazlı, sıvı yakıtlı ve elektrikli) ve su ısıtı-
cıları ile ilgili sektörü yakından ilgilendi-
ren önemli değişiklikler olacağını söyledi.  
DOSİDER Yönetim Kurulunca Teknik Komi-
tenin bu konuda görevlendirildiğini ve 
Teknik Komite bünyesinde kurulan bir alt 
komisyon ile çalışmaların yürütüldüğünü 
belirten Vardan, yeni yönetmeliğin uygu-
lanmasıyla sektör ile alakalı oluşabilecek 
sorunlar ve bunlara yönelik çözüm öneri-
lerinden oluşan tüm detayların belirlene-
rek bir rapor halinde Bakanlık yetkililerine 
sunulduğunu ve İlgili Bakanlığın yetkilileri 
ile birlikte bu konuda GAZTEK toplantı-
larında sık sık bir araya gelinerek verimli 
çalışmalar yapıldığını ifade etti. Türkiye’de 
yeni yönetmeliğe geçiş için hem üreticilerin 
yeni ürünlerle ilgili hazırlıklarını tamamla-
maları hem de diğer tüm etkilenen konu-
larda çalışmaların yapılması için bir geçiş 
sürecine ihtiyaç olduğunu belirten Var-
dan, “Yayımlanan yeni yönetmelikte sek-

açıklığa kavuşturulması için bu toplan-
tının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. 
Açılış konuşmalarının ardından DOSİDER 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Celalettin 
Çelik ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Genel Müdürlüğü Sektörler Dairesi 
Başkanı Zühtü Bakır’ın moderatörlüğünde 
çalıştaya devam edilerek sunumlara geçildi.
DOSİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik 
Komite Başkanı Mustafa Güngör tarafın-
dan yapılan ‘ErP EcoDizayn Yönetmelikleri 
ve Sektörün Bu Yönetmeliklere Uyumu’ 
konulu sunumda; ErP ile ilgili Lotlar, ilgili 
ürünler, EPP kuralları, paket sistemler, 
hesaplama yöntemi, enerji etiketi / kimlik 
belgesi, üretici ve montajcıların sorumlu-
lukları, ErP Lot 1 ve Lot 2’nin Türkiye’de 
uygulanması, pazar değişim öngörüsü, 
sertifikasyon sorunları ve Lot 11 dahili 
pompa yönetmeliğinin de geçiş tarihinin 
paralel olarak uzatılmasının gerektiği anla-
tıldı. Güngör, “Türkiye’de bu yönetme-
liklerin Resmi Gazete'de yayımlanmasının 
2015 yılında olacağını öngörürsek der-
neğimizin önerdiği 3 yıllık geçiş süresinin 
uygulanması ve yönetmeliklerin ‘Tek kade-
mede’ devreye alınması şartları altında AB 
ülkeleri ile statümüzü eşitlemiş olacağız. 
AB ülkelerinin ilgili çalışmaları çok uzun 
süredir yapmakta oldukları, uygulamalarda 
zorluklar yaşandığı ve kendi aralarında da 
uzlaşmada zorluklar olduğu düşünüldü-
ğünde, geçiş sonrası 2015-2018 arasında 
yaşanabilecek sorunların da çözümleri için 
yapılacak çalışmaları izleme olanağı sağ-
layacak olması, ülkemizde 2018 yılında 
yürürlüğe alınması halinde uyum sürecinde 
bize büyük kolaylıklar sağlayacak, birçok 
sorunun da çözülmüş olarak yürürlüğe 
alınmasına olanak yaratacaktır” dedi. 
‘ErP Kapsamında CE ve TSE Sertifikasyon 
Süreçlerindeki Değişiklikler’ ile ilgili olarak  
SZUTEST Genel Müdür Yardımcısı Ali 
Özgenç ve TSE Belgelendirme Merkezi 
Mühendisi Ahmet Mert Pekin birer sunum 
yaparak görüşlerini paylaştılar. Katılımcılar 
arasında yer alan KBSB Başkanı H. Ahmet 
İlhan ve GAZMER Genel Müdürü Mustafa 
Ali Akman da temsil ettikleri kurumların 
bu sürece yaklaşımlarını ve beklentilerini 
paylaştılar. Çalıştay soru-cevap ve değer-
lendirme bölümünün ardından son buldu.
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Haberler

ISIDEM Flexiduct Ürünleri, Greenguard ve Greenguard Gold Sertifikalarını 
Almaya Hak Kazandı

I SIDEM Flexiduct ürünleri, Green-
guard Çevre Enstitüsü (GEI) tara-

fından UL 2818 standartlarına göre, 
UL laboratuvarlarında yapılan testleri 
başarıyla tamamlayarak Greenguard ve 
Greenguard Gold sertifikalarını almaya 
hak kazandı. ISIDEM böylece iç mekân 
hava kalitesini bozmayan çevreci ürünler 
ürettiğini kanıtlamış oldu. 
Hava kirliliğinin dış mekânlara oranla, iç 
mekânlarda 2 - 3 kat daha fazla oldu-
ğunu dile getiren ISIDEM Yalıtım Genel 
Müdürü Murat Erenoğlu konu ile ilgili 

şunları söyledi: “İnsanlar en yüksek uçucu 
organik madde miktarına evlerde maruz 
kalırken, iç mekân hava kirliliği çocukları, 
yaşlıları ve özellikle astım hastalarını teh-
dit ediyor. Yaşam kalitemizi yükseltmek 
için kapalı alanların havasını devamlı 
temiz tutmamız gerekiyor. Evlerden 
ticari işletmelere, okullardan hastane-
lere kadar birçok alanda kullanılabilen 
Greenguard sertifikalı ISIDEM Flexiduct 
esnek hava kanalları ile iç mekân hava 
kalitesini sürekli taze tutmak mümkün.”

ISIDEM Yalıtım Yeni Nesil Ürünü 
Coolflex’i Tanıttı

ISIDEM Yalıtım, en ileri teknoloji ile üret-
tiği Coolflex marka yeni nesil ürününü, 

SEYAD Olağan Genel Kurulu Yapıldı

S ektörel Yayıncılar Derneği (SEYAD) 
15. Olağan Genel Kurulu, 20 

Şubat 2015 tarihinde Yapı Endüstri 
Merkezi salonunda gerçekleşti.  
Yönetim Kurulu Başkanı Asrin Bakır 
Gerçek’in açılış konuşmasının ardından, 
Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder 
Atatürk başta olmak üzere basın cami-
asının aramızda olmayan değerli büyük-
leri adına saygı duruşunda bulunuldu. 
Yapılan Divan Kurulu seçimi sonucu, 
Divan Başkanlığına Süleyman Bulak, 
Başkan Vekilliğine Nesip Uzun, Sekreter  
Üyeliğe Mustafa Aslan seçildi. Divan 
Başkanı, gündemi okuyarak gündem 
maddeleri hakkında görüş sordu. Oyla-
maya sunulan Faaliyet Raporu, Gelir-
Gider Tablosu, Denetim Kurulu Raporu, 
gelecek yıl için hazırlanan tahmini bütçe 
oybirliği ile kabul edildi. İsmail Ceyhan 

tarafından, dernek tüzüğünün üyelik 
koşulları ile ilgili 4. maddesinde değişik-
lik yapılması ve Genel Kurul onayından 
henüz geçmemiş bulunan yönetmelik-
lerin oylanması önerileri Genel Kurul 
üyelerinin onayına sunuldu. Söz konusu 
öneriler oybirliği ile kabul edildi. Gün-
demin dilek, görüş ve öneriler kısmında; 
“Örtülü Reklam” konulu bir toplantı 
tertip edilmesi, toplantıya ‘Tüketicinin 
Korunması Hakkındaki Kanun’un uygu-

lama yönetmeliğinin yürütücüsü kamu 
kurumu-Daire Başkanlığı’ndan yetkili-
lerin çağırılması yönünde görüşler dile 
getirildi. 
Gündemin son maddesi olarak kapa-
nışta, Divan Başkanı mevcut Yönetim 
Kurulu’nu tebrik ederek çalışmalarında 
başarılar diledi. Genel Kurul’un ardın-
dan SEYAD üyeleri Kurtuluş’ta Madam 
Despina Restoran’da düzenlenen akşam 
yemeğinde bir araya geldi.

Sondex-Tanpera Yeni 
Adresinde

S ondex-Tanpera, yeni adresinde 
hizmet vermeye devam ediyor. 

Firmanın yeni iletişim bilgileri şöyle:
Adres: Sanayi Mah. Çetin Cad. Bosna 
Sok. No: 44 Kurtköy / Pendik / 34912 / 
İstanbul  Tel: 0216 548 11 83

ISH Frankfurt Fuarı’nda tanıttı. ISIDEM 
Yalıtım’ın yakın zamanda pazara sun-
duğu havalandırma ve tesisat sektöründe 
yalıtım amaçlı kullanılan ISIDEM Coolflex 
Elastomerik Kauçuk Köpüğü, ziyaretçi-
ler tarafından büyük ilgi gördü. ISIDEM 
Yalıtım Genel Müdürü Murat Erenoğlu, 
“ISIDEM Yalıtım olarak son yıllarda ger-
çekleştirdiğimiz yatırımlarla pazarın en 
önemli oyuncularından biri haline geldik. 
Hedefimiz, önümüzdeki dönemde ulus-
lararası pazarlarda daha fazla yer almak. 
Uluslararası standartlara uygun ürettiği-
miz ürünlerimiz ile pazarda ‘kaliteli-reka-
betçi ürün ve hızlı servis için doğru adres’ 
algısını oluşturmaktır.” diye konuştu
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Stoktan hızlı teslim
“Zaman, en önemli maliyettir”

Stoktan teslim ürünlerimiz;
• AHRV Tavan tipi ısı geri kazanım cihazları • AFC Yüksek basınçlı fancoiller  
• AE Düşük basınçlı fancoiller • MECO Dört yöne üflemeli fancoiller • ALDA 
Radyal / ALTA Aksiyal sıcak hava apareyleri • ECOVANT Hücreli aspiratörler 
• AKA Kanal tipi fanlar • ART Rooftop çatı tipi paket klima üniteleri

www.aldag.com.tr

İstanbul Bölge Müdürlüğü
Tel : (0216) 451 62 04 Pbx  
Faks : (0216) 451 62 05
E-mail : aldag@aldag.com.tr

Ankara Bölge Müdürlüğü
Tel : (0312) 472 31 53  
Faks : (0312) 472 31 54

İzmir Bölge Müdürlüğü
Tel : (0232) 449 00 88  
Faks : (0232) 449 87 88

Bursa Bölge Müdürlüğü
Tel : (0224) 211 15 36 Pbx 
Faks : (0224) 211 15 38

Adana Bölge Müdürlüğü
Tel : (0322) 456 00 99 pbx
Faks : (0322) 456 01 30

✓ dizaynda esneklik
✓ enerjide tasarruf
✓ üretimde kalite
✓	 hizmette	müşteri	mutluluğu

çevre
dostu

İklimlendirme cihazları ihtiyaçlarınızda cazip avantajınız:

Diğer avantajlarınız;
- Depolama ihtiyacını,
- Cihazın şantiyede hasar görme riskini,
- Erken ödeme gereğini

ORTADAN KALDIRIR

https://www.aldag.com.tr/
mailto:aldag@aldag.com.tr


Haberler

B itzer ve Daikin McQuay markaları ile 
kompresör ve soğutma grubu ala-

nında servislik anlaşmaları bulunan Sentez 
Klima, Bitzer’in Türkiye Green Point Yetkili 
Servis Merkezi oldu. 
Konu ile ilgili Sentez Klima Servis Müdürü 
Mustafa Baki Gürcanok şu açıklamalarda 
bulundu: “Soğutma kompresörleri ve 
soğutma grupları servis hizmetleri iki ana 
faaliyet konumuz. Kompresör bakımı ve 
arızaların giderilmesi, soğutma grupla-
rına hem ilk kurulum hem de arıza ve 
bakımlarla ilgili servis hizmetlerinin veril-
mesi gibi işlemleri uzun yıllardan beri 
yapıyoruz. Bitzer tüm dünyada bilinen ve 
alanında en kaliteli olduğunu kanıtlamış 
bir marka. Ayrıca Bitzer, satışın ötesine 
geçip servis işine de profesyonel şekilde el 
atmış durumda. Ürünlerine sadece uzman 
kişiler müdahale etsin ve tüm onarım ya 
da bakımlarda orijinal yedek parçalar 
kullanılsın istiyor. Bu servis hizmetleri ile 
alakalı merkezi Fransa’da olan ‘Green 
Point’ isimli servis ağı oluşturulmuş. 
Dünyanın birçok ülkesinde Green Point 
servis noktaları bulunuyor. Ülkemizde de 
Green Point servis noktası olarak bizim 
firmamız uygun görüldü. Bitzer yetkilileri 
firmamıza geldi, kriterleri görüştük, yol 
haritası çizildi ve nihayetinde Green Point 
servis merkezi olduk. Bitzer ile Green Point 
servis anlaşmasını Ekim ayı içerisinde kar-
şılıklı olarak imzaladık. Bitzer Green Point 
Servis Merkezi olmamız hem bizlere hem 
de müşterilerimize artılar kazandıracak. 
Bitzer’in kompresör bakım ve onarımları 
ile ilgili çeşitli çözümleri bulunuyor. Bu 
çözümleri müşterilerimize sunacağız. Tüm 
onarımlar orijinal yedek parçalarla yapıla-
cak ve her onarım garantili olacak. Üstelik 
bu garanti Bitzer tarafından da tanına-

Sentez Klima, Bitzer Green Point Yetkili Servis Merkezi Oldu

cak ve kabul görecek. İstanbul’da Sentez 
tarafından onarım ya da bakımı yapılmış 
olan kompresörün garantisi, Singapur, 
Paris, Almanya ve diğer tüm Bitzer Green 
Point servis noktalarında geçerli olacak, 
tanınacak.”

Green Point çözüm önerileri 
içinde ‘Quality Kit’ kullanımı 
olacak

Kompresörlerin arızalanmaması için bir 
ar-ge çalışması yürütüldüğünü belirten 
Sentez Klima Servis Müdürü Mustafa 
Baki Gürcanok, “Bu ar-ge’den tamamen 
ve kesintisiz olarak yararlanacağız. Tüm 
personelimiz periyodik olarak Paris’teki 
Bitzer eğitim merkezinde eğitim görüyor-
lar. Personelimizin bir bölümü eğitimini 
tamamladı, Nisan ayı içerisinde de diğer 
personelimiz eğitime katılacak. Green 
Point çözüm önerileri içinde ‘Quality Kit’ 
kullanımı olacak. Quality Kit’ler her model 
kompresör için ayrı ayrı satılıyor ve biz bu 
kitlerin kullanımını periyodik hale getire-
bilirsek, harici etkenler olmadığı takdirde 
kompresör arızası diye bir durum ile asla 
karşılaşmayacağız. Üstelik bu Quality 
Kit’leri çok uygun fiyatlarla müşterileri-
mize sunacağız” açıklamasında bulundu. 
Pistonlu kompresörler ve vidalı kompre-
sörlerle ilgili iki ayrı Quality Kit’in mevcut 
olduğunu söyleyen Gürcanok, “Pistonlu 
kompresörlerin Quality Kit içeriğinde; 
valve plate üniteleri (üzerlerinde emme ve 
basma subaplarıyla birlikte ), ana yataklar, 
segman takımı, relief valve ve gasket set-
leri bulunuyor. Vidalı kompresörlerin Qua-
lity Kit içeriğinde; o-ring set, gasket set, 
rulman grubu, rulman sabitleme segmanı, 
PTC sensör, check valve, relief valve, yağ 

filtresi, rotor halkaları bulunuyor. Kısacası 
Quality Kit içerisinde tüm aşınmaya maruz 
kalan parçalar ve emniyet ekipmanları-
nın tamamı bulunuyor. Hangi model ve 
seri numaralı kompresöre Qulity Kit kul-
lanıldı bilgisi Bitzer’e de iletilecek, bizden 
onarımını yaptığımız kompresörlerle ilgili 
yeni etiketleme bile isteniyor. Quality Kit 
kullanılan kompresörler, yeni etiketleriyle 
müşterilere verilecek. Seri numarasından 
hangi kompresöre ne zaman, ne işlemler 
yapılmış takip edilebilecek. Kısacası Bitzer, 
kompresör üretimindeki kalitesini ve pro-
fesyonelliğini servis işine de yansıtmakta 
kararlı. Biz de uzman kadromuzla buna 
katkı sağlayacağız” dedi.
Bitzer kompresörlerinin orijinal yedek par-
çalarının hepsini stoklarında bulundura-
caklarını vurgulayan Sentez Klima Servis 
Müdürü Mustafa Baki Gürcanok şunları 
söyledi: “Bunu gerçekleştirmek zaman 
alacak çünkü çok fazla model bulunu-
yor ama Türkiye distribütörü Totem ile de 
temas halindeyiz. Satışı yapılan kompresör 
modellerinin satış yoğunluğu bizimle pay-
laşılıyor ve biz de bu bilgiler doğrultusunda 
stok yapıyoruz. Hatta müşterilerimiz ilerle-
yen dönemlerde arızalı kompresörü firma-
mıza getirip onarımını beklemeden rebuild 
(yenilenmiş) kompresörü alabilecek. Ciddi 
bir zaman kazanımı olacak ve bu berabe-
rinde enerji tasarrufunu, maddi kazancı da 
getirecek. Tüm bu işlemler müşterilerimize 
zaman ve para kazandıracak, kompre-
sör arızaları artık yaşanmayacak ya da en 
aza indirgenecek. Ayrıca firmamız sadece 
İstanbul’da yetkili değil, Ortadoğu, Rusya 
ve Türki Cumhuriyetler de kompresörlerini 
bizlere yaptıracak, yedek parça ihtiyaçlarını 
bizden temin edecek. Hem ülkemiz hem 
de bizim için çok ciddi bir gelişme bu.”
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Haberler

D emirDöküm, Yaşar Üniversitesi, İzmir 
Katip Çelebi Üniversitesi ve SolarRES 

Temiz Enerji Eğitim ve Danışmanlık Şirketi 
ile Nisan ayında başlayıp 3 yıl sürecek bir 
eğitim programına imza attı. 
DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyeleri 
Erdem Ertuna ve Alper Avdel, SolarRES 
Temiz Enerji Eğitim ve Danışmanlık Genel 
Müdürü Prof. Dr. Salih Okur, Yaşar Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan 
ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kocabaş tara-
fından imzalanan protokol çerçevesinde 
mühendisler, proje mühendisleri, taah-
hütçü firmalar ve mimarların katılımı ile, 
Yaşar Üniversitesi Bornova/ Enerji Sistem-
leri Mühendisliği Bölümünde, Nisan 2015 
tarihinde başlayacak ve 6 günlük sürelerde 
gerçekleştirilecek olan, “Hibrit Güneş Isıl 
Sistemleri” eğitimleri, teorik kısımda: güneş 
enerjili su ısıtma sistemleri, doğalgazlı 
yoğuşmalı cihazlar ve kaskad sistemler, 
kojenerasyon/trijenerasyon, ısı pompası ve 
simülasyon program eğitimleri yer alacak. 

Uygulama kısmında ise Yaşar Üniversitesi 
laboratuvarındaki mevcut deney sistemleri 
ve DemirDöküm’ün Yaşar Üniversitesi’nde 
kuracağı deney setleri ve uygulama sistem-
leri üzerinde montaj ve uygulama eğitimleri 
yapılacak. 
Bu eğitim programı ile uygulamalı eğitimler 
düzenlenecek ve sektörde faaliyet göste-
ren taahhütçü firmalara güneş enerjisi ile 
merkezi sistemlerin nasıl birlikte tasarla-
nabileceği ve uygulanabileceği, binalarda, 
otellerde, yurtlarda ve kamu binalarında 
enerji verimliliğinin sağlanması için termal 
güneş enerjisi, kojenerasyon ve ısı pompası 

uygulamalarının, doğalgazlı ısıtma cihazları 
ile nasıl entegre tasarlanarak uygulanabile-
ceği konusunda eğitim ve pratik uygulama 
bilgileri verilecek. Program sonunda eğitimi 
başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika 
verilecek. DemirDöküm Yönetim Kurulu 
Üyesi Erdem Ertuna konu ile ilgili, alanında 
ilk olan bu eğitim programının özellikle 
üniversite & sanayi işbirliği çalışmaları adına 
çok önemli bir çalışma olduğunu, kapsam 
ve içeriği açısından güncel bir nitelik taşıdı-
ğını belirterek DemirDöküm olarak bu tür 
çalışmalarda yer almaya devam edeceklerini 
söyledi.

DemirDöküm’den Uygulamalı Hibrit, Güneş ve Isıl Sistemleri Eğitim 
Programı Protokolü

‘Karbon Fiber ve Kompozit Teknolojileri’ Konferansı Düzenlendi

K oleksiyon ve Tasarım Vakfı 26 Mart 
2015 tarihinde, ‘Karbon Fiber ve 

Kompozit Teknolojileri’ başlıklı konferansa 
ev sahipliği yaptı. Koleksiyon Tarabya 
Kampüsü’nde düzenlenen konferansa 
birçok tasarımcı ve mimar katıldı. Arizona 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Meka-
niği Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hamid 
Saadatmanesh’in uzmanı olduğu karbon 
fiber malzemelerin tüm inceliklerini, kulla-
nım alanlarını ve avantajlarını anlattığı kon-
feransı Koleksiyon ve Tasarım Vakfı Kurucusu 
Mimar Faruk Malhan ev sahipliğinde Prof. 
Dr. Alpay Er, Atilla Kuzu, Aydan Volkan, 
Aziz Sarıyer, Gökhan Karakuş, Jeyan Ülkü, 
Levent Çırpıcı, Prof. Dr. Özlem Er gibi sek-
törün önemli isimleri dinledi.

Yaratıcı disiplinler için yeni bir 
teknoloji
Hamid Saadamenesh, inovatif bir malzeme 
olarak karbonun bir saç telinden ince olma-

sına rağmen çelikten on kat daha dayanıklı 
kullanımından bahsetti. Reçine ile birleştiri-
len karbonun mimari güçlendirme çalışma-
larında hem hafifliği hem de dayanıklı yapısı 
ile geleceğin malzemesi olduğunu açıklayan 
Saadamenesh, beton, çelik ve tuğla binalar-
daki yıpranmaları, sadece boya kalınlığındaki 
karbon uygulamalarla yapı mukavemetinin 
tartışılmasız en az iki katına çıktığını anlattı 
ve aynı özelliklerin daha küçük ölçekli nes-
nelerde, ürünlerde de kazanılabileceğini 
belirtti. Saadamenesh sunumunda Bruce 
Nuclear Generation Station’un onarılma 

döneminde, (25 yıl önce) karbonun gücünü 
deneylerle kanıtlayarak yenileme işlemle-
rinde karbon kullanıldığını dinleyicilere 
fotoğraflarla aktardı. Saadamanesh, Rhode 
Island Köprüsü’nden San Fransisco’da bulu-
nan City Hall Building’e kadar karbon kulla-
narak güçlendirdikleri binaların dayanıklılık 
testlerinden de örnekler verdi.

Depreme çözüm olabilecek bir 
malzeme
Prof. Dr. Hamid Saadamenesh İstanbul’da 
olması öngörülen depremde oluşabilecek 
hasarların, yıpranmış binaların bu şekilde 
güçlendirilmesiyle en aza indirilebileceğini de 
önemle vurguladı. Karbon fiber uygulama-
sıyla “Depremden az zarar görecek binalar 
değil hiç zarar görmeyecek binalar inşa edi-
lebilir” vurgusu yapan Saadamenesh kolay 
uygulanabilirlik, malzemenin çevre duyarlılı-
ğıyla olan ilişkisi ve maliyetindeki gelişmeler-
den bahsederek sözlerini tamamladı.
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Haberler

AFB – All For 
Buildings Ege 
ve Batı Akdeniz 
Bölge Müdürü 
Birol Yavuz Oldu

B irol Yavuz, 
AFB – All 

For Buildings’in 
Ege ve Batı 
Akdeniz Bölge 
Müdürü oldu. 
Aralık 2014’te 
göreve başlayan 
Makina Yüksek 
Mühendisi Birol 
Yavuz, TMMOB 
Üyesi olup Türk 
Tesisat Mühendisleri Derneği İzmir İl 
Temsilcisidir. Yaşar Üniversitesi Enerji 
Sistemleri Mühendisliği Bölümü Danış-
manlar Kurulu Üyesi olan Yavuz, MMO 
İzmir Şubesi Enerji Verimliliği Komisyonu 
ve MEB - MMO İlköğretim Okullarında 
İç Çevre Kalitesi Çalışma Grubu Üyesidir. 
Evli ve iki çocuk sahibi olan Yavuz, ayrıca 
Sertifikalı Enerji Yöneticisidir.

A

AFB – All For Buildings, İzmir’de Sektör Profesyonelleri ile Buluştu
FB – All For Buildings firma tanı-
tım toplantısı 26 Mart 2015 

tarihinde İzmir Tepekule Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti. 70’i aşkın 
sektör profesyonelinin katıldığı top-
lantının açılış konuşmasını AFB – All 
For Buildings Genel Müdürü ve Kurucu 
Ortağı Harun İz yaptı. İz konuşmasında 
2012 yılında faaliyete başladıklarını, 
Türkiye ve Türkmenistan’da yapılan-
malarını tamamladıklarını, bu zaman 
içerisinde her iki ülkede önemli pro-
jelere imza attıklarını söyledi. Harun 
İz, Hisense ve Climaveneta markala-
rıyla yaptıkları işbirlikleri ile güçlü bir 
mühendislik firması olduklarını vur-
guladı. İz'in ardından Climaveneta 
İhracat Yoneticisi Andrea Dittura, 44 
yıllık bir firma olarak müşterilerinin 
ihtiyaçlarına özel çözümler sunabil-

diklerini belirtti. 9 fabrika ve 1,300 çalı-
şanı ile Avrupa’da söz sahibi bir marka 
olarak Türkiye pazarının stratejik açıdan 
öneminin farkında olduklarını söyleyen 
Dittura, AFB – All For Buildings’in kısa 
bir süredir Climaveneta’nın distribütörü 
olmasına rağmen iki tecrübeli yapının 
başarılı bir işbirliği gerçekleştirdiğini 
belirtti. Dittura’nın ardından AFB - All 
For Buildings İç Anadolu ve Karadeniz 
Bölge Müdürü Murat Özçelik, Clima-

veneta cihazları hakkında katılımcılara 
bilgi verdi. Hisense International Bölge 
Müdürü Shane Dong, 46 yıl önce 
kurulan Hisense’in bugün 20 tesisi ve 
70,000 çalışanı ile dünya devi bir marka 
olduğunu söyledi. 2014 yılında 16 mil-
yar dolar ciroya ulaşan Hisense’in 2003 
yılında VRF sistemlerinin üretimine baş-
ladığını, 2012 yılında Çin VRF sistemleri 
pazarında pazar birincisi olduğuna dik-
kat çekti. Dong, AFB – All For Buildings’in 
3 yıl önce başlayan çalışmalarından 
oldukça memnun kaldıklarını ve bu işbir-
liğini uzun yıllar sürdürmek istediklerini 
belirtti. Dong’un ardından AFB – All For 
Buildings Batı Türkiye Müdürü Levent 
Sunna, Hisense VRF sistemleri, bireysel 
ve ticari klimalar hakkında teknik bilgiler 
verdi. Toplantı, düzenlenen kokteyl ile 
sona erdi.

T ürkiye genelinde gerçekle-
şen elektrik kesintisi ekono-

mide büyük zarara sebep oldu. TÜİK 
tarafından açıklanan rakamlara göre, 
Türkiye’nin 2014 yılı GSMH’si 800 mil-
yar dolar oldu. 1 yılık milli gelir üretimi 
üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 
elektrik kesintisi ile üretimi duran Tür-
kiye, 1 saatte yaklaşık 100 milyon dolar 
zarar etti. Türkiye’nin ortalama 6 saat 
elektriksiz kaldığı dikkate alındığında 
ortaya çıkan zarar 600 milyon dolara 
ulaştı.
Elektrik kesintisi nedeniyle en büyük 
kaybı ise sanayici yaşadı. TÜİK verilerine 
göre, Türkiye’nin milli gelirine sanayi 
üretiminin katkısı 2014 yılında cari fiyat-
larla 421 milyar 342 milyon TL’ye ulaştı. 
Bu, sanayinin 1 yıllık üretim değerini 
oluşturuyor. TÜİK’in baz aldığı 421.3 
milyar lira 365 takvim gününe bölün-
düğünde Türkiye sanayisinin 1 günlük 
üretim değeri ise 1.1 milyar TL civa-
rında. Bu hesaplama ile elektrik kesin-
tileri nedeniyle 6 saat boyunca duran 
üretim, sektörde yaklaşık 293 milyon 

TL’lik zarara mal oldu. Türkiye genelinde 
bulunan 289 OSB içindeki binlerce tesisin 
üretimi durdu. Sanayi bölgeleri, İstanbul, 
Kocaeli, Bursa, Denizli, Manisa gibi yer-
lerde fabrikalar üretime ara verdi. Bazı 
fabrikalar jeneratörlerle belli ünitelerini 
çalıştırırken, üretim büyük ölçüde aksadı. 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 
(OSBÜK) Başkanı Cahit Nakıboğlu, elekt-
rik kesintisinin üretimi engellediğini, 
sanayicilerin arayıp elektriklerin ne zaman 
geleceğini kendisine sorduklarını belirtti. 
Kaynak: www.sozcu.com.tr

Kesintinin Türkiye’ye Faturası 600 Milyon Dolar
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G üneş santrali kurmak üzere yap-
tığı lisans başvurusu kabul edilen 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, 1 MW’lık 
bir güneş enerjisi santrali kurmak üzere 
ihale açmak için hazırlık yapıyor. ODTÜ 
Kuzey Kıbrıs Kampusu, kampus fonun-
dan desteklenen bilimsel araştırma pro-
jesi kapsamında, içinde bulunulan böl-
genin rüzgâr ve güneş enerjisi potansi-
yelini belirlemek üzere Nisan 2012’de 60 

üzerinde olduğunu gösterdiğini belirten 
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü Prof. 
Dr. Turgut Tümer, “Bu veriden hareketle 
1 MW’lık bir güneş santralinin son derece 
verimli olacağı sonucuna ulaşarak gerekli 
lisans başvurusunu yaptık ve başvuru-
muza olumlu yanıt aldık. İhaleye çıkmak 
üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yıl 
sonuna kadar santralimizi kurarak üretime 
geçmeyi hedefliyoruz” dedi. 

