
M
AN

YE
Tİ

K 
YA

TA
KL

I S
OĞ

UT
M

A 
GR

UP
LA

RI
PE

RF
OR

M
AN

CE
 CH

IL
LE

RS

w
w

w
.k

lim
at

ek
ni

k.
co

m

İM
K

B
 İ
S

T
İN

Y
E
 D

A
TA

 C
E
N

T
E
R

, 
4

X
F
C

 H
A
V
A

 S
O

Ğ
U

T
M

A
L
I 
• 

D
E
V
A

 İ
L
A

Ç
 K

A
R

T
E
P

E
 T

E
S
. 

2
X

S
U

 S
O

Ğ
U

T
M

A
L
I 
• 

R
IN

G
S
 İ
S

TA
N

B
U

L
 A

V
M

, 
3

X
S
U

 S
O

Ğ
U

T
M

A
L
I

T
E
R

M
O

T
E
K

N
İK

 Ç
O

R
L
U

 F
A

B
. 

1
X

F
C

 H
A
V
A

 S
O

Ğ
U

T
M

A
L
I 
• 

P
E
R

F
E
T
T
I 
V
A

N
 M

E
L
L
E
 F

A
B

. 
2

X
S
U

 S
O

Ğ
U

T
M

A
L
I 
• 

K
A

R
TA

L
 H

İZ
M

E
T
 B

İN
A

S
I 
1
X

S
U

 S
O

Ğ
U

T
M

A
L
I

AIRPLUS İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Alemdağ Mahallesi, Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi  93. Sokak No: 1 
Taşdelen / Çekmeköy / İstanbul
Tel: 0216 420 65 58  Faks: 0216 420 65 59  E-mail: airplus@airplus.com.tr

www.airplus.com.tr

kalite ve teknoloji elinizin altında

DX Bataryalı Klima Santralleri
Klima Santralleri

Dik Tip Isı Geri Kazanım Cihazları
Davlumbaz Santralleri

Havuz Nem Alma Santralleri

Sığınak Santrali

Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları
DX Bataryalı Tavan Tipi
 Isı Geri Kazanım Cihazları

Hücreli Aspiratörler, Vantilatörler
Mutfak Tipi Hücreli Aspiratörler

Sıcak Hava Apareyleri
Yer Konvektörleri

Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcılar

Yemek KatlarınınYemek Katlarının
AVM’lerdeki
Yangın Riski



WILO, yüksek 
verimli ürünleriyle 
geleceği bugünden 
tasarlıyor.

Wilo ürünleriyle projelerinize çözüm ortağı oluyor, 
servis hizmetimizle de 7/24 desteğimizi sürdürüyoruz.

Yüksek verimli WILO ürünleriyle yasal yönetmeliklerle 
sorunsuz şekilde tanışmaya devam edecek ve enerjinizi 
boşa harcamak yerine tasarruf etmeye başlayacaksınız.

www.wilo.com.tr
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Yüksek verim, düşük yakıt tüketimi, maksimum fiyat-performans avantajı!  
Yeni Logamax plus GB172i Yoğuşmalı Kombi ve Kazan, Buderus’un geliştirdiği 
yenilikçi teknoloji sayesinde farklı büyüklükteki yaşam alanları için 30 kW’tan  
42 kW’a kadar ısıtma ve sıcak su kapasitesi sunuyor. Ayrıca 1:8 modülasyon aralığı 
ile yüksek performanslı ekonomik ısınma için ideal çözüm sağlıyor.

En yakın Buderus Yetkili Bayisi’ne gelin, geleceğin teknolojisi ile bugünden tanışın. 

www.gelecekicinhaziriz.com

Akıllı Kumanda

Üstün Yoğuşma Teknolojisi

Düşük Yakıt Tüketimi

Benzersiz Titanyum Cam Ön Panel ile  
Şık ve Sağlam Tasarım

Yüksek Enerji Verimi
30 kW - 42 kW Kapasite Aralığı

Estetik ve Modern Tasarım

Gelecek için  
hazırız.
Buderus uzmanlığının yepyeni ürünü:
Logamax plus GB172i
Yoğuşmalı Kombi ve Kazan

Buderus_GB172i_Termodinamik_195x270.indd   1 11/16/15   9:36 PM

https://www.gelecekicinhaziriz.com/


Fotovoltaik ile Isıtma ve Soğutma
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Tüm enerji kaynakları ve kullanım alanları 
için verimli sistemlerle özel çözümler.

Viessmann Vitocal ısı pompalarını kendi ürettiği-

niz elektrikle çalıştırabilirsiniz:

• Optimize edilmiş komponentler ile yıllarca 

 güvenilir şekilde ısıtma, soğutma ve elektrik 

 ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz

• Viessmann Vitovolt Fotovoltaik sistemi ısı 

 pompasının yıllık elektrik tüketimine göre 

 seçilmiştir

• Entegre otomasyon sistemi sayesinde güneş 

 enerjisinden elde edilen elektriğin bina içinde 

 optimal tüketimi sağlanmaktadır

Vitocal 222-S ısı pompası ve 

Vitovolt 300 fotovoltaik sistem

Vitocal 222-S+PV_195x270_TR.indd   1 26.06.15   08:48



Editörden

denli hâkim olmanız, çalışacağınız kuruluş için de çok 
büyük avantaj sağlayacak” gibilerinden geveledim.
Konumuza geri dönelim… Yani Dunning-Kruger 
sendromuna (veya etkisine). İkisi de psikolog olan 
Dunning ve Kruger, 21. yüzyıla girerken geliştirdikle-
ri varsayımla 2000 yılında psikoloji alanında verilen 
ve Nobel’in bir parodisi diyebileceğimiz Ig Nobel*’i 
almıştır. Varsayım, şu ayaklardan oluşuyor: 1. Yet-
kin olmayan insanlar becerilerine aşırı değer biçme 
eğilimindedirler. 2. Yetkin olmayan insanlar diğer in-
sanlardaki gerçek beceriyi fark edememektedirler. 3. 
Yetkin olmayan insanlar kendilerindeki yetersizliğin 
boyutunu görememektedirler. 4. Eğer bu yetkin olma-
yan insanlar becerilerini geliştirmek üzere eğitilirlerse, 
geçmişteki eksikliklerini fark edip kabul etmektedirler.
Neticede insanların bir konu hakkındaki az olan bil-
gisi, ne kadar az bilgi sahibi olduğunu fark etmesini 
engellediği gibi, konuyla ilgili her şeyi biliyormuşça-
sına da bir özgüven kazandırıyor. Tabii biz toplumca 
konuyu bu psikologlar gibi bu kadar süslemeye gerek 
duymamışız, “cahil cesareti işte” deyip bu özgüvenle-
rini her vesileyle etrafına fışkırtan kişilerle tartışmaya 
girmemişiz. Doğrusu da bu zaten… Mark Twain’in 
dediği gibi “Asla bir aptalla tartışmayın, sizi kendi se-
viyesine çeker ve sonra da tecrübesiyle sizi yener”.
* Boş zamanınızda veya can sıkıntınızı gidermek iste-
diğiniz zamanlarda Ig Nobel alan projelere göz ata-
bilirsiniz. Birine örnek verelim: 2006 yılında ornitoloji 
dalında ödülü “Ağaçkakanların kafatasını inceleyerek 
günde 12 bin kez gagasını ağaca vurduğu halde 
neden baş ağrısı çekmedikleri” araştırmasıyla Ivan 
Schwab ve Philip Ra May almış.

azarlama Müdür Yardımcımız Funda ile “hiç 
bilgi sahibi olmamak mı, kenarından köşesin-
den, birazcık kulak dolgusu mahiyetinde bilgi 

sahibi olmak mı daha tehlikeli”yi tartışıyorduk. Funda, 
bilgi ile özgüvenin çoğu kez ters orantılı olduğunu 
gözlemini dile getirdi. Yani ne kadar az bilgi, o kadar 
çok özgüven… Az bilgili özgüven karşısında “aslın-
da öyle değil, böyle” de denmiyor, “hadi oradan” tavrı 
ile karşı karşıya kalınıyor. Özgüven, “acaba” sorusu ile 
tanışmıyor, tartışmıyor. Funda, “Hiç anlamıyorum bu 
özgüveni, hayatımın hiçbir döneminde hiçbir konuda, 
bilinmesi gereken her şeye sahip olduğumu düşün-
medim. Bilgi de yaşıyor. Zaman içinde kendini gün-
celliyor, değiştiriyor, geliştiriyor ve biz, hiçbir zaman 
‘ne kadarını biliyorum’ sorusuna bile yanıt veremeye-
ceğiz. Bilgi arttıkça sanki tedirginlik de artıyor” diyor. 
Gülümsüyorum, yıllar öncesine gidiyor hafızam… Çok 
uzun yıllar önce bir holdingin reklam ve halkla ilişki-
ler bölüm başkanı ile holdingin reklam ajansı seçimi 
sürecinde hazırladığımız teklifi görüşmeye gitmiştim. 
Müdiremiz önce kendinden bahsederek görüşmeye 
başlamıştı. On yıldır bu pozisyonda çalıştığı için her 
türlü tanıtım materyali hazırlık sürecine fevkalade 
hâkim olduğunu, ama bırakın işine bu denli hâkim bir 
reklam ajansını, bir kartviziti doğru düzgün basabilen 
matbaayı bulabilmenin bile ne kadar güç olduğun-
dan dem vuruyordu. “Bakın iki ayrı zamanda basılan 
kartvizite, logomuzu aynı renkte basamamışlar, oysa 
her seferinde Pantone renk kodunu altını çizerek be-
lirtirim” deyince, ben de (tabii gençlik heyecanıyla) 
“çünkü boyayı hazırlarken gerekli karışım oranlarını 
Pantone kodundaki tarife göre değil, el terazi göz 
kantar prensibiyle hazırlıyorlar” diyecektim ki, müdi-
re telaşla sözümü kesti ve “Tabii ki nedenini biliyo-
rum, bizim logomuz o kadar az kullanılan bir renk ki, 
matbaa da çoğu kez bayatlamış oluyor, taze boya ile 
bayat boya farklı ton yapıyor” yanıtını duydum, yut-
kundum. Hızlıca karar vermeliydim. “Hanımefendi, 
hangi matbaacı size böyle bir gerekçe göstermiş bil-
miyorum ama çok fena üfürmüş! Pantone, ofset baskı 
sisteminde istenen rengin nasıl elde edileceğini ka-
rışım formülleriyle veren bir renk sistemidir” desem, 
yıllarca kendisini uyutana değil, uyandırmaya çalışana 
kızacak. “Hakkınız var sayın müdirem, sizin konuya bu 

P

Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Dunning-Kruger sendromunun tedavisi ne zaman bulunacak?

mailto:oyabakir@dogayayin.com


İçindekiler /

Haberler6

52

AYLIK BİLİMSEL 
TEKNİK SEKTÖR DERGİSİ

www.termodinamik.info
www.dsygkitabevi.com

Sahibi
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dr. Oya Bakır
oyabakir@dogayayin.com

Teknik Danışman
Mak. Müh. Coşkun Mançuhan

Yazı İşleri Müdürü
Gökçen Parlar Ünal
gokcenparlar@dogayayin.com

Yazı İşleri Sorumlusu
Nihan Kolçak
nihankolcak@dogayayin.com

Reklam Grup Başkanı
Asrin Bakır Gerçek
asrinbakir@dogayayin.com

Reklam Müdürü
Emin Deniz Demirek
denizdemirek@dogayayin.com

Reklam Servisi
Bilgin Akcan
bilginakcan@dogayayin.com

Abone ve Okur Sorumlusu
Diler Sunay
abone@dogayayin.com

Grafik
Altan Üren
Elif Cankan
Hicran Sopaoğlu

DSYG Kitabevi Koordinatörü
Özlem Öztürk
kitabevi@dsygkitabevi.com 

Ulaştırma ve Dağıtım
Yavuz Erdoğan

Yayımlayan

Doğa Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri 
San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yönetim Yeri
Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu
34718 Kadıköy / İSTANBUL
Tel: (0216) 327 80 10 pbx
Faks: (0216) 327 79 25
www.dogayayin.com

ISSN: 1302-8065
2015 © Doğa Yayıncılık Ltd. Şti.
Bedeli: 8.50 TL. 
Yıllık Abone Bedeli: 95 TL. 

Baskı ve Cilt
Altan Basım Ltd.
Yüzyıl Matbaacılar Sitesi / Bağcılar
Tel: (0212) 629 03 74

Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır.
Basın Kanunu’na göre yerel süreli yayındır.

60

56

66

Özel Haber

Özel Haber

Söyleşi

Aralık 2015

3. İklimlendirme 
Konferansı Liderleri 
Buluşturdu

Uluslararası İnşaatta 
Kalite Zirvesi 
Düzenlendi

Prestijli Projelerde 

ISK Sektörü

Prof. Dr. Seyhan 
Uygur Onbaşıoğlu: 
"Ülkemizdeki yalıtım 
araştırmalarının bu 
cihaza ihtiyacı vardı; 
biz de yaptık"
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T TMD, “Uluslararası Yapıda Tesisat 
Teknolojisi Sempozyumu”nun on 

ikincisini “Etkin Çözümler için Dünyanı 
Genişlet” temasıyla 31 Mart - 2 Nisan 
2016 tarihleri arasında Wyndham Grand 
Otel, Levent-İstanbul’da gerçekleştirecek. 
Yurtiçi ve yurtdışından katılacak uzman 
konuşmacılarla yapılarda ısıtma, iklimen-

dirme ve havalan-
dırma tesisatı uygula-
maları, enerji verimli 
binalar, yapı fiziği, 
hasta bina sendromu 
gibi pek çok konu-
nun bilimsel ve teknik 
oturumlarda tartışıla-
cağı    XII. Uluslararası 
Yapıda Tesisat Tek-

nolojisi  Sempozyumu; ısıtma, soğutma, 

XII. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu 
İstanbul’da Düzenlenecek

havalandırma, iklimlendirme ve sıhhi 
tesisat alanlarında bilimsel ve teknolojik 
gelişmeleri paylaşmak ve tartışabilmek, 
ayrıca tasarımcı, uygulayıcı, araştırma ve 
işletmecilerin deneyimlerinden faydalana-
bilmek adına düzenlenen bir platformdur.  
XII.  Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi 
Sempozyumu kapsamında;
• Yapılarda Isıtma, İklimlendirme ve 

Havalandırma Tesisatı Uygulamaları
• İç Hava Kalitesi ve Konfor Şartları
• Sıhhi Tesisat
• Enerji Ekonomisi ve Çevre
• Kontrol ve Bina Yönetim Sistemleri
• Soğutma
• Yapı Fiziği
• Yapılarda Güvenlik, Koruma ve 

Duman Tahliyesi Yönetimi
• Modelleme ve Yazılımlar

• Yapı Tasarımı ve Uygulamalarında 
Proje Yönetimi 

• Enerji Verimli Binalar
• Sağlık Binalarında Enerji Verimliliği
• Hasta Bina Sendromu
• Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları
• Hijyenik Tesisat Uygulamaları
• Bina Sertifikasyonu
• Kentsel Dönüşüm
• Mevcut Binaların (Tarihi ve diğer) 

Renovasyonu
• Bütünleşik Tasarım
• Test, Ayar, Dengeleme (TAD) ve 

Kontrol, İşletmeye Alma ve  
Kabul (KIK)

• Ekserji
• Yalıtım gibi konular işlenecek.
Sempozyum hakkında daha detaylı bilgi 
için: www.ttmd.org.tr/sempozyum2016/

Vural Eroğlu, ISKAV’ın 7. Dönem Başkanı Oldu

H yardımcı olacağız” dedi. ISKAV ve İSKİD’in 
kurucu üyeleri arasında yer alan Eroğlu, 
2006 yılından bu yana ISKAV’da Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevini yürütüyordu. Aynı 
zamanda İSKİD Onursal Üyesi, İSİB Kurucu 
Üyesi ve 2012 yılından bu yana TOBB İklim-
lendirme Meclisi Üyesi olan Vural Eroğlu, 
2018 yılına kadar ISKAV Başkanı olarak 
görev yapacak.

SK firmasının kurucusu ve Systemair 
HSK’nın hissedarı ve Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı Vural Eroğlu, ISKAV’ın 
(Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eği-
tim Vakfı) 7. dönem başkanı oldu. Eroğlu 
konuya ilişkin yaptığı açıklamada “ISKAV 
olarak iklimlendirme sektörünün müşte-
rilerine ve paydaşlarına fayda sağlayacak 
çalışmalar ile sektörümüzün ilerlemesine 

ISKAV 221. Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

I eğitim, test ve araştırma akredite 
laboratuvarının Türkiye ihtiyaçları 
ile birlikte uluslararası ihtiyaçları 
da gözeterek ticari zemini olan 
bir laboratuvarın kurulmasına, 
projelendirmesinin yapılarak rektöre 
sunulmak üzere Yeni Projeler, Eğitim 
ve Laboratuvar Komisyonu ve Vakıf 
Müdürünün görevlendirilmesine 
karar verildi.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
gelen Ozon Paneli davetine Kadir İsa 
ve Elif Akmehmet’in  

SKAV (Isıtma Soğutma Klima Araş-
tırma ve Eğitim Vakfı) 221. Yöne-

tim Kurulu Toplantısı, ISKAV’ın Maslak’ta 
buluna Vakıf Toplantı Salonu’nda 26 Ekim 
2015 tarihinde yapıldı. Toplantıya; Metin 
Duruk, Vural Eroğlu, Prof. Dr. Feridun 
Özgüç, Nurettin Özdemir, Prof. Dr. Hasan 
Heperkan, Levent Aydın ve Ersin Gökbu-
dak katıldı. Toplantıda;
• TAD tanıtım toplantısının 9 Aralık 

2015 tarihinde yapılmasına karar 
verildi.

• YTÜ Rektörlüğü’nün ISKAV’a 
sunduğu öneri doğrultusunda 

katılımlarına karar verildi.
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 1 ya 

da 1,5 ayda bir ziyaret yapılmasına 
karar verildi.

• Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesi Direkli 
Ayhan Şahenk Mesleki ve Anadolu 
Lisesi Tesisat ve İklimlendirme 
Bölümü’nün atölye ihtiyaç malzemesi 
talebi ile ilgili tüm derneklere yazı 
yazılmasına karar verildi.

• 21 Aralık 2015 tarihinde VII. dönem 
ilk yönetim kurulu toplantısının 
yapılmasına karar verildi.
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Haberler

MTMD, Üyeleri ile Gerçekleştirdiği Envanter Çalışmasını 
Sektörle Paylaştı

Eurovent 4/19 Yenilendi

M

E

TMD’nin “Sektörle Buluşma” 
yemeği, 25 Kasım 2015 tarihinde 

Radisson Blu İstanbul Asia Otel’de 
Türkiye iklimlendirme sektörünün çok 
sayıda mensubunu bir araya getirdi. 
Saat 19.00’da başlayan kokteylin ardın-
dan MTMD’nin geçen günlerde yapımı 
tamamlanan tanıtım filmi izlendi. 
MTMD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mus-
tafa Bilge, MTMD üyelerini kapsayan 
pazar envanteri çalışmasının sonuçla-
rını konuklarla paylaştığı konuşmasında 
özetle şu bilgilere yer verdi: “MTMD üyele-
rinin gerçekleştirdiği sözleşme tutarı, son 
beş yılda yedi kat artış göstererek 2014 
yılında 1.3 milyar USD’ı aştı. Bu, MTMD 
üyesi kuruluşlara gösterilen güvenin de 
bir göstergesidir. MTMD’nin 2023 yılı için 
hedefi; üye sayısını ve kalite çıtasını yük-
selterek, pazardan aldığı payı artırmak, 
bu payı 5 milyar USD’a çıkarmaktır.”  
Dr. Mustafa Bilge’nin konuşmasının 
ardından sektöre değerli katkıları için 
teşekkür plaketlerinin takdimine baş-
landı. Prof. Dr. Hasan Heperkan’a MTMD 

urovent 4/19, endüstrinin de talep-
leri doğrultusunda, hava filtreleri 

konusunda kamu ihalelerinde, hava filt-
releri sipariş taleplerinde yol gösterici 
olacak bir doküman.
Eurovent birliği tarafından hava filt-
releri pazarının yaygın olarak tanıdığı 
‘Eurovent 4/19 – 2015’in ikinci edisyonu 
yayımlandı. Eurovent’in 17 Kasım 2015 
tarihli bülteninde söz konusu güncelle-
meye yer verildi.
Doğru Uygulama Kodları, kamu ihalele-
rinde, hava filtreleri tekliflerinde, şartna-
melerinde göz önüne alınması gereken 
pek çok önemli parametreyi içeriyor.
Mevcut doküman, son teknik gelişmeleri, 
pazarın yeni gereksinimlerini karşılaya-
cak biçimde güncellendi. Hava filtreleri, 

4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mür-
şit Çelikkol, Çiğdem Akbulut’a MTMD 
Genel Başkan Yardımcısı (5. Dönem) İrfan 
Çelimli, Dr. Kazım Beceren’e ise MTMD 
3. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Recep 
Yıldız plaketlerini takdim ettiler. Müzik 
ve keyifli sohbetler, geceyi renklendirdi.

havalandırma cihazları için çok önemli 
bir komponenttir. Bir hava filtresinin 
fonksiyonları, havayı temizlemeye, temiz 
tutmaya yöneliktir. Klima santrallerini 
korur ve iç ortam hava kalitesi sağlar. 
Enerji tüketimini düşük seviyede tuta-
bilmek için filtrelerin verimliliği göz ardı 
edilmemelidir. ‘Eurovent 4/19 – 2015’ 
en iyi hava filtresi seçimi, uygulaması, 
bakımı ve kullanımı için geniş ölçekli 
öngörüler sunuyor. Eurovent Hava Filtre-
leri Ürün Grubu Başkanı Jan Andersson’a 
göre, “Verimli bir partikül hava filtresinin 
doğru seçimi, iç hava kalitesi gereklerinin 
karşılanması ve düşük enerji tüketimi, 
hava filtrelerinin olması gereken doğru 
özelliklere sahip olması ve uygunluğu-
nun onaylanması (validasyonu) büyük 

önem taşımaktadır.” Eurovent 4/19 – 
2015’i geliştiren Eurovent Hava Filtreleri 
Ürün Grubu, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’dan 20’den fazla üreticiyi temsil 
etmektedir. Bu temsil, EMEA (Avrupa, 
Ortadoğu, Afrika) bölgesinin genel 
havalandırma ve hava filtreleri pazarının  
% 90’ına karşılık gelmektedir.
Buna paralel olarak, Eurovent’in bağım-
sız birimi Eurovent Certita Certification 
(ECC) Paris’te hava filtreleri için perfor-
mans sertifikasyonu taslağı üzerine çalı-
şıyor. Bu sertifikasyon programı, üçüncü-
parti bağımsız laboratuvarları akredite 
eden ve filtre performanslarını doğru-
layan dünyadaki tek program. Yapılan 
test sonuçları kamuya açık ve ECC’s web 
sitesinde yayımlanıyor.
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Haberler

EPEE, Düzenlediği Toplantıda Enerji Etiketi, Isıtma, Soğutma ve 
F-Gazlar’ı Tartıştı

E ndüstri temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleşen yuvarlak masa top-

lantısı, 14 Ekim 2015 tarihinde, Avrupa 
Enerji ve Çevre Ortaklığı (EPEE) ev sahip-
liğinde yapıldı. Toplantıda ele alınan 
anahtar konular; Avrupa’nın enerji eti-
keti, ısıtma-soğutma ve F-Gazlar konula-
rını içerecek şekilde enerji sektörü oldu. 
“Isıtma, Soğutma, HFC’lerden Enerji 
Etiketlemeye; Avrupa Enerji Sektörünü 
2016 ve Ötesinde Bekleyen Çetin Koşul-
lar” başlığını taşıyan etkinlik, endüstri 
temsilcilerini AB resmi kurum temsilci-
leriyle, üye ülkeler ve diğer paydaşlarla 
bir araya getirdi. EPEE Genel Direktörü 
Andrea Voigt: “Bugün burada; farklı 
üçüncü kişilerden ve paydaşlardan ısıtma, 
soğutma, iklimlendirme endüstrilerini 
ilgilendiren yeni şeyler öğrenmek ve bil-
gilerimizi bir araya getirerek paylaşmak 
üzere toplandık” dedi. Yaklaşan enerji 
etiketi düzenlemesi üzerine doğrudan 
yetkili makam temsilcileri ile görüşme 
olanağı sunduğundan etkinlik, zaman-
lama açısından da oldukça doğru plan-
lanmıştı. İnteraktif olarak gerçekleştirilen 
etkinlikte yapılan sunumlarla katılımcılar 
kendi düşüncelerini de ortaya koydular. 
Katılımcılar, Lüxemburg Elçiliği Enerji 
Daimi Ataşesi (Energy Attaché at the 
Luxembourg Permanent Representation) 

Jacek  Truszczynski’ye yeniden ölçeklen-
dirme dahil, yeni düzenlemenin sektöre 
etkileri konusundaki çeşitli senaryolara 
dair sorular yöneltti. Bu tartışmanın 
ardından ısıtma, soğutma konularına 
geçildi. Avrupa Komisyonu DG Enerji’de 
Yasal Düzenlemeler Müşaviri Serena 
Pontoglio, komisyonun yaklaşan yeni 
stratejik planın ana hatlarının tespitini 
yaptı. Gelecek yıl uygulamaya girecek 
enerji verimliliği ve binaların enerji per-
formansını ilgilendiren revizyonlardan 
bahsetti. Katılımcılar bu sürece katkıda 
bulunmaya teşvik edildi ve bu konudaki 
görüşlerini dile getirerek komisyona stra-
tejiyi destekleyecek bazı ilave rakamsal 
tespitlerde bulundu. 
Kahve molasının ardından Andrea Voigt, 
Avrupa’daki F-Gaz düzenlemesindeki 
uygulamalar hakkında genel bilgiler 
verdi. Bu oturum boyunca komisyonun 
DG İklim Hareketi Temsilcisi, yaklaşan 
Etiketleme ve Sertifikalandırma Uygula-
masına Dair Yasa hakkında sorular sordu 
ve F-Gaz düzenlemesiyle ilgili bazı konu-
lara açıklık getirilmesi sağlandı.
Yuvarlak masa toplantısının sonunda, 
Hollanda Altyapı ve Çevre Bakanlığı’nda 
iklim ve ozon tabakasının korunması 
konularında görevli Uzman Politika 
Danışmanı Gudi Alkemade, Montreal 

Protokolü çerçevesinde HFC’lerin azaltımı 
konusunda bir konuşma yaptı ve konuyla 
ilgili tartışılan hususları yanıtladı.
Andrea Voigt, toplantının sonunda EEPE 
ve üyelerini bu süreçlerle daha yakından 
ilgilenmeye ve üzerlerine düşen görevleri 
yapmaya davet etti. Voigt, “Endüstri, 
düşük küresel ısınma potansiyeline sahip 
kullanılabilir alternatif akışkanları, stan-
dartların işleyişini  tartışmalı, alternatif 
soğutucu akışkanlar konusunda eğitimler 
düzenlemeli, entellektüel fikri haklar ve 
teknoloji transferi konularıyla bağlantılı 
olarak teknolojik gelişmelerin önündeki 
engellerin kaldırılmasını sağlamalı. Bu 
eylemler, çevre dostu olmayan soğutucu 
akışkanların sistematik olarak azaltılarak 
ortadan kaldırılması sürecinde ilgili taraf-
ların ikna edilmesine yardımcı olacaktır. 
EPEE, atılması gereken adımların çağrısını 
yaparak çok önemli bir rol oynayacaktır. 
İlgili tarafların ve paydaşların arasında 
sektörü geliştirecek müzakere ve tartış-
maların gerçekleştirilmesinde gönüllü 
olacaktır. Bu yuvarlak masa toplantısı da 
gösterdi ki bu yaklaşım; eninde sonunda 
endüstrimizle Avrupa’nın kanaat önder-
leri arasında yeni bağlantıların oluşma-
sına yardımcı olacaktır. Gelecekte de 
benzer etkinlikleri organize etmeyi düşü-
nüyoruz” dedi.

EVIA, Havalandırma Cihazlarında Yeni Eko-Tasarım Kuralları Hakkında Bir 
Kılavuz Yayımladı

A yılsonuna kadar nasıl uygulanabileceğine 
dair bazı yanıtlar getirebilmeyi hedefliyor. 
Döküman Avrupa Komisyonu’nun yakın 
zamanda yayımlanacak kılavuzunun yerini 
almayı hedeflemiyor. Fakat düzenleme-
nin daha iyi anlaşılabilmesi için ve farklı 
sektörlerden farklı ürün gruplarına kadar 
uygulamaları birbiriyle uyumlu, benzer hale 
getirmek için katkıda bulunmayı amaçlıyor. 
Avrupa Komisyonu, Danimarka Teknoloji 

vrupa Havalandırma Endüstrisi Birliği 
(EVIA) karşılaştırmalı olarak, “Hava-

landırma Cihazları için Yeni Eko-Tasarım 
Koşulları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular” 
kılavuzunu sektöre sundu. Bu döküman, 
Avrupa’nın önemli fan ve havalandırma 
cihazları üretici kuruluşları olan EVIA üye-
leri tarafından yoğun bir çalışma netice-
sinde hazırlandı. Kılavuz, EU 1253/2014 
ve 1254/2014 sayılı AB düzenlemelerinin 

Enstitüsü ile birlikte, yılsonuna kadar ger-
çekleşmesi gereken bir AB kılavuz dökümanı 
için çalışıyor. AB 1253 ve 1254/2014 sayılı 
düzenlemeler, 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla 
uygulanmaya başlamış olacak. Bu düzen-
lemeler havalandırma cihazlarının sahip 
olması gereken minimum enerji verimliliği 
sınırını ve maksimum gürültü kirliliği sınırını 
belirliyor. Kılavuz döküman, ilgili sektör için 
gelen yeni düzenlemeyi yorumlayacak.
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Haberler

Türkiye İMSAD Kamerun Temsilciliği Açıldı

T ürkiye İMSAD, daralan ihracat 
pazarlarını aşmak ve yeni pazarlar 

kazanmak amacıyla Trade Event Organi-
zation işbirliğiyle Kamerun Temsilciliği’ni 
açtı. Eylül 2015 itibarıyla çalışmalarına 
başlayan Türkiye İMSAD Kamerun Tem-
silciliği bölgedeki fırsatları daha yakıdan 
takip edebilmek adına atılan bir adım 
oldu. Sektörün bölgedeki pazar payını 
artırmak için çalışmaların yürütüleceği 
temsilcilikte, Türkiye İMSAD üyelerinin 
faaliyetlerine ilişkin tanıtıcı materyaller yer 
alıyor. Türkiye İMSAD’ın Kamerun tem-
silciliği hizmeti ülkede yerleşik TURCAM-
HALL Fuar ve Ticaret Merkezi işletmecisi 
Trade Event Organization SARL tarafından 
yürütülüyor. Türkiye İMSAD’ın Kamerun 
temsilciliğine ilişkin değerlendirmede 

bulunan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Fethi Hinginar, “İhracatta yaşa-
nan daralmayı aşmak için Afrika ülkelerine 
yöneldik. Mayıs ayında gerçekleştirdiği-
miz heyet sonrası yaptığımız değerlen-
dirmelerde, Kamerun’un bölgede bir üs 
kurmak için doğru bir adres olduğuna 
kanaat getirdik. Kamerun, inşaat mal-
zemelerinde Türkiye için potansiyel bir 

pazar konumunda bulunuyor. Ayrıca 
Kamerun’u, coğrafi konumu itibarıyla 
CEMAC ülkelerine açılan kapı olarak da 
tanımlayabiliriz. Hedefimiz, bir yandan 
katma değerli ürün hacmimizi artırırken 
öte yandan üretim ve ihracat odaklı büyü-
meyi sürdürmektir” dedi. Kamerun’un da 
üyesi olduğu CEMAC ülkelerinde, 1998 
yılında yapılan yasal değişiklikle üye ülke-
ler arasında gümrük vergilerinin kaldırıl-
dığı bilgisini paylaşan Hinginar, “Mevcut 
pazarlardaki daralmayı aşmak için yeni 
pazarlara açılmamız gerekiyordu. İnşaat 
sektörü açısından ciddi bir potansiyele 
sahip olan Afrika’ya atılacak ilk adım da 
bu kapsamda önem taşıyordu. Kamerun 
temsilciliğimizin sektörümüz adına hayırlı 
olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Brisa, Sismik İzolatörleri Türkiye Pazarına Sundu

B ridgestone’un, 1980 yılında üre-
timine başladığı ve araştırma 

geliştirme çalışmaları ile devamlı ola-
rak iyileştirdiği sismik izolatörler Brisa 
tarafından Türkiye’de satışa sunuldu. 
Sabancı Holding ile Bridgestone 
Corporation ortaklığında kurulan Brisa 
tarafından, 14 Kasım’da İstanbul’da 
düzenlenen “Türkiye-Japonya Ekono-
mik İşbirliği Konferansı”ndaki ilgili otu-
rumda, Bridgestone tarafından üretilen 
kauçuk esaslı sismik izolatörler hakkında 
bilgi verildi. Brisa Genel Müdürü Yiğit 
Gürçay’ın ve Bridgestone Endüstriyel 
Malzemeler Bölümü Genel Müdürü 
Atsushi Imai’nin katıldığı oturumda, 
Japonya’da son 35 yılda kullanımı yay-
gınlaşan ve depreme karşı dayanıklılıkta 
başarı sağlayan kauçuk sismik izolatör 
ürünleri tanıtıldı. Brisa Genel Müdürü 
Yiğit Gürçay, oturumda şu değer-
lendirmelerde bulundu: “Ortağımız 
Bridgestone Corporation, lastik ve kau-
çuk sektörünün lideri olmasının yanında, 
toplumsal konularda da sorumluluk alan 
bir Japon şirketi olarak, özellikle dep-
reme dayanıklı ürünler geliştiriyor. 1980 
yılında Japonya’da ilk sismik izolatörleri 

üreten Bridgestone bugün sismik izo-
latör alanında dünyanın lider teknoloji 
geliştiricileri arasında yer alıyor. Kauçuk 
ve metal hammaddelerden yüksek tek-
noloji ile üretilen Bridgestone sismik izo-
latörler; hastane, yol yapıları, araştırma 
ve bilgi merkezlerinin yanı sıra farklı yük-
seklikteki konut, enerji ve sanayi yapıla-
rında da kullanılıyor. Sismik izolatörler, 
uygulandıkları binalarda yüksek deprem 
dayanıklılığı ve titreşim sönümleme sağlı-
yor. Japonya ve Türkiye gibi deprem riski 
taşıyan ülkelerde can ve mal kayıplarını 
önlemeye yardımcı oluyor. Kauçuk ve 

metal hammaddelerden üretilen sismik 
izolatörler, binalar için depremi emen 
birer tampon altyapı unsuru olarak tasar-
lanıyor. Geçen 35 yılda Japonya’da yaşa-
nan birçok yüksek şiddetteki depremde, 
sismik izolatörlerin farklı yükseklikteki 
yapılardaki etkin kullanımı sayesinde, 
can ve mal kaybı olmadan atlatılabildi. 
Japonya’da kullanımında olağanüstü 
başarı sağlanan sismik izolatörlerin, dep-
rem bölgesinde yer alan Türkiye’yede de 
değer katacağına inanıyoruz. Brisa olarak 
2015 yılı itibarıyla Bridgestone sismik 
izolatörlerin Türkiye’de satışına başla-
dık. Ülkemiz 2023 hedeflerine ilerlerken 
altyapı ve hizmet yatırımları da artıyor. 
Mega hastaneler, yeni enerji santralleri, 
kamu binaları, okullar, iş merkezleri, 
yaşama alanları, alışveriş merkezleri 
gibi yapılar Türkiye’de hızla yükseliyor. 
Ortağımız Bridgestone’un kauçuk ürün-
ler konusundaki üstün teknoloji ve bilgi 
birikimini sosyal sorumluluk kapsamında 
kullandığı sismik izolatörler ile binaların 
depreme dayanıklılığın ötesinde adeta 
‘deprem-geçirmez’ hale gelmesi için 35 
yılı aşkın birikimimizi ve teknolojimizi 
sunmaya hazırız.”
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Haberler

TÜYAK 2015’te “Konaklama ve Sağlık Yapılarında Yangın Güvenliği” 
Tartışıldı

Yönetim Kurulu Üyesi ve EEC Entegre 
Bina Kontrol Sistemleri Yönetim Kurulu 
Başkanı A. Haluk Yanık “Konutlarda 
Algılama ve Uyarı Sistemleri” başlıklı 
bir sunum yaptı. Yanık, evlerimizdeki 
yangının nasıl ölümcül bir tehlike oluş-
turabileceğini, yangın esnasında ölüm 
riskini azaltmak için ne gibi önlemler 
alınabileceğini yapılan araştırmaların 
sonuçları ve örneklemeler ile katılım-
cılara aktardı. Yurtiçinden ve dışından 
yoğun ilgi gören TÜYAK 2015’te iki gün 
boyunca iki ayrı salonda teknik sunumlar 
yapıldı ve toplam 42 adet bildiri yer aldı. 
Ayrıca sempozyum kapsamında, TÜYAK 
Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kozacı 
başkanlığında, TÜYAK Teknik Komite-
leri “Yangın Güvenliği ve Yönetmelik 
Değişikliği” konusundaki yürüttükleri 
çalışmaları aktardı. “Yangın Yönetme-
liğindeki Son Değişiklikler ve Karşılaşı-
lan Problemler” konulu panelde, yeni 
revize edilen yönetmelik maddeleri ve 
komite önerileri tartışıldı, karşılaşılan 
problemlerin çözümü için yeni öneriler 
getirildi. Sempozyumla eş zamanlı olarak 
13 Kasım 2015 günü, TÜYAK Yönetim 

Kurulu Üyesi Taner Kaboğlu tarafından 
“Depolama Tesislerinde Sprinkler Sistemi 
Tasarımı ve Uygulama Örnekleri” başlıklı 
kurs düzenlendi.

Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelikteki son 
değişiklikler ve karşılaşılan 
problemler masaya yatırıldı

Sempozyumun ikinci günü gerçekleşen 
“Binaların Yangından Korunması Hak-
kında Yönetmelikteki Son Değişiklikler ve 
Karşılaşılan Problemler”in görüşüldüğü 
forumda TÜYAK Onursal Başkanı Prof. 
Dr. Abdurrahman Kılıç, katılımcılarla bir-
likte yönetmelik uygulamalarında yaşanılan 
sorunları ve yapılması gerekenleri tartışarak 
bilgi alışverişinde bulundu. TÜYAK Yangın 
ve Güvenlik Sempozyumu ve Sergisi’nin, 
kamu kurum ve kuruluşları bir araya geti-
ren, sorunların ve çözümleri tartışıldığı 
önemli bir platform olduğunu vurgula-
yan Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, TÜYAK 
2017 – Yangın ve Güvenlik Sempozyumu 
ve Sergisi’nde sorunları azalmış, sektör ola-
rak daha büyümüş, ülkemizde yangın sayı-
larını azaltmış, yangından dolayı meydana 
gelen can ve mal kaybını en aza indirmiş 
bir Türkiye olarak tekrar buluşma dileğiyle 
konuşmasını tamamladı. 
Ayrıca sempozyum kapsamında 
ikinci günün sonunda akşam yemeği  
düzenlendi.

T ÜYAK 2015 Yangın ve Güvenlik 
Sempozyumu ve Sergisi, TÜYAK-

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim 
Vakfı ve Yangından Korunma Derneği 
ev sahipliğinde Ventio organizasyonuyla 
12-13 Kasım 2015 tarihleri arasında 
Wow Convention Center’da düzenlendi. 
Bin 500 kişinin üzerinde ziyaretçinin 
katıldığı TÜYAK 2015’te ‘Konaklama ve 
Sağlık Yapılarında Yangın Güvenliği’ tar-
tışıldı. TÜYAK 2015 Yangın ve Güvenlik 
Sempozyumu ve Sergisi, TÜYAK -Türkiye 
Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ve 
Yangından Korunma Derneği Onur-
sal Başkanı ve TÜYAK 2015 Yangın ve 
Güvenlik Sempozyum ve Sergisi Sem-
pozyum Yürütme Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Abdurrahman Kılıç, TÜYAK Yönetim 
Kurulu Başkanı Cemal Kozacı ve İstanbul 
Tabibler Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk 
Erez'in açılış konuşmalarının ardından 
düzenlenen açılış töreniyle başladı. 
TÜYAK Yönetim Kurulu Başkanı Cemal 
Kozacı konuşmasında “Yangınların 
nedenleri bellidir, kader değildir ve önle-
nebilir” vurgusunda bulundu. TÜYAK 
Onursal Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman 
Kılıç ise “Her iki yılda bir yaptığımız bu 
organizasyon için dileğim, 100. yılda da 
bu şekilde devam etmesi, bu periyodik 
toplantıların hiç aksamamasıdır” dedi. 
Açılış konuşmalarının ardından TÜYAK 
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S amsung Electronics; Kore’de 
düzenlenen ‘Samsung Air Con-

dition Forum 2015’te yeni ürünlerinin 
satışa sunulduğunu duyurdu. 
Forum kapsamında yeni ürünler ile ilgili 
açıklamalar yapan Samsung Sistem Kli-
maları Distribütörü Teknoklima Genel 
Müdürü Uğur Darcan, ‘Samsung Air 
Condition Forum 2015’in, Samsung 
Electronics’in 15 yıllık distribütörü olarak 
katıldıkları en yenilikçi ve çok iyi orga-
nize edilmiş bir forum olduğunu söyledi. 
Darcan, “Samsung Air Condition Forum 
2015 aynı zamanda sadece air conditio-
ning içerik esaslı ilk çalışmaydı. Teknok-
lima olarak, Samsung sistem klimalarını 
2015 yılı itibarıyla Kuzey Afrika’dan, 
Ortadoğu ve Orta Asya’ya kadar geniş 
bir coğrafyada müşteri ihtiyaç ve bek-
lentileri ile birlikte temsil etme şansı bul-
duk. Birlikte olduğumuz misafirlerimiz; 
değerli katkıları, teknik ve uygulama 
detay önerileri ve pazarlama destek-
leri ile bize güç verdiler. Samsung tüm 
dünya üzerinden, 750 ülke katılımcılarını 
geniş bir zaman planında çok iyi ağırladı. 
Sistem klima oturumları dışında düzen-
ledikleri teknik sunum ve tanıtımlarda 
20 yıl içinde sektörlere sunacakları yeni 
teknolojileri tanıttılar. Bunların hepsinin 
sır niteliğinde olduğunu belirttiler. Bu 
teknolojiler en geç 5 yıl içerisinde günlük 
hayatımıza girmeye başladığında,  biz 
bu teknolojileri Samsung Air Condition 
Forum 2015’te görmüştük deme fırsatı 
bulabileceğiz” diye konuştu. 
Forumun ana teması Air Conditioning 
olduğu için tanıtımların odağının, yeni 
2015 ürün serilerinde olduğunu belir-
ten Darcan, “Bu serileri; 30 HP VRF 
Dış Ünite, 360 Derece Kaset İç Ünite, 
Yatay Hava Atışlı 14 HP Modul VRF 
Dış Ünite ve Modüler Heat Pump Chil-
ler şeklinde sıralamak mümkün. 30 HP 
VRF Dış Ünite; sektördeki ilk en yüksek 

kapasiteli ürün olarak tanıtıldı. 4 modül 
birleştirilerek tek bir cihazda, 120 Hp 
kapasite ulaşımı artık mümkün olabi-
lecek. Bu da özellikle büyük yapıların 
klimatizasyonunda daha düşük montaj 
maliyetleri ile uygulama yapma imkânı 
sağlayacak. 360 Derece Kaset İç Ünite; 
tümüyle devrim niteliğinde. Bu iç üni-
tenin en önemli yenilikçi özelliği; ana 
teknoloji dairesel gövdeye 120 derece 
açı ile yerleştirilmiş, 3 ad booster fan 
ile desteklenmiş dairesel havayı aşağıya 
düşürmeden, üfleme açısının üzerinde, 
tavan kotunda negatif basınç yaratarak 
soğuk havayı tavan seviyesinde laminar 
olarak üflemesidir. Benzer şekilde, ısıtma 
modunda da booster fanları durdura-
rak sıcak havayı tam istenilen şekilde 
aşağıya yönlendirmek de mümkündür. 
Artık yakından bildiğimiz 4 yön kaset 
cihazlarının altındaki üzerimize vuran 
rahatsız edici soğuk hava hareketliliği 
bu cihazlar ile söz konusu olmayacaktır. 
Bu ünite ayrıca, dairesel ve eğrisel mekân 
tasarlayan inovatif mimarların da en iyi 
çözüm araçlarından biri olacaktır. Yatay 
hava atışlı 14 HP Modul VRF Dış Ünite; 
özellikle rezidans uygulamalarında daire 
bazlı çözümlerde büyük kolaylıklar sağ-
layacaktır. Tanıtımın yıldız ürünlerinden 
biri olan Modular Heat Pump Chiller ise, 
yaşam mekânlarında, soğutucu akışkan 
istemeyen tasarımcıların ihtiyaçları göze-
tilerek üretilmiştir” açıklamasını yaptı.

Uğur Darcan: “Samsung AC Forum 2015, 
15 yıllık distribütör olarak katıldığımız 
en yenilikçi forumdu”

https://www.iklimsoft.com/
https://msoft.com/
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F

FORM’dan Sektöre 50. Yıl Armağanı: ‘Duayenlerin Tanıklığında 
Türkiye Klima Sektörü’ Kitabı

ORM Şirketler Grubu, 50. Yılını 3 
Aralık 2015 tarihinde Rahmi Koç 

Müzesi’nde düzenlediği davetle kutladı. 
Sektörün önde gelen isimlerinin ve FORM 
Şirketler Grubu’nun eski yeni tüm çalı-
şanlarının katılımıyla gerçekleşen orga-
nizasyonda, FORM Şirketler Grubu’nun 
50. yılı anısına sektöre armağan ettiği 
‘Duayenlerin Tanıklığında Türkiye Klima 
Sektörü’ kitabının da lansmanı yapıldı. 
Gecenin açılış konuşmalarını FORM Şir-
ketler Grubu Yönetim Kurulu ve Onursal 
Başkanı Bedi Korun ve Yürütme Kurulu 
Başkanı Tunç Korun yaptı. 

Bedi Korun konuşmasında “1965’te 
Ankara’da 2 kişi olarak 20 m2’lik ofis ve 
100 m2’lik atölyemizde mekanik proje 
çizimi ile başlayıp mekanik taahhüt, ima-
lat ve temsilcilik faaliyetlerine dönüşen 
çalışmamızda 50 yıl boyunca birçok deği-
şim yaşadık. Türkiye’nin gelişim süreç-
lerinden faydalandığımız gibi, yaşanan 
birçok ekonomik ve siyasal krizin içinden 
de sağlam bir şekilde çıkmayı başardık. 
Bu süre içinde Türkiye’de birçok konuda 
ilkleri başarmış olmanın gururunu yaşı-
yoruz. Bu sene 50. yılımız vesilesiyle çok 
özel bir projeyi daha hayata geçirdik. Tür-
kiye iklimlendirme sektörünün başlangıcı 
ve gelişmesinin görsel ve sözel kayıt altına 
alınması için bir çalışma yaptık. ‘Duayen-
lerin Tanıklığında Türkiye Klima Sektörü’ 
adlı kitabımız bu çalışmanın sonucudur. 
Bunu yaparken amacımız geçmişe ait 
bilgi ve deneyimlerin kaybolmadan bir 
araya getirilebilmesiydi” dedi. 
Yürütme Kurulu Başkanı Tunç Korun 

ise, “İklimlendirme ve 
temiz enerji sektörlerinde 
bugüne kadar pek çok 
ilke imza attık, bundan 
sonra da aynı kararlılıkla 
yolumuza devam edece-
ğiz. Her alanda ‘verimlilik’ 
prensibiyle hareket ediyo-
ruz. Tam da buradan hare-
ketle 50. yıl kutlamalarımız 
kapsamında amacımız 
toplumsal fayda sağlaya-
cak faaliyetlerimize yenile-
rini eklemekti. Bunun için Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Derneği ile birlikte çalışarak 
4 yıllık lise eğitimleri boyunca Türkiye’de 
farklı şehirlerde yaşayan 50 kız öğrenci-
mize eğitim bursu sağlıyoruz. ‘Türkiye’nin 
Güneşleri’ olarak adlandırdığımız proje-
nin kapsamını, önümüzdeki senelerde 
daha çok kız öğrenciye destek vererek 
artırmak hedefindeyiz. Öte yandan uzun 
süredir devam ettirdiğimiz gibi her yıl 
farklı üniversitelerden iklimlendirme ve 
makine mühendisliği öğrencilerine des-
tek bursu sağlamaya da devam ediyoruz. 
Ayrıca bu sene doğayı korumaya yönelik 
yaklaşımımız çerçevesinde Şile de 2.000 
ağaçlık bir orman oluşturduk. Bizim için 
bu seneki önemli faaliyetlerimizden biri 
de, bugün sizlerle paylaşmaktan büyük 
heyecan duyduğumuz kitap çalışma-
mız, ‘Duayenlerin Tanıklığında Türkiye 

Klima Sektörü’ kitabı. Bu 
kitabın sektörden gelecek 
yeni bilgilerle farklı bir ver-
siyonunu yapmayı, hatta 
1990’ları da içerecek 
ikinci cildini oluşturmayı 
da hedefliyoruz. Bundan 
sonra da çalışanlarımızın 
desteği ve her zaman 
bizimle olan yenilikçi 
ruhumuzla çalışmaya 
devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu. Gecede FORM 

Şirketler Grubu’nun 50. yılına özel ola-
rak hazırlanan kurumsal film gösterimi 
de yapıldı. Davetliler için FORM Şirketler 
Grubu’nun 50 yıllık arşivinden alınan 
fotoğrafların da sergilendiği etkinlikte 
ünlü elektro keman sanatçısı Ceren 
Aksan da sahne aldı. FORM’un eski yeni 
tüm çalışanlarının da davetli olduğu 
gecede, “Duayenlerin Tanıklığında Tür-
kiye Klima Sektörü” kitabı davetlilere 
armağan edildi.
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Form 50. Yılını Çalışanlarıyla Boğaz’da Kutladı

orm Şirketler Grubu, 50. yılını 
çalışanlarıyla Boğaz’da düzenle-

nen yemekli tekne organizasyonu ile 
kutladı. 150 çalışanın bir araya geldiği 
gecenin açılışında Form Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Bedi Korun kısa 
bir konuşma yaptı. Korun, Form Şirket-
ler Grubu’nun 50. yılına gelmesinde 
çalışanların büyük bir payı olduğunu 
vurguladı ve özverili çalışmaları için 
herkese teşekkür etti. Form Şirketler 
Grubu Yürütme Kurulu Başkanı Tunç 
Korun ise “Form Şirketler Grubu olarak 
50 yıl zarfında birçok ilki gerçekleştirdik. 
Bundan sonra da çalışanlarımızın des-
teği ve her zaman bizimle olan yenilikçi 
ruhumuzla çalışmaya devam edeceğiz” 
şeklinde konuştu. Form Şirketler Grubu 
Operasyon Koordinatörü Özden Korun 
ise “Kurucularımızdan Bedi Korun ve 
rahmetle andığımız kıymetli abisi Yaşar 
Korun ile birlikte bundan tam 50 yıl 
evvel bu hayat yolculuğuna başladılar. 
Form her geçen gün büyüyen ve çalışan-
ların değerli katkıları ile de kuvvetlenen 
bir aile. Kurucularımız sayesinde bugün 

F

buradayız. Siz değerli çalışanlarımız ile 
her geçen gün büyüyerek bu hayat yol-
culuğuna yarım asrı bir asra tamamla-
mak için hep beraber devam edeceğiz” 
dedi. Gecede, Form Şirketler Grubu’nda 
15 yıl ve daha uzun süredir çalışanlara 
özel hediyeler verildi. Ayrıca sürpriz 
çekilişlerle Form çalışanları Avrupa seya-
hati, tablet bilgisayar, otel konaklama 

gibi hediyeler kazanma fırsatı yakaladı. 
Gecede, 30 Ağustos Zafer Bayramı 
kutlaması da unutulmadı. Orkestranın 
çaldığı 10. Yıl Marşı eşliğinde Form çalı-
şanları ve yöneticileri 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı kutladı. Bölge temsilcilikle-
rinden gelen katılımcıların da yer aldığı 
organizasyon, tekne gezisiyle Kabataş 
iskelesinde sona erdi.

ATC Antalya Bölge Müdürlüğü Açıldı

A TC, 23 Ekim 2015 tarihinde 
Antalya Bölge Müdürlüğü’nün açı-

lışını gerçekleştirdi. ATC Türkiye Genel 
Müdürü Gebro Kılıç açılışta Antalya’nın 
önde gelen yatırımcıları, müteahhitleri, 
proje müdürleri, mekanikçileri ile bir 
araya gelerek yüz yüze görüşüp istek 
ve önerilerini dinleme ve değerlendirme 
imkânı buldu. Konu ile ilgili firma tara-
fından yapılan açıklamada şu bilgilere 
yer verildi: “Samsung ile yaptığımız part-
nerliğimiz sebebiyle VRF sistemlere daha 
fazla ağırlık verdik. Antalya bunun için 
potansiyeli çok yüksek yerlerden biri. Bu 
nedenle birlikte iş yaptığımız ortakla-
rımıza daha hızlı ve daha yakın servis 
vermek amacıyla Antalya lojistik bir basa-

maktır. Antalya’da iş ortaklarımıza sahip 
olduklarımızı göstermek, daha iyi hizmet 
verebilmek ve yüz yüze görüşüp yakın 
temasta bulunabilmek amacıyla, 23 Ekim 
2015 tarihinde Antalya Bölge Müdürlü-
ğümüzün açılışını gerçekleştirdik. Ofisi-
miz 3 kattan oluşuyor. Giriş katımızda 

teşhir salonumuz, üst katımızda ofis 
çalışanlarımız, alt katımızda da eğitim 
ve seminer odamız bulunuyor. Böylelikle 
daha fazla eğitim seminerinde bir araya 
gelip konuşma, tartışma ortamı yakala-
yarak her zaman en kaliteli, en iyi işlerle 
partnerlerimizin yanında olacağız.”
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G20 Enerji Bakanları Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi

A ralık 2014’ten beri Dönem Başkan-
lığını Türkiye’nin yürüttüğü G20’nin 

Liderler Zirvesi 15-16 Kasım 2015 tarih-
lerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Zirve; 
dünya ekonomisinin yüzde 85’ini, ticare-
tininse yüzde 75’ini oluşturan G20 üyesi 
20 gelişmiş ülkenin yanı sıra, davetli bazı 
ülke devlet ve hükümet başkanlarının da 
katılımıyla toplam 26 ülke ve 7 uluslara-
rası örgütü ağırladı. Türkiye’nin Dönem 
Başkanlığı süresince düzenlediği pek çok 
toplantıdan biri de, Antalya Zirvesi’nden 
hemen önce düzenlenen ve G20 içinde 
de bir ilk olan “G20 Enerji Bakanları Top-
lantısı” oldu. 2 Ekim’de İstanbul Grand 
Tarabya Oteli’nde gerçekleştirilen G20 
Enerji Bakanları Toplantısında Türkiye 
Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri olan 
“Kapsayıcılık, Yatırım ve Uygulama” konu-
ları ele alındı. Günümüz ve gelecekte kar-
şılaşılabilecek enerji zorlukları tartışıldı. 
G20 Enerji Bakanları Toplantısına para-
lel olarak Uluslararası Enerji Ajansı’nın 
(IEA) düzenlediği basın toplantısında ise, 
Ajans’ın hazırladığı “Orta Dönem Yeni-
lenebilir Enerji Raporu 2015” tanıtıldı. 
Bilindiği üzere IEA, yenilenebilir enerjiler, 
petrol, gaz ve kömürde neler olacağına 
ilişkin orta ve uzun vadeli dünya enerji 
görünüm raporları hazırlıyor. Toplantıda 
konuşan Uluslararası Enerji Ajansı İcra 
Direktörü Fatih Birol söz konusu rapora 
ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Birol: “Yenilenebilir, 2030 
yılına kadar elektrik üretiminde 
birinci kaynak olacak”

Yıllarca ekonomiler büyürken, enerji tüketimi 
de arttı ancak bugün iklim değişikliği sorun-
ları nedeniyle artık bir yol ayrımındayız. Bu 
noktada da yenilenebilir enerjilerin önemli 
bir rol oynadığını görüyoruz. Yenilenebilir 
enerji kaynakları, özel bir elektrik üretim alanı 
olarak neden tercih ediliyor diye bakarsak, bu 
nedenleri şöyle sayabiliriz: İlk olarak pek çok 
ülke yerli üretim yaparak, enerji çeşitliliğini 
artırmak istiyor. Bazı ülkeler şehirlerindeki 
yüksek hava kirlenmelerini önlemek için tercih 
ediyor. Ancak gelişmekte olan ülkelerin enerji 
konusunda pek çok problemi var ve iklim 

değişikliği de çok önemli bir etken. İnanıyo-
ruz ki; 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji 
kesinlikle, elektrik üretiminde birinci kaynak 
haline gelecek. Fakat gelecek 5 yıl bunun 
olup olamayacağı açısından oldukça kritik. 
Geçen son 5-6 yılda neler olduğuna bakacak 
olursak, enerji tesisleri fosil yakıtlarla kömür, 
petrol, gazla çalıştı ve onları hidro ve yenile-
nebilir kaynaklar takip etti. Genel olarak son 6 
yılda % 40 oranındaki tesis bu şekilde çalıştı. 
Fakat iyi haber şu ki, eğer yenilenebilir ener-
jileri enerji çeşitliliği içinde daha fazla olsun 
taraftarıysanız, yapılacak tüm yeni enerji 
tesislerinin yarısını yenilenebilir enerji tesisle-
rinin oluşturmasını bekliyoruz. Gelecek 5 yıl 
içinde yapılacak tüm yeni enerji tesislerinin  
% 50’sini yenilenebilir enerji tesisleri oluştu-
racak ve diğer yarısını da kömür, petrol, gaz 
ve nükleer teknolojileri oluşturacak. 
Bu durum; yenilenebilirde oldukça yüksek 
bir büyümenin yaşanacağını ve enerji üre-
tim teknolojilerinin en tepesine yerleştiğini 
gösteriyor. 