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Güneş Santrali Kuruyor
metre uzunluğunda, ölçüm cihazları ile 
donanmış bir direği belirlenen alana yer-
leştirmişti. 1 yıl boyunca her 10 dakikada 
güneş ve rüzgâr verileri toplayarak bu 
verileri değerlendiren ODTÜ Kuzey Kıbrıs 
Kampusu, yenilenebilir enerji potansiye-
lini ortaya koymuştu. Yapılan hesapların, 
kampus dahilindeki güneş enerjisi potan-
siyelinin, dünyada kurulu güneş enerjisi 
santrallerinin ortalama veriminin yüzde 85 

I sıtma soğutma sektöründe 25 yılı 
aşkın süredir çeşitli firmalarda görev 

alan Mehmet Gökalp, OAC İklimlendirme’nin 
VRF Sistem Klimalar Teknik Müdürü oldu. 
Isıtma-soğutma sektöründe satış-satış son-
rası hizmetler alanında hizmet vermek amacı 
ile Özfrigoteknik adıyla 1978 yılında şahıs 
firması olarak kurulan ve 9 Ocak 2014 tari-
hinde OAC İklimlendirme olarak faaliyet-

Mehmet Gökalp OAC İklimlendirme VRF Sistem Klimalar 
Teknik Müdürü Oldu

lerine devam eden şirket, Olefini 
SA.’nın Türkiye ve Türki Cumhuri-
yetleri distribütörlüğünü yapıyor. 
Mehmet Gökalp, bu görevinden 
önce Modern Klima/Protek bün-
yesinde Şubat 2013’te bireysel 
&ticari sistemler teknik ve eğitim 
müdürü olarak başladığı görevini, 
Şubat 2014 yılına kadar sürdürdü. 

1998-2013 yılları arasında iklim-
lendirme sektöründe teknik servis 
yöneticisi, klima kurulum ve bakım 
koordinatörü, satış sonrası hizmet-
ler müdürü gibi çeşitli görevlerde 
bulundu. 1968 yılında Samsun’da 
doğan Mehmet Gökalp, Marmara 
Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi 
Elektrik Öğretmenliği mezunu. 

M MO Antalya Şubesi ve TTMD 
Antalya Temsilciliği, 13 Mart 2015 

tarihinde otel ve hastanelerde enerji 
verimliliği konulu seminer düzenledi. 
MMO Şube Başkanı Ümit Büyükeşmeli ve 
TTMD Antalya Temsilcisi Ayşen Hamam-
cıoğlu seminer açılışında konuşma yapa-
rak enerji verimliliğinin önemini vurgula-
dılar. Seminerde konuşma yapan Escon 
Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cafer 
Ünlü, Türkiye’nin enerji tüketimi, otel 
ve hastanelerin tüketimdeki payı hak-
kında genel bilgi verdikten sonra enerji 
tüketim noktaları ve tasarruf potansi-
yeli hakkında şunları söyledi: “Otel ve 
hastanelerin ısıtma sisteminde % 8-20, 
soğutma sistemlerinde % 15-40, aydın-
latma sistemlerinde ise % 30-50 arası 
enerji tasarrufu yapabilmek mümkün-
dür.” Bugüne kadar gerçekleştirilen çalış-
maları, uygulama örnekleriyle anlatan 
Ünlü, yapılacak iyileştirmelerle çok ciddi 
rakamlara varan tasarrufların yapılabi-

almak için başvuru yapabilirler. Başvu-
rudan sonra işletmedeki uygulamalar ve 
sonuçları puanlandırılacak, yeterli puanı 
alan 3, 4, 5 yıldızlı oteller Yeşil Yıldız 
belgesine sahip olabilecek.” Seminerde 
ayrıca BEP Yönetmeliği’nde yer alan 
ısıtma, soğutma, yalıtım ve yenilenebilir 
enerji konularının önemli kurallarını da 
örnekleriyle açıklayarak karşılaşılabilecek 
sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bil-
gilendirmeler yapıldı.

TTMD ve MMO, Otel ve Hastanelerde Enerji Verimliliği Konulu 
Seminer Düzenledi

leceğini belirtti. “Yeşil Yıldızlı Oteller” 
hakkında da bilgiler veren Cafer Ünlü, 
Türkiye’deki uygulama kurallarını şöyle 
açıkladı: “Ülkemizde de yeşil yıldızlı 
otel uygulaması başlamıştır. Uygulama 
kriterlerini yerine getirenler yeşil yıldız 
sahibi olabiliyorlar. Temel kriterleri yerine 
getiren işletmeler 'Yeşil Yıldız Belgesi' 
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TANAP için Dev Ortaklık

Doğal Jeotermal Enerji, Phnix’in Distribütörü Oldu

zerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki 
Şah Deniz-2 Sahası’ndan çıkarılacak 

doğalgazı Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nde (TANAP) 
BP ve BOTAŞ, TANAP Ortaklar Anlaşması’na 
imza attı. Trans Anadolu Doğal Gaz Boru 
Hattı Projesi Ortaklar Anlaşması, 13 Mart 
2015 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) 
Başkanı Rövnag Abdullayev, BP Azerbay-
can-Gürcistan-Türkiye Başkanı Gordon 
Birrell, BOTAŞ Genel Müdürü Mehmet 
Konuk, TANAP Yönetim Kurulu Üyesi Vagif 
Aliyev ve TANAP Genel Müdürü Saltuk 
Düzyol’un katıldıkları bir törenle Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda imzalandı. 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
SOCAR, BP, BOTAŞ ve TANAP’tan üst 
düzey yetkililerin yanı sıra enerji bürokra-
sisinin bir araya geldiği törende, SOCAR 
Yatırımlar ve Pazarlamadan Sorumlu Baş-
kan Yardımcısı ve TANAP Yönetim Kurulu 
Üyesi Elshad Nassirov ve Güney Gaz Kori-
doru Şirketi Genel Müdürü Afgan İsayev 
de hazır bulundu. 
Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin enerji 
arz güvenliğinin sağlanması ve arz çeşitli-
liği yaratılması bakımından büyük önem 

oğal Jeotermal Enerji firması, Nibe, 
Gullberg&Jansson ve Orilux marka-

larının distribütörlüğünün ardından Çin’in 
üçüncü büyük üreticisi Phnix ile de bir dis-
tribütörlük anlaşması imzaladı. Phnix fir-
masının Çin’de yer alan genel merkezinde 
düzenlenen törende anlaşmanın; Türkiye, 
KKTC ve 21 ülkede geçerli olacağı belirtildi. 
İki markanın işbirliğinden doğan Phnix-
Djes markası, Aralık 2014’te Türkiye ve 
KKTC pazarına sunuldu. Doğal Jeotermal 
Enerji firmasının yetkili bayilerinin katılı-
mıyla Aralık 2014’te Byotel’de düzenlenen 
Phnix-Djes ürünlerinin tanıtıldığı toplantıda 
ise Phnix-Djes markasının ürünleri tanı-
tıldı. Toplantıda Phnix-Djes’in en dikkat 
çeken ürünlerinden olan; 130 kW ısıtma 

taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru 
Hattı Projesi’nde Ortaklar Anlaşmasının 
imzalanması sonrasında ortaklık pay-
ları; Güney Gaz Koridoru Şirketi (SGC) 
yüzde 58, BOTAŞ yüzde 30 ve BP yüzde 
12 olarak belirlendi. TANAP kapsamında 
Türkiye’ye ilk gaz akışının 2018’de baş-
laması planlanmakta olup, başlangıç için 
yıllık 16 milyar metreküp olacak taşıma 
kapasitesinin, kademeli olarak önce 24 
milyar metreküpe ve ardından 31 milyar 
metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Pro-
jenin ana tedarik kaynağını oluşturacak 
olan Azerbaycan’ın Şah Deniz-2 Doğal 
Gaz Sahası, halen BP’nin liderliğini yaptığı 
ve TPAO’nun yüzde 19 hissesi ile ikinci 
büyük ortak olarak yer aldığı uluslararası 
bir konsorsiyum tarafından geliştiriliyor. 
1850 km uzunluğu ile Güney Gaz Kori-
doru olarak adlandırılan 45 milyar dolarlık 

ve soğutma yapabilen hava kaynaklı ısı 
pompalarının 30 adet kaskad olarak çalış-
tırılabileceği açıklandı. Toplantıda ayrıca, 
markanın 85 °C sıcak su üreten ısı pompa-
ları, fan coilleri, yüzme havuzu ısıtmasında 
kullanılan ürünleri hakkında da teknik bilgi 

gaz tedarik zincirinin en uzun bölümünü 
oluşturan TANAP’ın, Güney Kafkasya Boru 
Hattı (SCP)’ndan teslim alacağı doğalgazı 
2020 yılı başından itibaren Trans Adriyatik 
Doğal Gaz Boru Hattı’na (TAP) bağlanarak 
Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya üzerinden 
Avrupa'ya ulaştırması hedefleniyor. 
Türkiye’nin Gürcistan sınırında Ardahan ili 
Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak 
Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bay-
burt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, 
Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, 
Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekir-
dağ ve Edirne olmak üzere 20 il, 67 ilçe ve 
600 köyden geçerek Yunanistan sınırında 
Edirne’nin İpsala ilçesinde son bulacak 
ve bu noktadan itibaren Trans Adriyatik 
Doğal Gaz Boru Hattı’na bağlanacak olan 
TANAP’ta, Ekim ayında imzalanan Ana Hat 
Boruları Alım Sözleşmeleri çerçevesinde 
toplam kapsamın yüzde 80’inin Türk üre-
ticiler tarafından tedarik edilmesi ve Aralık 
ayında imzalanan Karasal Boru Hattı İnşaat 
Sözleşmeleri kapsamında boru hattının 
Gürcistan-Türkiye sınırından Eskişehir’e 
kadar olan 56 inç çapındaki 1334 km’lik 
bölümünün üç lot halinde, aralarında Türk 
ve Azeri müteahhitlerinin çoğunluğu oluş-
turduğu firmalar tarafından inşa edilmesi 
kararlaştırılmıştı. 

verildi. Konu ile ilgili Doğal Jeotermal Enerji 
firmasının Kurucu Ortağı H. Emin Ergüven, 
2015 yılında önemli projelere imza atacak-
larını ve ısı pompaları sektöründe dört ayrı 
markanın gücü ile beraber pazar paylarını 
artıracaklarını ifade etti.
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Çocuklar Eğlenceli Deneylerle Dünya 
Su Günü’nü Kutladı

W ilo, 22 Mart Dünya Su Günü’nde 
İstanbul Kozzy Alışveriş 

W

E

ilo ile Atlas dergisi işbirliğiyle Dünya 
Su Günü kapsamında, İstanbul’da su 

Doğa Tutkunları Azalan Su Kaynaklarına Dikkat 
Çekmek için Yürüdü

Wilo’dan Öğrencilere 
Pompa Sistemleri ve 
Enerji Verimliliği 
Eğitimi 

Wilo, ‘Söndürme Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulamaları’ Konulu Eğitim 
Semineri Düzenledi

W ilo’nun, Türkiye’nin farklı bölge-
lerinde düzenlediği, sektöre yön 

veren eğitim seminerleri hız kesmeden 
devam ediyor. Son olarak Wilo’nun 
19 Şubat 2015 tarihinde Ankara Rixos 
Grand Hotel’de gerçekleştirdiği semi-
nerde, “Söndürme Sistemlerinin Tasa-
rımı ve Uygulamaları” konusu masaya 
yatırıldı. Seminer, Wilo Pompa Sistemleri 
Proje Yöneticisi Volkan Güven tarafından 
Wilo teknolojisinin sahip olduğu yangın 
ve söndürme sistemlerinin katılımcılara 

anlatılmasıyla başladı. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Makine Fakültesi Öğretim 
Üyesi ve TÜYAK Onursal Başkanı Prof. Dr. 
Abdurrahman Kılıç’ın “Ateş, Su ve Pompa 
- Pompa Dairelerinin Tasarımı” başlıklı 
konuşmasında teknik bilgilerin yanı sıra 
ateşin ve yangının tarihsel gelişimi de 
ele alındı. Seminerde konuşmacı olarak 
yer alan yangın söndürme sistemlerinde 
uzman Etik Mühendislik’ten Dr. Kazım 
Beceren ise katılımcılara “Söndürme Sis-
temleri Tasarım Esasları”nı aktardı.

ğitimlerine öğrencileri de dahil 
eden Wilo, Samandıra Teknik ve 

Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri için 
bir eğitim düzenledi. Eğitimde öğren-
cilere, temel pompa sistemlerinin yanı 
sıra enerji verimliliğinin önemi anlatıldı. 
Seminere, ‘Tesisat’ ve ‘İklimlendirme’ 
bölümlerinde eğitim gören 40 öğrenci 
katıldı. Pompalar ile ilgili temel prensip-
lerin ele alındığı seminerde öğrenciler, 
pompa kesiti, pompa çarkı ve sızdırmaz-
lık elemanlarını detaylı olarak inceleme 
fırsatı buldu. Pompa çalışma prensip-
leri, Wilo pompalarının sağladığı enerji 
verimliliğinin avantajları gibi konuların 
da gündeme alındığı seminerde öğren-
ciler, merak ettikleri konuları Wilo Tür-
kiye Eğitim Sorumlusu Ayhan Umay’dan 
öğrenme imkânı buldu.

yürüyüşü düzenlendi. “Su İçin Yürüyoruz” 
etkinliği, 21 Mart Cumartesi günü Ağva’da 
gerçekleştirildi. Azalan su kaynaklarına ve 
temiz suya ihtiyaç duyan insanlara dikkat 
çekmek için yapılan etkinlikte konuşan 
Wilo Türkiye Genel Müdürü Ercüment 
Yalçın, “Wilo olarak ürettiğimiz pompa-
larla dünyanın dört bir yanında suyu bir 
noktadan başka bir noktaya taşıyoruz. Biz 
suyun değerini çok iyi biliyoruz. Su kaynak-
larının gelecek nesillere temiz bir şekilde 
aktarılması ve verimli kullanılması için çaba 
göstermeye devam edeceğiz” dedi.  

Merkezi’nde düzenlediği etkinlikle, 
çocuklara hayatın kaynağı olan suyun 
önemini eğlenceli bilimsel deneylerle 
anlattı. İnteraktif ve uygulamalı program-
larıyla çocukların hayal gücünü harekete 
geçiren Mad Science’ın işbirliği ile yapı-
lan etkinlikte, su pompalarının çalışma 
prensipleri ve suyun doğadaki farklı hal-
leri deneylerle anlatıldı. 
Başta çocuklar olmak üzere suya ve 
doğaya değer veren çok sayıda kişinin 
katıldığı etkinlikte, azalan su kaynak-
larına ve temiz suyun önemine vurgu 
yapıldı. 
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Danfoss Türkiye Genel Müdürü Levent Taşkın: 
“Faaliyet gösterdiğimiz her segmentte pazar 
lideri olacağız”

Y eni yapılanma sürecini tamamla-
yan Danfoss Türkiye’nin ısıtma, 

soğutma ve güç elektroniği alanlarında 
faaliyet gösteren 80 bayisi, 19-22 Şubat 
tarihlerinde Budapeşte’de bir araya 
geldi. Danfoss Türkiye Genel Müdürü 
Levent Taşkın’ın himayesinde gerçekle-
şen ve Danfoss Türkiye üst yönetiminin 
tam kadro katıldığı toplantıya, Danfoss 
Danimarka merkezden; Isıtma Çözüm-
leri Başkan Yardımcısı Rainer Schild, 
Soğutma Sistemleri Başkan Yardımcısı 
Kjell Stroem ve Güç Elektroniği Başkan 
Yardımcısı Marco Airola da katıldı. 2014 
yılı sonuçlarının değerlendirildiği orga-
nizasyonun ‘İş Toplantıları’ bölümünde, 
şirketin 2015 yılı hedefleri de payla-
şıldı. Bu bölümde bir konuşma yapan 
Danfoss Türkiye Genel Müdürü Levent 
Taşkın, 2014 yılında gösterdikleri başa-

D

Danimarkalı 
Öğrenciler Danfoss 
Türkiye’yi Ziyaret Etti

rılı performanstan dolayı tüm bayilere 
teşekkür ederek şunları söyledi: “Faali-
yet gösterdiğimiz her segmentte pazar 
lideri olacağız ve satış sonrası hizmet 
kalitemizle, müşteri memnuniyeti anla-
yışımızla sektöre öncülük edeceğiz. Yeni 
kurulan Müşteri Hizmetleri Merkezimiz, 
Teknik Eğitim ve Servis Departmanımız ve 
Pazarlama Departmanımızla; müşterile-
rimize fark yaratan hizmetler sunacağız. 
Yeni mottomuzda da belirttiğimiz gibi; 
değişiyoruz, büyüyoruz, güçleniyoruz.” İş 
Toplantıları’nın ikinci gününde ise ısıtma, 
soğutma ve güç elektroniği segment-
lerinde 2015 yılında pazara sunulacak 
yeni ürün ve sistem çözümleri, Danfoss 
Türkiye bayilerine tanıtıldı.

anfoss A/S’nin Türkiye ofisi, Dani-
markalı öğrencileri ağırladı. Danfoss 

Türkiye’yi ziyaret eden, Danimarka’nın 
Frederikshavn Üniversitesi’nin İşletme 
Bölümü Öğrencileri, şirketin faaliyet 
gösterdiği iş alanları hakkında yetkililer 
tarafından bilgilendirildi. Aynı zamanda 
Danfoss Türkiye’nin pazar yapısı, müşteri 
profili, satış ve servis ağını da tanıma fır-
satı bulan Danimarkalı öğrenciler, çeşitli 
birim ve departmanlardaki çalışmaları da 
yerinde inceleme fırsatı buldular. Her yıl 
ortalama 3 uluslararası öğrenci kafilesini 
konuk eden Danfoss Türkiye, ziyaretçi-
lerini Türkiye’deki ticaret anlayışı ve iş 
süreçleri hakkında detaylı olarak aydın-
latıyor. Danfoss Türkiye binasını gezen 
Danimarkalı öğrenciler, burada faydalı 
tecrübe edinme ve farklı bir kültürde iş 
yapış şekillerini yerinde görme fırsatı ver-
dikleri için Danfoss Türkiye yetkililerine 
teşekkür ettiler.

İ NDER’in 12 Mayıs 2015 tarihinde 
düzenleyeceği ‘Mükemmellik 

Zirvesi’nde 2015’in ikinci yarısından itiba-
ren yeni bir döneme hazırlanan Türkiye ve 
Türk gayrimenkul sektörüne ışık tutacak 
bilgiler paylaşılacak. İNDER Mükemmellik 
Zirvesi, yapı sektöründe mükemmellik 
kültürünü benimsemiş, Türk yapı müte-
ahhitliği sektörünü dünyada hak ettiği 
yeri almasını hedefleyen, küresel reka-
bet gücüne ulaşıp fark yaratmak isteyen 
kurum ve kuruluşları bir araya getirecek. 
Konut satışlarının tabana yayılması ve 

İNDER Mükemmellik Zirvesi için Geri Sayım Başladı

orta ve alt gelir grubunun konut sahibi 
olabilmesi için devletin, inşaatçıların, 
konut sahibi olmak isteyenlerin üzerine 
düşen görevlerin dile getirileceği zirvede; 
finans sektörünün, kentsel dönüşüme 
ve konutun tabana yayılması için atı-
lacak adımlara sağlayabileceği finansal 

destekler de anlatılacak. Zirvede ayrıca 
‘yeni dönemde’ (seçim sonrasında) gay-
rimenkul sektöründeki beklentiler kentsel 
dönüşümde atılması gereken adımlar ele 
alınacak. Zirvenin en çarpıcı açıklama-
larından biri ise İNDER’in hazırladığı ve 
konut ihtiyacının en net durumunu gös-
teren rapor olacak. İNDER Mükemmellik 
Zirvesi ile ilgili; konuşmacılar, konsept, 
sponsorluk ve genel bilgi için: 
Eventuum Konferans Merkezi 
+90 212 258 48 48 veya 
bilgi@indermukemmellikzirvesi.com
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Metin Özyıldırım, ABD Uzay ve Roket Merkezi’nde Eğitime Katılan ilk 
Türk Öğrenci Oldu

stanbul Kartal Fatin Rüştü Zorlu Ana-
dolu Lisesi öğrencisi Metin Özyıldı-

rım, Honeywell tarafından düzenlenen, 39 
farklı ülkeden ve ABD’deki 26 eyalet ve böl-
geden toplam 306 öğrencinin 2015 yılında 
katıldığı Honeywell Leadership Challenge 
Academy (HLCA) programına katılarak 
bir ilki gerçekleştirdi. Bu kursa katılan ilk 
Türk öğrenci olan Metin Özyıldırım, “HLCA 
programının eğitim geleceğimi değiştirece-
ğine inanıyorum. Hiç kuşkusuz bu benim 
için olağanüstü bir fırsat” dedi. Özyıldırım, 
her zaman bir NASA programına katılmayı 
hayal ettiğini; HLCA programına katılmanın 

ve bu heyecanı dünyanın dört bir yanından 
gelen diğer öğrencilerle paylaşmanın farklı 
potansiyel kariyer olanaklarını anlamasına 
yardımcı olduğunu belirtti. Honeywell Tür-
kiye ve Orta Asya Başkanı Orhan Geniş ise 
şunları söyledi: “Hedefimiz, geleceğin zorlu 
görevlerinin üstesinden gelebilecek liderler, 
mühendisler ve bilim insanlarından oluşan 
yeni bir nesil yetiştirmeye devam etmektir. 
HLCA programı bu müstesna öğrencilerin 
anlamlı, bilim ve matematiğe dayalı zorlu 
görevlerde yer almalarını sağlayacak ve 
onlar için gelecek vaat eden STEM kari-
yerleri dünyasının kapılarını aralayacaktır.” 

Liderlik programı, 21 Şubat - 6 Mart 2015 
tarihleri arasında iki hafta boyuncu aralıksız 
olarak Alabama, Huntsville’deki ABD Uzay 
ve Roket Merkezi’nde yürütüldü. Program 
sırasında 16- 18 yaşları arasındaki öğrenci-
lere, temel liderlik becerilerini pekiştirecek 
ve profesyonel deneyimlerini bizzat pay-
laşacak olan bilim insanları, mühendisler 
ve eski astronotlarla tanıştırıldı. Öğrenciler 
kendi roketlerini tasarlamak, yapmak ve 
test etmek, simülasyonlu astronot eğiti-
mine, mekik görevlerine ve ay yürüyüşüne 
katılmak gibi zorlu görevler için ekipler 
oluşturdu.

T eknoklima’nın İstanbul Beylikdüzü’nde 
kendi tesislerinde üretimini gerçek-

leştirdiği ve 2014 Ocak ayında pazara 
sunarak tanıtımını yaptığı klima santrali 
BOREAS, yeni teknolojisi Smart Pack (Akıllı 
Paket) ile dikkat çekiyor. Konu ile ilgili 
Teknoklima firmasının yaptığı açıklamada 
şu bilgilere yer verildi: “Smart Pack, özel-
likle yenileme projelerinde bina içi taşıma 
problemlerini ortadan kaldırmak ve uzun 
mesafelerde yüksek nakliye maliyetlerini 
azaltmak için tasarlandı. Smart Pack için 

lır. Bu durumda proje hataları şantiyede 
ortaya çıkar, uygulanan çözümler zaman ve 
kalite kaybına sebep olur. Montajın tamamı 
uzak şantiyelerde yapıldığında yerel işçi-
lerin deneyimi, teknik resimler ve montaj 
kılavuzları yetersiz kalır. Smart Pack uygu-
lamasında projeye özgün tüm tasarımlar 
ve montajlar önceden bilgisayar ortamında 
yapılır, projeye uygun yarı mamul mon-
tajları fabrika ortamında tamamlanarak, 
boşluksuz tasarlanmış paketler ile sevk 
edilir. Önceden 3D bilgisayar ortamında 
tamamlanan montajlar sayesinde, süper-
vizör denetiminde yerinde yapılan mon-
tajlar eksiksiz ve hatasız olarak tamamlanır. 
Teknoklima olarak yeni inovasyon proje-
leri ve üretim tesisinde çalışan donanımlı 
ar-ge ekibimizle yeni teknolojilerle sektörde 
yarattığımız dinamizmi sürdürmeye devam 
ediyoruz.”

Teknoklima, BOREAS Smart Pack Teknolojisini Sundu

belirlenen yöntem; bilgisayar yazılımı ile 
tüm parçaların yarı mamul halinde eksiksiz 
envanterini çıkarıp montaj kolaylığı sağla-
yacak şekilde paketlemek ve eğitimli teknik 
ekipler ile yerinde montaj yapmaktır. En 
sık uygulanan fabrikada montaj ve söküm 
işleminden sonra sahaya sevk yönteminde 
bağlantı elemanlarının zafiyeti söz konusu 
olur. Yine uygulanan başka bir yöntemde 
ise hiç montaj yapmadan çok fazla bileşen-
den oluşan paketler sevk edilerek montaj 
işlemi en temelden şantiye ortamında yapı-
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Alarko Carrier, Yeni Ürünü Optima Sirkülasyon 
Pompasını Tanıttı

Alarko Carrier’a “Başkanlık Ödülü”

Alarko Carrier, 
Pakistan’a Dalgıç 
Pompa İhracatı Yapıyor

A

K

A

larko Carrier, Avrupa Birliği Eco-
Design tasarım yönetmeliklerine 

uygun olarak ürettiği yeni nesil sirkü-
lasyon pompalarını uygulamalı olarak 
Ankara’da tanıttı. 20 Mart 2015 tari-
hinde Kızılcahamam Çam Otel’de ger-
çekleştirilen lansmanda, Alarko Carrier’in 
yeni ürünü Optima sirkülasyon pom-
palarının kurulum, uygulama ve teknik 
bilgileri Alarko Carrier yetkili satıcısı 
AKABE’ye bağlı olarak çalışan montaj 
ve tesisat ustaları ile paylaşıldı. Program 
kapsamında; 50 kişilik bir gruba montaj 
ve modifikasyonla ilgili hazırlanan filmler 
izletilirken, eski ve yeni Optima model-

uveyt’te yer alan Burj El Shaya 
projesine 174 adet Carrier 39 

HQ klima santrali ihraç eden Alarko 
Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ve satışı 
gerçekleştiren Carrier Kuveyt firmasına, 
“Carrier Başkanlık Ödülü” verildi. 
16 Şubat 2015 tarihinde Dubai’de ger-
çekleştirilen Carrier EMEA toplantısına 
katılan Alarko Carrier Genel Müdürü 
Önder Şahin ve Carrier Kuveyt Genel 
Müdürü Ahmed Al Adra’ya ödül pla-

larko Carrier, Pakistan için proje-
lendirdiği yeni dalgıç pompa uygu-

lamalarını 2013 yılından itibaren hayata 
geçirmeye başladı. 2014 yılında ilk parti 
özel tip dalgıç pompalar ülkeye ihraç 
edildi. 2015 yılında proje kapsamında 80 
adetlik ikinci parti dalgıç pompa sevkiya-
tının, Mart ayında yapılması planlanıyor. 
Proje kapsamında Pakistan’dan yetkililer 
Alarko Carrier fabrikalarını ziyaret etti 
ve ürün test çalışmalarını izledi. Alarko 
Carrier ihracat yaptığı pazarları geliştir-
mek ve yeni ihracat olanakları yaratmak 
üzere yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 
temasta bulunduğu Pakistan’ın Khyber 
Pakhtun Khwa Eyaleti, Tarım-Hayvancılık 
Bakanlığı Tarım Departmanı Direktörü 
ve Alarko Carrier Pakistan Distribütörü 
CATKIN’in Satış ve Pazarlama Direktörü, 
Alarko Carrier tesislerini ziyaret etti. Fab-
rika gezisi Alarko Carrier Yalın Üretim 
Ace Müdür Yardımcısı Cem Çelikörslü ve 
Alarko Carrier Pompa Üretim Müdür Yar-
dımcısı Coşkun Boğaz eşliğinde yapılırken 
ziyaretçilere Alarko Holding ve Alarko 
Carrier hakkında ve teknik konular üze-
rine bilgi verildi. Alarko Carrier’ın yalın 
üretim uygulamaları ve tüm ürünlerin 
% 100 test edilmesinden çok memnun 
olduklarını belirten ziyaretçiler, bu şeffaf 
test sistemi sayesinde kalite konusunda 
akıllarında hiçbir şüphe kalmadığını iletti. 