Gelecek 5 yılda 700 GW’lık 
yeni yenilenebilir enerji tesisi 
göreceğiz

İlginç bir haber de şu: Yenilenebilir enerji, 
OECD ülkelerinin elektrik üretim kaynağı 
iken, gelecek 5 yılda tamamen farklı bir 
resim göreceğiz. Çin ve diğer gelişmekte 
olan ülkelerden çok büyük bir büyüme-
nin geldiğini göreceğiz. Yeni yenilenebilir 
enerji tesislerinin üçte ikisi gelişmekte olan 
ülkelerden gelecek. Üçte biri ise gelişmiş-
ileri ülkelerden gelecek. Gelecek 5 yılda 
700 GW’lık yeni yenilenebilir enerji tesisi 

göreceğiz ve bu 700 GW’lık tesisin üçte 
ikisi gelişmekte olan ülkelerden gelecek. 
Bu durum yenilenebilir enerjide kesinlikle 
büyük bir değişim yaşanacağını gösteriyor.

Yenilenebilir enerji giderek 
ucuzluyor

Diğer bir iyi haber daha: Yenilenebilir 
enerji giderek ucuzluyor. Örneğin karasal 
rüzgar tesislerine baktığımız zaman 2010 
yılından bugüne kadar maliyetler üçte 
bir oranında ucuzladı ve düşmeye devam 
etmesini bekliyoruz. Güneş enerjisinde de 
etkileyici maliyet düşüşleri söz konusu. 
Deniz üstü rüzgar enerjisi diğer bir hikâye. 
Deniz üstü rüzgar enerjisi maliyetleri her 
geçen gün azalıyor. Artık yenilenebilirin 
pahalı olduğu şeklindeki dogmanın değiş-
mesi gerekiyor. Özellikle güneş enerjisi 
ve karasal rüzgar enerjisi maliyetlerinin 
düştüğünü görüyoruz. Uzun vadeli fiyat 
anlaşmalarına baktığımızda karasal rüz-
gar ve özellikle güneş enerjisi oldukça 
rekabetçi hale geldi. Dolayısıyla pek çok 
ülke kömür ve ithal gaz LNG ile rekabet 
edebilir. Tabii bunun için hükümetlerin 
desteği gerekiyor. Gerçekten de yenilene-
bilir enerjiler kömür ve LNG’ye karşı artan 
bir rekabet avantajına sahipler.

Ünlü Mühendislik Yeni Adresinde

Ü nlü Mühendislik yeni adresinde hizmet vermeye devam ediyor. 
Firmanın yeni iletişim bilgileri şöyle: 

Adres: Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah., 2818. Cad.,  2816. Sok. 
No: 4 06810, Çayyolu - Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 442 17 62   +90 312 440 27 44   Fax: +90 312 442 11 90
Email: unlu@unlumuhendislik.com.tr
Web: www.unlumuhendislik.com.tr
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İklimSA Yetkili Servisleri Antalya’da 
Bir Araya Geldi

İ klimSA’nın Türkiye genelindeki yetkili servisleri ve İklimSA 
çalışanları “Bize Değer Katan Sizin Gücünüz” konsepti ile 

Antalya’da 24-27 Ekim 2015 tarihlerinde bir araya geldi. Etkin-
likte, 2015 yılı değerlendirmesi ve 2016 yılı hedefleri paylaşıldı. 
Toplantıda değerlendirme yapan İklimSA İş Birimi Direktörü 
Tansu Öztorun, “İklimSA olarak, 2014-2015 döneminde pazar 
payımızı 2 katına çıkarmayı başardık. 2016 yılında da Sabancı 
markasının gücünden faydalanarak yeni sinerji alanları yaratacak 
ve yeni ürün lansmanları ile sektördeki büyümemizi sürdürece-
ğiz. İyi ürün ve ekiple satışlarımızı artırıyor, satış sonrası hizmet 
kalitemiz ile başarının sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Bu konuda, 
30 yıllık deneyimimiz ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış 220 
yetkili servimizle sektördeki en güçlü markalardan biriyiz” dedi.

T ürkiye’de Eryap Grup 
tarafından üretilen 

polimer dış cephe kap-
lama ve mantolama sistemi 
American Siding, yenilenen 
Yangın Yönetmeliği’nin 
gerektirdiği ve Türk Stan-
dartları Enstitüsü tarafın-
dan gerçekleştirilen yangın 
sistem performansı dayanık-
lılık testini başarıyla geçti.  
Konuyla ilgili konuşan Eryap Grup CEO’su Emrullah Eruslu, “Yakın 
zamanda değiştirilen ve geçen Temmuz ayında Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik, bu tip ürünlerde yangın dayanıklılık tes-
tini zorunlu tutuyor. American Siding ürünümüz için bu testi 
gerçekleştirdik. Sonuçlar beklediğimiz gibi olumlu çıktı. Güçlü 
laboratuvar altyapımız ve yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sayesinde 
ürünümüzün kalitesini her geçen gün artırıyoruz” diye konuştu.

American Siding Yangın Testini 
Başarıyla Geçti
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Schneider Electric’ten Nesnelerin İnterneti Konusunda İşbirliği

S

Schneider Electric, İklim Değişikliği 
Stratejilerinde “Dünya Lideri” Seçildi

chneider Electric, sürdürülebilir eko-
nomiyi hedefleyen bir sivil toplum 

kuruluşu olan CDP tarafından hazırlanan 
“İklim A” Listesinde üst üste 5. kez yer aldı 
ve iklim değişikliği ile ilgili eylemleri ve 
stratejileri ile “dünya lideri” seçildi. Schne-
ider Electric, aynı zamanda yüksek kaliteli 
karbon emisyonu ve enerji verileriyle “İklim 
Konusunda Kamuyu Aydınlatma Liderlik 
Endeksi”nde (Climate Disclosure Leaders-
hip Index - CDLI) 100 üzerinden 100 puan 
aldı. Schneider Electric Yönetim Kurulu 
Başkanı ve CEO’su Jean-Pascal Tricoire 
konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, 
Schneider Electric’in 100 tam puan almış 
olmasından ve art arda 5. kez A listesinde 
yer almasından dolayı gurur duyduğunu 
belirterek “100 üzerinden değerlendirilen 
endekste, 2011’de 91, geçen yıl ise 99 

S chneider Electric, dijital çağın yük-
selen teknolojisi Endüstriyel Nesne-

leri İnterneti (IoT) kapsamında geliştire-
ceği ürün ve çözümler için, Hong Kong 
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Massac-
husetts Teknoloji Enstitüsü (HKUST-MIT) 
Araştırma Birliği Konsorsiyumu ile uzun 
süreli işbirliği kararı aldığını duyurdu. 
Schneider Electric Ekolojik Bina İnşaatı 
Departmanı Teknolojiden Sorumlu Baş-
kanı Barry Coflan konu ile ilgili, “Bu ortak 
çalışma, dünyanın dönüşümüne yardımcı 
olmak için Endüstriyel Nesnelerin İnter-
neti alanına Operasyonel Zeka katma 
stratejimizin önemli bir parçasıdır” dedi. 
Coflan, endüstri, akademi ve hükümetleri 
de kapsayan bu işbirliğinin, nesnelerin 
internetinin endüstri ve toplum üzerin-
deki etkisini hızlandırmak için kritik bir 
öneme sahip olacağını da vurguladı. 
Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
(HKUST) Bilgi Aktarımı Bölümü Başkan 
Yardımcısı Prof. Enboa Wu da “Nesnelerin 
internetiyle ilgili çözümlerin ve kullanımın 

işbirliğiyle yalnızca nesnelerin interneti 
alanında gelişme sağlamadığını belirten 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) 
Elektrik Mühendisliği Profesörü Charles 
Sodini LeBel ise “Akademi ve endüstri 
uzmanlığını global arenada birbirine bağ-
lamak için çalışan bu önemli girişime, 
Schneider Electric’in katılımından büyük 
mutluluk duyuyoruz” dedi.

puana ulaştık. Puanımız istikrarlı olarak 
arttı. Enerji ihtiyacının giderek artacağı bir 
dünyada bu istikrarlı başarımız şirketlere 
ekosistemi güvenli, güvenilir, verimli ve 
sürdürülebilir kılmak için yardımcı olmak 
konusunda stratejik kararlılığımızı gösteri-
yor. Schneider Electric olarak aldığımız bu 
puan, herhangi bir tavizde bulunmadan 
taahhütlerimizi yerine getirme anlamında 
bizi teşvik ediyor” şeklinde konuştu.

geliştirilmesine yardım etmek için Schne-
ider Electric ile işbirliği yapmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz. Araştırma, temel 
olarak nesnelerin internetinin mevcut tek-
nolojilere uygulanmasına yoğunlaşacak. 
Hedefimiz, bina yönetimi ve taşımacılık 
sorunlarında yaratıcı çözümler sunmak 
ve pratik uygulamalar geliştirmek olacak” 
şeklinde konuştu. Schneider Electric’in bu 

Kocaeli Sanayi Odası’ndan İzocam’a Ödül

K ocaeli Sanayi Odası’nın bu yıl 
sekizincisini düzenlediği Sek-

törel Performans Değerlendirme 
Organizasyonu’nun ödül gecesi 26 
Kasım 2015 tarihinde Wellborn Luxury 
Hotel’de gerçekleşti. 
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu’nun ev sahipliği ile gerçek-
leşen geceye Kocaeli Vali Yardımcısı 
Osman Sarı, Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Haluk Görgün, Kocaeli Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Çakır, 

KOTO Başkanı Murat Özdağ ve çeşitli 
sektörlerden sanayiciler katıldı. Marmara 
Bölgesi’ndeki başarılı sanayi kuruluşla-
rını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen 
organizasyona 123 firma katılım gös-
terdi. Jüri değerlendirmesi sonucunda 
çeşitli dalda birçok firma ödül almaya 
hak kazandı. İzocam, faaliyet gösterdiği 
yapı ve yapı malzemeleri sanayi sektö-
ründe “Büyük Ölçekli İşletme Katego-
risinde Sektör Ödülü”ne layık görüldü. 
Gecede İzocam adına ödülü Mali ve İdari 
İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardım-
cısı Doruk Özcan aldı.
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Wilo’dan “Modern Teknoloji ve Yenilikçi 
Uygulamalar” Semineri Wilo’dan Sektörel 

Etkinliklere Destek

ilo, Türkiye’nin farklı şehirlerinde 
düzenlediği seminerleri sürdürü-

yor. Wilo’nun 17 Kasım’da Swissôtel 
Ankara’da düzenlediği “Modern Tekno-
loji ve Yenilikçi Uygulamalar” semineri, 
sektörün önde gelen isimlerini bir araya 
getirdi. 
240 kişinin katılım gösterdiği seminerde; 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’ndan tem-
silcilerin yanı sıra Türk Tesisat Mühen-

disleri Derneği, projeciler ve tasarımcılar 
yer aldı. Seminer, Wilo Bina Teknolo-
jileri Satış Müdürü Alp Yılmaz’ın açılış 
konuşmasıyla başladı. Wilo’nun sun-
duğu hizmetleri katılımcılarla paylaşan 
Yılmaz, dünyanın en gelişmiş teknolo-
jilerine sahip pompa sistemleriyle enerji 
verimliliği konusunda fark yarattıklarını 
vurguladı. Yılmaz, teknolojiyle ve yeni-
likçi uygulamalarla müşterilerin hayatına 
değer kattıklarını söyledi.

ilo Türkiye, sektörün önemli etkin-
liklerine destek veriyor. 6-7-8 Ekim 

2015 tarihlerinde Konya Hilton Garden 
Inn Hotel’de yapılan 5. Türk-Alman Su 
İşbirliği Günleri’ne sponsor olan Wilo, 8-9-
10 Ekim 2015 tarihlerinde ise TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Eskişehir 
Şubesi tarafından Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen 7. Bakım Teknolojileri Kong-
resi ve Sergisi’ne katıldı. Wilo kongrede 

“Wilo Enerji Çözümleri” başlıklı bir sunum 
yaptı. Altyapı ve Endüstri Satış Mühendisi 
Hazal Yıldız’ın yaptığı sunumda “Enerji 
tasarruflu ürünler”, “Mevcut tesislerde 
verimlilik ölçümü uygulamaları”, “Verimsiz 
pompaların değişimi” konuları ele alındı.

İsveç Olimpiyat Komitesi ve Camfil, İsveç Olimpiyat Takımına Yüksek 
İç Hava Kalitesi Sağlayacak

C amfil ile İsveç Olimpiyat Komitesi 
(SOC), Olimpiyat Takımının per-

formansını maksimuma çıkarmak için 
gerekli olan temiz hava çözümü için 
anlaştı. Camfil’in SOC ile yürüttüğü 
çalışma, Olimpiyatlar öncesi ve sonrası 
hava kalitesi programını kapsıyor. Bu 
kapsamda, antrenman sahaları Camfil’in 
yüksek verimli hava temizleyicileriyle 
donatılacak. Camfil aynı zamanda, spor-
cuların İsveç’teki evlerine ve Olimpiyat 
Köyü’ndeki odalarına da yeni geliştirilip 
patenti alınan hava arındırıcılarından 
tedarik edecek. Böylece hava kalitesi 
ölçülüp, temiz havanın sporcuların per-

formansı üzerindeki katkısı analiz edile-
bilecek. Stockholm, Karolinska Enstitü-
sü’ndeki Alerji Araştırma Merkezi, (CfA) 
sonuçları SOC’un sağlık ekibiyle birlikte 
değerlendirecek. Bu değerlendirmede 
yer alan bütün katılımcılar, temiz hava-
nın spor performansına katkısı hakkında 
bilgilerini artırabilecek. İsveç Olimpiyat 
Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Stefan 
Lindeberg konuyla ilgili “Açık hava kir-
liliği hakkında bir şey yapamayız, fakat 
Rio’daki 2016 Yaz Olimpiyatlarında, 
İsveçli sporcuların çoğunlukla vakit geçi-
receği kapalı alanların iç hava kalitesini 
geliştirebiliriz. Vücut fonksiyonları, kirli 

ve yüksek partiküllü ortamlar yerine, 
temiz hava bulunan ortamlarda daha iyi 
çalışmaktadır. Eğer temiz hava sporcu-
larımızı daha iyi tedavi ediyorsa, onların 
daha iyi performans göstermesini de 
sağlayacaktır” dedi.
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Linde Gaz’da Üst 
Düzey Atama

L

Linde Gaz, Denizli’de Karbondioksit Üretim 
Tesisi Yatırımını Tamamladı

inde Gaz, Denizli’de Karbondioksit 
Üretim Tesisi yatırımını tamamlaya-

rak hizmete açtı. Yatırıma ilişkin değer-
lendirmelerde bulunan Linde Gaz A.Ş. 
Ülke Müdürü Mert Alper Kumbaracı “İleri 
teknoloji ile donatılan bu yeni tesisimiz 
ile Türkiye’de sanayicilerimize bir yeniliği 
daha sunmanın gururunu yaşıyoruz. Linde 
kalite ve standartlarında karbondioksit gazı 
sağlayarak maliyetlerin düşürülmesine, 
proses performansının artırılmasının yanı 
sıra, nihai ürün kalitesinin geliştirilmesi ve 
iş güvenliğinin sağlanmasında endüstriyel 
gaz sektörüne 136 yıllık Linde tecrübesini 
sunacaktır. Bu fayda, sadece ürünle sınırlı 
kalmayacak, global bilgi birikiminin desteği 
ile konularında uzman teknik personelimiz 
de müşterilerimize özel çözümler gelişti-
receklerdir” dedi. Linde Gaz A.Ş. Dökme 
Operasyonlar Direktörü Bora Uluğ ise 

“Hollanda gibi bir ülke seracılık alanında 
her türlü imkânsızlığa rağmen Avrupa’da 

lider bir pozisyonda ve her yıl gıda ihraca-
tıyla milyarlarca Euro gelir elde etmekte. 
Biz bu bölgede jeotermal enerjinin varlı-
ğının yanı sıra, yılda 250 günün üzerinde 
güneşlenme oranı, doğal karbondioksitin 
gübrelemede fotosentez için kullanımı ve 
organik tarıma uygun olmayan arazilerin 
değerlendirilmesi ile rekabet avantajı yaka-
layabilir; paketleme/dondurma teknolojileri 
ile ürünleri Avrupa pazarına ihraç edebilir 
ve stratejik avantajlarımızı ülkemiz için bir 
faydaya dönüştürebiliriz. Bu yönde yatı-
rımcıları bölgeye bekliyoruz” diye konuştu.

L inde Gaz A.Ş. Ülke Müdürlüğü göre-
vine 1 Kasım 2015 itibarıyla Mert 

Alper Kumbaracı atandı. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Gemi Mühendisi mezunu 
olan Kumbaracı, kariyerine MSC Shipping 
Agency, ARKAS Satış Yöneticisi olarak baş-
ladı. Daha sonra Aksa Jeneratör, Borusan, 
Exxon Mobil, LLK Eurasia’da satış alanında 
çeşitli görevlerde bulunan Kumbaracı son 
olarak BP’de Castrol Endüstriyel Yağlar 
Ülke Müdürlüğü görevi yapıyordu.

VİKO, Konyalı Müşterilerini İstanbul’da Ağırladı

V

mize farklıyı ve değerliyi sunan, yenilik 
ve faydaları müşterilerine en kısa yoldan 
ulaştıran bir marka olmak için çalıştık. Siz 
değerli Konyalı bayilerimizi bugün burada 
ağırlamamız da VİKO’nun müşteri mem-
nuniyetini kurumsal bir değer olarak ele 
alıyor olmasının açık bir göstergesidir. 