A

Alarko Carrier Yüksek Verimli Cihazlar 
Semineri Malatya’da Gerçekleşti

larko Carrier, Malatya, Elazığ 
ve çevresinde faaliyet gösteren 

mekanik projeciler, taahhüt ve tesi-
satçı firmalar ile kamu ve özel kurum 
mühendislerine yüksek teknolojili ve 
yüksek verimli cihazların tanıtımını 
yaptı. Malatya Hilton Otel’de 4 Mart 
2015 tarihinde gerçekleştirilen tanıtım 
etkinliğinde Alarko Carrier ürün yelpaze-
sindeki enerji verimliliği yüksek cihazlar 
ve avantajları anlatıldı. Genel Koordi-
natör Yardımcısı Haluk Ferizoğlu’nun 
Alarko Holding ve faaliyetlerinden bah-
settiği konuşmayla açılan seminerde, 
Ankara Ofis Satış Müdürü Ali İsmet 
Koçak, Alarko Carrier firmasını tanıta-
rak ürün gamı hakkında katılımcılara 
bilgi verdi. Alarko Carrier Satış Şefi Nuri 

Akdağ ve Satış Şefi Alper Özgür Toshiba 
VRF Sistemlerini tanıtıp teorik ve pratik 
bilgileri, uygulamalı olarak aktardı. İş 
Geliştirme Müdürü Özgen Çoğulu, Wolf 
yoğuşmalı kazanlar ve kaskad sistemler ile 
Wolf güneş kollektörleri, Ürün Müdürü 
Cüneyt Bulca ise yeni ürün Optima sir-
külasyon pompalarını tanıtarak ürünlerin 
uygulama esasları, verimlilik değerleri ve 
işletme kazançlarını örnekler ve referans-
larla dinleyicilere aktardı.

lerinin yer aldığı eşleştirme tabloları uygu-
lamalı olarak gösterildi. Deneme amaçlı 
hazırlanan pompa üzerinde devreye alma 
işlemleri ayrıntılarıyla anlatılırken, uzaktan 
kumanda modülüyle ilgili bilgi verildi. Prog-
ramda ayrıca Alarko Carrier Ankara Ofis 
Satış Müdürü Ali İsmet Koçak tarafından 
gruba satışla ilgili 1 saatlik eğitim verildi. 

ketlerini, UTC BIS Transcontinental  Ope-
rasyonlar Başkanı Philippe Didier Delpech 
takdim etti. 
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Daikin, Türkiye’nin 
Süper Markaları 
Arasındaki Yerini Aldı

D aikin, Superbrands Türkiye tarafın-
dan açıklanan “Türkiye’nin Süper 

Markaları” listesindeki 134 marka arasın-
daki yerini aldı. Konuya  ilişkin görüşlerini 
paylaşan Daikin Türkiye CEO’su Hasan 
Önder, “Daikin iklimlendirme sektöründe 
90 yıllık geçmişi ile dünyanın öncü ve 
lider markası olarak kabul ediliyor. Ancak 
Türkiye’de üretici kimliğimiz ile henüz 3 
yıldır faaliyet gösteriyoruz. Bu kadar kısa 
bir süre içinde Türkiye’nin süper marka-
larından biri seçilmek, bizim için büyük 
bir gurur ve onur kaynağı oldu. Sonucu, 
marka değerine ve sürdürülebilirliğe ver-
diğimiz önemin görüldüğü, bu yöndeki 
çalışmalarımızın takdir edildiği şeklinde 
yorumluyoruz. Seçimleri ile bizi motive 
eden değerli Daikin klima kullanıcılarına 
ve hepsi birbirinden kıymetli seçici kurul 
üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.

D

Daikin VRV Üniteleri Artık Eurovent Sertifikalı
aikin, VRV sistemler için açıkla-
dığı tüm değerleri Eurovent serti-

fikası alarak doğruladı. Ticari projelerin 
bir numaralı tercihi olan VRV sistemler 

için açıklanan performans derecelendir-
mesi ve kalitesinin doğruluğunu sertifika-
landıran Daikin, Eurovent gibi güven tesis 
eden çalışmalara büyük önem veriyor. 
VRV sistemler, ISO 9001 kalite yönetim 
sistemi, ISO 14001 çevre yönetim sistemi 
ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve güven-
liği yönetim sistemi sertifikasına sahip 
olan Daikin üretim tesislerinde, modern 
teknoloji imkânlarını kullanan kalifiye 
personel tarafından üretiliyor ve kontrol 
ediliyor.

D

Daikin Türkiye Hoval Ürünlerini Tanıttı 
aikin, Türkiye’de 10 yıldır distri-
bütörlüğünü yaptığı Hoval ürün-

lerini 4 Mart 2015 tarihinde Daikin 
Akademi’de düzenlenen toplantıda 
sektöre tanıttı. Daikin Türkiye Genel 
Müdür Yardımcısı Zeki Özen, Hoval 
Bölge Müdürü Marcel Lippuner ve 
Daikin Isıtma Bölüm Müdürü Ercan 
Uzundurugan’ın konuşmalarıyla baş-
layan toplantı, uygulamalı ürün salo-
nunda ürünlerin tanıtımı ile devam 
etti. Toplantıda Hoval kazanlarıyla, 
toplam büyüklüğü yaklaşık 1.75 mil-
yar euro olan Türkiye ısıtma pazarına 
giren Daikin Türkiye’nin, merkezi ısıtma 
pazarında Hoval’in farklı teknolojileri 
ve sistem çözümleri ile önemli bir boş-
luğu doldurmayı amaçladığı belirtildi. 
Daikin’in, Türkiye’de Hoval’in duvar 
tipi yoğuşmalı kazanları, entegre brü-
lörlü yer tipi yoğuşmalı kazanları, çelik 
kazanları, endüstriyel büyük kapasiteli 
sıcak su ve kızgın su kazanları, buhar 
kazanları, boylerleri, hava apareyleri, 

güneş enerjisi sistemleri ve ısı pompa-
larının satışını yaptığı açıklanan toplan-
tıda, Daikin Türkiye’nin, Türkiye dışında, 
Kuzey Irak, Azerbaycan, Türkmenistan 
gibi farklı ülkelerde de Hoval ürünleri-
nin satışını yaptığı ifade edildi. Böylece 
Daikin’in, Hoval ile dünyanın farklı ülke-
lerinde de işbirliği yaptığı vurgulandı. 
Toplantıda Hoval kazanlarının dünyada 
özellikle; farklı kazan teknolojileri, kom-
pakt dizaynları, yüksek su hacimleri, uzun 
ömürlü olması, patentli alufer eşanjör 
yapısı, yüksek verimleri, kazan kontrol 
sistemleri, düşük nitrik oksit (NOx) ve 
ve karbonmonoksit (CO) salınımları ve 

yeşil binalarda kullanılmaya uygun özel-
likleri ile tanındığı belirtildi. Toplantıda 
ayrıca Daikin Türkiye’nin kazan satışının 
yanında, geniş uzman kadrosuyla tesi-
satla ilgili mühendislik hizmeti verdiğine 
dikkat çekildi.
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M etrans, akaryakıt depolama tesislerinin işletme ve 
bakım çalışanlarına ‘Servis ve Bakımda Yenilikçi 

Yaklaşımlar’ konulu bir seminer düzenledi. Seminer, 11 
Mart 2015 tarihinde Metrans’ın Dilovası İMES OSB için-
deki binasında gerçekleştirildi. Tüm gün süren seminerde, 
ilk olarak Metrans’ın Servis Bakım Modeli anlatıldı. Ana-
liz Sentez firmasından konuk konuşmacı olarak katılan 
Kıdemli Yönetim Danışmanı Tunç Çelik, ‘İş Süreçlerini 
Sürekli Mükemmelleştirmek’ konulu bir sunum yaptı. 
Ardından, Metrans’ın akaryakıt terminallerinde uzman-
lık alanları olan ekipmanlar anlatıldı. Sonraki bölümde, 
yenilikçi bakım süreçleri ve akaryakıt sektöründeki uygula-
maları açıklandı. Son olarak misafirler, Bakım ve Yenileme 
Merkezi’nde ‘Uygulamalı Pompa Bakımı’ çalışmasına 
katıldı. Konuya ilişkin Metrans Genel Müdürü Vedat 
Kirişçi, “Akaryakıt sektörüne uzun yıllardır hizmet veri-
yoruz. Dilovası tesisimizin devreye girmesinden ve süreç-
lerimizde gerçekleştirdiğimiz yeni yapılanmadan sonra, 
akaryakıt dağıtım firmalarının kara tanker ve uçak yakıt 
ikmal tesislerine artık daha kapsamlı imkânlarla, yenilikçi 
servis ve bakım çözümleri sunuyoruz. Seminerlerimizin 
ilgi görmesi bizi memnun ediyor. Bu nedenle, bu tarz 
etkinliklerimize önümüzdeki dönemlerde devam etmeyi 
planlıyoruz” diye konuştu.

Metrans ‘Servis ve Bakımda 
Yenilikçi Yaklaşımlar’ Konulu 
Seminer Düzenledi
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ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayi-
cileri Derneği (Türkiye İMSAD) 

tarafından 30. Yıl kitabı yayımlandı. 
Kitap, sektör temsilcileri ile birlikte ilgili 
kamu kurumları ile de paylaşıldı. 30. 
Yıl kitabı, geçmişten günümüze Türk 
inşaat malzemesi sanayisinin kilometre 
taşlarının resmi güncesi niteliğindeki 
önemli belgelerden oluşuyor. Çevre ve 
Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın eko-
nomi ve inşaat sanayisine ilişkin görüş ve 
değerlendirmelerinin yer aldığı Türkiye 
İMSAD’ın 30 Yılın Öyküsü kitabında, TİM 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, TÜSİAD Baş-
kanı Cansen Başaran-Symes ile bugün 
Türk sanayisinin duayenleri olan Türkiye 
İMSAD’ın kurucu üyeleri ve tüm zaman-
ların başkanlarının dönemlerine ilişkin 
görüş ve anekdotları yer alıyor. Türkiye 
ekonomisi ve sanayisinin gelişimine kro-

SB, Ankara’da yer alan fabrikasında 
düzenlediği toplantıyla Türkiye 

genelindeki yetkili servisleri ile buluştu. 
Toplantıda, KSB’nin satış sonrası verilen 
yaygın servis hizmeti, tüm sorunları ve 
çözüm önerileriyle masaya yatırıldı. Yet-
kili servislerin görüş ve önerileri doğrul-
tusunda KSB yetkilileri, müşterilerine sun-
duğu satış sonrası hizmet kalitesini daha 
da ileri taşımayı amaçladıklarını belirtti. 
Toplantıda konuşulan diğer konular ara-
sında, mevcut servis organizasyonunun 
daha güçlü ve yetkin hale getirilmesi için 
izlenecek yollar ile müşterilere verilen 

kitabı ile Türkiye ekonomisine, inşaat 
sektörüne ve topluma değer sunmak-
tan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. 
Sektörde yasal boşluklarının düzenlen-
mesi, standartlarda ve yapılarda kalite 
bilincinin yerleştirilmesi, ihracat için 
gerekli altyapı ve uluslararası standart-
ların oluşması ile AB yönetmeliklerinin 
uygulanması gibi birçok alanda kurum 
olarak yoğun çaba gösterdiklerini ifade 
etti. Türkiye İMSAD’ın 30. Yıl kitabı için 
değerlendirmede bulunan Çevre ve Şehir-
cilik Bakanı İdris Güllüce ise, hükümetin 
2023 vizyonunda yer aldığı üzere, temel 
yaşam alanları olan şehirleri; ülkemizin 
gelişimi, insanların refah düzeyinin artırıl-
ması ve küresel rekabete hazır olması için 
farklı alanlarda ‘marka şehirler’ haline 
getirmeyi hedeflediklerini belirtti. 

Ayrıntılı bilgi için: http://imsad.org/
yayinlar/30yilinoykusu/

lantıda pompa ve pompa ekipmanlarında 
ortaya çıkabilecek arızalar ve bunların 
çözüm yolları da detaylı bir şekilde anla-
tıldı. Ayrıca toplantıya katılan servislere 
temel hidrolik, kaplin ayarı, performans 
testi ve vibrasyon ölçümü gibi başlıklar 
altında teknik eğitimler de verildi. KSB 
yetkilileri, yapılan bu toplantının ana 
amacının müşteri memnuniyetini ve 
KSB’nin hizmet kalitesini bir adım daha 
ileriye götürmeye yönelik olduğunu tüm 
yetkili servisleri ile paylaştı; eğitim ve top-
lantıların periyodik olarak devam edece-
ğini belirtti.

Türkiye İMSAD’dan “30. Yıl” Kitabı

KSB, Yetkili Servisleriyle Buluştu

nolojik bir akışla  yer veren 30. Yıl kitabı, 
sektörün ve sanayinin tarihi gelişimini 
anlatan ilk kitap olma özelliğini taşıyor. 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Fethi Hinginar, kuruluşunun 30’uncu 
yılına özel olarak hazırladıkları 30. Yıl 

hizmetin kalitesini artırılması yolları yer 
aldı.  Pompaların devreye alımı öncesi ve 
sonrası uygulanması gereken prosedürler 
hakkında detaylı bilgilerin verildiği top-

Buderus Star Club Teknik Eğitimleri Başladı

B uderus, Star Club sistemi çerçe-
vesinde ilk teknik eğitimlerini 

gerçekleştirdi. Satış ve montaj yaptıkça 
star puan kazandıran, aynı zamanda 
üyelerine sunduğu teknik eğitimlerle 
sektörün gelişimine katkıda bulunmayı 
amaçlayan Star Club sisteminin ilki 16 
Şubat’ta Adana Sheraton Otel’de gerçek-
leştirildi. İki oturum olarak başlayan eği-

timin birinci bölümünde üyelere Buderus 
kombi çalışma prensipleri ve montaj tek-
nikleri anlatıldı. İkinci oturumda ise daha 
çok kombi ürün gamı ve aksesuarlarına 
yönelik teknik yetkinliği geliştirici bilgiler 
katılımcılarla paylaşıldı. Adana’daki eği-
timin ardından 17 Şubat’ta Hatay Otto-
man Otel’de düzenlenen ikinci eğitimle, 
Hatay bölgesindeki Star Club üyeleri için 

de aynı eğitimler gerçekleştirildi. Uzman 
bir kadro tarafından verilen eğitimlere 
yaklaşık 50 Star Club üyesi katıldı. Her 
iki eğitimin sonunda düzenlenen soru 
cevap bölümleriyle, üyeler en çok kar-
şılaştıkları sorunlara uzman eğitmenler 
yardımıyla çözüm bulma şansı yakaladı. 
Eğitim, düzenlenen yemek organizas-
yonu ile son buldu.
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Haberler

Deniz Hacıkurteş, Yapısal Olmayan Elemanların Deprem Güvenliğinin 
Sağlanmasını Anlattı

İD (Deprem İzolasyon Derneği) ve 
İMO (İnşaat Mühendisleri Odası) 

İzmir Şubesi tarafından 17 Mart 2015 
tarihinde “Türkiye’deki Deprem İzo-
lasyonu Uygulamalarına Genel Bakış” 
konulu ortak bir seminer düzenlendi. 
İnşaat mühendisleri, makine mühendis-
leri, mühendislik fakültesi öğrencileri, 
öğretim görevlileri ve konu alanında 
uzmanlaşmış özel sektör meslektaşlarının 
yoğun ilgi gösterdiği seminerde Ulus Yapı 
Teknik Müdürü Makine Mühendisi Deniz 
Hacıkurteş “Yapısal Olmayan Elemanların 
Deprem Güvenliğinin Sağlanması” konu 
başlığıyla bir sunum yaptı. Ulus Yapı’nın 
10 yılı aşkın süredir uzmanlık alanı olan 
‘Tesisatlarda Sismik Koruma, Titreşim 

D Yalıtımı ve Akustik Kontrol’ faaliyetleri, 
izleyenler tarafından ilgiyle karşılandı. 
Deniz Hacıkurteş sunumunda mekanik 
ekipmanlar ve tesisatlarda sismik koru-
maya ne zaman ihtiyaç duyulduğu, 
sismik korumanın nasıl uygulandığı, 
sismik koruma yapılmazsa tesisatların 
göreceği zararları ve Türkiye’de oluşmuş 
büyük depremler ile ilgili bilgiler verdi. 
Sunumun sonunda Deniz Hacıkurteş’e 
İMO tarafından plaket verildi. Ulus Yapı 
Yönetim Kurulu Başkanı ve DİD Başkanı 
Eren Kalafat da “Konutlarda Deprem İzo-
lasyonu Uygulaması” başlığıyla sunum 
gerçekleştirdi. Eren Kalafat Türkiye’de 
yapılmış deprem izolasyonlu yapılardan 
bahsettikten sonra Türkiye’nin deprem 

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

bölgesi olması ve Türkiye’deki konut ve 
işyeri türü yapıların deprem izolasyonu 
ihtiyacına değindi. Seminer, soru-cevap 
bölümünün ardından sona erdi.
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Haberler

U

E

lpatek, kimyasal gaz filtrasyonu 
konusunda uluslararası sertifika-

lara sahip olan hammadde üreticileri 
ile işbirliği yaparak var olan ürün yel-
pazesini ve müşteri hizmet ağını daha 
da genişletti ve bu alanda da çözüm 
ortağı olarak müşterilerine hizmet ver-
meye başladı. 
Konu ile ilgili açıklama yapan Ulpatek 
firması yetkilileri “Ulpatek, uygulama 

nerji Verimliliği Derneği’nin, İstan-
bul-Vaniköy TEDAŞ Tesisleri’ndeki 

yeni dernek merkezi açıldı. Çalışmala-
rını daha geniş ve rahat bir ortamda 
yürütmek için İstanbul-Vaniköy TEDAŞ 
Tesisleri’ne taşınan Enerji Verimliliği 
Derneği’nin açılışını Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Taner Yıldız yaptı. Enerji 
Verimliliği Derneği Genel Başkanı İbra-
him Çağlar ve TSE Başkanvekili Fahret-
tin Önder’in de katıldığı açılış toplan-
tısında ‘Enerji Verimli Ürün Etiketi’nin 
de tanıtımı gerçekleştirildi. Tanıtım 
toplantısında konuşan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Bugün 
burada Enerji Verimliliği Derneği’nin, 
TSE ile yaptığı ortak çalışma sonucunda 
‘Enerji Verimli Ürün Etiketi’ projesini 
vatandaşlarımızla, sanayicimizle buluş-
turuyoruz. Artık firmalar Enerji Verimliliği 
Derneği’ne başvurarak TSE ve derneğin 
belirlediği kriterlere sahip olursa, onlara 
enerji verimli ürün etiketi verilecek. Sana-
yicilerimizin, ticarethanelerimizin enerji 
verimli ürünlerini mutlaka TSE’den onay-
latmasını beklediğimizi belirtmek isti-
yorum” dedi. Açılışta konuşma yapan 
Enerji Verimliliği Derneği Başkanı İbrahim 
Çağlar da “Bugün TSE ile Enerji Verim-
liliği Derneği’nin ortaklaşa çıkartacağı 
‘Enerji Verimli Ürün Etiketi’ çalışmamızı 
kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bir ürünün, 
enerjiyi verimli kullanıp kullanmadığının 
tespitini tek bir noktadan yapmak gere-
kiyor. İşte ‘Enerji Verimli Ürün Etiketi’ 
projesi bunu sağlıyor. Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma Denizci-

Ulpatek, Ürün Yelpazesini ve Hizmet Ağını Genişletti

‘Enerji Verimli Ürün’ Dönemi Başladı

ründe, atık su arıtma tesislerinde, mutfak 
uygulamalarında, biyogaz tesislerinde, 
bilişim sektöründe, ilaç /sağlık sektö-
ründe ve kimya fabrikalarında korozyon, 
koku, toksik etki gibi problemlere neden 
olan kimyasal gazların (Hidrojen Sülfür-
HzS, Azotoksit-NOx, Sülfür Dioksit-SO2, 
Klor-CI2 vb.) giderilmesi için projeler 
hazırlamaya ve destek vermeye tüm 
mühendis kadrosu ile hazırdır.”

böyle bir projeye imza atmaktan dolayı 
mutlu olduklarını ifade etti. Toplantı 
sonunda Enerji Verimliliği Derneği’nin 
projelerinde yer alan sponsor firmalara 
plaketleri takdim edildi. 

alanlarına göre Potasyum Permanganat 
(KMnO4), Potasyum Hidroksit (KOH), 
Demir (Fe) gibi kimyasallarla zenginleş-
tirilmiş aktif karbon pelletleri kullanıp 
özel tasarlanmış modüller, üniteler ve 
anti korozyon ekipmanları ile daha iyi 
bir gelecek için yüksek kaliteli filtrasyon 
sunuyor. Ulpatek, adım attığı bu alanda 
petrokimya ve rafinerilerde, kâğıt ve 
selüloz fabrikalarında, madencilik sektö-

lik ve Haberleşme Bakanlığı’nın destekle-
diği çalışmayla, enerji verimliliğine katkı 
sağlayan firmalara ‘Enerji Verimli Ürün’ 
etiketi verilecek. Enerji Verimliliği Der-
neği ile TSE arasında imzalanan protokol 
çerçevesinde, gerekli testler ve onaylar 
TSE tarafından yapılacak, onaylanan 
ürüne ise etiket Enerji Verimliliği Der-
neği tarafından verilecek ve ürün enerji 
verimliliği bakımından Enerji Verimliliği 
Derneği ve TSE ortak güvencesi altına 
alınacak” diye konuştu. TSE Başkanve-
kili Fahrettin Önder de açılışta yaptığı 
konuşmada, Enerji Verimliliği Derneği ile 

A CREX iklimlendirme, soğutma, 
ısıtma, bina otomasyonu fuarı, 

Hindistan’ın Bangalore kentinde yapı-
lan 15. organizasyonunun ardından 
Bombay’a geri dönüyor. 25-27 Şubat 

ACREX INDIA, 2016’da Yine Bombay’da Yapılacak
2016 tarihleri arasında Bombay Fuar 
ve Kongre Merkezi’nde yapılacak fuar, 
Nürnberg Messe ve Hindistan Isıtma 
Soğutma Klima Mühendisleri Birliği (ISH-
RAE) tarafından organize ediliyor.
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Haberler

İ stanbul’daki kamu binalarının 
olası depreme karşı güçlendiril-

mesi veya yeniden yıkılıp yapılması pro-
jesini yürüten İstanbul Valiliği İstanbul 
Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), zihin-
sel, işitme ve serebral palsili (beyin felçli) 
çocuklara yönelik üç okulu, İstanbul Sis-
mik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 
Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamına aldı. 
Bu kapsamda; Ataşehir Yunus Emre 
Engelli Çocuklar Okulu, Bağcılar San-
caktepe Eğitim Uygulama Okulu ve İş 
Eğitim Merkezi ve Beyoğlu Halıcıoğlu 
İşitme Engelliler İlköğretim Okulu olası 
afetlere karşı yıkılarak yeniden yapı-
lacak. Okulların yeniden yapım son-

İPKB’den Engelli Öğrencilere Depreme Dayanıklı Üç Okul

kaplamalarıyla özel eğitime hitap eden 
ve el becerilerini geliştirmeye yönelik 
sınıflarda ders almaları amaçlanıyor. 
Okullar, çocukların hem eğitim hem de 
fiziki gelişimlerini sağlayacak cihazlarla 
donatılacak.

rası derslik sayıları, bina kat sayıları ve 
öğrenci kapasiteleri artacak. İPKB’nin 
engelli çocuklara yönelik yapacağı okul-
ların tasarımlarında, diğer okullardan 
farklı bina ve donanım özelliklerine yer 
verilecek. Okulların tuvaletleriyle, zemin 

S chneider Electric, 3D tasarım, 
mühendislik ve eğlence yazılımları 

ve hizmetleri sunan Autodesk ile kullanım 
ömrü yönetimi oluşturmaya yönelik mev-
cut uygulamaları geliştirmek için işbirliği 
yapacağını duyurdu. Ortak çalışmalarda 
Schneider Electric’in elektrik dağıtımı, 
enerji ve bina yönetimi çözümleri uzman-
lığı; Autodesk’in BIM tabanlı tasarım ve 
yapım yazılımlarıyla desteklenecek. Schne-
ider Electric ve Autodesk arasında imzala-
nan anlaşmaya göre, iki şirket, binaların 
tasarım ve yapım aşamasından işletim ve 
kullanım ömrü sonuna kadar tecrübelerini 
birleştirecek. İşbirliği kapsamında, enerji 

Schneider Electric ve Autodesk’ten İşbirliği
katma değer sağlayarak enerji sorunla-
rını çözmeye katkıda bulunmaya devam 
edeceğiz” diye konuştu. Autodesk Bilgi 
Modelleme ve Platform Grubu Autodesk 
Kıdemli Başkan Yardımcısı Amar Hans-
pal ise şunları söyledi: “Autodesk olarak, 
enerji analizleri yapmaları için müşterile-
rimizi Bina Bilgi Modellemesi uygulama-
larıyla destekliyor, uzun yıllara dayanan 
tecrübelerimizi sürdürülebilir bina tasa-
rımları için kullanıyoruz. Binaların ömür-
leri boyunca enerji verimliliği sağlayacak 
projeleri, Schneider Electric gibi dünya 
çapında bir uzmanla üretecek olmaktan 
dolayı çok heyecanlıyız.”

yönetimi, bina otomasyon kontrolü ve 
çalışma alanı yönetimi alanlarında yeni 
çözümler ve hizmetlerin ortaya konula-
cağı belirtildi. Schneider Electric Strateji 
ve İnovasyondan Sorumlu Kıdemli Baş-
kan Yardımcısı Jean-Luc Meyer işbirliğiyle 
ilgili, “Daha çevreci ve sürdürülebilir bina-
lar inşa etmek, bina kullanım ömrünün 
sonuna kadar kapsamlı bir plan oluştur-
makla başlıyor. Autodesk ile gerçekleş-
tirdiğimiz işbirliği, Schneider Electric’in 
uzun yıllara dayanan enerji verimliliği 
tecrübesi ve bina enerji yönetimini geliş-
tirmeye yönelik bir yaklaşımı temel alı-
yor. Autodesk işbirliğiyle müşterilerimize 

5. Uluslararası Enerji ve Değer Kon-
feransı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı himayesinde 7-9 Mayıs 2015’te 
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 
Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Takas-
bank ve İGDAŞ sponsorluğunda düzenle-
necek. Kadir Has Üniversitesi CESD-Enerji 
ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırma ve 
Uygulama Merkezi ve Hacettepe Üniver-
sitesi EPUAM-Enerji Piyasaları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi ile Hollanda-Avus-
tralya işbirliğiyle kurulan CEVI-Center For 
Energy and Value Issues tarafından ortak-

laşa düzenlenen ‘5. Uluslararası Enerji ve 
Değer Konferansı’nın başkanlığını, Kadir 
Has Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühen-
disliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Volkan 
Ş. Ediger, Hacettepe Üniversitesi Maliye 

Bölüm Başkanı ve Enerji Piyasaları Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Necmiddin Bağdadioğlu ile CEVI Baş-
kan Vekili ve Hacettepe Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baha Karan 
yapacak. Konferansta; Enerji Projelerinin 
Finansmanı ve İslami Finansman, Enerji 
ve Sosyal Sorumluluk, Enerji Sistemleri, 
Doğalgaz ve Petrol Piyasası, Enerji Politi-
kaları, Enerji ve Değerleme ile Enerji Eko-
nomisi başlıklı oturumlar gerçekleşecek.
Konferans hakkında ayrıntılı bilgi için:
http://www.centerforenergyandvalue.
org/conf2015/index.html

5. Uluslararası Enerji ve Değer Konferansı Mayıs’ta Düzenlenecek

42 TERMODİNAMİK • NİSAN 2015

http://www.centerforenergyandvalue/


Aday İklimlendirme ve Soğutma E k i p m a n l a r ı  T i c .  S a n .  A . Ş .
1203 / 4 Sk. No:10 A Yenişehir - İZMİR
Tel: +90 232 469 73 59 - 60 - 73  Faks: +90 232 458 10 11

s a t i s @ a d a y i k l i m l e n d i r m e . c o m
w w w . a d a y i k l i m l e n d i r m e . c o m

SOĞUTMA DÜNYASININ EN İYİLERİ, 
ADAY İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA 
GÜVENCESİYLE HİZMETİNİZDE.

aday
iklimlendirme & soğutma

Tel: +90 232 469 73 59
tel:+90 232 458 10 11


Haberler

P eru’daki mühendislik okulu 
UTEC ve reklam ajansı FCB Mayo 

2013'te, dünyanın ilk içilebilir su sağla-
yan billboard projesini hayata geçirmişti. 
İkili, projenin uyandırdığı yankı ve elde 
edilen faydaları bir adım daha ileri taşıdı. 
Peru’da, nehirlerden akan kirli suların 
sebze yetiştiriciliğine set vurduğu Bujama 

bölgesinde başlatılan “Air Orchard” isimli 
proje kapsamında, bir billboard’a 10 
nem gidericinin yer aldığı 51 hava çıkışlı 
48 boru yerleştirildi. Güneş ışınlarını yan-
sıtan beyaz renkli PVC borular, sağlıklı 
bir ortamda yeşillik yetiştirmeye imkân 
vererek fotosentezi de artırdı. Peru’nun 
en büyük ve en önemli karayolu olan 

Panamericana Sur’da yer 
alan billboard’a yetiştiri-
len 2 bin 800'den fazla 
marul, yoldan geçenlere ve 
bölge halkına ücretsiz dağı-
tıldı. Proje, alanında bir ilk 
değil. McDonald’s 2006 
yılında, Leo Burnett ile bir-
likte hayata geçirdiği açık-

hava projesinde, “Fresh Salads” yazan 
billboard’un üzerinde üç haftadan fazla 
süre yeşillik yetiştirmişti.
Kaynak: http://www.mediacatonline.
com/marul-yetistiren-billboard/

Marul Yetiştiren Billboard
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Bosch Çevre Seminerlerinin İlki Eskişehir’de Düzenlendi

Bosch Partner Programı’nın İkinci Eğitimi 
Adana’da Düzenlendi

osch Ev Aletleri ve National 
Geographic Channel’in, üniver-

site öğrencilerine yönelik düzenlediği 
çevre seminerlerinin ilki 23-25 Mart 
2015 tarihlerinde Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi’nde düzenlendi. Özel-
likle geri dönüşüm, yeşil teknolojiler 
ve güneş enerjisi konularında uzman 
olan ve kurucusu olduğu sivil toplum 
örgütü Solar C.I.T.I.E.S ile Kahire’de 
yoksulların yaşadığı mahallelerde, evle-
rin çatılarına güneş enerjisiyle çalışan 
su ısıtıcıları yerleştirmek gibi projeler 
gerçekleştiren Thomas Culhane, Eski-
şehir Anadolu Üniversitesi’nde verdiği 
seminerde evde enerji ve su tasar-
rufu yapmanın öneminden bahsetti. 
Culhane, büyük şehirlerde özellikle 
daha az gelişmiş mahallelerinde halkı 
bu konuda eğiterek, çevre kirliliğine 
neden olabilecek her türlü evsel atı-
ğın nasıl yenilenebilir yakıt ve gübreye 
dönüştürülebileceğini anlattığı eğitim 
sisteminin üzerinde durdu. Culhane, 

“Yıllık güneşli gün sayısının yüksek 
olduğu Türkiye’de, güneş enerjisi 
panelleri, güneş enerjisiyle çalışan sıcak 
su sistemleri ve rüzgâr santrallerinin 

osch Isı Sistemleri’nin, iş ortak-
larının gelişimine destek verirken 

aynı zamanda birçok avantaj da sun-
duğu projesi Bosch Partner Programı 
kapsamında düzenlediği eğitimlerin 
ikincisi Adana’da düzenlendi. Adana 
bölgesinden 22 iş ortağının katılımıyla 

sayısının her yıl daha da arttığını öğren-
mek oldukça mutluluk verici” dedi. Bosch 
Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Neylan 
Süer ise Bosch’un 125 yılı aşkın süre-
dir dünyada ve 100 yılı aşkın süredir de 
Türkiye’de faaliyet gösteren; doğa dostu 
teknolojileriyle enerji ve su tasarrufu sağ-
layan, doğal kaynakları koruyarak gele-
cek nesilleri düşünürken aynı zamanda 
tüketicilerin hayatını kolaylaştıran bir 
marka olarak böyle bir platforma öncü-
lük etmekten büyük gurur duyduğunu 
ifade etti. Süer, “Bosch Ev Aletleri olarak, 
geliştirdiğimiz doğa dostu teknolojilerle 
enerji ve su tasarrufu, doğal kaynakların 
bilinçli kullanımı, karbon ayak izinin azal-
tılması, atık yönetimi gibi sürdürülebilirlik 
şemsiyesi altında bulunan birçok farklı 
konuya dikkat çeken bir markayız. Bu 

Sheraton Otel’de gerçekleşen eğitimde, 
kombinin çalışma prensipleri, montajda 
dikkat edilmesi gerek hususlar, kombi 
ürün gamı ve aksesuarları içerikli ‘Kombi 
Teknik Eğitimi’ verildi. Eğitim sonunda 
düzenlenen soru-cevap bölümünde katı-
lımcılar en çok karşılaştıkları sorunlara 
çözüm bulma şansı yakaladı. Eğitimler ile 
iş ortaklarının teknik gelişimlerine katkıda 
bulunmayı ve müşterilere sunulan hiz-
met kalitesini artırmayı hedefleyen Bosch 
Partner Program eğitimleri yıl boyunca 
farklı şehirlerde devam edecek. Bosch 
Partner Program hakkında her türlü bilgi 
için: www.boschpartnerprogram.com ya 
da 444 74 94 Partner Destek Hattı 

dikkati, özellikle yürüttüğümüz kurumsal 
sosyal sorumluluk projeleriyle daha da 
yoğunlaştırıyor, insanları çevre ve gelecek 
konusunda daha duyarlı olmaya yönlen-
diriyoruz. National Geographic Channel 
ile 2012 yılı itibarıyla başlayan işbirliğimiz 
çerçevesinde hayata geçirdiğimiz doğa 
dostu hareket projesi kapsamında, genç-
lerle bu kadar yakın ve özellikle üniversite 
gençliğine özel bir çalışma yürütmenin 
mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

B osch Termoteknik tarafından geliş-
tirilen yeni seri Bosch UNI3000F 

düşük sıcaklık kazanları, yeni endüstriyel 
kazan dizaynı ve optimize edilmiş kazan 
yapısıyla Ortadoğu ve Kafkasya ülkele-
rinde satışa sunuldu. Yeni seri kazan, 
120 kW ile 1850 kW kapasite aralığında 
tek model olarak tasarlandı. UNI3000F 
düşük sıcaklık kazanlarının kurulumu ve 
devreye alınışı, fabrika montajlı izolas-
yon tekniği sayesinde çok daha kolay 
ve hızlı hale geldi. İki yöne açılabilir ön 
kapak dizaynı sayesinde brülör kazan 
üzerindeyken, yanma odası ve duman 
borularının bakımı kolaylıkla yapılabiliyor. 
Kazan gövdesine entegre alt taşıma pro-
filleri, sevkiyat ve yerleşimi büyük ölçüde 
kolaylaştırıyor. Yeni seri Bosch UNI3000F 
kazanlarına, emniyet tekniğinin gerek-
tirdiği güvenlik ekipmanları doğrudan 
kolaylıkla monte edilebiliyor. Bu sayede 
toplam ilk yatırım bedeli de çok uygun 
bir hale geliyor.

Bosch’un Yeni Seri  
UNI3000F Düşük Sıcaklık 
Kazanı Şimdi Ortadoğu  
ve Kafkasya’da
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F AF Vana, geleneksel hale getirdiği 
aile buluşmasını bu sene İspanya, 

Barcelona’da gerçekleştirdi. Bir önceki yılın 
değerlendirmelerinin yapıldığı bu yılki buluş-
mada, marka yetkilileri, sektörel analizleri ve 
gelecek hedeflerini markanın paydaşlarına 
aktardı. Bayiler, ticari toplantılar dışında; 
İspanya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini keş-
federken, kültürel zenginliklerini de görme 
fırsatı yakaladı. Daha önce Ankara Kazan’da 

gerçekleştirilen hatıra ormanı çalışmasındaki 
gibi bu yıl da İspanya Barselona buluşma-
sında, FAF Vana, tüm aile üyeleri adına 
20 tane fidan dikti ve fidan sertifikalarını 
İspanya’da kendilerine takdim etti. “Bir-
likte Geleceğe Kök Salıyoruz” konseptiyle 
düzenlenen buluşmada, firma yöneticileri; 
daha güzel ve yeşil bir gelecekte, daha da 
büyük bir aile olarak birlikte olacaklarının 
sinyallerini verdi.

FAF Vana Geleneksel Aile Buluşması İspanya’da Gerçekleşti

S FA Sanihydro, Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde organize ettiği eğitim 

seminerlerini sürdürüyor. SFA Sanihydro, 
4 Mart 2015 tarihinde Bursa Baia Hotel’de 
ve 18 Mart 2015 tarihinde Beyoğlu Grand 
Haliç Hotel’de tesisat ustalarıyla ve böl-
gedeki yetkili bayileriyle bir araya geldi. 
Bursa’daki seminere Bursa Isıtıcılar ve 

uzak veya kot farkı olan yerlerde dikey ola-
rak 11 metreye, yatay olarak 110 metreye 
kadar 32 mm’lik bir boru çapı ile atıkları 
pompalayabildiği, müşterilere hijyenik, 
ekonomik, pratik ve estetik bir çözüm 
sağladığı vurgulandı. Ürünleri iyi anlama-
nın doğru pompa seçiminde büyük önem 
taşıdığı vurgulanarak, WC öğütücüleri ve 
pompaları hakkında çalışma prensibinden 
montajına kadar detaylı teknik bilgi akta-
rıldı. Soru-cevap bölümünün ardından 
SFA Sanihydro düzenlediği öğle yeme-
ğinde ustalarla tanışma fırsatı buldu, müş-
teri memnuniyetini en iyi şekilde sağlamak 
ve üst seviyede tutmak için eğitim etkin-
liklerine önem verildiği ve çalışmaların 
devam edeceği belirtildi.

SFA Sanihydro İstanbul ve Bursa’daki Sıhhi Tesisat Ustaları ile Buluştu
Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Bedri 
Gülşen ve yardımcısı Mehmet Ali Samuk, 
İstanbul’daki seminere ise İstanbul Tesisat 
Odası Başkanı Yaşar Biter katılım gösterdi. 
50 kişilik katılımlarla gerçekleşen seminer-
lerde, SFA Sanihydro S.S.H. Sorumlusu 
Erman Tümçelik ve Türkiye Sorumlusu Ali 
Koç öncelikle SFA Sanihydro’nun 55 yıllık 
tecrübesini ve WC öğütücü pompaların 
sağladığı çözümleri anlattı. Toplantıda 
WC öğütücü ve pompaların doğal akışlı 
tahliyenin imkânsız olduğu durumlarda, 
evlerde ve iş yerlerinde herhangi bir yere, 
ekstra tuvalet veya yeni bir banyoyu 
kolayca monte etmeyi sağladığı anlatıldı. 
WC öğütücü ve pompaların çatı, bodrum 
katından ya da kanalizasyon borusundan 

13. Harfko Isıtma, Klima, Soğutma, 
Akışkanlar Fuarı, 10-13 Mart 2015 

tarihleri arasında, Güney Kore’nin Koyang 
kentinde düzenlendi. Kore Soğutma, Klima 
Endüstrisi Birliği KRAIA tarafından düzen-
lenen fuarda 231’i 23 ülkeden gelen, top-
lam 454 katılımcı firma yerini aldı. Yaklaşık 

HARFKO 2015, 23.000 Ziyaretçi Ağırladı
“roadshow”, fuarın ilgi gören diğer etkin-
likleriydi. Harfko, plastik-kauçuk ve kalıp 
döküm ekipmanları endüstri fuarları ile eş 
zamanlı olarak Kintex Fuar Merkezi’nde 
yapıldı. Üç endüstri, fuar merkezinin 
76.000 metrekaresi üzerinde ürün ve hiz-
metlerini sergiledi.

23.000 kişinin ziyaret ettiği fuarda Ulusla-
rarası Soğutma Enstitüsü (IIR)-Kore orga-
nizasyonu, 8.Kore Soğutma Kongresi’ni 
gerçekleştirdi. Yine IIR’nin organizasyonu 
ile BSRIA tarafından “Hvac&R Dünya Pazarı 
Trendleri” konulu bir sunum yapıldı. UNEP 
Ozon2Klima yuvarlak masa toplantısı ve 

S iemens Türkiye, gençleri inovatif 
düşünme konusunda özendirmek 

ve teşvik etmek amacıyla ‘Siemens İno-
vasyon Yarışması’nı hayata geçiriyor. Sie-
mens Türkiye tarafından ilk kez düzenle-
necek Siemens İnovasyon Yarışması’nın 
başvuruları, 11 Mart-30 Mayıs 2015 

tarihleri arasında yapılabilecek. Alan 
gözetmeksizin Türkiye’de eğitim gören 
tüm üniversite son sınıf öğrencileri, yeni 
mezun olanlar ve 35 yaşını doldurmamış 
yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 
açık olan yarışmanın sonuçları, Haziran 
2015’te açıklanacak. Başvuruların “www.

siemens.com.tr/innovationcontest” web 
sitesinden yapılacağı yarışmada aday-
lara “Akıllı Şehirlerde Bütünleşik Ulaşım”, 
“Geleceğin Terapi Odaları” ve “Akıllı 
Şebekelerde Güvenlik” başlıkları altında 
üç ayrı kategoride proje geliştirme seçe-
neği sunuluyor. 

Siemens İnovasyon Yarışması Başlıyor
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F ränkische Türkiye, 4 Mart 2015 
tarihinde İstanbul Sürmeli Oteli’nde 

tesisatçı ve uygulamacılara yönelik ilk eği-
timini düzenledi. 
Eğitmenlerin Yoni Altaras ve Ayşin Eke’nin 
olduğu etkinliğe katılım yoğundu. Eğiti-
min açılış konuşmasını yapan Fränkische 
Türkiye Genel Müdürü Bülent Cömert, 
Fränkische’nin üçüncü nesil bir aile şir-
keti olduğunu belirterek “Rehau’dan bir 
grup olarak yeni bir çocuk büyütüyoruz. 
Fränkische, 1 Temmuz 2014 tarihinden 
itibaren Türkiye pazarında faaliyet gös-
termeye başladı. Türkiye sermayemiz 7.8 
milyon TL. Uzun yıllar boyunca planlar 
yaparak ve yeni stratejiler geliştirerek 
Türkiye’ye geldik. Fränkische çok katmanlı 
kompozit boru sistemlerinde ve sert plastik 
borularda uzman bir firma. Dünya çapında 

ve dezavantajlarını anlattı. Altaras “Metal 
ve plastik malzemelerin artıları bir araya 
getirildiğinde ortaya çok katmanlı kom-
pozit borular çıkar. Fränkische, ısıtma ve 
temiz su tesisatında Alpex boru kullanıyor, 
böylece metal ve plastiğin avantajlarını bir 
araya topluyor” dedi. Çok katmanlı kom-
pozit boruların yapısı hakkında da bilgi 
veren Altaras şöyle konuştu: “Fränkische, 
çok katmanlı kompozit borularda alın kay-
naklı alüminyum kullanıyor. Malzemenin 
iç yüzey pürüzlülüğü oldukça düşük. Bu 
da bir avantaj sağlıyor. Cidarda tortu ve 
bakteri oluşumunu engelliyor. Bu, hem 
kullanım suyu hem de ısıtma tesisatında 
kullanılabiliyor.” Altaras ayrıca, ısıtma ve 
tesisat sistemleri için polietilen borular 
ve avantajları hakkında da katılımcılara 
detaylı teknik bilgi verdi. Öğle yemeğinin 
ardından etkinliğin ikinci bölümünde ise 
katılımcılara uygulamalı eğitim verildi. 

Fränkische Türkiye, Tesisatçı ve Uygulamacılara Yönelik İlk Eğitimini 
Düzenledi

2600 kişiyi istihdam ediyor. Türkiye’de tesi-
satçılara kullanım suyu, ısıtma tesisatı ile 
kontrollü ev havalandırması için yenilikçi 
ürün ve sistem çözümleri sunuyoruz. Döşe-
meden ısıtma ve serinletme sistemleri, özel 
uygulamalar için ise esnek katı plastik ve 
çok katmanlı kompozit borular sunuyoruz. 
Büyüme odaklı ve giderek uluslararası var-
lığını artıran bir şirket olarak bölgedeki var-
lığımızı hızlı ve etkili bir şekilde geliştirmeyi 
hedefliyoruz” dedi. Cömert’in ardından 
Fränkische Boru Sistemleri ve bina tesisatı 
hakkında katılımcıları bilgilendiren Yoni 
Altaras, metal ve plastik boruların avantaj 

A FS’nin 2014 yılında Tekirdağ Hayra-
bolu İlçesi Cambazdere mevkiinde 

gerçekleştirdiği ‘Bağpınarı Ağaçlandırma 
ve Rehabilitasyon Uygulama Projesi’, Tekir-
dağ Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 
ödüle layık görüldü. 21-27 Mart ‘Dünya 
Ormancılık Haftası’ kapsamında 26 Mart’ta 
Hacıköy Taşocakları mevkiinde ‘Ağaç Bay-
ramı ve Fidan Dikimi Töreni’ düzenlendi. 
Törende ödülü AFS İstanbul Fleksibıl A.Ş. 
adına, İstanbul Anadolu Bölgesi Satış 
Müdürü Orkun Çalış aldı. Çalış’a ödülü 
Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu takdim etti. 
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile başlayan tören; 
Tekirdağ Valisi Enver Salihoğlu, Tekirdağ 
Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekir-

dağ Orman ve Su İşleri Müdürü Mehmet 
Uzun’un açılış konuşmaları ile devam etti. 
Konuşmaların ardından Tekirdağ Orman 
İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
şiir ve resim yarışmasında dereceye giren 
öğrencilere hediyeleri, projeleri ile başarılı 
olan firmalara ise ödülleri verildi. Etkinlik, 
fidan dikiminin ardından sona erdi.

AFS’ye Sosyal Sorumluluk Ödülü

Dünyanın dört bir yanında üretim yapıyor,
iyi yaptığımız her şeyi mükemmellik için birleştiriyoruz.  
İhtiyacınızı karşılayacak esnek çözümleri,  
yüksek kaliteli ürünlerle sunuyoruz.  

Çünkü biz iyiyi değil, mükemmeli hedefliyoruz!

Global tecrübelerimizi,  
mükemmellik için birleştirdik!

Merkez Ofis: Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat: 3 
Esentepe - Şişli - İstanbul Tel: +90 212 356 40 60
Fabrika/İstanbul Tel: +90 212 623 22 10
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Haberler

Fujitsu Öğrencilerle 
Buluştu

B ahçeşehir Üniversitesi tarafın-
dan 10-11 Mart 2015 tarihle-

rinde düzenlenen Yönetim Stratejileri 
Zirvesi’nde Abkay Grup Fujitsu Klima 
Sistemleri Genel Müdürü Kerem Oku-
dan, endüstri mühendisliği, makine 
mühendisliği, işletme ve pazarlama 
bölümü öğrencilerinden oluşan 120 kişi-
lik topluluğa seslendi. Türkiye ve dünya 
iklimlendirme pazarı, Fujitsu’nun ar-ge 
yatırımları, stratejik büyüme hedefleri, 
Türkiye’nin gelecek hedefleri için öğren-
cilerin mezun olduktan sonra korkma-
dan girişimci olmaları yönündeki konuş-
masının sonunda öğrencilerden gelen 
soruların ağırlıklı olarak ihracat ve sanayi 
yatırımları hakkında olması ile ilgili Oku-
dan şu açıklamalarda bulundu: “Gençlik 
sürekli hedefler gösterilmesinden bıkmış, 
artık ‘Nasıl?’ sorusunun cevabını arıyor. 
Bu bağlamda Türkiye ekonomisinin 
büyümesine katkıda bulunacak buradaki 
ve diğer okullardaki üniversitelilerin bir 
şeyler yapılması ile ilgili fikir üretmeleri 
ve çözümü de ihracat ve sanayi yatırımla-
rında görmeleri son derece umut verici.”

A

Abkay Grup, 2015 Yılı Aile Toplantısını 
Düzenledi

bkay Grup’un dağıtım kanalında 
yer alan 200 firmanın 280 kişi 

ile katıldığı ‘Aile Toplantısı’, 3-4-5 
Nisan 2015 tarihlerinde, Antalya 
Belek Green Max Otel’de Abkay Grup 
düzenlendi. Toplantının açılışında 
Abkay Grup Genel Müdürü Kerem 
Okudan, şirketin 2015 planlarını ve 
ürün yelpazesine eklenen yeni ürün-
lerinin tanıtımını yaptı. Toplantıda, fir-
manın hem Fujitsu hem de Fujitherma 
olarak pazara sürdüğü her iki VRF 
markasında da ‘FULL DC INVERTER’ 
vurgusu yapıldı. Ayrıca şirketin 2015 
itibarıyla hem split hem de monoblok 
ısı pompaları üzerine yoğunlaşacağı-
nın sinyalleri verildi. Toplantının ikinci 
bölümünde dağıtım kanalı firmala-
rından oluşturulan çalışma grupları 
ile ‘workshop’ yapıldı. Son bölümde 
ise Türkiye’nin önde gelen iletişim 
uzmanlarından, Dr. Şaban Kızıldağ 
tarafından tüm katılımcılara ‘İletişim, 
Müşteri İlişkileri, Ticaret ve İş İdaresi’ 
konularında bir seminer gerçekleşti-
rildi. Toplantının devamında düzen-
lenen Ödül Töreni Gecesinde, 2014 
yılında yüksek performans gösteren 
bayilere Abkay Grup yönetimi tara-
fından başarı ödülleri takdim edildi. 
En başarılı 3 bayiye ise 2014 Türkiye 
Şampiyonları payesi verilirken bayile-
rin gerçekleştirdiği farklı ve başarılı 
pazarlama faaliyetlerinden de örnekler 
tüm katılımcılarla paylaşıldı. 

İ zocam Yalıtım Eğitim Merkezi 
(İYEM)’in, Nisan ayı eğitim takvimi 

açıklandı. Tesis ve işletmelerde yangın 
güvenliği, çatı ve cephelerde yalıtım tek-
nikleri, yalıtımlı alçı levha duvar ve asma 
tavan sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği, 
tehlike belirleme ve risk analizi gibi konu-

İYEM’in Nisan Ayı Eğitimleri Başladı

lardan oluşan eğitimlerde aynı zamanda 
TS-825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları 
semineri de veriliyor. 1 Nisan’da başla-
yan eğitimler, 30 Nisan’da sona erecek. 
2015 yılı Nisan ayı eğitim programı 
detayları ve katılım kaydı için: www.
iyem.com.tr
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P VG İklimlendirme, 2014 yılından bu 
yana Türkiye distribütörlüğünü yap-

tığı Haier markalı klima sistemlerinin fab-
rika yetkilileri ile bayilerini bir araya getirdi. 
27-29 Mart 2015’te Bodrum Voyage 
Otel’de gerçekleştirilen buluşmada, 2015 
yılının yaz sezonunun planlaması ve yeni 
nesil ürünlerin tanıtımı yapıldı. Türkiye’nin 
tüm bölgelerinden 130 kişilik satış ve ser-
vis noktasının katılımı ile PVG İklimlen-
dirme Türkiye Genel Müdürü Burak Baltacı 
önderliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 
PVG Türkiye ekibi de hazır bulundu. Burak 
Baltacı konuşmasında, markayı hangi nok-
talara taşıyacaklarını, satış-servis nokta-
sında iş ortaklarına hangi değerleri kata-
caklarını belirtti. Baltacı aynı zamanda 
markanın üstün noktalarını detaylandırıp  
bayilere ve servislere satış-pazarlama ve 
teknik konularda destek olabilecek fikir-

yılında geliştirdiği, 2015 yılında Avrupa 
ve Türkiye pazarlarında satışa sunulacak 
yeni nesil değişken debili ‘MRV IV-C’ klima 
sistemleri tanıtıldı. Buna ek olarak, Haier 
ürün gamında bulunan ‘Super Match’ serisi 
bireysel ve hafif ticari tip klima sistemlerini 
ve ‘MRV IV-C’ ürün ailesini aynı anda, aynı 
sistem içinde entegre olarak kontrol edebi-
lecek kumanda ve akıllı kontrol sistemleriyle 
alakalı detaylı bir sunum gerçekleştirildi 

Haier markası Türkiye pazarından 
çok umutlu

Haier Klima Sistemleri Başkan Yardım-
cısı Zhan Jie yaptığı konuşmada, Türkiye 
pazarının öneminden ve doğru partner 
seçiminden bahsedip kurulan işbirliğinin 
uzun ömürlü olmasını ve Türkiye’ye Haier 
markasının en iyi şekilde tanıtılmasını istedi-
ğini belirtti. Haier ve PVG’nin aynı hedefleri 
paylaştığı için başarılı bir işbirliği oluştura-
cağına ve sektörde Haier markasını en iyi 
şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.  
Toplantı sonunda düzenlenen gala yeme-
ğinde tüm katılımcılar ve firma yetkilileri, 
verimli bir organizasyon süreci geçirdiklerini 
ve Haier markasının çatısı altında işbirlikle-
rinin güçlenerek devam edeceğini söyledi.

PVG Bayileri ile Bodrum’da Buluştu

ler sundu. Haier’in Türkiye’deki Marka & 
Ticari Stratejiler Danışmanı Osman Cene-
viz ise konuşmasında PVG İklimlendirme 
ve Haier ortaklığının, Türkiye pazarında 
yeni bir soluk, hem uygulamacılar hem 
de son tüketiciler için yeni bir alternatif 
yaratacağına değindi. Her iki firmanın farklı 
ülkelerdeki farklı pazarlarda bugüne kadar 
edindikleri tecrübelerin birleşmesiyle, bir-
birlerini daha da güçlendireceğine inan-
dığını belirtti. 
Toplantının ilk günkü kısmında Haier ve 
PVG firmalarının profilleri, her iki firmanın 
Türkiye pazarı için ortak olarak belirledikleri 
uzun vadeli planları ve hedefleri tüm detay-
larıyla katılımcılara aktarıldı. Ayrıca 2015 
yılında Türkiye pazarı için ithal edilecek 
bireysel ve hafif ticari tip klima sistemleriyle 
alakalı teknik sunumlar yapıldı. Toplantının 
ikinci günkü kısmında ise, Haier’in 2014 

S tandart Pompa ‘Yaşamı Koru / Save 
Life’ kapsamındaki eğitim serisine Ege 

Kimya’da devam etti. 
Pompaların yoğun bir biçimde kullanıldığı 
kimya sektörünün öncü firmalarından Ege 
Kimya ve Egesil A.Ş.’nin proje, işletme ve 
bakım birimlerinden çeşitli yönetici, mühen-

Standart Pompa, Ege Kimya’da Eğitim Düzenledi

dis ve teknik ekip elemanları, eğitim için bir 
araya geldi. Pompa seçimi, tesisat tasarımı 
ve enerji verimliliği konularının detaylı olarak 
anlatıldığı eğitimde, özellikle aşırı korozif ve 
aşındırıcı sıvıların transfer edildiği kimyasal 
uygulamalar konusunda karşılıklı bilgi pay-
laşımı yapıldı.
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A

T

yvaz, sektör üyeleri arasında yan-
gın bilinci oluşturulmasına katkıda 

bulunmak ve genişleyen ürün gamında 
yer alan ürünlerin avantajlarını anlatabil-
mek için 25 Mart'ta, Diyarbakır Makine 
Mühendisleri Odası’nda bir seminer 
düzenledi. Ayvaz A.Ş. Yangın Ürünleri 
Sorumlusu Ahmet Kahraman ve Gazian-
tep Bölge Müdürü Eyüp Zengin’in ger-
çekleştirdiği, kamu kurum ve kuruluşları 
ile mekanik taahhüt firmaları yoğun ilgi 
gösterdiği eğitimde; yangın yesisatının 
önemi, yangın yönetmeliği, yağmurlama 
sistemleri ve uygulama esasları başlıkları 
öne çıktı. Yangın konusunda farklı yapılar 
için farklı çözümler üretmek gerektiğini 
belirten Ahmet Kahraman; yapıların kul-
lanım amacını ve içindeki eşyaların öne-
minin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile 
getirdi. Kahraman, “Yangın konusunda 
çalışacağınız yapı bir okul, ibadethane, 
konut, hastane, ofis blokları, residance, 
otopark, AVM, otel, fabrika, depo veya 
hangar olabilir. Burada önemli olan, yangın 
tesisatı uygulanacak bu yapının kullanım 

alesun Solar, Türkiye'deki ortak giri-
şim organizasyonu Talesun Ana-

dolu Solar Enerji üzerinden Güneydoğu 
Anadolu’da 293 kWp kapasiteli anah-
tar teslim bir fotovoltaik tesisin inşaatını 
tamamladı. 
Türk girişimci Acar Group'a ait Şehr-i Nuh 
Oteli, yakın gelecekte kendi ürettiği elekt-
riği kullanacak. 293 kWp kapasiteli proje, 
planlama aşamasından inşa aşamasına ve 
genel elektrik şebekesine bağlanıncaya 
kadar tümüyle Talesun Anadolu Solar 
Enerji tarafından gerçekleştirildi. Şırnak’taki 
tesisin inşasında Talesun, TP 660P tip 250 
W kapasiteli 1.172 adet polikristal modül 
kullandı. Panel özellikle çok dayanıklı olup, 
işçiliği veya TÜV tarafından belgelenen kali-
tesiyle öne çıkıyor. Açık alan tesisi Şehr-i 
Nuh Oteli’nin arazisi üzerinde şebeke bağ-
landı ve otelin kendi elektrik tüketimini 
karşılama amacına hizmet ediyor. Beş yıl-
dızlı Şehr-i Nuh Oteli, Türkiye-Suriye-Irak 
üçgeni içinde yer alıyor. Talesun Solar Ger-

bilgi sahibi olması da bu süreç boyunca 
büyük önem taşır. FM, VdS veya UL gibi 
onay belgelerine sahip olan yangın ürün-
leri, defalarca test edildikten sonra kalitesi 
tescillenen ve kullanıma sunulan ürünlerdir. 
Onaylı malzeme kullanılması durumunda, 
muhtemel hata ve sorunların minimuma 
indirildiğinin bilinmesi gerekir” dedi. Ayvaz 
Yangın Grubu ürünlerinden sprinkler, ıslak 
alarm ve basınç düşürücü vanalar, kardan 
mafsallı kompansatörler, sprinkler bağlantı 
hortumları ve U-flex - V-flex bağlantı ürün-
leri hakkında teknik bilgilerin paylaşıldığı 
sunum, soru-cevap bölümünün ardından 
son buldu.

uzanıyor.” Acar Group’un CEO’su Yahya 
Acar ise "Bu proje güvenilir bir biçimde 
çalışan ve yüksek verim sağlayan bir sistemi 
gerektirmiştir. Talesun ile tam otomatik 
modül üretimi sayesinde kalite ve doğru 
fiyat-performans ilişkisini en uygun biçimde 
bir araya getiren uluslararası düzeyde güçlü 
ve deneyim sahibi bir EPC iş ortağını yanı-
mıza aldık" dedi.