İKO, Kasım ayında Konya ve çev-
resindeki müşterilerini, kapsamlı 

bir organizasyonla İstanbul’da ağırladı. 
VİKO Türkiye Satış Direktörü Selçuk 
Ersoy ve ekibi tarafından düzenlenen 
programın ilk durağı, VİKO by Pana-
sonic Endüstriyel Tesisleri oldu. VİKO 
Yönetim Kurulu Başkanı Toshihide Arii 
ve CEO’su Nusret Kayhan Apaydın tara-
fından karşılanan konuklar, fabrika turu-
nun ardından gerçekleştirilen toplantıda 
VİKO ve çalışmaları hakkında kapsamlı 
bilgiler edindi. Programın açılışını yapan 
VİKO CEO’su Nusret Kayhan Apaydın, 
konuşmasında “VİKO’nun dünya tek-
noloji devi Panasonic’e bağlanmasının 
ardından artık daha büyük ideallere ve 
dünya liderliği vizyonuna sahip bulunan 
bir kuruluşuz. Bu hedeflere siz değerli 
müşterilerimizle birlikte ve her geçen gün 
daha büyük başarıları elde ederek ula-
şacağımıza olan inancım tamdır. Kurul-
duğumuz günden bu yana müşterileri-

Bu vesile ile davetimize kayıtsız kalmayıp 
uzun bir yolculuğun ardından bizlerle 
olan siz değerli müşterilerimize gönülden 
teşekkür ediyorum” dedi. Programın ikinci 
gününde düzenlenen gezide ise bayiler, 
İstanbul’un tarihi ve kültürel güzelliklerini 
görme fırsatı buldu.
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Kentsel Estetik Çalıştayı Gerçekleştirildi

K

itibarla yaşanabilir, sürdürülebilir, kaliteli 
kentsel mekânların belirli bir düzende 
veya planda gerçekleştirilmesi gün geç-
tikçe daha da önemli hale geliyor. Bu doğ-
rultuda, doğal, kültürel ve yapılı çevresiyle 
kendine özgü estetik bir çekiciliğe ve kent-
sel imaja sahip yerleşmelerin oluşturul-
ması, aynı zamanda kentin sosyo-kültürel 
kimliğinin sürekliliğinin sağlanması adına 
neler yapılabileceğini tartışmak, ortaya 
yeni fikirler koymak adına Kentsel Estetik 
Çalıştayı’nda bir araya geldik” dedi. Tür-
kiye Serbest Mimarlar Derneği Başkanı 
Aytek İtez ise “Kentlerin bir kimlik kazan-
ması ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir 
şekilde aktarılması amaçlı kent dokusuna 
özgü, mimari ve şehircilik açısından değer 
taşıyan yapıların korunması önem arz edi-
yor. Bu şekilde tarihi ve kültürel değerler 
kentlerin kendine özgü kimliklerini kazan-
masında önemli bir katkı sağlayacak. Tüm 
bu değerler korunurken yeni yapılacak 

entsel Estetik Çalıştayı, Türkiye 
İMSAD ile Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü 
işbirliğiyle, kentsel mimarinin özgünleşti-
rilmesi ve kentlerin yerel kimliklerinin öne 
çıkarılması amacıyla 22 Ekim’de Ankara 
İlbank Tesisleri’nde düzenlendi. 
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Tür-
kiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar “Kent-
sel estetik bütünlüğü olan şehirlerde yaşa-
mak hepimizin arzusu. Bugünkü yapıların 
malzemelerini biz üretiyoruz, ama aynı 
zamanda bu yapılarda da yaşıyoruz. 
Bugün dünyadaki kentsel dönüşüm başarı 
hikâyelerini hepimiz görüyoruz. Buradan 
çıkacak çalışma sonrası belki dünyaya 
örnek olacak bir projeye imza atacağız. 
Buraya ‘kentsel mimarimizin özgünleştiril-
mesi, kentlerimizin yerel kimliklerinin öne 
çıkarılması, sürdürülebilir kentsel estetik 
bütünlüğe ulaşılması için neler yapmalıyız 
ve nasıl yapmalıyız’ bunları konuşmaya 
geldik. Çalıştayımızın başarılı olmasını dili-
yorum” dedi. Hinginar’ın ardından Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. 
Mustafa Öztürk konuşmasında “Nitelikli 
mimariden uzak, rant kaygısıyla üretilen 
her yapı ve her kentsel alan çözümü, kül-
türel ve estetik değerlerden yoksun, sağ-
lıksız ve kimliksiz yaşam yerleri anlamına 
gelir. Hızlı kentleşmenin sonucu olarak 
ülkemizde de bu anlamda sıklıkla çarpık 
ve düzensiz yapılaşmalar oluşuyor. Bu 

yapıların kentsel estetik bütünlüğünü 
bozmayacak, fakat taklit gibi gözükme-
sini de engelleyecek yaklaşımlar doğrultu-
sunda ele alınması gerekmektedir” dedi. 
Açılış konuşmalarının ardından Türk Ser-
best Mimarlar Derneği 2. Başkanı Önder 
Kaya Kentsel Mimarinin Özgünleştirilmesi, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hiz-
metler Genel Müdürlüğü Şube Müdür 
Vekili Y. Mimar Hilal Tatar ise Kimlikli 
Şehirler ve Kadim Şehirler konulu sunum-
larını gerçekleştirdi. Çalıştay katılımcıları 
“Planlama ve Proje/Tasarım Kriterleri, Mal-
zeme, Standartlar ve Mevzuat, Finans/
Teşvik, Uygulama ve Proje Yönetimi, 
Sorumluluk/Denetim, Ülkemizdeki Yerel, 
Bölgesel, Mimari Kimliklerin Belirlenmesi” 
konularında çalışma gruplarına ayrıla-
rak sorunlar ve çözüm önerileri üzerine 
çalışma yürüttü. 
Çalışma gruplarında, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nda, belediyelerden, sivil top-
lum örgütlerinden, mimarlık ve müşavirlik 
ofislerinden, müteahhitlik firmalarından 
ve sektör paydaşı kurumlardan temsilciler 
yer aldı. 
Çalışma gruplarında, belirlenen konularda 
genel olarak bina cephelerinde yapılan 
hatalar tespit edilerek yaşanan sorun-
lara çözüm önerileri getirildi. Çalıştayın 
sonunda ise en önemli sorunlar ve bun-
ların çözüm önerileri konusunda çalışma-
lara başlanması kararlaştırıldı. 

T urquality® Destek Programı’na 
2 Mart 2010 tarihinde katılan 

ODE’nin, 5 yıl boyunca sürdürdüğü 
çalışmalar, Ekonomi Bakanlığı’nca oluş-
turulan Performans Değerlendirmesi 
çerçevesinde analiz edilerek destek 
sürecinin 5 yıl daha uzatılmasına karar 
verildi. Ekonomi Bakanlığı tarafından 
yapılan yazılı açıklamada sürecin uza-
tılmasına etki eden faktörler; program 
kapsamındaki desteklerden yararlanma 
seviyesi, satış hacmi, marka gücü, katma 
değer, markanın finansal gücünde sağ-
lanan artış, markalaşma yol haritasında 

ODE, Turquality®’de İkinci 5 Yıla Hak Kazandı
yer alan projeleri gerçekleştirme seyri ile 
yıllar itibarıyla marka bilinirliğindeki artış 
olarak sıralandı. 

Orhan Turan: “Bu başarı ODE 
Ailesi’nin”

Globalleşme vizyonu doğrultusunda yatı-
rımlarına ve faaliyetlerine hız verdikleri 
bir dönemde, Turquality’e bir 5 yıl daha 
kabul edilmiş olmaktan büyük mutlu-
luk duyduklarını belirten ODE Yönetim 
Kurulu Başkanı Orhan Turan, “ODE ola-
rak, 5 yıl boyunca Turquality® Destek 

Programı kapsamında kurumsallaşma, 
markalaşma ve pazarlama gibi birçok 
alanda önemli destekler aldık. Son 5 
yılda sektörün en hızlı büyüyen firması 
olarak, yalıtım sektöründe global arenada 
Türkiye’yi temsil ederken, bir yandan da 
Türkiye’yi büyütmeye ve marka değeri-
mizi yükseltmeye devam ediyoruz. Bu 
başarıda, ODE Ailesi’nin katkısı büyüktür. 
ODE olarak; kaliteli insan gücümüz, güçlü 
bayi ağımız ve yeni yatırımlarımızla önü-
müzdeki 5 yıllık süreçte hep birlikte çok 
daha büyük başarıları paylaşacağımızdan  
eminim” dedi.
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SERTiFiKALI PERFORMANSA SAHiP SOĞUTMA KULENiZLE 
EN iYi ELE HER ZAMAN SiZ SAHiP OLACAKSINIZ.

‟Eurovent Certifi ed Performance” isimli bu SOĞUTMA KULESİ sertifi ka programı, Avrupa çapın-
daki Isıtma, Havalandırma, Hava Koşullandırma ve Soğutma endüstrisine yeni giriş yapmıştır. 
Söz konusu program; Eurovent Derecelendirme Standardı 9C-001’i kullanmakta, bina sistemle-
rinize, enerji verimliliği odaklı bir tasarım uygulayarak Eko-tasarım yönetmeliklerini karşılamaktadır.

İç mekan hava koşullandırma - Havalandırma ve Hava kalitesi kontrolü - Proses soğutma ve Gıda sektöründe soğuk zincir alanında Avrupa’da 
lider Üçüncü Taraf sertifi kasyon kuruluşu Eurovent Certita Certifi cation hizmetidir.

DOĞRU KARARI ALIN VE EN DÜŞÜK KARBON AYAK iZi SEViYESiNi SERGiLEYEN OPTIMAL 
SiSTEM PERFORMANSINA ULAŞIN.

www.eurovent-certifi cation.com
Performans seviyelerini internet üzerinde kontrol edin

SOĞUTMA KULESİ sertifikasyonunu aktif olarak destekleyen katılımcı imalatçılar: 

Getty Images ©JuSun

Karbon Ayak İziniz Kaç Numara?

İ klim değişikliği, çağımızın en önemli 
çevresel ve ekonomik sorunları ara-

sında gösteriliyor. Bu değişime dur demek 
için sivil toplum kuruluşları alınabilecek 
önlemlere dikkat çekiyor. SÜT-D (Sürdü-
rebilir Üretim ve Tüketim Derneği) Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, 
II. Karbon Zirvesi Sonuç Raporu’nda yer 
alan önerileri açıklayarak şu tavsiyelerde 
bulundu: “Karbon ayak izimizi düşürmemiz 
gerektiğini unutmamalıyız. Yerküremizin 
geleceğini düşük karbon ekonomisi kur-
taracak. İklimle mücadele, endüstrilerin 
sürdürülebilirlik politikalarının lokomotifi 
olacak.” İklim değişikliği anlaşmasında 
Türkiye’nin duruşunun önemli olduğunu 
belirten Prof. Dr. Karaosmanoğlu sözlerine 
şöyle devam etti: “Karbon yönetimi, karbon 
azaltımı ve emisyon ticareti piyasalarında 

kişilerin yanı sıra kurumlara da çok önemli 
görevler düşüyor.” Düşük karbon ekono-
misinin tüm dünyada önem kazandığına 
vurgu yapan Prof. Dr. Karaosmanoğlu, 
şirketlerin bu sürece karbon check-up’ı 
yaptırarak başlamaları gerektiğini belirtti. 
Prof. Dr. Karaosmanoğlu “Üretim zincirinin 
yaşam döngüsü boyunca incelenip mevcut 
görünümün ortaya konulması büyük önem 
taşıyor. Endüstrilerin üretimde çevreye 
daha az zarar verecek, kirletici salınımını 
azaltacak, başta enerji ve su olmak üzere 
tüm hammadde girdilerini daha verimli 
kullanmaya yönelik iyileştirme ve değişik-
likleri yapması gerekiyor. AB hedeflerinde 
olduğu gibi hep beraber ‘karbonsuzlaş-
tırmayı’ başarmalıyız. Endüstrinin kar-
bon ayak izinin artmasını engellemeliyiz. 
Burada başta sanayicilerimiz olmak üzere 

hepimize görev düşüyor” dedi. Prof. Dr.  
Karaosmanoğlu, Türkiye’nin karbon politi-
kasıyla ilgili önerilerin yer aldığı II. Karbon 
Zirvesi Sonuç Raporu ve E-Kitap çalışma-
sına SÜT-D web sitesi üzerinden ulaşılabi-
leceğini bildirdi. Gelenekselleşen Karbon 
Zirvesi’nin üçüncüsünün ise 14-15 Nisan 
2016 tarihlerinde İTÜ ev sahipliğinde ger-
çekleştirileceğini belirten Prof. Dr. Kara-
osmanoğlu, zirvede karbon yönetimi ile 
ilgili sorun ve çözümlerin de paylaşılacağını 
duyurdu.

https://www.eurovent-certification.com/
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Danfoss, 
Küresel Isınmayla 
Mücadele Hedeflerini 
Açıkladı

D

D

Danfoss E-Learning Açıldı

Danfoss Isıtma Departmanı Semineri 
Adana’da Düzenlendi

anfoss, çevrimiçi eğitim portalı 
‘learning.danfoss.com’u hayata 

geçirdi. Danfoss, yeni atılımı e-learning 
ile sektörün bilgi kaynağı olmayı hedef-
liyor. Danfoss e-learning; sektörün mev-
cut profesyonellerine, geleceğin profes-
yonelleri öğrencilere, satış ve pazarlama 
alanında çalışanlara yönelik eğitimler 
sunuyor.  Isıtma, soğutma ve sürücü 
teknolojileri alanında birçok eğitim 
barındıran portalda ısıtma çözümleri 
alanında Türkçe e-ders bulunuyor. Yıl-
sonuna kadar yirmiye ulaşacak Türkçe 
e-derslerin sayısının 2016 yılı içinde hızla 
artırılması planlanıyor. Portalda ısıtma, 
soğutma ve sürücü teknolojilerinde 

anfoss, küresel ısınmanın durdu-
rulmasına destek olmak amacıyla 

2030 yılına kadar kullandığı enerji ve 
havaya saldığı karbondioksit (CO2) mik-
tarını yüzde 50 oranında azaltacağını 
açıkladı ve bu yöndeki çalışmalarına 
hız kazandırdı. 
Danfoss Genel Müdürü & CEO Niels 
B. Christiansen konu hakkında yaptığı 
açıklamada, “Enerji tasarrufu alanında 
en yenilikçi ve verimli teknolojileri dünya 
çapında hizmete sunarak şehirlerin ve 
şirketlerin hedeflerine ulaşmasına yar-
dımcı oluyoruz. Şimdilerde bugüne dek 
yaptıklarımızı biraz daha ileri götürecek 
yeni ve iddialı bir iklim stratejisi üzerine 
yoğunlaşmaktayız. Bunu, iklim sektö-
ründe lider olmanın doğal bir sonucu 
olarak görüyoruz. 2007 yılında satılan 
1 m DKK başına 24 MWh olan enerji 
yoğunluğunun 2030 yılına kadar % 50 
düşürülerek 12 MWh değerine indiril-
mesi hedefleniyor. Danfoss’un kullan-
dığı enerji miktarının neden olduğu CO2 
düzeyi de yarıya inmeli. 2007 yılında 
Danfoss, 1 MWh enerji için 320 kg CO2 
salınımına neden oldu. 2030 yılında 
bu değerin 160’ı aşmaması hedefle-
niyor. Danfoss enerji yoğunluğunun  
2017 yılından itibaren her yıl % 3;  
1 MWh enerji başına CO2 salını-
mının ise % 5 oranında düşmesi  
hedefleniyor” dedi.

anfoss, 2015 yılında “Değişiyoruz, 
Büyüyoruz, Güçleniyoruz” çalışması 

kapsamında düzenlediği eğitimlerini ve 
seminerlerine, Adana’da ısıtma sistemleri 
semineri ile devam etti. 11 Kasım 2015 
tairihinde Adana HiltonSA’da düzenle-
nen seminere, Adana ve çevre illerden 
sektörün önde gelen 100 profesyoneli 
katıldı. Seminerde; termostatik radyatör 
vanaları, oda termostatları, döşemeden 
sulu ve döşemeden elektrikli ısıtma sis-
temleri gibi Danfoss ısıtma sistemleri & 
çözümlerinin hem teknik hem de gün-
lük hayatta kullanım faydaları anlatıldı. 
Danfoss Türkiye’den Isıtma Sistemleri 
Teknik & Servis Müdürü Sencer Erten 

İngilizce hazırlanmış çok sayıda farklı 
e-dersler yer alıyor. Hızlı bir öğrenme 
modeli çerçevesinde animasyon forma-
tında hazırlanan eğitimler, 15 dakika ile 
bir buçuk saat arasında değişiyor. Ayrın-
tılı bilgi için: http://learning.danfoss.com

ve Isıtma Sistemleri Bayi Kanalı Müdürü 
Özgür Oğur’ün katılımıyla gerçekleşen 
seminerde ayrıca kış ayları yaklaşırken 
ısıtma tasarrufu yapmanın ipuçları da 
katılımcılara aktarıldı.

D

Trox Academy Eğitimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

T ele alındı. Ayrıca Trox’un Almanya’daki 
fabrikasının yeni nesil otomasyonlu klima 
santrali X-CUBE Control de tanıtıldı. Trox 
Turkey Genel Müdürü Ozan Atasoy’un da 
katılımıyla iklimlendirme sektörü otomas-
yon teknolojilerinde yeni trendler ele alınıp, 
oda ve mahal iklimlendirme kontrolünde 
akıllı kontrol sistemi olan X AIR CONTROL 
uygulaması katılımcılara aktarıldı.

rox Academy, 3 ve 7 Kasım 2015 
tarihlerinde Renaissance Tower ve 

Palladium Tower’da Trox ürünleri ile ilgili 
teknik eğitim düzenledi. 
Trox Turkey İş Geliştirme Müdürü Barış 
Salman’ın sunumu ile düzenlenen eği-
timde merkezi hava şartlandırma üniteleri 
ve klima santralleri pazarında üst düzey 
yenilikler getiren X-CUBE klima santralleri 
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Vaillant Antalya’da Yenilenebilir Enerji Ürünleri 
ile Tasarrufu Hedefliyor

V

E

Vaillant Group Türkiye, Eylül Ayının 
“En İyi İşveren Markası” Seçildi

Vaillant, Enerji 
Danışmanlığını 
Adana’da Uygulayacak

aillant Group Türkiye’nin sosyal 
medya çalışmaları, Secretcv tara-

fından 5. kez düzenlenen ve 9 katego-
ride verilen “İK’nın Yıldızları” ödülle-
rinde, Eylül ayının “En iyi İşveren Mar-
kası” ödülüne layık görüldü. 
Vaillant Group Türkiye İK ekibine ödül; 
özellikle Facebook ve Linkedin sayfala-
rında, çalışan ve potansiyel çalışan ola-
bilecek hedef kitleyle kurduğu interaktif 
iletişim ve markasını bu platformlarda 
temsil etme başarısı nedeniyle verildi. 
Vaillant Group Türkiye İnsan Kaynakları 
Direktörü Nilüfer Birdal konuya ilişkin 

“Sosyal medyada yerimizi alarak işve-
ren markamız üzerine çalışma kararını 
2015 senesi başında aldık. Tüm İK ekibi 
olarak önem verdiğimiz bu platformda 
izlenebilirliği artıracak fotoğraf, video 
ve haberler üzerinde yoğun bir şekilde 
çalışmaya başladık. Geçen 10 ay zar-

nerji Danışmanlığı konseptini 
Türkiye’nin her yerine ulaştırmayı 

hedefleyen Vaillant, İstanbul’dan sonra 
Adana’da da “Enerji Bayiliği” açıyor. 
Adana’da projeyi anlatmak üzere basın 
mensuplarıyla bir araya gelen Vaillant 
Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol 
Kayaoğlu ve Vaillant Türkiye Satış Direk-
törü Vedat Yazar, “Yeşile Giden Yol” slo-
ganı ile tüketicileri bilinçlendirerek ülke 
ekonomisine enerji tasarrufu yoluyla, 
katkıda bulunmayı hedeflediklerini söy-
ledi. Kayaoğlu, “Enerji verimliliğine ilişkin 
çıkan kanun ve mevzuatlar beraberinde 
bazı zorunlulukları getirdi. Sektörü ve 
tüketici beklentilerini de değiştirdi. Biz 
de Vaillant olarak sektörümüze öncülük 
edeceğiz. Adanalı tüketicilerimize enerji 
danışmanlığı yaparak, hem aile bütçe-
sine hem Türkiye ekonomisine katkıda 
bulunacağız. Enerji Bayiliği konsepti 
ile tüketicilerimize sadece cihaz satışı 
değil aynı zamanda konutlarının ihti-
yaç ve tüketim yapılarına göre enerji 
modellemesi yaparak, izolasyon ve geri 
dönüş finans modeli dahil anahtar tes-
lim komple sistem çözümü sağlayacağız” 
dedi. Yazar ise “Adana’da bugün yakla-
şık 60.000 doğalgaz abonesi bulunuyor. 
Şehir nüfusunun yalnızca % 10’luk kısmı 
doğalgaz kullanıyor. Bölge genelinde ise 
toplam 13.000.000 nüfus ve 950.000 
doğalgaz abonesi mevcut. Yani nüfusun 
yaklaşık % 35’i doğalgazdan faydalanı-
yor. İklimin yumuşaklığı nedeniyle eski 
yapılarda doğalgaza geçiş yavaş olu-
yor ancak, yeni binalarda altyapı hazır 
olduğu için hızlı bir geçiş yaşanıyor. 
Önümüzdeki 5 yıl içerisinde nüfusun % 
80'inin doğalgaz kullanacağı öngörülü-
yor” diye konuştu.

fında bu çalışmaların geri dönüşünü, 
yayımladığımız iş başvurularına artan 
ilgiden başvuru sayısı ve kalitesindeki 
yükselmeden görüyoruz. Yeni sene 
içinde de, bu iletişim kanalında şirket 
haberlerimizi daha da interaktif, renkli 
ve merak uyandıran formatlarda sun-
maya devam edeceğiz” açıklamasında 
bulundu.