Ayvaz, Diyarbakır’da Yangın Semineri Düzenledi

Şehr-i Nur Oteli, Kendi Ürettiği Elektriği Kullanacak

amacını ve yapı içerisinde yer alan eşyaların 
önemini bilmektir. Sonraki aşamada ise, 
işveren ile birlikte yapının mimari projesi 
üzerinde veya direkt olarak sahada çalış-
malar yapılarak; sulu, köpüklü veya gazlı 
söndürme çeşitlerinin hangisinin doğru 
olduğuna karar verilebilir” dedi. Uzmanlığa 
dikkat çeken Kahraman, “İşveren ile belirle-
nen söndürme tiplerinin, yangın söndürme 
sistemleri konusunda bilgili ve tecrübeli 
kişilerce tasarımı, projelendirmesi ve hidro-
lik hesaplarının yapılması gereklidir. Ancak 
bu şekilde doğru bir uygulamanın yapıla-
cağından bahsedebiliriz. İşverenin kalite 
onay ve sertifika kuruluşları konusunda 

many GmbH'nin Müdürü Gregor Albrecht, 
konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "İş 
ortaklarımızla birlikte Türkiye’de tüm foto-
voltaik değer yaratma zincirini oluşturma 
konumundayız. Bu değer yaratma zinciri, 
projelendirme ve uygulama aşamasından 
finansman hizmetlerine ve müşterilerimi-
zin ihtiyaçlarına tam olarak uyan fotovol-
taik sistemlerin ve parkların teslime kadar 
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Özel Haber

II.Uluslararası İstanbul Karbon Zir-
vesi The Grand Cevahir Otel’de 
2-3 Nisan 2015 tarihleri ara-

sında düzenlendi. Yerli ve yabancı çok 
sayıda bilim insanını bir araya getiren 
zirve; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı gibi bakanlıkların 
yanı sıra çok sayıda kamu kurum ve kuru-
luşunun desteğiyle Sürdürülebilir Üretim 
ve Tüketim Derneği (SÜT-D) ve Enerji 
Verimliliği Derneği (ENVER) tarafından 
düzenlendi. 
II. İstanbul Karbon Zirvesi’nin açılış konuş-
masını Zirve Başkanı Prof. Dr. Etem Kara-

tıya çözümün neler olabileceği konusunu 
tartışmak için bir araya geldik.”

Herkes elini taşın altına koymalı
Sera gazı emisyonu azaltmada sadece 
gelişmiş ülkelerin değil, gelişmekte olan 
ülkelerin de ciddi sorumluluk sahibi oldu-
ğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karakaya, 
“Herkes elini taşın altına koymalı. Dünya 
tarihinde, iklim değişikliğini önleme bağ-
lamında uluslararası müzakerelerin bu yıl 
çok önemli bir dönüm noktasına geldiğini 
söyleyebiliriz. Paris İklim Zirvesi’nde bir 
anlaşmaya varılacağı konusunda umutla-
rın arttığı bir dönemdeyiz. Burada, Paris 

II. İstanbul Karbon Zirvesi 
Düzenlendi

kaya gerçekleştirdi. Zirvenin ana teması-
nın, son yıllarda büyük önem arz eden 
iklim değişikliğine neden olan sera gazı 
emisyonları ve bunların azaltılması oldu-
ğunu vurgulayan Prof. Dr. Karakaya, 
şunları söyledi: Emisyon ticareti, karbon 
piyasaları, karbon yönetimi, temiz enerji 
teknolojileri ve uluslararası müzakereleri 
tartışacak bir platform oluşturmak zir-
vemizin başlıca amaçlarındandır. Bilim 
insanları, yerküredeki ısınmanın ulusla-
rarası camia tarafından 2 derece ile sınır-
landırılamadığı takdirde dünya üzerinde 
çok ciddi felaketlere sebep olabileceği 
uyarısında bulunuyorlar. Bizler, bu sıkın-
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Zirvesi’nin de detaylı bir değerlendirme-
sini yapacağız. Ülkeler bağlamında hangi 
ülkelerin ne kadar azaltım yapabileceği, 
bir uzlaşma noktasına gelindiğinde geliş-
miş ülkelerin ve gelişmekte olan ülkelerin 
neler yapabileceği konusunu tartışaca-
ğız. Daha sonra, çözüm anlamında temiz 
enerjiye geçiş noktasında alanında uzman 
uluslararası düzeyde akademisyenler, iş 
dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuru-
luşlarından konuşmacılarla neler yapılabi-
leceği konusunu tartışacağız” dedi. 

İstanbul bir kesişme noktası
Uluslararası Emisyon Ticareti Derneği 
(IETA) Başkanı Dirk Forrister da zirve-
nin çok farklı kesimleri bir araya getiren 
önemli bir organizasyon olduğunun altını 
çizerek IETA olarak dünya genelinde 130 
kurumu bünyelerinde barındırdıklarını 
söyledi. Kaynakları doğru kullanma ve 
etkin çözümler konusunda tecrübeli bir 
dernek olduklarına işaret eden Forrister, 
“Sadece bunlar yeterli değil. Doğru kural 
ve doğru politikalara da ihtiyacımız var. 
Emisyon oranlarını iyi ayarlamalı, emis-
yon bütçemizi çok iyi kullanmalıyız. Paris 
Zirvesi öncesi çok iyi bir hava var. Ben, 
İstanbul’u Paris İklim Zirvesi öncesinde 
karbon emisyonu konusunda daha iyiye 
gitmek isteyen, herkesin yollarının kesiş-
tiği bir nokta olarak görüyorum. Umarım 
İstanbul, Paris’e ve diğer zirvelere köprü 
olur. Şu an temel yaklaşım; daha az enerji 

üretimi ve daha çok üretim. Bunun için 
de hem BM düzeyinde hem uluslararası 
ölçekte hem de ulusal düzeyde bilinç ve 
teşvik gerekli” şeklinde konuştu.

Yeni anlaşmanın en önemli 
unsuru finansman
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yöne-
timi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin 
Dökmeci ise Türkiye’nin iklim değişikliği 
müzakerelerinde temel istikametinin geliş-
miş ülkelerin liderlik rolü üstlenmesi ve 
iklim değişikliğine sebep olmayan, sonuç-
larından etkilenen ülkelere finansman 
sağlanması olduğunu belirtti. Dökmeci, 
“Bu anlamda, yeni anlaşmanın en önemli 
unsurlarından biri finansmandır. Gelişmiş 

ülkelerin azaltım ve uyum alanlarında, 
gelişmekte olan ülkelere finansman sağla-
maları büyük önem arz etmektedir” dedi.

İklim değişikliği eylem planımız 
hazır
İklim değişikliği ile mücadele kapsamında 
Türkiye’nin iklim değişikliği strateji bel-
gesini ve iklim değişikliği eylem planını 
hazırladığına ve ilgili faaliyetlerin yürü-
tüldüğüne işaret eden Dökmeci, şöyle 
devam etti: “Bu çerçevede, iklim deği-
şikliği ile mücadelede önemli bir iktisadi 
araç olan karbon piyasaları ile ilgili ülke-
mizdeki çalışmalarda ivme yakalanmıştır. 
Gönüllü karbon piyasasında, hidroelek- 
trik, rüzgâr ve jeotermal gibi yenilenebilir 
enerji alanında 300’ün üzerinde proje 
geliştirilmiş, Bakanlığımızca bu projelerin 
kayıt altına alınmasına ilişkin karbon sicili 
oluşturulmuştur. Projelerden sağlanan 
karbondioksit azaltımı yılda 20 milyon 
ton civarındadır. Gönüllü Karbon Piya-
sasını halihazırda etkili biçimde kullanan 
Türkiye için bu deneyim ileri dönemde 
karbon piyasalarına katılım açısından da 
bir fırsat sunmaktadır.”

Temel amacımız farkındalık 
yaratmak
Enerji Verimliği Derneği (ENVER) Genel 
Sekreteri Yeşim Beyla ise enerjinin etkin 
ve verimli kullanılabilmesi için farkın-
dalık yaratmanın temel hedefleri oldu-
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ğunu belirterek “Ayrıca bilimsel ve teknik 
araştırmalar yapıyor, araştırmalarımızın 
sonuçlarını ilgili bakanlıklar ve vatandaşla-
rımızla paylaşıyoruz. Büyüyen ekonomiye 
sahip bir ülke olarak iklim değişikliği ile 
mücadelede alacağımız dersler olduğu-
nun farkındayız. Ülke olarak kendimize 
uygun ve sürdürülebilir politikalar üret-
meli ve bunun uygulanmasını sağlama-
lıyız” şeklinde konuştu. ENVER olarak 
‘enerji takımı’ kurduklarını da ifade eden 
Beyla, bu sayede ev içi tüketimden sana-
yiye, ulaşımdan çocuklara varana kadar 
7’den 70’e her kesime ulaştıklarını anlattı.
Konuşmaların ardından ‘Paris İklim 
Zirvesi’ne Giden Yol’ oturumuna geçildi. 
Oturumda; Boğaziçi Üniversitesi’nden 
Vesile Kulaçoğlu, Uluslararası Emisyon 
Ticareti Derneği (IETA) Başkanı Dirk For-
rister ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı (UNDP)’ndan Daniela Carrington, 
yeni iklim değişikliği, gelişmekte ve geçiş 
döneminde olan ülkelerin rolü hakkında 
katılımcıları bilgilendirdiler.
Zirve kapsamında yapılan ‘Enerji Verimli-
liği Derneği Oturumu’nda, kurduğu yerel 
karbon piyasaları ve bunların mevcut 
emisyon ticaret sistemine entegrasyonu 
üzerine çalışmalar yapan Çin’den gelen 
4 önemli uzman, ülkelerinin hangi süreç-
lerden geçtiğini ve iklim değişikliğiyle 
mücadelede geleceğe yönelik hedefle-
rinden bahsettiler. Oturumda, Ecofys’den 

Qian Wu, “İşinizi Yeşil Kılın, Karbon 
Piyasaları İçin Hazır Olun”, Tsinghua 
Üniversitesi’nden Maosheng Duan, “Çin 
ETS Pilot Gelişimi İçin Bir Ön İnceleme”, 
Shangai Enerji ve Çevre Borsası’ndan Jin 
Li, “Shangai ETS: Pazar Tasarımı ve İler-
leyişi” ve Edinburgh Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’nden Xi Liang, “Emisyon Ticaret 
Sisteminizi Diğerleri ile Uyumlu Tasarlayın: 
Guangdong ETS Örneği” başlıklı sunum-
larını yaptılar. 
‘Karbon Yönetimi ve Endüstri’ oturu-
munda ise Akçansa Genel Müdürü Meh-
met Hacıkamiloğlu, Erdemir Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Aydın Pandır, İzaydaş 
Genel Müdürü Muhammet Saraç, Zorlu 
Enerji Genel Müdürü Sinan Ak ve Peugeot 
Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Akın 
bir araya geldi. Oturumun ilk konuşma-
cısı olan Akçansa Genel Müdürü Mehmet 
Hacıkamiloğlu, dünyada sudan sonra en 
çok kullanılan ürünün beton olduğuna 
dikkati çekerek yoğun enerji tüketimi olan 
bir sektör olduklarına değindi. Enerji ihti-
yaçlarını karşılamak için farklı kulvarlar 
üzerinden ilerlediklerini anlatan Hacı-
kamiloğlu, “Bu yılın sonunda ilk rüzgâr 
türbinimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. 
Eğer oradan istediğimiz sonucu alabilirsek 
dünyada kendi ihtiyacı olan enerjiyi rüzgâr 
türbinlerinden üreten ilk firma olacağız” 
şeklinde konuştu. Hacıoğlu ayrıca, firma 
olarak karbon ayak izlerini ölçtüklerini de 
belirterek bilinçli bir üretim ve bilinçli bir 
tüketimin çok önemli olduğunu ve zir-
venin bu konuda yol gösterici olacağına 
inandığını söyledi.

50 yılda 851 milyon dolar çevre 
yatırımı yaptık
Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın 
Pandır da grup olarak sürdürülebilirlik ve 
emisyon azaltma gibi konularda ellerin-
den gelenin en iyisini yapmaya çalıştık-
larını belirtti. Bu yıl grup olarak 50. yıl-
larını kutlayacaklarını açıklayan Pandır, 
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“2020 yılında dünya klasında bir şirket 
olmayı amaçlıyoruz. Bu hedefe ilerlerken 
ulaşmak istediğimiz farklı noktalar var. 
Katma değer yaratan inovatif bir şirket 
olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. 
Pandır ayrıca, 50 yılda 851 milyon dolar 
çevre yatırımı yapan bir kurum oldukla-
rının da altını çizerek enerji verimliliğini 
yükselten, teknolojik yenilikler uygula-
yan, sistematik ölçüm ve izleme ile enerji 
kayıplarını en aza indirmek noktasında 
çok önemli adımlar attıklarını, atmaya 
da devam edeceklerini bildirdi.

Sanayiden yılda 1 milyon 250 
bin ton tehlikeli atık
İzaydaş Genel Müdürü Muhammet Saraç 
ise Türkiye’de sadece sanayiden yıllık 1 
milyon 250 bin tehlikeli atık çıktığını 
açıklayarak “Örneğin tıbbi atık olarak 
da 100 bin ton gibi bir rakamdan bah-
sedebiliriz. İzaydaş olarak biz bu atıkların 
önce oluşmaması, oluşması durumunda 
da azaltılabilmesi ya da en etkin haliyle 
geri dönüştürülebilmesi adına çalışıyo-
ruz” dedi. Türkiye’de kişi başı atık üreti-
minin günlük 1 kilogram olduğunu anla-
tan Saraç, “Atığı değere çevirmek için 
canla başla çalışan bir kurumuz. Şunu 
hepimizin bilmesi gerekir ki enerji, çevre 
ve para konuları birbirinden bağımsız 
düşünülemez” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de vergilendirme 
yurtdışından farklı
Peugeot Türkiye Pazarlama Direktörü 
Mehmet Akın, yurtdışında otomobille-
rin vergilendirilmesinde ‘çevre dostu’ 
faktörünün büyük rol oynadığına dikkati 
çekerek “Ülkemizde ise sadece motor 
hacminin büyüklüğüne göre bir vergi-
lendirme söz konusu. 
Ayrıca bugün itibarıyla tüketiciler araç-
ların ekonomisi, konforu, tasarımı ve 
ikinci el piyasası daha önemli görünüyor. 
Umarım bir gün bu seçimde satın ala-
cağımız arabaların karbon salımı değer-
lendirmemizin en üstünde yer alır” dedi. 
Akın ayrıca, Türkiye’de çevreci motor 
dendiği zaman ‘az yakan araba’ gibi bir 
mantığın akıllara geldiğini anımsatarak, 

Peugeot olarak Blue HDi motorumuzla 
hem az yakan hem de sınıfının lideri 
olabilecek derecede çevreci bir otomo-
bili müşterilerimizin hizmetine sunduk. 
Çevre dostu motor konusunda önce 
davranan, öncü olan bir yapımız var. Bu 
anlayışımızı gelecek dönemlerde de aynı 
şekilde sürdürmeye kararlıyız” ifadesini 
kullandı.

Bugün aldığımız kararlar 10 yıl 
sonrasını etkiliyor
Oturumun son konuşmacısı olan Zorlu 
Enerji Genel Müdürü Sinan Ak ise, bugün 
alınan kararların 10 yıl sonrasını etkile-
diğini belirterek bu bilinç ile yola devam 
edilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin 
gelişmekte olan bir ülke olduğunu ve 
bu yapısını devam ettirmesi gerektiğine 
işaret eden Ak, “Eğer önümüzdeki 10-15 
yıllık süreçte dünyanın en büyük 10 eko-
nomisinden biri olmak istiyorsak bu nok-
tada nasıl bir yol haritası izleyeceğimiz 
çok önemli. Bugün kömür ve nükleerden 
enerji sağlayacağına dair planlama yapı-
lan bir yapı var. Özellikle Amerika’da 
kömür santrallerinin kapatıldığı ve yeni-
lenebilir enerjiye doğru önemli adımlar 
atıldığı bir ortamda Türkiye’nin gelecek 
senaryosunda kömürün olması düşündü-
rücü” diye konuştu. Zorlu Enerji olarak 
6 doğalgaz, 7 hidroelektrik, 2 rüzgâr ve 
2 jeotermal santrali yatırımları olduğunu 
kaydeden Ak, gelecek dönemlerde de 
bu tür yatırımlara devam edeceklerini ve 
mevcut kapasitelerini iki katına çıkarmayı 
hedeflediklerini anlattı. İstanbul Teknik 
Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi ve Sür-
dürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği 
(SÜT-D) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz 
Karaosmanoğlu yönetimindeki sunumun 
ardından katılımcılara plaket verildi. 

Türkiye’nin ilk “Düşük Karbon 
Kahramanları” belli oldu
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Der-
neği (SÜT-D) tarafından düzenlenen ve 
Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyan 
‘Düşük Karbon Kahramanları” II. İstanbul 
Karbon Zirvesi’nde sahiplerini buldu. Kar-
bon yönetimi konusunda emek verenleri 

ve iklim değişikliği ile mücadele edenleri 
desteklemenin yanı sıra konunun yaygın 
bilinirliğini artırmak amacıyla düzenlenen 
yarışmaya yönetimler, sivil toplum örgüt-
leri, kişiler ve firmalardan, üçü yabancı 
olmak üzere 32 proje aday oldu. Ödül-
ler, SÜT-D Başkanı ve Adnan Mende-
res Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Etem Karakaya tarafından takdim edildi. 
SÜT-D Başkan Yardımcısı ve İTÜ Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ödül 
töreninde yaptığı konuşmada, her bir 
ödülün verilme gerekçesini ayrıntılarıyla 
anlatarak “İltifata tabi olan karbon yöne-
timi marifetleri için bu ödülleri sunmak, 
SÜT-D sivil gücünün topluma yeşil yan-
sımasıdır” dedi.
Yerel yönetimlerde, Nilüfer Belediyesi, 
‘Ulaşım Karbon Ayak İzi Azaltmak Üzere 
Çalışanların Alışkanlıklarının Saptanması 
ve Değişimi Projesi’, Kartal Belediyesi, 
‘Kırmızı Solucan Gübresi Üretim Pro-
jesi’, Kadıköy Belediyesi, ‘İklim Değişik-
liği ile Mücadele ve Sera Gazı Salımla-
rının Azaltımı Projesi’ ile Düşük Karbon 
Kahramanları oldu. Akbaşlar Tekstil ve 
Enerji ‘Baskı Proseslerinin Çevreye Ver-
diği Zararların Karşılaştırılması Projesi’ 
ile ödüllendirilirken BASF Türk Kimya 
‘Proseslerde Entegre Enerji Verimliliği 
Uygulaması İle Karbon Salımı Azaltımı 
Uygulaması’ ile Düşük Karbon Kahra-
manı oldu. Çöpten enerji üretimi ile sera 
gazı azaltımı başarıları için Ortadoğu 
Enerji ile Recydia Düşük Karbon Kahra-
manı ilan edildi. Peugeot 308 BlueHDI 
sınıfının düşük karbon salınımı değeri, 
Transorient yeşil taşımacılık, Yaşar Hol-
ding üretimde karbon salımı azaltımı, 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ‘Karbon 
Nötr Projesi’ ile Düşük Karbon Kahramanı 
ödülüne layık görüldü. Zorlu Enerji ‘Sıfır 
Karbon Ayak İzi Ormanları’ projesiyle 
Düşük Karbon Kahramanı ödülünü alır-
ken, Tibet Çınar- İnci-Soner Sarıhan Ailesi 
‘Başka Yaşam Mümkün: Herkes Yapabilir’ 
diyerek ailelerin Düşük Karbon Kahra-
manı oldu. Oya Ayman Özesmi- Uygar 
Özesmi ‘İnandıkları gibi Yaşadıkları Sıfır 
Karbon Ayak İzli Ev Yaşamları’ ile Düşük 
Karbon Kahramanı oldular.
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Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayici-
leri Derneği’nin (Türkiye İMSAD) 
yılda 4 kez düzenlediği ‘Gündem 

Buluşmaları’ toplantısının ilki gerçekleş-
tirildi. '2015-2016 Türkiye Ekonomisi 
İçin Zorlu Dönem: AB İlişkileri ve Tran-
satlantik Yatırım Ortaklığı Anlaşması' 
konusunun gündeme taşındığı top-
lantıda, Türkiye İMSAD’ın her ay peri-
yodik olarak yayımladığı Aylık Sektörel 
Raporu’nun Mart 2015 verileri ışığında 
ekonomi ve inşaat sektörüne yöne-
lik ilk çeyrek sonuçları değerlendirildi.  

Toplantıya, ekonomi ve inşaat sana-
yisinin önde gelen temsilcileri katıldı.  
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Fethi Hinginar’ın açılış konuşması 
ile başlayan ‘Gündem Buluşmaları’ 
toplantısında, Avrupa Birliği ve Küresel 
Araştırmalar Derneği Başkan Yardımcısı 
Can Baydarol, AB İlişkileri ve Transat-
lantik Yatırım Ortaklığı Anlaşması’nın 
Türkiye ekonomisi için önemini anlattı.  
Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanları 
Prof. Dr. Kerem Alkin ve Dr. Can Gürlesel 
de, Türkiye ve dünya ekonomisi ve inşaat 

sektörüne ilişkin beklenti ve öngörülerini 
paylaştılar. 

Fethi Hinginar: “2015 yılı kolay 
geçmeyecek ancak karamsar 
değiliz”

Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar 
konuşmasında, dünya ve Türkiye eko-
nomisine ilişkin son göstergelerin 2014 
yılında olduğu gibi 2015 yılının da 
kolay geçmeyeceğini işaret ettiğini söy-
ledi. 2014 yılında Türkiye ekonomisinin  

Türkiye İMSAD, ‘Gündem 
Buluşmaları’ Toplantılarının 
İlkini Gerçekleştirdi
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% 2.9, inşaat sektörünün % 2.2, inşaat 
malzemeleri sanayi iç pazarının da reel 
olarak % 4.8 büyüdüğünü belirten Fethi 
Hinginar, “2015 yılında ise ekonomide  
% 3.5, inşaat sektöründe % 4.5 ve inşaat 
malzemeleri iç pazarında % 4.5-5.0 reel 
büyüme öngörüyoruz” dedi. Ekonomide 
ve inşaat sektöründe durgunluğun yanı 
sıra ihracat pazarlarında yaşanan sıkıntı-
ların inşaat malzemesi sanayisinde üreti-
min küçülmesine neden olduğunu, ancak 
karamsarlığa kapılmaya gerek olmadı-
ğını ifade eden Hinginar, şöyle konuştu: 
“Haziran ayında yapılacak genel seçimler 
nedeniyle ekonomide bekle-gör döne-
mine girildi. Döviz kurlarındaki artıştan 
kaynaklanan kayıplar ile ekonomi politi-
kalarına yönelik tartışmalar ekonomide 
güven kaybına neden oldu. Unutmayalım 
ki, siyaset ve özellikle seçimler ekonomiyi 
doğrudan etkiliyor. Son iki yılda yaşadı-
ğımız seçimlerin öncesinde de ekonomi 
geçici olarak olumsuz etkilendi. Bu kez 
bu etkiyi daha fazla görüyoruz. İnşaat 
mevsiminin bahar aylarında başladığını 
dikkate aldığımızda, sektörün daralma-
sında mevsimselliğin de önemli bir etkisi 
olduğunu belirtmek gerekir.”

Sektöre ilişkin önemli pozitif 
veriler var  

İnşaat sektörüne ilişkin önemli bazı pozi-

tif verilere dikkati çeken Türkiye İMSAD 
Başkanı Fethi Hinginar, bu verileri şöyle 
açıkladı: “Alınan konut ve konut dışı bina 
yapı ruhsatları, bir dönem sonraki inşaat 
harcamaları için önemli bir göstergedir. 
2014 yılında alınan toplam yapı ruhsatları 
yüzde 24.3 artmıştır. Bu artış bize yeni 
inşaatların başlayacağını göstermektedir. 
Konut satışlarının da geçen Şubat ayında 
yüzde 15 oranında arttığını görüyoruz. 
Mart ayı itibarıyla, konut kredileri hacmin-
deki yıllık büyüme % 15.8 düzeyine ulaştı. 
Euro bölgesinde geçen yıl durgunluğun 
yaşandığı inşaat sektörü harcamaları da 
bu yılın ilk aylarında yüzde 3 büyümüş-
tür.”

İnşaat malzemesi sanayicilerinin 
Kamerun çıkarması 

Fethi Hinginar, Türkiye İMSAD çatısı 
altındaki 81 sanayi firması ve 29 sektö-
rel dernek ile birlikte, ihracat pazarla-
rını çeşitlendirerek sektördeki daralmayı 
aşmaya çalıştıklarını söyledi. 2014 yılında 
inşaat malzemeleri ihracatının 21,3 milyar 
dolar olarak gerçekleştiğini, 2015 Ocak 
ayında ise yıllık bazda 20,8 milyar dolara 
gerilediğini belirten Hinginar, 2015 yıl 
sonu itibarıyla inşaat malzemelerinde 
ihracat hedeflerinin ise 23 milyar dolar 
olduğunu ifade etti. Hinginar, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Başta Afrika ülkeleri 

olmak üzere yeni pazarlar kazanmayı ve 
bu pazarlarda kalıcı olmayı istiyoruz. Bu 
doğrultuda gündemimizde olan ülkeler-
den biri de Kamerun’dur. Türkiye İMSAD 
üyelerinden oluşan heyet olarak Mayıs 
ayında Kamerun’a gideceğiz. Hedefimiz, 
bir yandan katma değerli ürün hacmimizi 
artırmak öte yandan ‘üretim ve ihracat 
odaklı’ büyümeye devam etmektir.”

İnşaat sektörü özel sektör 
yatırımları ile büyüdü 

Türkiye İMSAD Danışmanı Dr. Can Gürle-
sel de konuşmasında, 2014 yılında inşaat 
harcamalarında kamu payının % 10,8 
küçüldüğünü, özel sektör harcamaları-
nın ise % 9,4 büyüdüğüne dikkati çekti. 
Dr. Gürlesel’in Mart 2015 Aylık Sektörel 
Raporu verilerini baz alarak verdiği bil-
giye göre, 2014 yılında Türkiye’nin top-
lam inşaat harcamaları 162.297 milyon TL 
oldu. Bu toplam içinde kamunun payı cari 
fiyatlarla 61.192 milyon TL, özel sektörün 
payı ise 101.105 milyon TL olarak ger-
çekleşti. Bu sonuç da inşaat sektörünün, 
özel sektör yatırımları ile büyüdüğünü 
gösterdi. 

İnşaat malzemesi üretimi yüzde 
12, ihracatı yüzde 19 düştü 

Rapor verilerine göre, inşaat malzemesi 
sanayi üretimi 2015 Ocak ayında yüzde 
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Özel Haber

12,1 düştü. 26 alt sektörden 18’inde 
üretim gerilerken, 22 alt sektör % 10’un 
üzerinde azaldı. Çimento, düz cam, hazır 
beton, taş ve mermerler ile plastik inşaat 
malzemeleri üretimindeki gerileme de  
% 20’nin üzerinde gerçekleşti.  
Ocak 2015’te inşaat malzemesi ihra-
catı ise bir önceki yılın aynı dönemine 
göre % 19,6 oranında geriledi ve yıllık 
ihracat 20,8 milyar dolar oldu. Türkiye 
2014’te 21,3 milyar dolar ihracat ger-
çekleştirmişti. Ocak 2015’te Türkiye’nin 
inşaat malzemesi ithalatı ise 7,2 ora-
nında geriledi ve 666 milyon dolar oldu,  
yıllık ithalatı 9,24 milyar dolar olarak ger-
çekleşti. 

Konut satışları % 15 arttı 

2015 yılı Şubat ayında konut satışları 
95.021 adet ile, bir önceki yılın aynı döne-
mine göre % 15 arttı. Bu artış, büyük 
ölçüde ikinci el satışlarından kaynaklandı. 
Yılın ilk 2 ayında, ikinci el konut satışları 

ise % 11,1 artarak 102.555 adet oldu. 
Yeni konut başlangıçları için önemli bir 
gösterge olan birinci el konut satışları 
da aynı dönemde % 0,5 oranında arttı. 
2015’in ilk 2 ayında yeni konut fiyat artış-
ları ise durağan seyrini sürdürdü. 
Yıllık fiyat artışı % 6,9 ile enflasyonun 
altında gerçekleşti. Son bir yılda yeni 
konut fiyatlarında en yüksek artış, % 7.0 
ile, 3+1 tipi konutlarda görüldü. Konut 
kredileri büyüklüğü de Mart 2015’te 130 
milyar TL’ye ulaştı ve yıllık büyüme % 15,8 
olarak gerçekleşti. Alınan yeni inşaat işleri 
2015’in ilk 2 ayında 1,4 puan arttıktan 
sonra, Mart’ta 0,9 puan geriledi. Buna 
karşın yeni alınan işler seviyesi Mart ayında 
geçen yılın aynı ayına göre 3 puan yuka-
rıda gerçekleşti.

Türkiye İMSAD Mart 2015 Aylık 
Sektör Raporu Verileri 

• Alınan toplam yapı ruhsatları % 24.3 
arttı / 2014

• Alınan konut dışı bina yapı ruhsatları 
% 24.2 arttı / 2014

• İnşaat sektöründe istihdam 1,83 
milyon kişi oldu / 2014 Aralık

• İnşaat sektöründe güven endeksi 
16.4 puan arttı / 2015 Ocak-Mart 

• Konut satışları % 15 arttı / 2015 
Şubat

• Birinci el konut satışları % 6.8 arttı / 
2015 Şubat

• Yeni konut fiyatları yıllık artışı % 6.4 
oldu /2015 Şubat  

• Konut kredilerinde yıllık büyüme  
% 15.8 oldu / 2015 Mart 

• Konut kredisi aylık ortalama faiz 
oranı % 0.90 oranında / 2015 Mart 

• İnşaat malzemesi sanayi  
üretimi % 12.1 küçüldü / 2015 Ocak 

• İnşaat malzemesi ihracatı % 19,6 
geriledi ve 1.39 milyar dolar oldu / 
2015 Ocak 

• İnşaat malzemesi ithalatı % 7.2 
gerileyerek 666 milyon dolar oldu / 
2015 Ocak
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

A FS, Cezayir’in Oran şehrinde hayata geçirilen 
Abdel Hamid Ibn Badis Camisi’nin tüm fan ihtiyacını 

karşıladı. Adını Cezayir’in milli kahramanı ve dini önder-
lerinden Abdülhamid Bin Badis’ten alan camide, AFS’nin 
Türkiye distribütörlüğünü yaptığı Soler&Palau’nun aksiyal, 
duman tahliye, kanal ve duvar tipi fanları ile jet fan sistemi 
kullanıldı külliye kısmı ile birlikte 63 bin 400 metrekare top-
lam inşaat alanına sahip. Cami, içinde konferans salonları, 
etütler ve araştırma salonuyla yeraltı ve açık otopark alan-
larının bulunacağı belirtildi. 
43 bin 900 metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan 
Abdel Hamid Ibn Badis Cami, içeride 10 bin 335 ve dı-
şarıda 7 bin 50 kişiye yer sağlayacak. Konu ile ilgili açıkla-
ma yapan AFS Genel Müdür Yardımcısı Bahadırhan Tari, 
müşteri memnuniyeti ve güven ilkelerini en üst düzeyde 
tuttuklarını, tüm ürün, hizmet ve markalarında güvenin 
öncelikli olduğunu söyledi. Tari, bugüne kadar yer aldıkları 
bütün projelerde marka güvenilirliği, ileri teknoloji ve dina-
mik insan kaynağı ile sektörün güvenilir bir partneri olmak 
için çalıştıklarını vurguladı. Tari, kaliteden ödün vermeden, 
sürdürülebilirlik ilkesiyle yeni projelere imza atmayı hedef-
lediklerini belirtti. 

AFS

Abdel Hamid Ibn Badis Cami 

ırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Çağırtkan beldesindeki 
Kalehöyük Arkeolojik Kazıları’nda çıkan eserlerin ser-

gilendiği Kaman Arkeoloji Müzesi, ısıtma, soğutma ve sıcak 
su ihtiyacını Daikin Altherma ısı pompası ile karşılayacak. 
Japon ekipler tarafından Kalehöyük’ten çıkarılan yaklaşık 3 
bin eserin sergilendiği Kaman Arkeoloji Müzesi, 830 met-
rekare açık, 470 metrekare kapalı alan olmak üzere top-
lam 1.500 metrekarelik alanı kapsıyor. Japon Hükümeti’nin 
“Kültürel Mirası Koruma Projesi” çerçevesinde hibe olarak 
yaptığı müzede, Hitit Dönemi ve Demir Çağı 3 boyutlu ani-
masyon ile canlandırılırken, müzede bulunan mühürler de 
3 boyutlu olarak ekranlarda incelenebiliyor. Höyük şeklin-
deki mimarisi Kalehöyük’ten esinlenilerek yapılan müzede, 
arkeolojik eserlerin zamana ve ortam koşullarına karşı ko-
runması, buradaki kültür mirasının gelecek nesillere en iyi 
şekilde aktarılması amacıyla iklimlendirmeye özel bir önem 
veriliyor. Bu doğrultuda Kaman Arkeoloji Müzesi’nin iklim-
lendirmesinde Daikin Altherma hava kaynaklı ısı pompası, 
sıcak su boyleri ve Daikin güneş kollektörleri olmak üzere 
3 farklı tip cihaza yer verildi. Müzede 2 adet 16 kW HT 
cihaz, sıcak su ihtiyacını karşılamak için 3 adet EKHVP500 
boyler ve 15 adet Daikin güneş kollektörü kullanıldı. 
Kaman Arkeoloji Müzesi’nde kullanılan Altherma HT yüksek 
sıcaklıklı ısı pompası, özellikle düşük dış hava sıcaklıklarında 
kapasite kaybı olmadan ısıtma yapabiliyor. Dış havadaki ısıyı 
kullanarak daha az enerji ile çalışan Ecolabel ödüllü Daikin 
Altherma, kullandığı her 1 kilovatlık enerjiye karşılık en az 5 
kilovatlık ısı üretiyor. Kurulum ve bakım ihtiyacı düşük olan 
Daikin Altherma, inverter kompresör teknolojisiyle yüksek 
enerji tasarrufu sağlıyor.

K

Kaman Arkeoloji Müzesi
DAIKIN
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MAS POMPA

stiklal Caddesi’nde 
Gençlik Parkı ve 

Anıtkabir manzaralı olan 
merkezi bir konumda yer 
alan Radisson Blu Ankara 
Otel’de Mas Pompa sis-
temleri kullanıldı. Otelde 
üst düzey konforun yanı 
sıra insan güvenliğinin de 
ön planda tutulmasından 
dolayı Mas Grup markalı 
yangın pompa grubu tercih 
edildi. 
Sıhhiye Metro İstasyonu sa-
yesinde toplu taşıma bağ-
lantılarına yakın olan otel, 
Uluslararası Ankara Esen-
boğa Havalimanı’na ise 22 
km uzaklıkta.

İ

Ankara Radisson Blu Otel

BOSCH TERMOTEKNİK

osch Termoteknik, önde gelen projelere imza atmaya 
devam ediyor. Durukan için gerçekleştirilen projede; 

şekerleme prosesi için 2000 kg/h 16 barlık buhar kazanı, Dre-
izler brülör, 2000 kg’lık 12 barlık su servis ünitesi (WSM-V) 
ve 16 adet Buderus GB162/100, soğutma sistemi için 218 
HP LG Multi V VRF dış ünite, 44 adet iç ünite kullanıldı. Uni-
versal buhar kazanı U-MB, üç geçişli bir alev duman boru-
lu kazan olarak tasarlanmıştır. Üç geçişli yapıdaki ısı üretici 
bölüm, bu bölümün üzerindeki buhar hacmi ve bir entegre 
ekonomizör de dahil olmak üzere çok sayıda modülden olu-
şur. Özel tasarımlı bir üç geçişli kazan olduğu için duman 
borularında türbülatöre gerek duyulmaz. Su servis modülü 
(WSM-V), buhar kazanlarına gazdan arındırılmış ve kimyasal 
olarak şartlandırılmış besleme suyu sağlar. Su servis ünitesi, 
buhar ile ısınan besi suyu tankı, kimyasal dozaj cihazı, blöf ve 
genleşme hacmi, bir su numunesi soğutucusu, ilgili bağlantı 
elemanları ve kontrol kabininden oluşur. Opsiyonel olarak, 
alkaliler için bir ısı geri kazanım cihazı, ikinci bir kimyasal do-
zaj modülü ve bir besi suyu pompası modülü gibi ekipmanlar 
edinilebilir. Projede kullanılan su servis modülü (WSM-V), besi 
suyu tankına entegre bir sprayli degazyon ünitesidir. Dreizler 
brülörler klasik oransal brülörlerden en önemli farkı, pnö-
matik kontroldür. Kapasite kontrolü fan tarafından üflenen 
havanın önünde bulunan bir hava klapesi ve gaz yakıt ven-
tilinin, pnömatik olarak beraber çalışmasıyla gerçekleştirilir. 

B

Durukan Şekerleme

Bu sayede uzun çalışma süreleri boyunca, yeniden ayar gerek-
meksizin kapasite, kademesiz biçimde oransal olarak kontrol 
edilir. Pnömatik sistem basit, güvenli, servis ve ayar gerektir-
meyen bir sistemdir. Buderus Logamax Plus GB162’nin özel 
olarak tasarlanan alüminyum eşanjörü, ALU Plus teknolojisi 
ile üretilmiştir. Bu, ideal bir akış ve yüzey teknolojisini iyi bir 
şekilde bir araya getiren yenilik anlamına gelir. Kaliteli kaskad 
tasarımı, kullanıcılara daha yüksek bir kapasite sunar. LG VRF 
sistemlerinde kullanılan tümü inverter kompresörler, inverter 
kondenser fan motorları, aşırı soğutma devresi ve yüksek ba-
sınçlı yağ geri dönüşü sistemleri ile toplam verim artırılmıştır. 
Uzun borulama mesafeleri ve iç-dış ünite kot farkları sayesinde 
optimum sistem çözümü sağlanmıştır.

ürkiye’nin ilk galaktik temalı alışveriş merkezi un-
vanına sahip ve 100.000 m2’lik kiralanabilir alana 

sahip olan Marmara Park AVM’de Wilo soğutma ve ısıt-
ma sirkülasyon pompaları kullanılıyor. PTC termistörlü IL 
pompalar, motoru ısınmaya karşı koruyarak pompanın 
ömrünü uzatıyor. Sirkülasyon pompaları VSD ve CC-LC 
frekans konvertörlü panolarla değişken iklim koşullarına 
uyum sağlayıp enerji tasarrufu sağlıyor. Özellikle iki pom-
payı kontrol edebilen VSD frekans konvertörlü pano, hem 
ilk yatırım maliyeti hem de işletme maliyeti açısından kul-
lanıcılara ekonomik çözümler sunuyor.

T

WILO

Marmara Park AVM
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eknogen ve ACM markalı ürünler birçok projede yer 
almaya devam ediyor. Kuleli Askeri Lisesi’nde Tek-

nogen fancoil ve klima santralleri ile BY Klima’nın Türkiye 
distribütörlüğünü yaptığı ACM soğutma grupları kullanıldı. 
Teknogen markası altında fancoiller, ısı geri kazanım cihaz-
ları, rooftop üniteleri, klima santralleri, havuz nem alma 
santralleri, aspiratörler ve hava apareyleri bulunuyor.

T

TEKNOGEN/ACM

Kuleli Askeri Lisesi
stanbul’un en 
büyük ve pres-

tijli projelerinden biri 
olan Galataport’ta, 
ETNA Mobil Yan-
gın Söndürme ve 
Su Baskını Boşalt-
ma Pompası HIZIR 
90/65 kullanılıyor. 
ETNA HIZIR 90/65; iki lastikli treyler üzerine monte edilmiş 
uygun kapasitede dizel motora direkt elastiki kaplin ile 
bağlanmış yüksek performanslı pompası ile egzoz gazının 
emiş hattı ile bağlantısı bulunan ventüri mekanizmasına 
(kendinden emiş mekanizması) yönlendirilmesi sonucu, 
pompanın emiş borusuna su doldurmadan ilk çalıştırıl-
manın yapılması ve suyun basınçlandırılmasını gerçekleş-
tiriyor.
Galataport’a tesis edilen ürün; 90 ton/saat-90 mSS hidro-
lik değerlerine sahip olup, sızdırmazlık mekanik salmastra 
ile sağlanmıştır. Emme çapı DN80, basma çapı DN65, 
pompa gövdesi GG25 pik döküm, çark çapı 268 mm 
bronz olup, ürün 65 kW-2900 d/dk iki zamanlı, marş-
lı, dört silindirli dizel motora sahiptir. Ürünün standart 
aksesuarları arasında pompa ile birlikte emme hortumu, 
basma hortumu, su püskürtme lansı, yakıt tankı, kontrol 
panosu ve aküler bulunuyor. Köpük basılması istendi-
ğinde ise opsiyonel olarak köpük mikseri veriliyor. Hızır 
Mobil endüstriyel tesislerde, tersanelerde, marinalarda, 
askeri tesislerde, yakıt depolama tesislerinde, afet işleri 
ile uğraşan kurumlarda, yangın söndürme veya su bo-
şaltma ihtiyacının olduğu tüm yerlerde bir su tankerinin 
arkasına bağlanılarak yangına müdahale veya herhangi 
bir aracın arkasına takılarak su baskını ile mücadelede 
kolayca kullanılabiliyor. Galataport, İstanbul Salı Pazarı 
Kruvaziyer Limanı Projesi, Karaköy Rıhtımı'ndan Fındıklı’ 
ya kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridindeki 112 bin 
147 metrekarelik alanı kapsıyor. 
Sahil şeridinde yapılacak olan otel, restoran ve diğer ticari 
işletmeler ile bölgenin sahil şeridinin turistik bir cazibe 
merkezi haline getirilmesi hedefleniyor. 

İ

ETNA

G

HTK KLİMA

aranti Bankası Gü-
neşli Arşiv Binası 

Projesinde HTK Klima ürün-
leri kullanıldı. 
22.000 m2 kapalı alana 
sahip olan bina yakın za-
manda hizmete girdi. HTK 
Klima tüm plenum box 
kutuları ve havalandırma 
ekipmanları (Hava Dampe-
ri, Yer Lineer menfezi, Kare 
Tavan Anemostadı, Topla-
yıcı ve dağıtıcı menfezler, 
Slot Difüzörler) ile projede 
yer aldı. Konuya ilişkin HTK Klima Satış ve Pazarlama Mü-
dürü Ender Yıldıran, “Garanti Bankası Güneşli Arşiv Binası 
Projesinde ihtiyaç duyulabilecek tüm detaylar bir arada. 
Havalandırmanın en ileri teknolojik altyapı ve imkânlarla 
uygulandığı Garanti Bankası Güneşli Arşiv Binasını referans-
larımız arasına eklemenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Garanti Bankası Güneşli 
Arşiv Binası

Galataport
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Söyleşi
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Astaş Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş. tarafından yönetilen Astoria Alışveriş Merkezi, 23 Ocak 2008 

tarihinde açıldı. 35.000 metrekare kapalı alanda özgün mimarisiyle ve gün ışığını içine alan her biri 48 

metre yüksekliğinde olan Avrupa’nın en yüksek ikiz atriumlarıyla, dünyaca ünlü yüzlerce yerli ve yabancı 

markaya ev sahipliği yapan Astoria Alışveriş Merkezi, iş dünyasının kalbi Esentepe’de yer alıyor. Yapımında 

200 bin ton beton, 13 bin ton demir-çelik, 3 milyon metre kablo kullanılan Astoria, bünyesinde dünyanın en 

önemli otel işletme firmalarından Kempinski tarafından yönetilen rezidansları da bulunduruyor. Kempinski 

Residences Astoria’da konumlanan farklı ölçülerde ve özelliklerde, dekorasyonu tamamlanmış, eşyalı veya 

eşyasız taşınmaya hazır 129 ve 136 m² ölçülerde lüks ofisler iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılıyor. Termodinamik 

dergimizin bu sayısında, Kempinski Residences İstanbul Teknik Hizmetler Direktörü Tekin Kaysı ile Kempinski 

ve Astaş Holding’in yeni yatırımlarını ve Türkiye’de bina yönetim sistemi kavramını konuştuk…

Kempinski Residences İstanbul Teknik Hizmetler Direktörü 
Tekin Kaysı:

“ İletişimde bir sorun yoksa,  
 para harcamaktan kaçan  
 yatırımcı da yoktur”
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bünyesine katarak, Mandarin Oriental 
Hotel Group’un işletmesi ve markası 
ile hizmete girecek Mandarin Oriental 
Bosphorus / İstanbul’un ise 2017 yılında 
hayata geçirilmesi planlanıyor. 2014’te 
Astaş Holding Doğuş Holding ile bir-
likte Güvercinlik Bodrum’da, içinde lüks 
bir resort oteli, tatil evleri, iki tane her 
biri 18 delikli championship ve golf sa-
haları ve ayrıca bir spor akademisinin yer 
alacağı Vita Park projesinin çalışmaları-
nı başlattı. Bu projenin açılış tarihi de 
2017 olarak öngörülüyor.

Sistemi asla şansa bırakmıyoruz

Ben 1972 Gaziantep doğumluyum. 
Makine yüksek mühendisiyim. 1998’de, 
üniversiteden mezun olduğum zaman 
Gaziantep’te Özmaksan Isı Sanayi şir-
ketinin dış taahhüt pazarlama müdür-
lüğü görevini yürüttüm. Dış projelerin 
tamamında aktif olarak görev aldım. 
Daha sonra İpragaz’ın bölge müdürlüğü 
teklifi geldi ve oraya geçiş yaptım. 1999 
yılında Adana Hilton’da (inşaatının son 
dönemleriydi, açılışına yaklaşık 6 ay 

2017’de iki yeni projenin açılışı 
yapılacak

Astaş, uluslararası alanda ticaret 
yapmak üzere 1980 yılında Vedat 
Aşcı tarafından Almanya’da ku-

ruldu. 1983’te Astaş, Türk ekonomisinin 
hızla büyüyen ve en güçlü sektörlerin-
den biri olan tekstil ve hazır giyim sek-
törüne katkı sağlamak üzere, İstanbul’da 
faaliyetine başladı ve daha sonra İzmir, 
Denizli, Bursa, Mersin, Samsun, Adana 
ve Ankara’daki şubeleri ve Türki Cum-
huriyetler’deki hizmet noktası ile ağını 
genişletti. Astaş, dünyanın en çok tercih 
edilen, tekstil makineleri üreten şirket-
lerinden Juki, Assyst, Topcut Bullmer 
ve Veit gibi birçok markayı Türkiye ve 
Türki Cumhuriyetler’de temsil etmeye 
başladı. Geniş kadrosu ile hizmet ver-
mek üzere İstanbul’da Güneşli ve Çatal-
ca, İzmir, Ankara, Denizli ve Mersin’de 
iş merkezlerinin inşaatlarını tamamla-
yarak faaliyete geçirdi. 2005-2007 dö-
neminde Astaş, İstanbul’da Kempinski 
Residences Astoria arsasını satın alarak, 
Kempinski Residences markası ile dün-

ya standartlarında rezidans ve aynı kom-
plekste iş ve alışveriş merkezi projesini 
2007’de tamamlayarak hayata geçirdi. 
Astaş, 2006’da Bellevue Residences Ma-
naged by Kempinski projesini geliştir-
mek üzere İstanbul Levent’teki arsasını 
satın alıp, projenin inşaatını tamamla-
yarak 2008’de hizmete açtı. Astaş, 2007 
yılında İstanbul’da Maçka Residences 
Interior Design by Armani / Casa Ma-
naged by Kempinski projesini gerçekleş-
tirmek üzere Maçka arsasını satın aldı. 
Projenin inşaatına Nisan 2010 yılında 
başlandı ve proje Aralık 2012 yılında ta-
mamlanarak hizmete açıldı. 2010 yılında 
Astaş Holding, Türkiye’nin en ayrıca-
lıklı tatil destinasyonu Bodrum Türk-
bükü Cennet Koyu’nda bulunan proje 
arazisini geliştirmek üzere satın aldı.  
Mandarin Oriental Hotel Group tara-
fından Mandarin Oriental, Bodrum ve 
The Residences at Mandarin Orien-
tal, Bodrum markası ile işletilen proje-
de lüks resort otel, tatil villaları ve tatil 
evleri yer alıyor. Eylül 2011’de inşaatı-
na başlanan proje, 7 Temmuz 2014’te 
açıldı. Kuruçeşme Arena arazisini de 



üst katlar için pompalar, boylerler, ara 
hidroforlar bulunuyor. Cihaz seçiminde 
uluslararası standartlar mutlaka aranıyor. 
Mesela yangın grubu ürünlerinde UL 
FM isteniyor. Eurovent, CE, TSE stan-
dartları da projede kullanılan ürünler 
için mutlaka isteniyor. Kempinski, daha 
önce de belirttiğim gibi İsviçre mer-
kezli bir oteller zinciri ve hangi projeyi 
yapacaksanız öncelikle İsviçre merkeze 
projeyi göndermeniz ve onay almanız 
gerekiyor. Onaylanan projeye başlandı-

vardı) teknik müdür yardımcısı olarak 
göreve başladım. Bina yönetimi ile ilgi-
li hikâyem de bu şekilde başlamış oldu. 
Adana Hilton, Türkiye’nin ikinci akıllı 
binası olarak anılıyordu. Böyle bir pro-
jenin yapım aşamasında ben de bulun-
dum. 2000 yılında açılışını yaptığımız 
Adana Hilton projesinde, Honeywell’in 
otomasyon sistemleri ile çok başarılı bir 
iş çıkardık. Benim için de büyük bir tec-
rübe oldu elbette. Bina yönetimi konu-
sunda Adana Hilton’da başlayan profes-
yonel meslek hayatım, bugün Kempinski 
ile devam ediyor. 
Kempinski Astoria, 127.000 metre-
karelik bir alana sahip, iki kule ve bir 
AVM’den oluşan kompleks bir projedir. 
12. kattan yukarısı residence, 12 ile 4. kat 
arasındaki bölümler ofis, 4. kattan aşa-
ğısı ise AVM’dir. -3’ten sonrasında ise 
otopark yer alıyor. Bina oldukça merkezi 
bir konuma sahip olduğundan residen-
ce kısmı da yoğun şekilde home-office 
olarak kullanılıyor. Şu anda % 100 dolu-
luk oranına sahibiz. Kulelerin işletmesi 
Kempinski’ye ait. AVM kısmı ise Astaş 
Holding’e ait. Ben, hem Astaş’ın bütün 
grup yönetimine (AVM dahil) hem de 

Kempinski’nin residence teknik kısmı-
nın yönetimine bakıyorum. Her iki kıs-
mın ayrı ayrı teknik ekipleri bulunuyor, 
bu iki ekip bana bağlı olarak faaliyetini 
sürdürüyor. Binada elbette her şey 7/24 
kontrol altında tutuluyor. Sistemi asla 
şansa bırakmıyoruz. Hem ana güvenlik 
merkezinde hem de ikinci merkezde iz-
leme ve kontroller yapılıyor. Yani kontrol 
mekanizması çift merkezden yapılıyor. 
Herhangi bir sinyal ya da ikaz durumun-
da anında müdahale ediliyor. Kullanılan 
cihazların tamamı için zaten firmalarla 
da düzenli olarak bakım anlaşmalarımız 
bulunuyor. Bunun dışında rutin olarak 
sorumlu arkadaşlarımız da gerekli kon-
trolleri yapıyorlar. Ekiplerimiz 3 vardiya 
çalışıyor; her vardiyada, ekibimiz sistemi 
baştan sona tetkik ediyor.

Projede kullanılacak cihazlar için 
mutlaka uluslararası geçerliliği 
olan sertifikalar isteniyor

Bina yüksek olduğundan 12. kat ve yu-
karısı olarak iki bölüme ayrılmış du-
rumda. Belli katlarda tesisat odalarımız 
bulunuyor; bu odalarda da eşanjörler, 
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çok hizmet de işimizin bir parçası. El-
bette isteyenler, dışarıdan da bu hizme-
ti alabilir ama belli kurallara uyulması 
şartıyla. Öncelikle yapılacak her çalışma 
ile ilgili bina yönetiminin haberdar edil-
mesi gerekiyor. Temizlik için dışarıdan 
birini ya da bir firmayı getireceklerse, 
her şeyden önce sigortasını yaptırmaları 
gerekiyor. Çünkü sigortasız işçi çalıştır-
mak kesinlikle yasak. Tadilat için de aynı 
durum söz konusu. Bilgimiz dahilinde 
ve izin verdiğimiz zaman dilimlerinde 
çalışabilirler; başka insanların rahatsız 
edilmemesi için böyle bir kontrol me-
kanizması gerekiyor. Tadilatları kontrol 
edip uygunsuz olarak gördüğümüz bir 
şey varsa çalışmayı durdurabiliyoruz. 
Bu yetkimiz de var; binayı korumak da 
bizim görevimiz çünkü… Bu nedenle 
tadilat için anlaşmak istedikleri firmaya 
proje hazırlayıp bize sunmasını söylüyo-
ruz. Gönderilen proje onaylanırsa izin 
veriyoruz. Yine de tadilat aşamasında 
gerekli denetlemeleri yapıyoruz.

ğında da gerekli gördükleri her aşamada 
kontrol ediyorlar. Astoria’daki pompalar 
ve hidroforlar Wilo, kazanlar Buderus, 
yangın pompaları Norm, chillerlar ve 
fan coiller York, otomasyon ürünleri 
BTS, radyatörler Airfel ve otopark ha-
valandırması için kullandığımız mahal 
fanları ise Systemair HSK ürünleridir. 
Söndürme sistemlerinde sulu sistem 
sprinklerler kullanılıyor. 68 derecede 
otomatik olarak patlayan sprinklerler 
istisnasız her alanda var. Yangın, ısıt-
ma soğutma sistemleri, pompalar sü-
rekli izleniyor. Soğutma için merkezi 
chillerlar kullanılıyor. Isıtma ise 12. kat-
tan yukarıda merkezi sistem radyatörler-
le, 12. kattan aşağısı için de 4 borulu fan 
coiller ile sağlanıyor.  Binada isteğe bağlı 
olarak yaz kış ısıtma-soğutma yapmak 
mümkün. Sistem bu esnekliğe sahip 
olduğunda bina kullanıcıları da rahat 
ediyor. Çünkü bu tarz binalarda ofisler 
bulunuyor ve bu ofislerde server odaları 
var. Bu odalarda mutlaka daima soğutma 

yapmanız gerekiyor. Baştan bunu öngö-
rerek sistemi kurmak, kullanım aşama-
sında büyük kolaylık sağlıyor. Bu odalar 
için 365 gün soğutma ihtiyacının olacağı 
düşünülüp verimi artırmak için cihazla-
rın inverterli seçilmiş olması da kullanı-
cılara büyük avantaj sağlıyor.  

Binada yaşayan/çalışan 
insanların konforundan da 
sorumluyuz

Binanın elektrik ve mekanik takibinin 
dışında bir de binada yaşayan insanların 
konforu için bina yönetimi yapılmakta. 
Evlerde yaşanan sıkıntılardan ortak kul-
lanım alanlarının temizliği  ve bakımı 
gibi pek çok farklı parametrenin kont-
rolünü sağlıyoruz. Bina sakinleri ofisini 
veya evini temizletmek istiyorsa, her-
hangi bir tadilat ihtiyacı varsa, biz ilgile-
niyoruz. Yine ortak kullanım alanlarının 
temizliği, güvenlik, çöplerin toplanması, 
boya, açık alan düzenlemeleri gibi pek 
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Disiplinler arası birlikteliği, proje 
henüz masadayken sağlamamız 
gerekiyor

İşimiz, “yönetiminden sorumlu olduğu-
muz binalarda yaşayanların, çalışanların 
ve ziyaretçilerin konforunu ve sorunsuz 
şekilde yaşamlarını/çalışmalarını sürdü-
rebilmelerini, olabilecek en verimli ve 
doğru şekilde sağlamak” olarak özetlene-
bilir. Bunu başarabilmemiz için de bir-
takım şartları yerine getirmiş olmamız 
gerekiyor. Mesela ülkemizde pek çok 
sorunu ortadan kaldırabilecek bir adı-
mı atmamız; disiplinler arası birlikteliği, 
proje henüz masadayken sağlamamız 
gerekiyor. Aksi halde yapım aşamasında 
ya da daha kötüsü binada hayat başla-
dıktan sonra bazı revizyonlar gerekiyor 
ki bu hem daha fazla maliyet hem daha 
çok zaman ve iş kaybı anlamına geliyor. 
Proje aşamasında masada olması gere-
ken ekiplerden biri mutlaka binayı işle-
tecek/yönetecek ekiptir. Çünkü mimarın 
ya da mühendisin öngöremeyeceği, fakat 
bina yöneticilerinin/işletmecilerinin tec-
rübeyle öğrendikleri basit gereklilikler, 
binayı ciddi tadilat yüklerinden kurta-
rabilir. 

Verimli binaların pazar payı 
artacaktır

Ülkemizde binalar için enerji kimlik 
belgesi uygulaması başladı ancak henüz 
bu konuda yeterli ilerleme kaydedileme-
di. Yurtdışında olduğu gibi Türkiye’de de 
vergilendirmede farklılıklar, kira ve satış 
bedellerindeki farklılıklar gibi birtakım 
özendirici unsurlarla binaların daha ve-
rimli inşa edilmeleri sağlanabilir. Türkiye 
pazarı, yeniklere açık bir pazar. Mesela 
ev hanımları için düzenlenen kampan-
yalar ve bilinçlendirme çalışmaları neti-
cesinde artık neredeyse hiçbir ev hanımı 
evine verimsiz bir cihaz almıyor. Çama-
şır-bulaşık makinelerinin enerji sınıfını 
soruyor, verimli olmasına çok özen gös-
teriyor. Aynı değişim önümüzdeki dö-
nemde binaların enerji sınıfları için de 
yaşanacaktır.

Yatırımcıya gereklilikleri doğru 
şekilde ifade edebilmek şart

Türkiye’de de dünyada da rekabet ko-
şulları her geçen gün daha da zorlaşıyor. 
Ürünler kalite, verim ve fiyat olarak bir-
birleri ile kıran kırana bir yarış halinde. 
Bir tarafta hep daha iyisini hedefleyip 
sürekli yatırımlar yapan bir marka var, 
diğer tarafa “aynısından bizde de var” 
diyen bir marka. İşin zorluğu burada 
başlıyor işte. Yatırımcı tarafı, doğal ola-
rak, işi mümkün olduğunca az para har-
cayarak bitirmek istiyor. Çünkü büyük 
çaplı bir yatırımın maliyeti de gerçekten 
çok yüksek. Ufak kalemleri bir araya 
getirdiğinizde ortaya ciddi maliyetler 
çıkabiliyor. Bu noktada yatırımcıya hak 
vermek gerek. Fakat, mühendislik tara-
fına geçtiğimizde, bazı cihazların olması 
şarttır ve istenen koşulu sağlayabilecek 
cihazın fiyatı, yatırımcının kulağına pek 
hoş gelmeyebilir. Bu noktada “bizde de 
var” diyen tarafa değil de “gerekli olan bu 
cihazdır çünkü…” diyebilen tarafa yatı-
rımcının kulak vermesini sağlamak la-
zım. Yatırımcı eğer mühendislik ile ilin-
tili bir geçmişe sahipse, izah ettiğinizde 
çok kolay ikna olacaktır. Ama böyle bir 
geçmişi yoksa, burada iletişimi sağlaya-
cak, işini hakkıyla yapan danışmanların 

olması işleri kolaylaştıracaktır. Ben, ya-
tırımcının hangi profilde olursa olsun, 
nedenleri doğru anlattığınızda, yani ile-
tişimi başarılı bir şekilde kurduğunuzda, 
harcaması gereken paradan kaçacağına 
inanmıyorum. Neticede bir binayı yap-
mak/yaptırmak, daha sonra orada yaşa-
yacak insanların sorumluluğu anlamına 
da geliyor. Yatırımcıya doğru ifadelerle 
gerekliliklerinizi izah ettiğinizde anla-
yacaktır. 