V aillant, yenilenebilir enerjiye yöne-
lik ürünleri ile Antalya’da hizmet 

verecek. 
Yeni ürünleri ve tüketicilere sunduk-
ları yeni çözümleri anlatmak üzere 
Antalya’da basın mensuplarıyla bir 
araya gelen Vaillant Türkiye Satış ve 
Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu ve 
Vaillant Türkiye Satış Direktörü Vedat 
Yazar, bölgesel çözümler ile tüketicilere 
yönelik enerji tasarrufunu sağlayarak 
enerji verimliliğinin artmasına yönelik 
hedeflerini paylaştı. 
Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama 
Direktörü Erol Kayaoğlu, yenilenebilir 
enerji odaklı ürünlerle Antalyalı tüketi-
cilere enerji danışmanlığı yaparak, hem 
tüketicilerin maliyetlerini azaltmak hem 

de Türkiye’nin enerji ihtiyacına katkıda 
bulunmak istediklerini söyledi. Yazar ise 
“Asıl hedefimiz, tüketicilere doğalgazlı 
ürünler ile birlikte yenilenebilir enerji 
ürünlerini sunarak sistem verimliliklerini 
artırmaktır” dedi.
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B

Bosch Termoteknik Ar-Ge Merkezi “En Başarılı 
Merkez” Seçildi

osch Grubu’nun Manisa’daki fab-
rikası bünyesinde faaliyet gösteren 

Bosch Termoteknik Ar-Ge Merkezi, T.C. 
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 

“Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi 
2014” sonuçlarına göre 3. kez üst üste 

“En başarılı Ar-Ge Merkezi” ödülüne layık 
görüldü. Gelişen dinamik piyasa koşullarını 
göz önünde bulundurarak 80’den fazla 
mühendis ve teknisyenle dünyaya teknoloji 
ihraç ettiklerini belirten Bosch Termoteknik 
Manisa Fabrikası Ar-Ge Merkezi Direktörü 
Saim Kırgız konuyla ilgili şöyle konuştu: 

“Tüm tüketici ihtiyaçlarına ve gelir seviyele-
rine çözüm getiren daha konforlu, verimli 
ve ekonomik ürünler geliştirmeye devam 
ediyoruz. Ar-Ge Merkezimiz için son üç 

A vrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler, 
elektrikle çalışan cihazların kullan-

dıkları enerji miktarıyla ilgili ciddi sınırla-
malar getirmeye devam ediyor. 
AB, 2009 yılında uygulamaya koyduğu 
ErP (Energy Related Product) Yönetmeliği 
ile enerji etkinliğini iyileştirmeyi ve çevreyi 
korumayı hedefliyor. Avrupa standart-
ları ve düzenlemelerinin bir parçası olan 
yönetmelik, yüksek oranda enerji tüketen 
tüm ürünlerin kademeli olarak piyasadan 
kaldırılmasını amaçlıyor. ErP Yönetmeliği 
gereğince, ≤ 7,5 kW mekanik güce sahip 
olan bir motor ile çalışan tüm fanların, 
ilgili motor verimlilik yönetmeliğine isti-
naden (IEC 60034-30-1), ‘IE3’ motor ya 
da ‘IE2’ motor ve inverter ile kullanılması 
gerektiği belirtiliyor. Tüm bu değişik-
likler ve yönetmeliğin yayımlanmasıyla 
birlikte ‘IE0’ – ‘IE1’ motor kullanılan 
fanlar yerini daha verimli motorlara 
bırakmaya başladı. Bosch Termoteknik, 
distribütörü olduğu Dynair markalı ticari 
havalandırma sistemleri ürün grubunu 
ilgili yönetmeliğe göre yeniledi. 
Böylece ErP Yönetmeliği’ne uygun olan 
daha verimli duvar tipi (QCM) ve kanal 
tipi (CC) aksiyal aspiratörler ile kompakt 
yüksek verimli (QCL) aksiyal aspiratörleri 
ürün gamına ekledi.

yılda 14,3 milyon euroluk Ar-Ge harcaması 
gerçekleştirildi. Bosch Global tarafından 
Manisa’ya ve Türkiye’ye yapılan bu yatı-
rımların önümüzdeki iki yılda 10 milyon 
euroyu aşması hedefleniyor. Önümüzdeki 
yıllarda bu başarımızı daha da artırarak 
Manisa’nın adını dünyaya duyurmaya 
devam edeceğiz.”

Bosch Termoteknik, Enerji Verimliliğine Odaklanan Ürünlerle Büyüyor
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M ikropor, Ice-Cube adlı yeni hava 
kurutucusunu piyasaya sundu. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Mikropor 
Basınçlı Hava Sistemlerinden Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ayhan, 
Ice-Cube’un piyasada bulunan diğer hava 
kurutucularına göre enerji tüketimi en 
düşük hava kurutucusu olduğunu belir-
terek “Ice-Cube oldukça kompakt bir 
tasarıma sahiptir. Piyasada bulunan diğer 
hava kurutucularına göre enerji tüketimi 
en düşük olan hava kurutucusudur. Hem 
enerji tasarruflu gaz kompresörü hem de 
diğer hava kurutucularında bulunan fan 
motoru ve elektrikle çalışan tahliye siste-
mini bünyesinde barındırmadığı için kul-

lanıcılara enerji tasarrufu sağlamaktadır. 
Yine su tahliye sisteminde su ile birlikte 
basınçlı hava atmadığı için basınçlı hava 
kaybı yoktur” dedi. Ice-Cube’un kom-
pakt olduğu kadar sağlam tasarımıyla 
göz doldurduğunu ve ortalama 10-15 
yıllık servis ömrü boyunca kullanıcılarına 

hiçbir arıza yaratmayacak şekilde tasar-
landığını vurgulayan Ayhan “Dünyada ve 
Türkiye’de konusunda uzman mühen-
dis ve tasarımcılar tarafından tasarlanan 
Ice-Cube, ekonomik fiyatlarıyla da kul-
lanıcıların gözdesi olmaya adaydır. Son 
yıllarda Uzakdoğu’dan gelen ve pek 
çoğu Avrupa standartlarına uymayan, 
performansı düşük ve düşük fiyatlı hava 
kurutucularına alternatif olacak olan Ice-
Cube, Türkiye’nin ihracatına da katkıda 
bulunacaktır. İlk üretim yılında 10.000 
adet üretimi planlanan Ice-Cube başta 
ABD, Avrupa, Asya ve hatta Çin pazarına 
hızla yayılarak takip eden yıllarda 25.000 
adede kadar çıkarılacaktır” diye konuştu.

Mikropor, Yeni Hava Kurutucusu Ice-Cube’u Pazara Sundu
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Alarko Carrier’dan 
Sektörel Buluşma

Alarko Carrier “Toshiba E Serisi VRF Sistemleri”ni Anlattı

A

A

Alarko Carrier’dan Ar-Ge’de Yeni Bir Uygulama: 
“Pasaport Sistemi”

Alarko Carrier, Yalova Üniversitesi 
Öğrencilerini Ağırladı

larko Carrier, Ar-Ge projeleri kapsa-
mında farklı bir uygulamaya imza 

attı. Bu doğrultuda United Technologies 
Building & Industrial Systems (Carrier) 
tarafından “Ürün Geliştirme Prosedürü” 
olarak geliştirilen Pasaport Sistemi’ni 
hayata geçiren şirket; projelerini çeşitli 
fazlara bölerek adım adım takip ediyor, 
faz geçişlerinde proje ekibiyle kapsam ve 
içeriği denetleyerek belirli bir formatta 
Değerlendirme Kurulu’na sunuyor. Kurul, 
projeyi devam ettirme ya da durdurma 
kararı alabiliyor. Böylece projelerin, tek-
nik yönden ve uygulanabilirlik açısından 
geliştirilmesi garanti altına alınıyor. Konu 
ile ilgili Fabrikalardan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Murat Çopur, “2012 
yılında, tüm kriterleri eksiksiz yerine geti-
rerek Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 
bulunan Alarko Carrier tesislerimizde 

larko Carrier, Kasım ayı içeri-
sinde Yalova Üniversitesi Enerji 

Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nün 
30 öğrencisi tarafından ziyaret edildi. 
Alarko Carrier’ın Gebze’de yer alan 
fabrikasına düzenlenen gezi, markanın 
insan kaynakları birimi tarafından ger-
çekleştirilen şirketi tanıtıcı bir sunumla 
başladı. Alarko Carrier Ürün Müdürü 
Volkan Arslan’ın yaptığı teknik sunumla 
devam eden etkinlik, Alarko Carrier Yalın 

Ar-Ge merkezinin açılışını gerçekleştirdik. 
Ar-Ge projeleri kapsamında daha dona-
nımlı ürünler geliştirilebilmesi amacıyla 
çalışmaların sürdüğü bir dönemde Pasa-
port Sistemi’ni devreye aldık. Bu sayede, 
iklimlendirme sektöründe aktif faaliyet 
gösteren 165 Ar-Ge merkezinden farklıla-
şıyoruz. İklimlendirme sektöründe Bakan-
lığın listelediği 3 Ar-Ge merkezi arasında 
yer almaktan ise gurur duyuyoruz” diye 
konuştu.

Üretim ACE Şefi Ece Engül ve Müdürü 
Cem Çelikörslü’nün eşliğinde düzenlen 
fabrika turuyla sona erdi.

A

A

larko Carrier, Karadeniz bölge-
sindeki yatırımcılar ve mekanik 

mühendislik firmalarıyla, Trabzon Zorlu 
Grand Otel’de bir araya geldi. 
Alarko Carrier ürünlerinin tanıtıldığı top-
lantıya, Alarko Carrier Grup Koordinatör 
Yardımcısı Haluk Ferizoğlu ev sahipliği 
yaptı. Ferizoğlu’nun açılış konuşmasıyla 
başlayan toplantı, Ankara Büro Bayilik 
Satışları Satış Müdürü Ali İsmet Koçak’ın 
sunumuyla devam etti. İklimlendirme 
sektöründe faaliyet gösteren firmalar-
dan yaklaşık 140 kişinin katıldığı top-
lantıda Alarko Carrier İş Geliştirme ve 
Denetleme Müdürü Özgen Çoğulu, Tos-
hiba Estia Isı Pompaları, Alarko Carrier 
Bireysel ve Ticari Klimalar Ürün Yöneti-
cisi Faruk Gençyiğit ise yüksek verimli 
ve düşük tüketime sahip Toshiba VRF 
Sistemleri hakkında detaylı teknik bil-
giler verdi. 
Toplantı; Alarko Carrier İş Geliştirme ve 
Denetleme Müdürü Özgen Çoğulu’nun, 
Alman teknolojisi yoğuşmalı Wolf 
kazanları hakkında verdiği bilgilerin 
ardından düzenlenen akşam yemeğiyle 
sona erdi.

larko Carrier, Ankara ofisine bağlı 
Toshiba bayi ve yetkili satıcılarına, 

Türkiye pazarına yeni sunulan “Tos-
hiba E Serisi VRF Sistemleri” konulu bir 
eğitim verdi. Ankara Rescate Otel’de 
düzenlenen iki günlük etkinlik, Alarko 
Carrier Bayilik Satışları Satış Müdürü 
Ali İsmet Koçak’ın açılış konuşmasıyla 
başladı. Koçak, VRF sistemlerinin getir-

diği yeniliklere ve 2015 VRF sistemleri 
pazarındaki genel duruma değindi. Eği-
timler, Alarko Carrier Bireysel ve Ticari 
Ürün Yöneticisi Faruk Gençyiğit, Teknik 
Müdür Tuncay Kültür, Alarko Carrier 
Bayilik Satışları Departman Şefi Alper 
Özgür’ün interaktif sunumlarıyla devam 
etti. Eğitim, bilgisayarlarda seçim prog-
ramı uygulamasıyla sona erdi.
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İOSB Pik Dökümcüler San. Sit. B6 Blok No: 2, Başakşehir-İstanbul
Tel: (0212) 613 71 92 Faks: (0212) 567 63 91

sentez@sentezklima.com  servis@greenpointturkiye.com
www.sentezklima.com

www.greenpointturkiye.com

Sentez Klima San. Tic. Şti. ve BITZER iş ortaklığı ile Green Point Türkiye faaliyetlerine başlamış, ekonomik ve hızlı 
çözüm önerilerini siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmuştur. Orijinal yedek parçalar ve 

Quality Kit’ler (tamir takımı) kullanarak garantili ve sorunsuz onarım çözümleri üretiyoruz.

BITZER ULUSLARARASI SERVİS MERKEZİ

Vidalı ve pistonlu soğutma kompresörlerinde hızlı, ekonomik, sorunsuz ve garantili bakım onarım 
çözümleri sunan Bitzer Uluslararası Servis Ağı “Green Point” Sentez Klima ile Türkiye’de! 

Üstelik tüm bu kompresör bakım onarım hizmetlerimizi Bitzer ile sınırlamayıp, 
her marka kompresör için vermekteyiz.

instagram.com/BitzerServis

Sentez Klima

facebook.com/BitzerServis

twitter.com/BitzerServis

Daikin Türkiye, 
Gürcistan’da Yeni 
Teşhir Salonunu AçtıD

Daikin Türkiye Hendek Üretim Tesisleri’ne 
“Çevreci Fabrika” Sertifikası

aikin, çevreye olan olumsuz etki-
leri stratejik ve sistematik biçimde 

azaltma hedefiyle tüm ürünlerini çevreye 
duyarlı fabrikalarda üretiyor. Bu hedef 
doğrultusunda Türkiye’nin Hendek Üre-
tim Tesisleri “Green Heart Factory” ser-
tifikasını almaya hak kazandı. Daikin’in 
dünya çapındaki fabrikalarını, çevre 
duyarlılığına ve yaptıkları uygulamalarda 
toplumla etkileşime daha fazla önem 
vermesi için yönlendirdiği Green Heart 
Factory; daha özel bir fabrikayı ifade 
ediyor. Bu sertifikanın sembolü ise Yeşil 
Kalp. Bu semboldeki Yeşil; “Çevre”, Kalp 
ise; “Toplumsal duyarlılık” anlamı taşıyor. 
Hendek Üretim Tesisleri,  bu sertifika 
ile çevre konusundaki duyarlılığının ve 
bu konuda yürüttüğü sıkı çalışmaların 

C IS (Commonwealth Of Independent 
States) ülkelerinin yer aldığı geniş 

bir coğrafyada çalışmalarını yürüten Daikin 
Türkiye, bölgedeki büyüme planları doğrul-
tusunda Gürcistan’da yeni teşhir salonunu 
açtı. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’in Sanapiro 
caddesinde açılan teşhir salonu ile Daikin, 
konut tipi cihazlarını bireysel kullanıcılar ile 
buluşturuyor. Daikin, teşhir salonlarını geniş 
satış sonrası hizmetleri ile de destekliyor.

başarısını tescillemiş oldu. Dünyada 73 
Daikin fabrikasından 32’sinde bu serti-
fika bulunuyor.
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İklimsoft SOSİAD 
Üyesi Oldu

F

İklimsoft FAN-SİM Yazılımının İkinci 
Versiyonunu Tamamladı

arklı uygulama alanlarında çalı-
şan fanların performans hesap-

laması ve seçimini sağlayan İklimsoft 
FAN-SİM yazılımının ikinci versiyonu 
tamamlandı. Konu hakkında açıklama 
yapan İklimsoft Kurucusu Makina 
Mühendisi Hasan Acül,  "İkinci versi-

İ klimsoft Kasım ayı içinde SOSİAD 
(Soğutma Sanayii İş Adamları Der-

neği) üyesi oldu. İklimsoft, önümüzdeki 
dönemlerde dernek bünyesinde aktif 
çalışmalar yaparak sektöre daha çok katkı 
sağlamayı hedefliyor.

yon geliştirmeleri kapsamında yazılıma, 
kategorik model seçimi, dinamik grafik 
yapısı, uzaklık ve yansıtma yüzeylerine 
göre ses hesaplaması, jet fan dinamik 
itme/süpürme mesafesi hesaplama gibi 
özellikler eklenerek mühendislik altyapısı 
güçlendirildi" dedi.