Rakamlarla Astoria AVM

•	 35.000	m²	5	katlı	alışveriş	merkezi	
alanı

•	 25.000	m²	kiralama	alanı
•	 100’ün	üzerinde	mağaza
•	 Her	biri	48	metre	yüksekliğinde	

olmak	üzere	Avrupa’nın	en	yüksek	
ikiz	atriumları

•	 Amerika	standartlarında	planlanmış	
geniş	rampalara	sahip	1000	araçlık	
otopark

•	 126	bin	m²’lik	alana	yayılan	
komplekste	100	residence

•	 Her	biri	625	m²’lik	16	ofis	katı
•	 Her	kulede	8	asansör
•	 1500	kişiye	doğrudan	istihdam
•	 Toplam	inşaat	alanı	127.000	m2

•	 Ticari	alanlar	&	ofisler	50.000	m2
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Çeviri

Devreye alma süreci mantıklı bir 
proje teslim sürecinde makul 
bir akış izlemeyi hedefler. Proje 

sahibinin gerekliliklerinin (OPR); yük-
leniciler tarafından uygulanan ve kabul 
uzmanı tarafından proje sahibinin 
gerekliliklerini yerine getirdiği doğrula-
nan tasarım dökümanlarına çevrildiğini 
varsayar. Belgelendirme ve eğitim, daha 
sonra proje sahibi için geliştirilir; yeni 
sistemlerin sürekli ve düzgün çalışmasına 
zemin hazırlamak için işletim/bakım ele-
manlarına iletilir. 

İdeal olarak süreç ileri doğru düz bir yol 
izler, fakat gerçekte, devreye alma süre-
cini etkileyen dönemsel sapaklar, geri 
dönüşler ve yeniden çalışmalar (rework) 
vardır. Bunlar proje ekibindeki kabul 
uzmanı da dâhil olmak üzere herkesin 
ekstra çaba sarf etmesine sebep olur. 
Tasarım ve inşaat projelerinin çoğunda 
olduğu gibi, bu değişiklikler ne kadar 
geç ortaya çıkarsa, devreye alma süreci 
ve proje çıktıları için o kadar aksatıcı ve 
masraflı olurlar.
En kötü durum örneklerinden biri de 

sistemin fonksiyonel performans tes-
tinden sonra, tasarım ekibi tarafından 
tasarım değişiklilerinin yapılmasıdır. 
Bunun sebebi, bazen söz konusu siste-
min orijinal tasarımına ve inşaat sözleş-
mesine uygun çalıştırılmasına rağmen 
proje sahibinin gerekliliklerindeki (OPR) 
performans kriterini sağlayamamasıdır. 
Bazı durumlarda, tamamen kusursuz 
bir sistemin, devreye alma testlerinden 
geçememiş olan başka bir sisteme yapılan 
değişikliklere uyum sağlaması için değiş-
mesi gerekir. Başka durumlarda ise, proje 

Yazan: Rebecca Thatcher Ellis, P.E.
Çeviren: Meriç Noyan Karataş

Devreye Alma Sonrası 
Tasarım Değişiklikleri
Proje değişikliklerinizin devreye alma hedeflerinizi değiştirmesine izin vermeyin
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ve proje ekibindeki kimsenin bunu 
öngörememesi. 

Bu yazının amacı devreye alma sürecinin 
raydan çıkmaması ve/veya fonksiyonel 
performans testi sonrasındaki sürecin 
ciddi değişikliklerle riske edilmemesi 
için kabul uzmanı tarafından beklenen  
ekstra çabayı ana hatlarıyla belirtmek-
tir. Bu devreye alma düzeltmelerinin 
(rework) bir kısmı sistemlerin yeni tasa-
rıma ve/veya proje sahibinin gereklilik-
lerine göre çalıştığının doğrulanmasıyla 
ilgiliyken, diğer kısmı işletim/bakım ele-
manlarının en güncel ve doğru bilgiyi 
aldığına emin olmak için sistem belge-
lerinin ve eğitimlerinin değiştirilmesiyle 
ilgilidir.  

Sistem Çalışmasının 
Doğrulaması

1. Yeni tasarımı yansıtmak için özelleşti-
rilmiş fonksiyonel performans test pro-
sedürlerini değiştirin. Bu genel anlamda 
revize edilmiş test adımlarını ve yeni 
kabul kriterlerini kapsar. 
2. Yeni tasarım performansının değiş-
memiş sistem bileşenlerine veya sistem 
bütünlüğüne ters bir etki yaratmadan 
sağlandığını doğrulamak için, değişen 
sistem bileşenlerinin etkilediği her bir 
sistemi tekrar test edin.
3. Yeni test sırasında ortaya çıkan her bir 
eksikliği belgeleyin.
4. Her yeni eksiklik için çözümleri takip 
edin.
5. Her yeni eksiklik için alınan aksiyon-
ları doğrulamak için tekrar test edin. 

Çeviri

sahibinin gerekliliklerinin çok da kabul 
edilebilir olmadığının farkına varır. 
Bu yazının amacı son dakika tasarım 
değişiklerinin sebepleri üzerinde durmak 
olmamasına rağmen burada bu sebeple-
rin birkaçını listeliyoruz:

•	 Proje sahibinin gerekliliklerinin, 
proje sahibi tarafından 
değiştirilmesi

•	 Tasarım ekibinin, daha önceki 
devreye alma ve tasarım incelemesi 
yorumlarını dikkate almaması

•	 Tasarım ve/veya inşaat ekibinin 
daha önceki devreye alma 
incelemesi yorumlarını dikkate 
almaması

•	 Sistemin proje sahibinin 
gerekliliklerini yerine 
getirememesinin kök nedeni, 
proje sahibinin gerekliliklerinin 
benzersiz karışık ve belirsiz olması 

İşletim/Bakım Belgelendirme ve 
Eğitimi

6. Tasarım değişikliklerini yansıtmak 
için sistem manuel’ini gözden geçirin. 
Manuel, OPR dökümantasyonunu, tasa-
rım dökümantasyonunun temellerini, 
operasyonlar silsilesini, şematik diyag-
ramları, sistem entegrasyonu tanımlarını, 
önleyici bakım planını ve devreye alma 
test prosedürlerini içerebilir.
7. Tasarım değişikliklerini, ilgili herhangi 
bir operasyonel strateji değişikliğini ve 
bunların arkasındaki mantığı açıklamak 
için ek eğitim toplantıları düzenleyin.

Birkaç Tavsiye

Kabul uzmanları için: Vazgeçmeyin ve 
bu kadar yol kat ettikten sonra zamansal 
baskıların sizi devreye alma sürecinin 
sonuçlarından taviz vermeye zorlamasına 
izin vermeyin. 
Proje sahipleri için: İnşaat tamamlan-
dıktan sonra tasarım değişirse ve devreye 
alma masrafları artarsa şaşırmayın. 
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Almanya’nın Frankfurt kentinde 
10-14 Mart 2015 tarihleri ara-
sında düzenlenen ISH Banyo, 

Yapı, Enerji, İklimlendirme ve Yenile-
nebilir Enerji Teknolojileri Fuarı, bir kez 
daha sektörün küresel ölçekte en büyük 
buluşma noktası oldu.
ISH 2015 fuarı, 50’den fazla ülkeden 
gelen 2.465 katılımcı firmayı, 200.000 
civarında ziyaretçi ile buluşturdu. Yeni 
iletişim teknolojilerinin de etkisiyle 
fuarcılık dünyada ivme kaybediyor der-
ken ISH fuarında onca kalabalık içinde 
olmak, kabul etmeliyiz ki etkileyiciydi. 
Bizim gezebildiğimiz salonlardan, katı-
labildiğimiz etkinliklerden aktarabile-

ceklerimiz bu yazıyla sınırlı ama satır 
aralarını dikkatle okuyabilenler için ISH 
fuarı, gelecek vizyonu belirlemek konu-
sunda güçlü bir ışık tutuyor (Türkiye’den 
ziyaretçi sayısı konusunda kesin bir bil-
gimiz olmamakla beraber bir müşterimi-
zin ifadesini paylaşmak istiyoruz: “Kimi 
aradıysak yoktu, herkes fuardaydı…”).

İki ana bölüm: Su ve Enerji

“Konfor, teknolojiyle buluşuyor” ana 
temasına sahip ISH fuarı, iki temel 
disipline ayrıldı: “ISH-Su” başlığı altında 
banyo ve sıhhi tesisat donatıları, tasa-
rımları yer aldı. Bu bölümün etkinlik 

ISH Fuarı, 2015'te de 
“Sektörel Buluşma Noktası 
Liderliği”ni Korudu

temaları arasında içme suyu hijyeni, 
geleceğin banyo tasarımı gibi konular 
öne çıktı. “ISH Enerji” başlığı altında 
ise enerji verimli ısıtma sistemleri ile 
yenilenebilir enerjiler ana temaları başta 
olmak üzere, ölçüm ve kontrol teknolo-
jileri, bina otomasyon ve enerji yönetim 
sistemleri, iklimlendirme, havalandırma 
ekipmanları, soğutma cihaz ve sistem-
leri yer aldı. İklimlendirme, Soba, Enerji, 
Emlak forumları da enerji bölümünün 
etkinlikleri arasındaydı. İklimlendirme, 
Havalandırma, Serinletme teknoloji-
leri “Aircontec” adı altında 11.0, 11.1 
ve 10.2 no’lu salonlarda sergilendi.  
Aircontec kapsamında düzenlenen IKK 
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Yapı Forumu ve Rehva’nın (Avrupa 
Isıtma ve İklimlendirme Dernekleri 
Federasyonu) “Evaporatif Serinletme 
Ünitelerinin Hijyenik İşletimi” konulu 
semineri, önemli etkinlikler arasındaydı. 
Fuar genelinde iklim korunumu, enerji 
verimliliği ve sürdürülebilirlik kriterleri 
çerçevesinde Alman firmalarının inovatif 
tasarımlarının ödüllendirildiği “Design 
Plus” ve “Mimari ve Teknoloji İnovasyon 
Ödülleri” ilgi gören yarışmalar oldu. Tabii 
ISH, burada bahsetmediğimiz pek çok 
etkinliğe de ev sahipliği yaptı. 

Partner Ülke Polonya

ISH bu yıl “Partner Ülke” başlığında 
yeni bir etkinlik organize etti. Bu etkin-
liğin ilk misafir ülkesi ise Polonya oldu. 
Basın açıklamalarında ISH, partner ülke 
olarak Polonya’nın belirlenmiş olmasını 
şu nedenlerle açıkladı: Özellikle son on 
yıl içinde Almanya-Polonya ilişkilerinin 
önemli ölçüde güçlenmesi, Avrupa’nın 
enerji birliğinde önemli rol oynaması, 
2013 fuarına Polonya’dan 2.600 ziyaret-
çinin gelmesi ve 64 Polonyalı firmanın 
fuara katılmış olması, bu yıl da 90’ı aşkın 
Polonya firmasının fuarda yer alması 
vs… Polonya firmalarının on ikisi fuarın 
Galleria 0 olarak adlandırılan alanında, 
bir arada ürün ve hizmetlerini sergiledi. 
Seminer programı içinde Polonya’yı 
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konu alan oturumlar ve konuşmacılar 
bulunuyordu. 3.1 no’lu salonda “Form 
ve Fonksiyon: Polonya’dan Ürün Tasa-
rımı” konulu bir sergi ile Polonya banyo 
firmaları ürünlerini sergiledi. Uluslararası 
sektörel basın mensupları için, Polonya’yı 
ekonomi ve teknoloji altyapısının yanı 
sıra sosyal ve kültürel olarak da tanıtma 
amacını taşıyan bir kokteyl gerçekleş-
tirildi.

İSİB Lounge

Türkiye iklimlendirme sektörü ISH 2015 
fuarına 86 firma,  toplam 8 meslek örgütü 

ve yayın kuruluşu ile katıldı. Fuarda İSİB 
(İklimlendirme Sanayi İhracatçıları 
Birliği) geniş bir konuk salonu açtı. Bu 
salonda Türkiye iklimlendirme sektörünü 
tanıtan film ve broşürler ile tanıtım ve 
bilgilendirme çalışmaları yapılırken, Türk 
firmalarının müşterileri ile iş görüşme-
leri yapabilmesine olanak tanıyan konuk 
ağırlama alanlarında ticari görüşmeler 
ve toplantılar gerçekleştirildi. Bu alanda, 
sektörel meslek örgütleri, yayın kuruluş-
ları da yer aldı.

“Türkiye’de yoğuşmalı cihaz 
pazarı % 40’a ulaştı”

Kısıtlı zaman içinde ancak üç top-
lantıya katılabildik. Bunlardan biri  
Viessmann CEO’su Martin Viessmann’ın, 
Türkiye’den gelen bayilerine yönelik bil-
gilendirme toplantısı idi. Martin Viess-
mann, konuşmasında şu bilgilere yer verdi: 
“AB içindeki ekonomik sıkıntılar henüz 
atlatılabilmiş değildir. Özellikle Yunanis-
tan konusundaki sorunlar gündemdeki 
önemini koruyor. Avrupa’da ekonomi bir 
süredir stabil bir seyir izliyor. Bu süreçte 
Türkiye yılda % 3-4’lük bir büyüme ile 
gelişimini sürdürdü. Fakat ısıtma sektö-
ründe geçen yılda düşüş görüldü. 2011’de 
1.000.000 adedin üzerinde gerçekleşen 
kazan-kombi satışı, 2014’te 700.000 
adet civarında gerçekleşti. Türkiye’de 
inşaat sektörünün daha iyiye gideceğini, 
kullanıcının, yatırımcının çekimserliği-
nin geçeceğini düşünüyoruz. Türkiye’de 
sevindirici bir gelişme; yoğuşmalı cihaz 
pazarının % 40’lara ulaşmış olmasıdır. 
Özellikle doğalgazın olmadığı bölgelerde 
hava kaynaklı ısı pompası, geniş kulla-
nım alanı buluyor. Yine özellikle güney 
bölgesinde güneş enerjili sistemlerin yay-
gınlaşması da ümit veriyor. Deprem riski 
yüzünden hız verilen kentsel dönüşüm 
çalışmaları kapsamında binlerce binanın 
yıkılıp yeniden, yeni teknolojilerle dona-
tılarak yapılması, pazarın iyileşmesi üze-
rinde olumlu rol oynayacak. Viessmann’ın 
eksiksiz ürün gamına güveniyoruz. Siz-
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lerle olan partnerliğimize de güveni-
miz tam. Sizleri hizmet gamımızla da 
destekleyeceğiz. Türkiye’nin geleceğine 
güvenimizin bir göstergesi olan Manisa 
tesisimiz, Viessmann’ın en modern tesisi 
olup, üretimin yanı sıra güçlü bir Ar-Ge 
grubunu da bünyesinde barındırmakta-
dır. Bu tesis, mimari özellikleri açısından 
da özel bir yere sahiptir.” Martin Viess-
mann, bayilerin Viessmann standında 
görecekleri yenilikler hakkında da şu bil-
gileri verdi: “ISH 2015 fuarındaki stant 
konseptimizin üç ana başlığı bulunuyor: 
Hibrit, Bağlantı, Enerji (Hybrid, Con-
nect, Power). Sektörümüzün geleceğine 
yönelik ana konuların bunlar olduğunu 
görüyoruz. Hibrit’te yoğuşmalı sistem-
lerin ısı pompaları ile birlikte kullanımı 
başta olmak üzere dünyada ilk kez ser-
gilediğimiz farklı hibrit kombinasyonlu 
cihazlarımız bulunuyor. Hibrit sistemler, 
dış hava koşulları ve enerji fiyatlarına 
göre, otomatik olarak kullandığı enerji 
kaynağını değiştirebiliyor. Bu sitemler 
yeni yapıların yanı sıra renovasyon pro-
jelerinde de kolaylıkla kullanılabiliyor. 
Isının yanı sıra kendi elektriğini kendisi 
üreten ve depolayabilen cihazlar, ‘Enerji’ 
başlığını taşıyan alanımızda sergileniyor. 
Kojenerasyon yapan cihazlar ve dünyanın 
seri üretilen ilk yakıl hücresi (fuell-cell) 
de bu alanda yer alıyor. Bağlantı başlığını 
taşıyan bölüm ise binalarda konfor ve 

enerji verimliliğini birlikte talep eden, 
kompleks çözümler isteyen projeler için 
bina yönetim sistemlerini barındırıyor. 
Bu bölüm, ‘Akıllı Bina Yönetim Sistem 
Çözümleri’mize ayrıldı.”
Bu yıl 60. yaşını kutlayan, İngiltere mer-

kezli BSRIA (Bina Hizmetleri Araş-
tırma ve Bilgilendirme Organizasyonu) 
toplantısının detaylarını, Türkiye ve 
dünya iklimlendirme pazarları hakkında 
son verileri, Tesisat Market dergimizde 
detayları ile vereceğiz.
Son olarak FrankfurtMesse fuar orga-
nizasyon kuruluşunun yeni fuarları ile 
ilgili bilgilendirme toplantısında ise 4-5 
Eylül 2015 tarihleri arasında Kanada’da 
düzenlenecek Atık, Geri Kazanım Tek-
nolojileri Fuarı, Belediye Ekipmanları 
Fuarı ile 18-20 Kasım 2015 tarihleri ara-
sında Çin’de yapılacak Water Expo, 28-31 
Ekim 2015 tarihleri arasında Hong 
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Kong’da yapılacak Eco Expo, 2-4 Eylül 
2015 tarihleri arasında Hindistan’da 
yapılacak Su, Atık Teknolojileri, Temiz 
Teknolojiler Fuarı, 23-25 Eylül 2015 
tarihleri arasında Çin’de yapılacak Yapı-
larda Güneş Enerjisi (Building Solar) 
Fuarı hakkında tanıtıcı bilgiler verildi.

ISH 2015’ten kısa başlıklar

•	 Banyo bölümü, yaratıcı tasarım 
konusunda estetiğin ön planda 
olduğu bir gösteri gibiydi. Dış 
mekânda jakuzi keyfi yaşamak 
isteyenler için suyun içinde 
değişen renklerin gösterisini 
led’li aydınlatmalarla sağlayan 
ürünler, banyolarda silikon 
gerektirmeyen tesisat teknolojileri, 
4-6 metrekarelik küçük banyolar 
için küvet ve duş kombinasyonlu, 
duş kapısı aynı zamanda küvet 
bariyeri görevinde olan cin fikirler, 
lazer üç boyutlu baskılı şahane 
görsellerin bulunduğu duş kabin 
panelleri, duvardaki bir oyuktan, 
şelaleyi kopyalayan su akışına sahip 
ve fotosel ile akışı ayarlayan duş 
teknolojileri, salt mühendislikte 
zirve teknolojilerle ilgilenmekten 
yorulan mühendislerimiz için keyifli 
bir mola niteliğindeydi.

•	 Çok küçük, adeta minyatür bir 
enerji santrali diyebileceğimiz 
“yakıt hücreleri”, fuarda öne çıkan 
çözümlerdendi. Çalışma esnasında 
titreşim ve uğultu yapmıyor, 
egzoz gazları temiz, nitrojenoksit 
ve karbonmonoksit içermiyor. 
Aslında bu teknolojinin mazisi, 
150 yıl öncesine uzanıyor. İşletim 

prensipleri, 1838’de Alman kimya 
mühendisi Christian Friedrich 
Schönbein tarafından bulunmuş. 
60’lı yılların sonlarına doğru, 
havacılık endüstrisi tarafından 
geliştirilmiş. Yakıt, hücre 
içinde alevli bir yanmayla ısıl 
enerjiye dönüşmüyor. Doğalgaz, 
elektrokimyasal bir süreçle elektrik 
ve ısı enerjisi üretiyor. Elektrod 
çifti, yani anotlar ve katotlar, bilinen 
pillerdeki elektron değişimlerine 
benzer şekilde görev yapıyor. 
Polimer elektrolit membranlı yakıt 
hücreleri (PEMFC) ile katı oksit 
yakıtlı hücreler (SOFC) olmak 
üzere tipleri bulunuyor ve klasik gaz 
yakıtlı kazanların yerini kolaylıkla 
alabiliyor. Mevcut tesisatlarda yakıt 
hücrelerinin kullanılabilmesi için 
çok az tesisat ilavesi gerekiyor. 
Örneğin uzaktan bakım ve 
müdahale olanağı için internet 
bağlantısı, elektrik sayacı konusunda 
ikinci bir cihaz montajı gibi… Bu 
sistemlerin güneş enerjili sistemlerle, 
ısı pompalarıyla, gaz yakıtlı mini 
kojenerasyon cihazlarıyla, modern 
kazan teknolojileriyle hibrit 
kombinasyon uygulamaları da fuarda 
inovatif teknolojiler olarak göz 
dolduruyor.

•	 Split klimaların kullanıldığı konutsal 
uygulamalar için, ısı geri kazanımının 
kullanıldığı ve taze hava ile iç 
ortam sağlık ve konfor koşullarının 
artırıldığı cihaz ve teknolojiler, 
geleceğin konut havalandırması 
olarak tanıtılıyor. Teknoloji, çevreci 

enerjiler ve estetiğin göz dolduran bir 
diğer gösterisi de soba ve şömineler 
alanındaydı. Bizde olmayan ama 
Avrupa’da -özellikle Avusturya 
ve Almanya başta olmak üzere, 
Kuzey Avrupa ülkelerinde- ısıtma 
sektörünün tercih gören ürünleri 
arasında bulunan pellet yakıtlı soba 
ve şömineler hatrı sayılır bir ürün 
çeşitliliğine sahip. 

Bu fuarda, iyi bilinen konvansiyonel 
sistemlerin hemen hemen tamamında; 
“Daha” başlığı altında “enerji tüketimi 
-daha- az, -daha- küçük, -daha- çevreci, 
-daha- akıllı (otomasyona uygunluk) 
Ar-Ge, Ür-Ge çalışmalarının sonuçları 
sergilendi.
Fuarda ayrıca, Türkiye HVAC sektörünü 
yurtdışında tanıtmak amacıyla İngilizce 
yayımlanan HVAC & R Turkey dergimiz 
de ziyaretçiler ve katılımcılar ile buluştu.
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A.T.C. Air Trade Centre Hav. Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Aeon Modern Isı San. Ltd. Şti.
AFS Flexible Duct Co.
Albaksan Otomat San. Ve Tic A.Ş.
Ant Kalıp San. Ve Tic. A.Ş.
Arangül Plastic Compression Fittings
Asterm Isı Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Hacı Ayvaz End. Mam. San. Ve Tic. A.Ş.
Bahçıvan Electrical Motors & Ventilation Fans
Bes Yapı Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Bor-San Isı Sistemlerı Üretim Ve Pazarlama A.Ş. Bedisa İnşaat Mad. San. Ve Tic. A.Ş.
Çanakçılar Seramik San. Tic. A.Ş.
Radiart Isı Sistemleri Turizm Yatçılık İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Çelikpan Heat Systems
Çetik Isıtma Soğutma Sis. İnş. Gıda Ot. Pl. San. Tic. Ltd. Şti
Coşkunöz Radyatör Ve Isı Sanayi Tic. A.Ş.
Croma Teknik Banyo Ekipmanları A.Ş.
CVSAIR
Daikin Isıtma Ve Soğutma Sistemleri San. Tic. A.Ş.
Doğu İklimlendirme Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Duyar Vana Mak. San. Ve Tic. A.Ş.
E.C.A. Eleks Dış Ticaret A.Ş.
Ece Seramik Akrilik Kimya Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.
Eczacıbaşı Yapı Gereçleri - Vitra
Ekoval Valve Company
Emin Teknik Ltd.
EMT Controls
Eneko Havalandırma Ve Isı Ekonomisi Sistem Teknolojileri Mak. San. Ve Tic. A.Ş.
Enpi Elektronik
Eraslanlar İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Erku Dış Ticaret Pazarlama Ve Turizm A.Ş.
Erta Elektromekanik İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Eska Valve Ltd. Şti.
Evs Eren Vana San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Ezinç Metal San. Tic. A.Ş.
FAF Valve Company
Fırat Plastik, Kauçuk San. Ve. Tic. A.Ş.
Formül Kalıp Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Friterm A.Ş.
Gassero Isı Teknolojileri
Georg Fischer Hakan Plastik
Goldsun
Güçtay Elektrık A.Ş.
Güral Vit Heris Seramik Ve Turizm San. A.Ş.
Hammam Design Radiator (Radeks Radyatör San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti.)
Heatmax - Üstün Isıtma Ve Soğutma Ekip. İma. Paz. San ve Tic.
İdeal Seramik Sıhhi Tesisat Malz. San. Ve Tic. A.Ş.

Fuara Katılan Türk Firmalar
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Idevit Seramik San. Ve Tic. A.Ş.
Impelair İklimlendirme Sist. Mak. San. Tic. Ltd.
Intermetalflex A.Ş.
Isıdem Tesisat Klima Taahhüt İnş. Müs. Tic. Ltd. Şti.
Işıl Mühendislik Mak. Ve San. Tic. A.Ş.
İstanbul Genleşme Ve Hidrofor Tankları Makine San Ve Tic. A.Ş.
Isvea Eurasia Yapı Malz. San. Ve Tic. A.Ş.
Japar Plastik İnşaat Malz. Gıda Amb. San. Ve Tic.
Kalde A.Ş.
Kale
Karyer Isı Transfer San. Ve Tic. A.Ş.
Kaspa Dış Ticaret A.Ş.
Klepsan Klape Vana Ölçü Aletleri San. Tic. Ltd. Şti.
Kodsan Kazan İnş. San. Ve Tic. A.Ş.
Konveyor A.Ş.
Kuzu Fleks Metal Hortum San. Tic. A.Ş.
MGT Filtre Klima Tes. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Norm Bağlantı Ve Tespit Elemanları San. Tic. Ltd. Şti.
ODE Yalıtım San. Ve Tic. A.Ş.
Orka Bathroom Furniture
Paktermo Ölçü Aletleri Ve Boru San. Ve Tic. A.Ş.
Peksa Profil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Penta Grup Yapı Sanayi Ve Tic. A.Ş.
Petek Yapı Gereçleri Dağ. Ve Paz. Tic. Ltd. Şti.
Platin Group Mak. İml. Dış Tic. Paz. San. Ltd. Şti.
Önmetal Döküm San. Tic. Ltd. Şti.
Sanovit Elit Mob. Seramik İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Seramiksan Turgutlu Seramik San Ve Tic. A.Ş.
Serel Ceramics
Söğüt Plastik Ve Kalıp Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Solimpeks Enerji A.Ş.
Teba Dış Ticaret Ayşe Karabaşoğlu
Tekneciler Metal San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Teksan Technologic Metering Systems Ind & Trade Co
Termo Isı Sistemleri Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
Termodinamik Mak. San. Ve Tic. A.Ş.
Termopan - Üstün Isıtma Ve Soğutma Ekip. İma. Paz. San Ve Tic.
Thermokoz Heating Systems
Torun Bakır Alaşımları Metal Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Ünmak Isıtma Sistemleri Mak. San. Ve Tic. A.Ş.
Ünveren Hava Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.
Üret Makina Isı Tesisat San Ve Tic. Ltd. Şti.
Üstün Isıtma ve Soğutma Ekip. İma. Paz. San Ve Tic.
Ulpatek Filtre Ticaret Sanayi A.Ş.
Üntes Isıtma Klima Soğutma San. Ve Tic. A.Ş.
Ventas Enerji Ve Isı Sistemleri Pazarlama A.Ş.
Vitra / Eczacıbaşı Yapı Gereçleri
Key Teknik
YMS Yıldız İnşaat Malz. İmalat Ve Tic. Ltd. Şti.



 

Üülkemizde kayıp/kaçak mik-
tarını azaltmak için çeşitli sis-
temler kullanılmaktadır. Bütün 

bu çalışmalara rağmen, ülke genelindeki 
kayıp/kaçak oran ve miktarlarında son 
yıllarda bir iyileşme görülmemektedir. 
Bu çalışmada, kayıp/kaçak oranlarını 
hedef seviyeler civarına çekebilecek bir 
çözüm metodolojisi ve bu metodolojinin 
gerçekleştirilmesi için gerekli araçlar ve 
yöntemlerden bahsedilmiştir. Azaltılması 
hedef alınan kayıp türleri ve oluşturulan 
sistematiğin adımları tanıtılmıştır. Ayrıca, 
Avrupa ve Amerika’da gerçekleştirilen 
uygulamalarda elde edilen kazanımlar 
aktarılmıştır.

I. Giriş

Elektrik enerjisi talebi, küresel ölçekte 

her sene artış göstermektedir. Bunun 
sebebi büyüyen nüfus ve endüstri hacmi 
ile birlikte, elektrik enerjisi ile çalışan 
araçların (örneğin elektrikli arabalar, 
iklimlendirme sistemleri vb.) artmasıdır. 
Bu durumun yansımaları ülkemizde de 
görülmektedir. TEİAŞ ve EPDK verile-
rine göre Türkiye toplam elektrik enerjisi 
talebi 2010 yılında 210.434 GWh iken, 
2011 yılında 230.306 GWh [1], 2012 
yılında ise 242.370 GWh olmuştur [2].
Ne var ki elektrik enerjisi üretimi, talep-
teki bu artışa paralellik sağlayamamış ve 
arz – talep dengesi yıllar geçtikçe bozul-
muştur. Yine EPDK verilerine göre elek-
trik enerjisi üretim – tüketim farkı, 2010 
yılında 773 GWh iken 2011 yılında -911 
GWh değerini almış yani üretim, tüke-
time yetmez hale gelmiştir. 2012 yılında 
üretim açığı daha da büyüyerek -2.873 

Teknik

Dağıtım Şebekelerinde Kayıp
Kaçakların Azaltılması için 
Uygulanabilecek Metodoloji
Yazan: Can Berk Saner, Elektrik Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi
              Yiğit Çakır & Gökhan İşbitiren, Enerji İş Birimi, Schneider Electric

GWh değerine ulaşmıştır [2]. Bu durum 
elektrik enerjisinde dışa bağımlılığı getir-
miş ve perakende satış fiyatlarında artışa 
sebep olmuştur. Artan enerji transfer 
hacmiyle beraber verimi düşen iletim/
dağıtım sistemleri de düşünüldüğünde 
şebekedeki kayıp/kaçak oranlarının art-
ması kaçınılmaz olmuştur.

II. Türkiye’de Kayıp/Kaçak Enerji

EPDK, kayıp/kaçak miktarını, dağıtım 
sistemine giren enerji ile tahakkuk ettiri-
len enerji arasında oluşan farkın dağıtımı 
için gerekli olan hat, trafo ile sayaçlarda 
meydana gelen teknik kayıp miktarı 
(yaklaşık % 7-8) (ayrıca ölçümleneme-
yen bir kısım enerji) ve yasal olmayan 
bir şekilde elektriğin kaçak kullanılması 
sonucunda oluşan miktarın toplamı 
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artabilir. Bu durumda kayıplar, fazların 
ve transformatörlerin yüklenme oranları 
dengelenerek azaltılabilir; fakat dengeli 
yük durumunda meydana gelen kayıplar 
için çeşitli yatırımlar yapılarak altyapı 
iyileştirilmesine gidilmesi gerekir.
Teknik olmayan kayıplar ise, büyük yatı-
rım maliyetlerine katlanılmadan azaltı-
labilecek kayıplardır. Bu kayıplar, kaçak 
enerji kullanımı, kablaj hataları, sayaç 
ve faturalama hataları olarak verilebilir. 
Verilen hedefe ulaşmak adına, teknik 
olmayan kayıpların azaltılmasına yönelik 
çalışmalar yapmak daha akılcı olacaktır. 
Önerilen metodoloji de bu konuya eğil-
miştir. Şekil 1’de, bir dağıtım sisteminde 
meydana gelen kayıpların kırılımı veril-
miştir. 

B. Kaçakların Azaltılması

Metodoloji, kaçakların belirlenmesi için 
sistematik bir yaklaşım sunar. Akıllı 
veya standart tip sayaçlardan gelen 
veriler, “Sayaç Veri Analizi” sürecinden 
geçer ve irdelenmesi gereken sonuçlar 
(kesinti, sayaçlara yasa dışı müdahale, 
gerilim düşümü vb.) süzülür. Süzülen bu 
verilerden, fiziksel inceleme gerektiren 
sonuçlar ilgili iş birimlerine iletilir. Söz 
konusu yaklaşımın blok diyagramı Şekil 
2’de gösterilmiştir.

C. İşleyiş Adımları

Kayıp/kaçak enerjinin azaltılması süre-

olarak tanımlamaktadır [3]. Ülkemizde 
kayıp/kaçak miktarını azaltmak için 
çeşitli sistemler kullanılmaktadır. Bunlar-
dan başlıcaları SCADA/DMS sistemleri 
ve fider otomasyonudur. Ayrıca TEDAŞ, 
kırsal kesimlerde mobil ekipler oluşturup 
endeks okuma ve enerji bedeli tahsilatı 
çalışmaları yapmaktadır [4]. Bütün bu 
çalışmalara rağmen, ülke genelindeki 
kayıp/kaçak oran ve miktarlarında son 
yıllarda bir iyileşme görülmemektedir. 
TEDAŞ raporlarına göre 2010 yılında 
tüketime sunulan 91,6 milyar kWh 
elektrik enerjisinin % 18,6’sı kayıp/kaçak 
olarak harcanmıştır [4]. Bu oran 2011’de 
% 24,1 [5] ve 2012’de % 25,7 [6] olarak 
artan bir seyir izlemiştir.
Dağıtım faaliyeti kayıp kaçak hedef-
leri, belirli aralıklarla EPDK tarafından 
yayımlanmaktadır. Dağıtım şirketleri, 
mevcut kayıp/kaçak oranlarını bu hedef-
ler doğrultusunda düşürmeye çalışmakta 
ve gerçekleştirilen hedefler için çeşitli 
teşvikler almaktadırlar. Fakat açıklanan 
bu hedefler, dağıtım şirketleri tarafın-
dan gerçekçi görülmemektedir. Öyle 
ki, Aralık 2010 tarihinde yayımlanan 
hedefler, gelen tepkiler doğrultusunda 
Kasım 2012 tarihinde revize edilmiştir. 
Örneğin, ilk kararda Dicle Edaş kayıp/
kaçak hedefleri 2013 – 2015 için sıra-
sıyla % 42,6, % 34,93, % 29,01 [7] iken 
daha sonraki kararda % 71,07, % 59,03 ve  
% 49,03 [8] olarak değiştirilmiştir. Ne var 
ki, yaklaşık 30 puanlık bu hedef düşüşü 
bile yeterli olmamış ve dağıtım şirketleri 

bu hedeflere ulaşamamıştır. Kullanımda 
olan mevcut kayıp/kaçak önleme sistem-
lerinin, bu hedefleri karşılama konusunda 
etkin olmadığı görülmektedir.

III. Çözüm Metodolojisi

Bu bölümde; Fransa, Kanada ve ABD 
gibi gelişmiş ülkelerde uygulanan ve 
elektrik şebekelerindeki kayıp/kaçak 
oranlarının azaltılmasında kullanılan 
bir çözüm metodolojisinden bahsedi-
lecektir. Dağıtım şirketleri tarafından 
kolaylıkla kullanılabilecek bu metodo-
lojinin hedefi, dağıtım şebekesinde enerji 
kayıplarının yaşandığı bölgeleri lokalize 
etmek ve şebeke verimini artırarak dağı-
tım şirketlerinin yatırım risklerini orta-
dan kaldırmak olarak tanımlanmıştır. Bu 
amaçla öncelikle mevcut kayıplar sınıf-
landırılmış, kayıpların azaltılması için bir 
sistematik kurulmuş ve işleyiş adımları 
belirlenmiştir.

A. Kayıpların Sınıflandırılması

Dağıtım şebekelerindeki kayıplar, tek-
nik nedenli ve teknik olmayan nedenli 
kayıplar olarak sınıflandırılabilir. Teknik 
nedenli kayıplar genelde iletim hatları 
ve transformatörlerin düşük verimle 
çalışmasından kaynaklanır. İletim hattı 
Joule kayıpları, transformatör demir ve 
bakır kayıpları, bu tür kayıplara örnektir. 
Bakır kayıpları, transformatörün aşırı 
yüklenmesi ve dengesiz çalışma sebebiyle 

Şekil 1. Dağıtım sisteminde meydana gelen kayıplar Şekil 2: Kaçakların azaltılmasına yönelik sistematik
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cindeki işleyiş, 4 adıma ayrılmıştır. Bunlar 
sırasıyla; planlama, araştırma, analiz ve 
öneri safhalarıdır.
Planlama adımında, kayıp/kaçak konu-
sunda yüksek risk taşıyan bölgeler ve bu 
bölgelerde uygulanacak araştırma strate-
jisi belirlenir. Sonrasında gelen araştırma 
adımında, uygun ekipmanlar kullanıla-
rak dağıtım hatlarındaki veriler örnek-
lenir. Sahadan toplanan veriler, güçlü bir 
mantıksal analiz yazılımı ile analiz edilir. 
Elde edilen sonuçlar, öncelik sırasına göre 
düzenlenir ve dağıtım şirketlerine alın-
ması gereken aksiyonlarla ilgili önerilerde 
bulunulur. Her adımın detaylı açıklaması, 
aşağıda sunulmuştur.

1) Planlama

Risk bölgeleri, aşağıdaki kriterlere göre 
belirlenir:
•	Yüksek	güç	talebi
•	Transformatör	değerleri
•	Müşterilerin	kullanım	alışkanlıkları
•	Sayaçlara	yasa	dışı	müdahale	geçmişi

Şebekede, bahsedilen kriterlere göre 
diğerleri arasında sivrilen bölgeler, risk 
bölgesi olarak nitelendirilir ve araştırma 
safhasında irdelenir.

2) Araştırma

Risk bölgesindeki detaylı güç akışı, müş-
teri sayısı ve kurulu gücü gibi veriler elde 

edilmelidir. AG ve OG akım algılayıcı-
ları (bkz. Şekil 3) ile güç akışı verileri, 
güvenilir, ekonomik ve basit bir şekilde 
edinilebilir. Söz konusu AG akım algı-
layıcısı, AG panolar içine monte edile-
bilen, 10 – 630 A arası % 2 hassasiyetle 
ölçüm yapabilen, kendinden beslemeli 
ve kablosuz haberleşebilen cihazlardır. 
OG algılayıcıları ise 0,1 – 400 A arası 
% 1 hassasiyetle ölçüm alan, bataryası 8 
haftaya kadar dayanabilen ve hat üzerine 
monte edilebilen ekipmanlardır.
Algılayıcılar örnekleme periyodu 1 
dakika olmak üzere gerilim, akım, aktif 
ve reaktif güç ölçümlerini alır. Ölçümle-
nen veriler, kablosuz haberleşme ile bir 
elektrik şebekesi analiz yazılımına iletilir. 
Bu yazılım, gelen verileri değerlendirerek 
elektrik dağıtım topolojisini otomatik 
olarak elde eder; son kullanıcıların hangi 
transformatörden beslendiği gibi topolo-
jik bilgiler sunar. Algılayıcıların konumu 
ve sayısı, veri değerlendirmesinin ger-
çekçi olabilmesi için optimum seviyede 
olmalıdır. Şekil 4’teki gibi bir sistemde 
tek algılayıcı kullanılmıştır. Buna göre, 
ölçülen ile faturalanan enerji arasındaki 
fark ihmal edilebilecek küçüklüktedir. 
Farkın teknik kayıplardan ileri geldiği 
düşünülebilir. 
Ancak aynı sistemde Şekil 5’teki gibi dört 
adet algılayıcı kullanıldığında sistem daha 
detaylı incelenebilecek ve C algılayıcısı-
nın ölçüm aldığı fiderde ölçülen/fatura-
lanan enerji miktarları arasında ciddi bir 

Teknik

farkın olduğu görülecektir. Böylece sözü 
edilen bölgede bir kaçak kullanım olduğu 
sonucuna varılabilecektir. 

3) Analiz

Yazılım içinde bulunan mantıksal analiz 
algoritması, ölçüm alınan fider ve fazları 
inceler. Kayıp/kaçak, faturalama/kablaj 
hataları, faz dengesizliği ve transformatör 
aşırı yüklenme gibi durumların olduğu 
bölgeleri kullanıcıya bildirir.

4) Öneri

Analiz sonuçlarından yola çıkılarak, fatu-
ralaması kontrol edilecek müşteriler, yük 
dengesinin tekrar düzenlenmesi gereken 
fiderler ve güç artırımına gidilmesi gere-
ken transformatörler raporlanarak dağı-
tım şirketine aksiyon önerileri sunulur.

IV. Kazanımlar

Söz konusu metodoloji, Kanada ve 
ABD’de yürürlükte olup bazı Doğu ve 
Batı AB ülkelerinde de deneme sürecin-
dedir [9]. Kanada elektrik şebekesinde 
100 milyon $’ın üzerinde yıllık teknik 
olmayan kayıp maliyeti ortaya çıkmıştır. 
Süregelen metodoloji ile bu zararın yak-
laşık 50 milyon $’lık kısmının azaltıldığı 
belirtilmiştir.
ABD’de yıllık teknik olmayan kayıp top-
lamı resmi olarak bilinmemekle birlikte, 

Şekil 3. AG ve OG akım algılayıcılar Şekil 4. Tek akım algılayıcılı sistem
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bahsedilen çalışmaların sonucunda yıllık 
1 milyon $’dan fazla zarar önlenmiştir. 
Ayrıca faz dengesizliği ve trafo aşırı yük-
lenme sorunlarında iyileşme olduğu akta-
rılmıştır. Doğu ve Batı AB ülkelerinde 
uygulama henüz araştırma adımında 
olup, teknik olmayan kayıp maliyet ve 
yüzdeleri ile kaçak enerji kullanım oran-
ları ortaya konmuştur. 

V. Sonuç

Yerel ve global ölçekte artan elektrik 
enerjisi transfer hacmi ve perakende 
fiyatlardaki artış, dağıtım şebekelerinde 
kayıp/kaçak oranının artmasına sebep 
olmuştur. Çalışmada bahsedilen meto-
doloji ile, yatırım maliyeti gerektirmeyen 
teknik olmayan nedenli kayıp ve kaçak-
ların sistematik bir şekilde azaltılması 
sağlanır. 
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Proje

AVM, otel, ofis ve sanat merke-
zinin yanı sıra kişiye özel  teras  
veya bahçeleri ile İstanbul Boğazı, 

adalar ve tarihi yarımadanın eşsiz manza-
rasını bir arada sunan Zorlu Residance, 
İstanbul’un en özel yerleşim projelerin-
den biri. Proje sadece konutları ile değil, 
sunduğu zengin sosyal imkânlarla da dik-
kat çekiyor. Projede yer alan Performans 
Sanatları Merkezi’nde, biri zenginleştiril-
miş akustik özelliğe sahip 2.300 kişi kapa-
siteli, diğeri ise doğal akustik özelliklerle 
tasarlanmış 770 kişi kapasiteli iki salon 
bulunuyor. Zorlu Center, 2011 yılında 
aldığı Green Good Design dahil olmak 
üzere toplam 12 ödülün sahibi.  
Projenin genel alanlarındaki fancoil ısıtma 
ve soğutma hattında Wilo IL pompa-
lar kullanıldı. IL pompalar hem hidrolik 
verimlilikleri hem de kataforez kaplamalı 
döküm gövdeleri ile ısıtma soğutma sis-
temlerinin en çok tercih edilen ürünleri 
arasında yer alıyor. Ayrıca kullanım suyu 

hidroforunda kullanılan Helix V pom-
palar, kullanıcıya hidrolik verimlilik ve 
bakım kolaylığı açısından avantaj sağlı-
yor. Kartuş mekanik salmastra ve spacer 
kapliniyle motor ve gövdenin birbirinden 
ayrılmadan mekanik salmastranın değişi-
mine olanak tanıyor. Ayrıca özel akışkan-
lar için özel mekanik salmastra seçenekleri 
ile müşteri taleplerini karşılıyor. 
Helix V’lerin X-Care modülü kuru çalış-
maya karşı % 100 koruma sağlıyor. Bu 
modül, pompa çalışma saatini, pompa 
sıcaklığını bina otomasyon sistemine ile-
tebiliyor ve kızılötesi IR Stick ile bilgisa-
yara taşıyabiliyor. Ürün, bu özelliklerinin 
yanı sıra aşırı yük koruması da 
yapabiliyor. Su temini, basınç-
landırma, endüstriyel sirkü-
lasyon, proses suyu, yıkama, 
sulama ve yangın söndürme 
gibi alanlarda kullanılabilen 
Helix V pompalar, özetle şu 
avantajları sunuyor: 7,5 kW 

Zorlu Center Pompa 
Uygulaması
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korozyona dayanım ve uzun ömür, 
•	 Akışkana temas eden tüm parçalar 

için (EPDM Modeli için) KTW, 
WRAS ve ACS içme suyu onayı,

•	 IE2 verimliliğe sahip 2 kutuplu 
motor (IE3 opsiyonlu),

•	 Laternanın iki farklı yönde sunulan 
esnek braket tasarımı ile mekanik 
salmastraya doğrudan erişim,

•	  ATEX-Patlama korumalı motor 
alternatifi (opsiyonel)

•	 % 40’a kadar glikol-su karışımlı 
sıvılara uyumlu

Proje

ve daha büyük güçteki motorlarda, motorun 
sökülmesine gerek kalmadan mekanik sal-
mastranın hızlı ve kolayca değiştirilmesini 
sağlayan sökülebilir kaplin (spacer kaplin),
Yüksek dayanım ve uzun ömür sağlamak 
için % 100 lazer kaynaklı çark ve kade-
meler,
•	 Yönü değiştirilebilir klemens kutusu 

tasarımı,
•	 Taşıma kolaylığı açısından 2 veya 4 

adet nakliye halkası,
•	 Akışkan ile temas eden hidrolik 

ünitenin paslanmaz olması sayesinde 

Projede kullanılan ürünler
Ürün ismi 
	 	 										 													Adet
IL	 	 	 																142
MVI	 	 	 	 70
CC-LB	Pano	 	 	 21
LRS	Tank		 	 	 43
COR-MVI	Hidrofor		 	 21
TP		 	 	 	 89
MTH	 	 	 	 48
ATD	Pano		 	 	 43
TOP-Z		 	 	 	 8
CC-LC	Pano	 	 	 58
IPL		 	 	 	 38
Stratos		 	 	 	 48
VR	Pano			 	 	 1
COE	Hidrofor		 	 	 4
NL		 	 	 	 68
FA		 	 	 	 4
Helix	V	 	 	 	 7
IPE		 	 	 	 4
Drainlift XL    3



Ürün Tanıtımı

Grundfos, ürün yelpazesini 
verimlilik ve akıllı işlevler sunan 
pompa motorlarıyla genişlet-

meye devam ediyor. Grundfos Blueflux® 
etiketli motorlarıyla müşterilerine EuP 
standartlarının üzerinde verimlilik ve 
performans sözü veren Grundfos, son 
olarak MGE ve MLE motor serisine 
önemli yenilikler getirdi. 
MGE/MLE serisindeki bu yeni üst 
modeller, IE4 motorlarının öncüsü ola-
rak ön plana çıkıyor. Entegre “akıllı” fre-
kans konvertörleri ise yüksek verimlilik 
sağlama noktasında devreye giriyor. Bu 
konvertörler sayesinde, sistemdeki mev-
cut talep karşılandıktan sonra motorun 
hızı otomatik olarak kontrol edilebiliyor.  
Diğer bir ifadeyle, yeni Grundfos 
motorları tam devirde çalışan veya 
duran standart pompa motorlarının 
aksine sistem koşullarına otomatik ola-
rak adapte oluyor. 
Avrupa’daki pompa motorlarının 2015 
yılından itibaren IE3 standartlarını 
karşılaması yasalarla belirlenmiş-
ken, Grundfos zaten uzun zamandır  
Grundfos Blueflux® etiketli pompa-
larıyla IE3 standartlarında çözümler 

temin ediyordu. Planlı bir ürün geliş-
tirme stratejisinin parçası olarak geliş-
tirilen IE4 standardındaki motorlar ise 
şirketin gelecekte üreteceği yeni tekno-
lojilerin ve yüksek verimli çözümlerin 
işaretçisi gibi duruyor.  

MGE/MLE pompa motorlarının 
özellikleri

•	 Entegre frekans konvertörlerle 
gelen 2.2 kW ve altındaki motorlar, 
Grundfos pompa serisindeki CRE, 
MTRE, CME, Hydro MPC, 
NBE/NKE, Hydro Multi-E ve 
TPE modelleriyle uyumludur. 
Diğer modellere uyumluluk ileriki 
aşamalarda sağlanacaktır. 

•	 Akıllı işlevler: Kullanıcılar, çoklu 
pompa işlevi ve oransal basınç 
işlevi gibi birçok özellik ve imkân 
sayesinde kontrol sistemini 
ihtiyaçlarına uygun duruma 
getirebilir. 

•	 Enerji verimliliği: Frekans 
konvertöründen kaynaklı 
kayıplar göz önüne alındığında 
bile, IE4 seviyesinin öngörülen 

Grundfos’tan Yeni MGE ve 
MLE Motor Serisi

asgari standartlarının üzerinde 
verimlilikle çalışır. 

•	 Haberleşme: Grundfos GO akıllı 
telefon uygulamasıyla dâhili, 
kablosuz haberleşme kurulabileceği 
gibi SCADA sistemlerine veya 
BYS’ye veri transferi yapılabilir. 

•	 Standart motor teknolojisine 
dayanan Siemens IE4 motorlarla 
45 kW’ye kadar farklı güç 
opsiyonları sunulacaktır. 
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W C Öğütücüleri bodrum katı, 
çatı katı ve gider borusuna 
uzak kalan yerlere, tuvalet 

veya banyo monte etme imkânı sunuyor. 
Dikey olarak 11 metreye, yatay olarak 
110 metreye kadar atıkları pompala-
yabilen öğütücüler, ekonomik, pratik 
ve estetik bir çözüm sağlıyor. Atıkların 
tahliyesi 32 mm çaptaki PVC/PPRC 
borular aracılığıyla yapılıyor. SFA öğü-
tücüleri koku yapmıyor ve çok düşük 
seviyedeki sesle çalışıyor. Basit montaj 
yöntemi sayesinde, hızlı ve kolay uygu-
lanabilir bir sistem olup, restorasyon 
ve tadilat işlemlerinde kullanıcılarına 
esneklik sağlıyor.                                                                

SANICUBIC 2 XL IP68 Çalışma 
Prensibi

Cihaz 3 adet seviye algılama çubuğu ile 
donatılmıştır; 2 adedi motorun çalış-

masını tetikleyen switch’lere, diğeri ise 
alarm switch’ine bağlıdır.

• 2 algılama çubuğu (uzun)

Normal çalışma modunda hazne içe-
risindeki atık sular belirli bir seviyeye 
ulaştığında switch’i tetikleyip motorun 
çalışmasını sağlar.

• Alarm çubuğu (kısa)

Anormal bir durumda atık sular haz-
nenin üst seviyesine ulaşır ve alarm 
switch’ini tetikler. Elektronik kart her 
iki pompaya çalışma komutu verir. Sesli 
ve görsel alarm devreye girer (cihazın 
üzerindeki panelin ve harici alarm 
modülünün kırmızı LED ışığı yanar). 

Harici kablolu alarm modülü ürünle bir-
likte temin edilir. Kafe, restoran, fitness 

SFA SANIHYDRO WC Öğütücüleri 
ve Pompaları

salonu gibi iş yerlerinde yerleri kırma-
dan kolay ve hijyenik bir çözüm sağlar.
                                                                                                                                                                 
SANICUBIC 2 XL IP68 - Teknik 
Özellikleri:
 
•	 Bağlanabilen Üniteler: Maks. 10 

klozet, banyo, mutfak ve çamaşır 
odasının atık suları, 

•	 Dikey pompalama: 10 m’ye kadar,  
•	 Yatay pompalama: 110 m’ye kadar,  
•	 Deşarj boru çapı: 100 mm,  
•	 Ortalama sıvı sıcaklığı: 35°C, 
•	 Maks. sıvı sıcaklığı: 70°C (kısa 

devreler – 5 dk. maks.) 
•	 Besleme voltajı ve frekans: 220 – 

240 V / 50 Hz, 
•	 Elektrik tüketimi: 2 motor X 2000 

W, 
•	 Boyutlar (g x d x y ): 913 x 713 x 

404 mm. 
•	 Cihaz ağırlığı (tüm aksesuarlar 

dahil) : 88 kg 
•	 Cihaz donmaya karşı korumalıdır 
•	 Cihaz IP68 yüksek sızdırmazlık 

koruma sınıfındadır.

Ürün Tanıtımı
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Ürün Tanıtımı

F reon, Karbondioksit ve Sulu/Gli-
kollü tüm yeni serilerin laboratu-
var test sonuçlarıyla doğrulanmış 

örnek ürün üretimleri sonucu oluşturulan 
Friterm yeni seriler, Türkiye ile birlikte 
dünya pazarına da sunuldu. Friterm Ürün 
Seçim Programı V.5.27 ile güvenli ve 
kaliteli ürünlere ulaşmak artık çok daha 
kolay hale geldi.

Laboratuvar destekli yeni  
seri ürünlerdeki başlıca  
yenilikler

Tüm soğutucu ve yoğuşturucu ürünlerin 
geometrileri yenilenerek işletme sorun-
larını azaltacak ve verimliliğini yükselte-
cek seçimler ortaya çıktı. Freon akışkanlı 
tüm ürünler özel türbülanslı borulu ola-
rak tasarlandı ve böylece daha ekonomik 
ve kompakt ürünler ortaya çıktı. Tüm 
soğutucularda özel form ve alaşıma sahip 
lameller kullanılıyor ve kapasiteyi artırıcı 
yeni lamel kalınlıkları ortaya çıkabiliyor. 
İsteğe bağlı farklı alaşımlı ve kaplamalı 
lameller sisteme eklendi. Yan kapaklar ve 
alt tava menteşeli hale getirildi, işletme 
ve servis kolaylığı sağlandı. Alt tava açılı 
hale getirilerek tavada iyileştirme yapıldı 
ve tüm Friterm ürünleri doğal hava izoleli 
hale getirildi. Glikol soğutucularda pas-
lanmaz borulu ürünler sektörün hizme-

tine sunuldu. Böylece zor şartlarda  bile 
uzun ömürlü ve hijyenik ürünler ortaya 
çıktı. Amonyak soğutucular verimli geo-
metri ve paslanmaz boru ile sektörün hiz-
metine sunuldu. Tüm yoğuşturucularda 
(kondenserlerde) türbülanslı lamel formu 
standart olarak sunulacağı için kompakt 
ve ekonomik bir ürün ortaya çıktı. Enerji 
sarfiyatının azaltılması, verimli fanlar 
ve fan başına düşen hava geçiş aralığı 
artırılarak A sınıfı ürün kullanımı ter-
cih edilebilir hale getirildi. Fanlarda step 
kontrollü ve elektronik kontrollü ünite-
ler sektöre sunularak enerji verimliliğine 
katkı sunulmaya devam edildi. Özellikle 
elektronik fanlarda kısa zamanda yatırım 
masraflarını geri kazandırmasıyla tüketim 
miktarlarının artması bekleniyor.

Ürün seçim programının 
özellikleri
 
Fritem, ürün kullanıcılarının zamandan 
tasarruf etmelerine büyük olanak sağ-
layan yazılımı ile dünya iklimlendirme 
sektörüne katkı sağlıyor. Friterm Standart 
Ürün Seçim Programı, ürün kullanıcıla-
rından gelen öneriler ve ürün teknoloji-
sindeki yeniliklerine bağlı olarak sürekli 
geliştiriliyor. 
Üst versiyon çalışmaları düzenli olarak 
devam eden Friterm Standart Ürün 

Friterm’den Yeni Seri Ürünler

Seçim Programının özellikleri:
-  Ticari & Üniversal Hava Soğutmalı 

Kondenserler,
- Oda Soğutucular & Endüstriyel 

Soğutucular, 
-  Şok Dondurucular ve
-  Kuru Soğutucular için değişik dizayn 

şartları altında istenen kapasiteye 
sahip en verimli Friterm ürününün, 
Friterm’in geniş ürün yelpazesinden 
kolaylıkla ve doğrulukla seçilmesinin 
sağlanması. 

•	 İnternet aracılığıyla online olarak 
sürekli güncelleme yapabilme

•	 Farklı ürün özellikleri ve değişik 
aksesuarlar ile ürün seçebilme 

•	 Farklı soğutucu akışkan seçenekleri 
•	 İstenen ses seviyesi aralığında ürün 

seçebilme 
•	 Ürün fiyatlarını görebilme ve 

ürün fiyatları, kapasiteleri, motor 
güçleri gibi özelliklere göre ‘azalan 
ya da artan değerler’ ile listeleme 
yapabilme 

•	 Müşteri iletişim dosyalarını kayıt 
edebilme, ilgili proje kayıtlarını 
saklama ve geri çağırma 

•	 Bilgi sayfalarını PDF dosyası 
olarak kaydedebilme ve e-posta ile 
gönderebilme

•	 Model adı yazımı ile ürün bulma 
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Abone formu

Ab
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e 
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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.
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  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 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

İş ünvanı : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sektör  :           Kamu                Özel              Faaliyet alanı: .......................................................................................................

Adresi :....................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Posta kodu : .................................................   Tel : ........................................................................................    Faks : .............................................................................

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
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Problemlerinin 
Saptanması

Soğuk Su Hazırlama (Chiller) 
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Hazırlama*

Chiller Uygulamasının 
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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 

Koray Altınkılıç

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






FAN MÜHENDİSLİĞİ

www.aironn.com.tr

Merkez: Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı 
Mira Tower K: 2 D: 12 Şerifali / Ataşehir-İstanbul 
T: 0216 594 56 96 F: 0216 594 57 17  
info@aironn.com.tr

Aironn’dan Tünel ve Metro Fanları

havanızı atın!

VAC 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.

H

www.airlane.com.tr

TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 272 - IC

https://www.aironn.com.tr/
mailto:info@aironn.com.tr


Ustalara, usta işi el aletleri
en uygun fiyatlarla Koçtaş’ta.

MSHD600
Darbeli Matkap 600 W

600 W SDS +
Kırıcı Delici

Avuç Tașlama
750 W 115 mm

14.4 V Li-ion
Çift Akülü
Vidalama

1.200 W SDS +
Kırıcı Delici

6990

MAC
ALLISTER
SADECE 

KOÇTAŞ’TA!

AJD 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)

STOKTAN
VEYA 

1 HAFTA İÇİNDE
TESLİMAT

!

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

AKD SERİSİ

AKDF SERİSİ

AWE SERİSİ

ACE SERİSİ

CI SERİSİ

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)

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  www.prodeksan.com

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

İZLENİMLER

Devreye Alma SonrasıDevreye Alma Sonrası
Tasarım Değişiklikleri

II. İstanbul 
Karbon Zirvesi

ISH 2015 Fuarı

Dağıtım Şebekelerinde 
Kayıp/Kaçakların Azaltılması 
için Uygulanabilecek 
Metodoloji

Kempinski Residences İstanbul
Teknik Hizmetler Direktörü
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