Arçelik A.Ş., ‘İklim Hareketi ve Yeşil Rekabetçilik’ Etkinliğindeydi

İ klim değişikliği ile küresel alanda 
mücadele etmek, emisyon değerle-

rini düşürmek ve rekabetçiliği artırmak için 
Dünya Bankası Grubu, Washington’da, 
düşük karbon çözümleri temalı bir etkinlik 
düzenledi. Arçelik A.Ş. Genel Müdürü 
Hakan Bulgurlu, farklı ülkelerden özel 
sektör ve kamu temsilcilerinin yanı sıra 
akademisyenlerin katılımıyla bu yıl ilk 
kez düzenlenen ‘İklim Hareketi ve Yeşil 
Rekabetçilik’ (Climate Action and Green 
Competitiveness) etkinliğinin açılış pane-
linde görüşlerini paylaştı. Dünya Bankası 
Ticaret ve Rekabetçilik Global Başkanı 
Alexios Pantelias’ın moderatörlüğünü 
yaptığı panelin katılımcıları arasında, 
Dünya Kaynakları Enstitüsü Başkanı ve 
CEO’su Andrew Steer ile Dünya Bankası 
Global Ticaret ve Rekabetçilik Uygulama-
ları Kıdemli Direktörü Anabel Gonzalez 
yer aldı.
Sürdürülebilir bir gelecek için başlıca risk-
leri ‘iklim değişikliği’ ve ‘kaynak kıtlığı’ 
olarak tanımlayan Bulgurlu, “2030 yılında 
dünya nüfusunun 8,4 milyara ulaşması, 
enerji talebinin % 50, su talebinin ise 
% 40 artması öngörülüyor. 2050 yılında 
2°C daha sıcak bir dünyaya uyum sağla-
mak için her yıl 70-100 milyar dolarlık 
yatırım yapılması gerektiği hesaplanı-
yor. 3-4 °C’lik bir ısınma durumunda ise 
deniz seviyesindeki artış, sel ve kuraklık 
nedeniyle yaklaşık 200 milyon insanın 
kalıcı olarak yaşam alanlarını değiştir-
mek zorunda kalabilmesi söz konusu. 
Sera gazı emisyonlarını kontrol altına 
almak, ekonomilerde yeniden yapılan-
dırmayı gerektiriyor. İklim değişikliğinin 

etkilerini yönetebilmek için iyi tasarlan-
mış politikalar ve önlemler öne çıkıyor. 
Sürekli yatırım ve inovasyon rekabetçiliğin 
korunmasında daha da önem kazana-
cak” dedi. İklim değişikliği ile mücadelede 
kamu ve özel sektör temsilcileri ile ortak 
hareket etmenin ve küresel dayanışma 
içinde olmanın gerekliliğini vurgulayan 
Bulgurlu; iklim değişikliği politikalarını 
stratejilerine dâhil eden ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’ni benimseyerek iş 
modellerini düşük karbon ekonomileri 
ile uyumlu hale getiren şirketlerin rekabet 
gücünü artıracağını söyledi. 

“Gelişmekte olan pazarlarda, 
sektöre ilişkin standartların 
oluşmasını teşvik ediyoruz”

Arçelik’in yalnızca ürünleriyle değil, aynı 
zamanda uluslararası taahhütleriyle, 
enerji verimli uygulamaları teşvik etmek 
için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden 
Bulgurlu: “Gelişmekte olan pazarlarda 
ilgili düzenleyici kurumlarla işbirliği 
yaparak, standartların ve yönetmelikle-
rin oluşturulmasını ve yeni teknolojilerin 
uygulanmasını teşvik ediyoruz. 2030’a 

kadar dünyada enerji verimliliğindeki 
artış hızını iki katına çıkarmayı hedefle-
yen Sustainable Energy For All – SE4ALL 
(Herkes için Sürdürülebilir Enerji) prog-
ramı ve Verimlilik için Birlik (United for 
Efficiency – U4E) alt projesini, dünya 
çapında sektöründeki ilk ortağı olarak 
destekliyoruz. Güney Afrika ve Tayland’da 
UNEP’in ‘Enerji Verimli Cihazlar ve Ekip-
manlar için Küresel Ortaklık Programı’nda 
da yer alıyoruz. Güney Afrika’da, nüfusun 
yalnızca % 47’sinin elektrik enerjisine eri-
şimi olması, bizi elektriğe ihtiyaç duyma-
dan güneş enerjisiyle çalışan buzdolabı 
üretmek üzere harekete geçirdi. Düşük 
karbon çözümlü uygulamamız, bölge 
için önemli ekonomik faydalar sağlarken, 
rekabet gücümüzü de artırdı.”

“İklim değişikliği ile mücadele 
etmek için, ulusal ve uluslararası 
girişimlerde aktif rol almaya 
kararlıyız”

Arçelik’in 2011 yılında “2 °C Climate 
Communique”i imzalayan ilk şirketler-
den biri olduğunu hatırlatan Bulgurlu 
açıklamasında şunları söyledi: “İklim 
Değişikliği için Kurumsal Liderler Ağı 
İklim Platformu’nun kurucu üyesi ve söz-
cüsüyüz. Türkiye’yi Birleşmiş Milletler’in 
İklim Değişikliği Konferanslarında tem-
sil etmekteyiz. Önümüzdeki ay, Paris’te 
COP21’e katılacağız. Geçen günlerde, 
Paris’teki yeni evrensel iklim anlaşmasına 
taahhüdümüzü bir kez daha vurgulayarak 
‘Eylem için Paris Andı’nı da (Paris Pledge 
for Action) imzaladık.” 
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Haberler

Naslı: “Ar-Ge’ye daha fazla kaynak ayırmalıyız”

T ÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Tür-
ker Naslı, ülke olarak Ar-Ge faa-

liyetlerine yapılan toplam harcamanın, 
Türkiye’nin 2023’te en büyük 10 ekonomi 
arasına girme hedefini destekler düzeyde 
olmadığını bildirdi. Naslı yaptığı açıkla-
mada, TÜİK’in 2014 yılı Ar-Ge araştırması 
sonuçlarını değerlendirdi. Araştırmaya 
göre Türkiye’de kamu kuruluşları, özel 
sektör ve üniversitelerin toplam gayrisafi 
yurtiçi Ar-Ge harcamasının 2014’te bir 
önceki yıla göre yüzde 18,8 artarak 17 
milyar 598 milyon TL’ye ulaştığına işaret 
eden Naslı, bunun olumlu bir gelişme, 
ancak yetersiz olduğunu ifade etti. Naslı, 
gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamasının gay-
risafi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı-
nın 2014 yılında yüzde 1,01 olduğuna 
işaret ederken, bu oranın AB-28 ortala-
masında yüzde 2,03, ABD’de yüzde 2,8, 
Japonya’da yüzde 3,5, Güney Kore’de ise 
yüzde 4,5 düzeyinde bulunduğuna dikkat 
çekti. Özellikle kamunun Ar-Ge harcama-
larındaki payının düşüklüğüne işaret eden 
Naslı, toplam harcamalarda özel sektörün 
yüzde 49,8’le en büyük paya sahip oldu-
ğunu, bunu yüzde 40,5’le yükseköğretim 
kesiminin izlediğini, kamunun payının ise 
yüzde 9,7’de kaldığını anlattı.  

Ülkeler arasında asıl rekabet 
bilim ve teknolojide olmalı

Naslı, ülkeler arasında asıl rekabetin bilim 
ve teknoloji alanında olması gerektiğini 
vurgulayarak, ekonomide ileri ülkeleri 
yakalamak ve 2023’te en büyük 10 
ekonomi arasına girebilmek için hızla 
inovasyona yönelmek ve Ar-Ge’ye daha 
fazla para harcamak gerektiğini bildirdi. 
Dünyanın, artık “hız ve yenilik” anlamına 
gelen “bilgi ekonomisi” aşamasına geç-
tiğine işaret eden Naslı, şunları söyledi: 
“Bilgi çağında Ar-Ge faaliyetleri yapmak 
artık bir tercih değil mecburiyet haline 
geldi. Ar-Ge yapan ülkeler teknolojik yeni-
lik üretebiliyor, var olan teknolojilerini 
daha da geliştirebiliyor. Bir ülke ekono-
misinin performansı ancak bu yolla artı-
rılabilir. Ülke ekonomisinin güçlü olması, 
yenilikçilik alanındaki becerisiyle, Ar-Ge’ye 
ayırdığı kaynaklarla doğrudan orantılı… 
Son yıllarda ileri teknoloji alanında hızlı bir 
gelişim içindeki Güney Kore buna tipik bir 
örnektir. Artık Ar-Ge istihdamı, bilimsel 
yayın sayısı, patent ve ticari marka sayısı, 
ileri teknoloji ihracatı gibi Ar-Ge göster-
geleri, ülke ekonomilerinin gelişmişlik 
göstergelerinin başında geliyor. Biz ise 

Türkiye olarak, maalesef gelişmiş ülkelerin 
hâlâ çok gerisindeyiz. Ar-Ge faaliyetleri 
yetersiz olunca, ekonomimizin dış dün-
yayla rekabet gücü de yetersiz kalıyor. 
Türkiye’nin Ar-Ge konusuna daha fazla 
önem vermesi gerekiyor. Bu faaliyetlere 
ayrılan kaynakların ilk aşamada milli geli-
rin en az yüzde 2’sine çıkarılması lazım. 
Bu 28 AB ülkesinin ortalamasıdır ki bunla-
rın içinde ortalamayı düşüren Bulgaristan 
gibi ülkeler de var. Bu oran, AB ülkele-
rinden mesela bir Danimarka’da yüzde 
3,1’dir. Biz de ekonomik gelişmişlikte bu 
ülkeleri yakalamak istiyorsak, Ar-Ge har-
camalarının GSYH’deki payını tedricen bu 
seviyelere çıkarmalıyız. Bu konuda hem 
kamuya hem özel sektöre büyük görev 
düşüyor. Bunu gerçekleştirebilirsek 10 
büyük ekonomi arasına girme yolunda 
hızlı adımlar atarız.”

Elginkan Vakfı’na “Üstün Toplumsal Katkı Ödülü”

B oğaziçi Üniversitesi önderliğinde 
iş dünyası ve öğrencileri bir araya 

getirmek amacıyla Mühendislik Kulübü 
tarafından verilen MSE (Management 

Study with Executives) ödülleri, 21 
Kasım’da Boğaziçi Üniversitesi Garanti 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle 
sahiplerini buldu. Törende Elginkan Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Elginkan Top-
luluğu İcra Meclisi Başkanı Gaye Akçen 
“Üstün Toplumsal Katkı Ödülü”nü aldı. 
Akçen konuşmasında; “Elginkan Vakfı 
olarak 1985 yılından itibaren çocukla-
rımızın eğitimine büyük önem veriyo-
ruz. Vakıf olarak attığımız her adımda 
gençlerin geleceğine yatırım yapmaya 
özen gösteriyoruz. Bu bağlamda aldı-
ğımız “Üstün Toplumsal Katkı Ödülü” 
bizim için büyük değer taşıyor. Bu önemli 
ödül için Boğaziçi Üniversitesi “Mana-
gement Study in Engineering” kapsa-

mındaki Mühendislik Kulübü’ne, üniver-
sitenin tüm değerli akademisyenlerine 
ve öğrencilerine teşekkür ederim” dedi. 
Tören öncesinde ise EMAS Makina A.Ş. 
Genel Müdürü Mehmet Bender Özoku-
muşoğlu, öğrencilere verdiği panelde, 
Elginkan Topluluğu’nun geçmişten 
günümüze uzanan başarı hikâyesini anla-
tarak şunları söyledi: “Topluluk başkanı-
mız merhum Hüseyin Ekrem Elginkan, 
hayatını Türk sanayisinin geliştirilmesine 
adamış bir idealistti. En büyük arzuları, 
şirketlerimizin ebedi ömürlü müessese-
ler ve dünya şirketleri olmasıydı. Biz de 
Elginkan Topluluğu çatısı altında faaliyet 
gösteren şirketimizle bu vizyonu devam 
ettirmeye çalışıyoruz.”
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Haberler

Buderus, Logamax Plus GB172i Yoğuşmalı Kombi ve Kazanları Tanıttı

B uderus, yeni seri Buderus Loga-
max plus GB172i Yoğuşmalı Kombi 

ve Kazanları 1 Aralık’ta Soho House’da 
düzenlenen basın toplantısında sek-
töre tanıttı. Toplantıda konuşan Bosch 
Termoteknik Türkiye Ortadoğu ve Kaf-
kasya Satış Genel Müdürü Zafer Polat, 
Buderus’un geniş ürün gamı ve her türlü 
ısıtma ihtiyacı için özelleştirilmiş sistem 
çözümleriyle sektörün inovatif ve öncü 
markalarından biri olduğunu söyledi. 
Polat, “Tasarımından teknik özelliklerine, 
maliyet avantajından yoğuşma tekno-
lojisine kadar benzersiz bir ürün olan 
Logamax plus GB172i, hafızalara kazın-
mış klasik kombi imajını yeniden şekil-
lendirecek” dedi. Türkiye’de pek yakında 
doğalgaz olmayan şehir kalmayacağını, 
uzun zamandır kullanılan kombilerinse 
değişim zamanının geldiğini vurgula-

yan Polat, bunun da ısıtma sektöründe 
önemli hareketlilik yarattığını belirtti. 
Polat, “Her geçen yıl gelişen teknoloji, 
kullanıcıların tercihlerinin uzun ömürlü 
ve güvenilir cihazlardan yana olmasını 
sağlıyor. Bu doğrultuda konvansiyonel 
kombiler pazar payı kaybederken, yer-
lerini daha ekonomik ve çevre dostu 
yoğuşmalı kombiler alıyor” diye konuştu. 
Polat, yeni teknoloji ürünü Logamax plus 
GB172i ile ilgili, “Bizim için daha yapacak 
çok iş, keşfedecek çok yenilik var. Bugüne 
kadar olduğu gibi gelecekte de insan-
lık için, yaşam için teknoloji üretmeye 
devam edeceğiz” dedi.

Tarhan: “Gelecek önümüzde 
değil, peşimizde”

Basın toplantısına katılan, Türkiye’de 
fütürist akımın öncülerinden M-GEN 
Gelecek Planlama Merkezi'nin Başkanı 
Ufuk Tarhan ise gelecek için gerekenleri 
tasarlamanın ve anlamlandırma yetkin-
liği kazanmanın her zamankinden daha 
kritik bir hal aldığının altını çizdi. “Yeni-
lenebilir enerji alanında müthiş atılım ve 
dönüşümler içindeyiz. Diğer yandan yeni 
nesil uzay çalışmaları ışık hızında ilerliyor. 
Bunların tamamını Nano ve Genetik tek-
nolojilerdeki gelişmeler tetikliyor. Gelecek 
önümüzde değil, peşimizde” dedi.

Baymak, BES Projesinde Yılsonu Hedeflerini Aştı

N isan 2015’te Garanti Emeklilik ile 
birlikte başlattığı “yeni nesil enerji 

verimli kombi satışı yapan bayi ve tesi-
satçılara BES hesabı açarak kombi başına 
katkı payı ödeme” projesinde koyduğu 
1000 bayi ve tesisatçıya ulaşma hedefini 
aşan Baymak, çıtayı yükselterek yılsonu 
hedef rakamını 2 bin olarak revize etti. 
Baymak’ın 2017 hedef rakamı ise 10 bin 
bayi ve tesisatçıya ulaşmak. 
Baymak Genel Müdürü Ender Çolak, 
BES projesinin pazarda hızlı büyüme-
lerini sağlayan en büyük itici güçlerden 

biri olduğunu vurgulayarak şunları söy-
ledi: “BES uygulamamızın topluma ve 
ülkemize çok fazla katkısı var. Öncelikle 
halkımızı sadece enerji verimli ürünleri 

kullanmaya teşvik ederek onların ve ülke-
mizin enerji tasarrufuna katkıda bulunu-
yoruz. Ayrıca sermaye piyasası araçlarına 
en uzak kesimleri bireysel emekliliğe  
teşvik ederek sermaye piyasalarının geli-
şimini destekliyoruz. Yani halkımıza hem 
tasarruf alışkanlığı kazandırıyor hem de 
onların emekliliklerini garanti altına ala-
rak ülkemizin sosyal sorunlarından biri-
nin çözümüne destek oluyoruz. Bütün  
bu yönleriyle aslında bir sosyal sorum-
luluk projesi yürüttüğümüzü söyleye-
biliriz.”
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Haberler

Systemair HSK, 
MMO’da İklimlendirme 
Sektörünün Sorunlarını 
Dile Getirdi

T

S

Systemair HSK, TTMD Çalıştayı’nda “Duman 
Egzoz ve Basınçlandırma Fanları”nı Anlattı

Systemair HSK, Sektör Temsilcilerini 
Slovakya’da Ağırladı

TMD (Türk Tesisat Mühendisleri 
Derneği) 2015 yılı çalıştayı 15 – 

MMOB, 19-25 Ekim tarihleri 
arasında gerçekleştirilen “Isı Tek-

niği Haftası” etkinlikleri kapsamında 
İstanbul şubesinde çeşitli seminerler 
düzenledi. 200 üyenin katılımıyla ger-
çekleştirilen seminerlerde; “Isı Pompa-
ları, Soğutucu Akışkanlar ve Isı Yalı-
tımı” anlatıldı. 25 Ekim’de düzenlenen 

“meslektaş buluşması ve eğitim forumu” 
çok sayıda akademisyen, sektör tem-
silcisi ve öğrencinin katılımıyla gerçek-
leştirildi. Eğitim forumuna, Systemair 
HSK Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı Vural Eroğlu da konuşmacı olarak 
katıldı. Eroğlu, “İklimlendirme sektörü, 
belgelendirmede etkili değildir. Kendi 
kurallarını koyamayan ve ithal edilen 
bir değerdir. Ama geleceğin önemli 
çalışma kalemlerinden biri olacak-
tır” dedi. Eroğlu, IGP (İklimlendirme 
Güvence Platformu) ile Türkiye HVAC 
sektörünün ölçülebilir, değerlendiri-
lebilir ve geliştirilebilir hale gelmesini 
sağlayıp, yatırımların güven içinde 
yapılmasını, mal & hizmet alım ve satı-
mının güvenceli bir pazarda gerçekleş-
tirilmesini ve haksız rekabetin ortadan 
kaldırılmasını sağlamayı hedeflediklerini 
belirtti.

ystemair HSK, 22-24 Ekim 2015 
tarihleri arasında sektör temsilcile-

rini Slovakya’da ağırladı. 20 kişilik grup, 
gezinin ilk gününde Systemair’in Bratis-
lava şehir merkezine 20 km mesafedeki 
Kalinkova’da bulunan fabrikasını ziyaret 
etti. Fabrika programının açılış konuşması 
Systemair Slovakya’nın Genel Müdürü Peter 
Havlovic ve Systemair HSK Genel Müdürü 
Ayça Eroğlu tarafından yapıldı. Ziyaretçi-
lere; Systemair ürünleri, üretim teknoloji-
leri ve kalite standartları hakkında detaylı 

18 Ekim tarihleri arasında Kapadokya 
Lodge Otel’de düzenlendi. 

“Duman Kontrolü ve Yangın Senaryoları” 
konulu çalıştaya, Systemair HSK İş Geliş-
tirme Şefi Arkun Andıç da konuşmacı 
olarak katıldı. Andıç, farklı fan tipleri 
ve fanların yapıları ile komponentleri 
üzerine teknik bir sunum yaptı. 
Özellikle basınçlandırma sistemlerine 
yeni bir yaklaşım getiren EC fanların kul-
lanımı ile oluşturulan modüler çözümler 
ve bunların akıllı otomasyon panoları 
ile birlikte sunulması hakkında bilgiler 
verdi.

T

bilgiler verildi. Systemair HSK İş Geliştirme 
Şefi Arkun Andıç ise ziyaretçilere; Slovakya 
fabrikada üretilen hava dağıtım ve kontrol 
ürünleri ile yangın ve duman damperlerini 
anlattı. Systemair Yangın Güvenliği Ürün 
Müdürü Miroslav Janov ise yangın ve 
duman damperlerindeki teknik gelişmeleri 
içeren bir sunum yaptı. Ziyaretçilere, fabri-
kada bulunan test laboratuvarlarıyla ilgili 
detaylı bilgiler verildi. Systemair HSK’nın üç 
gün süren gezi programı, Viyana’ya düzen-
lenen turla son buldu.
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Haberler

Altherm Klima, Okan Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü İmzaladı

IMI Termostatik Radyatör Vanası Kullanımını Öneriyor

ESGAZ DOSİDER Üye Firmalarının Temsilcilerini Misafir Etti

A

B

E

ltherm Klima, sektör deneyim-
lerini paylaşmak amacıyla Okan 

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şule Kut  
ile 5 Kasım 2015 tarihinde üniversite-
nin Kadıköy yerleşkesinde işbirliği pro-
tokolü imzaladı. Bu protokol ile Okan 
Üniversitesi’nde eğitim alan öğrencilere 
Altherm Klima fabrikalarında eğitim, staj 
ve kurs yanında iş imkânı da sağlandı. 
Konu ile ilgili açıklama yapan Altherm 
Klima Genel Müdür Yardımcısı Koray 
Çelebi, “Öğrencilere Ar-Ge ve Ür-Ge 
başta olmak üzere; üretim, proje ve iş 

ebekler, özellikle de yeni doğan 
bebekler ve çocuklar için bulun-

dukları ortamın sürekli istenen sıcaklıkta 
tutulabilmesi sağlıkları için önem taşıyor. 
Yetişkinler gibi bebek ve çocuklar için de 
ideal oda sıcaklığının 20 - 21 derecede 
sabit tutulması gerekiyor. Bunun için IMI, 
termostatik radyatör vanası kullanımını 
öneriyor. Konu ile ilgili firma tarafından 
yapılan açıklamada “Özellikle bebekli ve 
çocuklu evlerde termostatik vana kul-
lanarak her odanın sıcaklığını manuel 
olarak istenen sıcaklığa ayarlayabilmek 

SGAZ 2016 yılı içinde yapacağı 
Periyodik Tesisat Kontrolü faaliyet-

leri konusunda sektörün cihaz üreticisi 
tarafını bilgilendirmek amacıyla DOSİDER 
üyesi firma temsilcilerini ESGAZ’da misa-
fir etti. Yapılan toplantıda 2016 yılında 
başlaması planlanan periyodik tesisat 
kontrol faaliyetleri hakkında bilgiler 
aktaran İşletme ve Bakım Müdürü Ümit 
Erturhan, bu süreçte abonelerin eskiyen 
cihazlarını değiştirme taleplerinin artabi-
leceğini bu amaçla da üretici firmaların 
yapacakları kampanya ve çalışmalarla 
abonelere destek olmaları talep ettik-

geliştirme bölümlerinde eğitim ve staj 
veriliyor. Bu faaliyetler fabrikalarımızda 
yapılabildiği gibi, Okan Üniversitesi yer-

mümkün oluyor. Radyatörlere takılacak 
bir termostatik vana ile odayı uzun süre 
istenen sıcaklıkta tutmak, radyatörü 

leşkelerinde de teorik ve pratik olarak 
yapılıyor. Altherm Klima olarak Okan 
Üniversitesi bünyesinde iklimlendirme 
cihaz ve kontrol laboratuvarını faaliyete 
geçirdik. Bu laboratuvarda başta klima 
santrali olmak üzere; bu ünitelerin oto-
masyon ekipmanları eğitimi verilmek-
tedir. Yurtdışında mesleki eğitim oranı 
% 50’lerde iken, ülkemizde % 10’larda 
kalmaktadır. Mesleki eğitim alan arka-
daşların ara eleman olarak değil ana ele-
man olarak değerlendirilmesi de Altherm 
Klima olarak önceliğimizdir” dedi.

lerini ifade etti. Periyodik kontrol süre-
cinde sadece fiyat anlamında çözümlerin 
yeterli olmayacağını belirten Erturhan, 
üretici firmaların abonelerin ihtiyaçlarına 
yönelik olarak özellikle baca uygulamaları 
konusunda yeni teknoloji uygulamalar ve 
çözümler sunması gerektiğini aksi halde 
sadece maliyetin tercih sebebi olmada 
yeterli olamayacağını söyledi. Ayrıca abo-
nelerini kışa girerken doğalgazın güvenli 
gaz kullanımı ile ilgili olarak bilgilendir-
mek amacıyla başlattığı sosyal sorum-
luluk çalışması kapsamında Eskişehir 
Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 

ve DOSİDER ile birlikte yapılan çalışmalar 
hakkında da bilgi verildi. Bu kapsamda 
hazırlanan görsel çalışmaları ile bunların 
basım ve dağıtımı konusundaki süreçler 
de anlatıldı.

açmak veya kapatmak tamamen kulla-
nıcının insiyatifinde oluyor. IMI’ın son 
derece kullanışlı, dekoratif ve elektronik 
modelinin de aralarında bulunduğu ter-
mostatik radyatör vanaları ile bebek ve 
çocukların oda sıcaklıklarını çok kolay ve 
pratik şekilde, uzun süre istenen sıcak-
lıkta tutmak mümkün olabiliyor. Ayrıca 
fazla ısıtma nedeniyle meydana gelen 
yüksek yakıt tüketiminin de önüne geçi-
yor. Enerji verimliliğini artırdığı gibi, yakıt 
faturalarının da % 28’e varan oranda 
azalmasını sağlamaktadır” denildi.
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Haberler

İ nşaat ve Konut Konferansı’nın dör-
düncüsü, 26 Ocak 2016 tarihinde 

Marriott Hotel Asia’da gerçekleşecek. 
İlk senesinde 70, ikinci senesinde 164, 
üçüncü senesinde ise 205 firmanın katı-
lımı ile etkileşim alanını büyüten İnşaat 
ve Konut Konferansı, sadece inşaat pro-
fesyonellerinin en üst düzey temsilcileri-
nin bir araya geldiği bir buluşma olarak 

İnşaat ve Konut Konferansı, Ocak’ta Kapılarını Açıyor

Moog, Çalışan En Eski Moog Servo Valfini Bulmak için 
Yarışma Düzenliyor

gösteriliyor. Küresel ekonomik beklentiler 
ve inşaat sektörünün büyüme politikaları, 
yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisi gibi 
güncel konuların konuşulacağı İnşaat ve 
Konut Konferansı’nda ayrıca geleceğin 
binaları, kentleşme kalitesi ve marka şehir-
ler masaya yatırılacak. İnşaat ve Konut 
Konferansı hakkında detaylı bilgi için: 
bilgi@insaatkonferansi.com

M oog Industrial Group Inc. halen 
çalışan en eski Moog servo val-

fini bulmak için yarışma düzenliyor. Bu 
amaçla 3 büyük ödülün yanı sıra her 
ay yapılacak çekilişle daha yeni valfleri 
olanlara da kazanma fırsatı sunuyor. Bu 
yarışma, Moog’un Avrupa’daki 50. yıl-
dönümü kutlamaları kapsamında düzen-
lediği etkinliklerden biri. Grubun Genel 
Müdürü Gary Parks: “Moog servo valflerin 
güvenilirliği bir efsanedir. Gaz türbin-
leri, endüstriyel makinalar ve demir-çelik 
uygulamaları gibi kritik alanlarda 25 yıl-
dan fazla süre çalışan valf bulmak sık rast-
lanan bir durum değildir” açıklamasında 
bulunuyor. 1951’de William C. Moog  
Jr. pazarlama için ilk servo valfi geliş-
tirmişti. Bu valf dijital veya analog sin-
yali hidrolik basınca çevirmekteydi. Gary 
Parks, “Avrupa’daki yıldönümümüzle 
birlikte güvenilirliğimizi de kutluyoruz 
ve halen çalışmaya devam eden en eski 

Moog servo valfini bulmak için müşteri-
lerimizin bu eğlenceli yarışmaya katılma-
sını umut ediyoruz” diyor. Yarışma, halen 
çalışan herhangi bir makine üzerindeki 
Moog servo valfini bulan herkese açık. 
Yarışmanın bitiş tarihi, 29 Şubat 2016. 
Yarışmanın kuralları ise şöyle:
• Akıllı telefonunuz ile valfinizin 

fotoğrafını çekin, etiketindeki seri 

G edik Holding Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hülya Gedik, Boğaziçi Üni-

versitesi Mühendislik Kulübü tarafından 
21-22 Kasım 2015 tarihleri arasında Gedik 
Holding ve Gedik Kaynak ana sponsor-
luğunda düzenlenen ‘Boğaziçi İş Dün-
yası Ödülleri’nde ‘Yaşam Boyu Başarı 
Ödülü’nün sahibi oldu. Etkinlik kapsa-
mında Boğaziçi Üniversitesi mühendislik 
öğrencileri ile bir araya gelen Hülya Gedik, 

Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü’nden Hülya Gedik’e Yaşam 
Boyu Başarı Ödülü

iş dünyasında başarılı olmanın ipuçlarını 
gençlerle paylaştı. Konferans boyunca 
stantlarında öğrencilerle bir araya gelen 
Gedik Holding, Gedik Kaynak ve İstanbul 
Gedik Üniversitesi yetkilileri; firma, işti-
rakler ve GEDİK Eğitim Vakfı bünyesinde 
gerçekleştirilen IIW Uluslararası Kaynak 
Mühendisliği Eğitimleri konularında öğren-
cilere bilgi verdi ve sosyal medya kullanımı 
üzerine bir vaka çalışması düzenledi.

numarasının okunabilmesine dikkat 
edin. Bu bilgileri, Moog valfin 
imalat tarihini kontrol etmek için 
kullanacak.

• http://oldestvalve 
moogglobalsupport.com/ sitesinde 
fotoğrafı yükleyin ve kısa formu 
doldurun.

Birincilik ödülü 500 USD değerindeki 
Amazon hediye çeki, ikinci ve üçüncü 
en eski valf sahibi de Amazon hediye 
çekleri ile ödüllendirilecek. Ayrıca yeni 
Moog valfine sahip olan ya da birden 
fazla valf sahibi yarışmacılar da yapıla-
cak aylık çekilişlere katılarak her biri 50 
USD değerindeki 5 adet Amazon hediye 
çekinden birini kazanmak için yarışabi-
lirler. Ayrıntılı bilgi almak ve yarışmaya 
katılmak için http://oldestvalve.moogg-
lobalsupport.com/ adresine başvuruda 
bulunabilirsiniz. 

50 T RMODİNAMİ  • ARALI  2015

mailto:bilgi@insaatkonferansi.com
https://moogglobalsupport.com/
http://oldestvalve.moogg/
https://lobalsupport.com/


ATEX sertifikalı
ürünlerimizle tanıştınız mı?

1948’den beri sizlere güvenilir ürün ve çözümleri sunan Ayvaz,
şimdi de Ex-proof (Alex sızdırmaz) sertifi kalı ürünlerle karşınızda.

Ayvaz’ın ATEX sertifi kalı Ex-proof kablo koruma kılıfı, seviye şalterleri ve
manyetik seviye kontrol cihazlarıyla işletmeniz artık daha güvenli!

info@ayvaz.com   www.ayvaz.com

AYVAZ, EURO-QUALIFLEX (AEQ) ÜYESİDİR.

https://www.ayvaz.com/
mailto:info@ayvaz.com


Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

DANFOSS

D

Teknopark İstanbul

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

anfoss, Teknopark İstanbul’un birinci etabının bölge-
sel ısıtma projesinde, ‘DSE bina altı enerji istasyonu’nu 

yapacak. 27 bin euro yatırımla gerçekleştirilecek üç eşanjör-
lü sistemde Danfoss, bölgesel ısıtma adına büyük bir pro-
jeyi hayata geçirecek. Danfoss, proje kapsamında ağırlıklı 
olarak kojenerasyon ile çalışacak bir ısı merkezi kuracak. 
Teknopark’ta bina istasyonu koyulması düşünülen toplam 
yapı grubu sayısı 45, kojenerasyon ve destek kazanları ile 
ulaşılacak toplam kapasite ise 52.000 kW olarak planlanıyor. 
Isı merkezinden su çıkış sıcaklığı 110 °C iken dönüş suyu 
sıcaklığı 70 °C olacak. Isı-sıcak su temini sağlayacak ve ısıt-
ma-sıcak suya ek olarak absorbsiyonlu chiller’leri besleyecek 
istasyonlar olmak üzere her bina için talebe göre iki tip istas-
yon kurulacak. Binalar için hesaplanan ısıl kapasiteleri 750 
kW ile 2.300 kW arasında değişiyor. İstasyon üzerindeki; 
debi, sıcaklık, basınç gibi bilgiler hem Teknopark Merkez’den 
hem de binaların kendi yönetimleri tarafından izlenebilecek.

LİNDAB HAVALANDIRMA

E

Emaar Square

maar Square, 
i s tanbul ’un 

Çamlıca Libadiye 
caddesinde gerçek-
leştirilmekte olup, 
toplam 530.000 
metrekare inşaat 
alanına sahip; ofis, 
AVM, konut ve otel konseptinden oluşuyor. Projede daire 
içi ısıtma-soğutma ve taze hava kanalları, WC egzoz emiş 
hatlarında ve mutfak davlumbaz egzozlarında LINDAB’ın tes-
cilli markası olan SPİRO® yuvarlak hava kanalı ve fittingsleri 
kullanıldı. SPİRO® yuvarlak hava kanalları ve fittingsleri EN 
12237 normlarına göre “D” sınıfı hava sızdırmazlığına sahip 
olup, düşük basınç kaybı ve yine uygulamada hızlı montaj 
avantajı ile havalandırma sisteminin vazgeçilmez ekipmanları 
olarak ön plana çıkıyor.

Ö ZAK GYO’nun 2015 
yılında yaptığı yatırımı 

Bulvar 216’da, Teknoklima 
tarafından satışı ve proje-
lendirilmesi gerçekleştirilen 
5. Nesil VRF Sistemi Sam-
sung DVM S serisi cihazları 
kullanıldı. Teknoklima Satış 
Müdürü Eda Gürses konu ile ilgili yaptığı açıklamada; 
“Ataşehir Bulvar 216’nın tüm mağazalarında ve ana res-
toran bölümünde marka olarak tercih edilmemiz mutluluk 
verici. Samsung, DVM S ile 8hp’lik kapasite ile sektörde 
lider 4,94 COP oranına ulaşmıştır. Aynı zamanda 4,48 EER 
oranı ile soğutma yapmaktadır. Bu yüksek verimlilik oranı 
8HP dışındaki kapasitelerde de devam etmektedir. Bu oran 
sektördeki en yüksek COP oranı % 15 üzerindedir. Bunu ya-
parken geliştiricilerimiz patentli olarak DVM IV’de kullanılan 
ve artık uzmanı olduğumuz ‘Buhar Enjeksiyonu’ teknoloji-
mizi çift buhar enjeksiyonu noktasına kadar geliştirmişler-
dir. Yeni nesil bir geliştirme olan ‘Çift Buhar Enjeksiyonu’ 
ve diğer lider özellikleri ile Samsung DVM S; dünyanın en 
yüksek verimliliğine 
sahip VRF sistemi ol-
maya devam etmek-
tedir. Samsung Tek-
noklima ailesi olarak, 
doğru ve prestijli bir 
projede, doğru cihaz 
tercihlerinin yapılma-
sının sonuçlarını bu-
gün memnuniyetle 
hep birlikte izlemek-
teyiz” dedi.

TEKNOKLİMA

Ataşehir Bulvar 216
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ürkiye’de ilk defa uygulanmaya başlanan Kamu-
Özel Ortaklığı metodu ile hayata geçirilecek Bilkent 
Entegre Sağlık Kampüsü Projesi inşaatında ilk adım 

atıldı. Ankara’nın gelişim aksında, yaklaşık 1 milyon 200 
bin metrekare arazi üzerinde inşa edilecek olan Ankara 
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Projesi, 9 dal hastanesini 
içerecek. Standart yatak kapasitesi 3 bin 662, ameliyatha-
ne dahil tüm birimleriyle birlikte toplam yatak kapasitesi 
4 bin 376’ya ulaşan bu hastanenin dünyanın tek seferde 
yapılan en büyük hastanesi olacağı belirtiliyor. İnşaatının 
2016 yılı Nisan ayında tamamlanması planlanan sağlık 
kampüsünün yüklenici firması DİA İnşaat. Hizmete gir-
diğinde 1.350 doktor, 2.750 hemşire, 4.000 gayrı sıhhi 
personel ve 2.600 Sağlık Bakanlığı personeli olmak üzere 
toplam 10.700 çalışana ev sahipliği yapacak olan Sağlık 
Kampüsü, günlük 5.000’i acil olmak üzere 25.000 hasta-
ya hizmet verecek. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü’nün, 
Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük hastanesi 

olacağı belirtiliyor. 
228.000 m2 kapalı 
otopark alanına sa-
hip projede Aironn 
jet fanları, aksiyel 
duman egzoz fanla-
rı, aksiyel taze hava 
fanları kullanılacak.

T

Bilkent Entegre 
Sağlık Kampüsü

wissôtel The 
Bosphorus İs-

tanbul, batı kanadın-
daki yeni tasarımını ta-
mamlayarak 198 oda 
ve süitini hizmete açtı. 
Swissôtel The Bospho-
rus İstanbul’un yenile-
nen batı kanadında GROHE ürünleri kullanıldı. Projede; Allure 
Brilliant serisinden tek kumandalı lavabo bataryaları, GROHE 
Grohtherm Cube termostatik banyo duş ve bataryaları, GRO-
HE Rapido T ankastre iç gövde, GROHE Rainshower F serisi 
tepe duşu, Eurocube ankastre banyo duş bataryaları ve Euhoria 
Cube yelpazesinden çeşitli ürünler kullanıldı.

S

Swissôtel The Bosphorus 
İstanbul

GROHE

İSTA

i

Perpa Ticaret Merkezi
sta, Perpa Ticaret Merkezi ile sözleşme imzaladı. 
ista, bu projede 2500 bağımsız bölüme hizmet ve-

recek. İşbirliği ile ilgili konuşan ista Türkiye Satış Direktörü 
Mustafa Bekir Akdoğan, “Perpa Ticaret Merkezi ile yaptığı-
mız anlaşma bizim için çok önemli. Bu prestijli anlaşmada, 
ürünlerin satışının yanında hem ısıtma hem de soğutma 
enerjisinin ölçülmesi ve her ay raporlanması görevlerini de 
üstlendik. Tarafların bu anlaşmamız ve diğer anlaşmala-
rımızdan en verimli şekilde faydalanması için ista Türkiye 
ekibi olarak tüm gücümüzle hizmet vermeye devam ede-
ceğiz. Bu sözleşme ile ista’nın Türkiye’deki ürün ve hizmet 
kalitesini ayrıca yüksek müşteri memnuniyetini, ticaretin 
merkezi de onaylamış oluyor. ista ölçüm teknolojisi olarak 
en gelişmiş cihazlara, bilgiye ve tecrübeye sahip. Ürünleri-
miinz çift yönlü iletişimli, manipülasyonlara izin vermeyen 
güvenlik teknolojisine, uzun ömürlü ve teknolojik gelişme-
lere uyarlanabilen modüler bir yapısı var. Bu teknoloji ile 
ista olarak ülke çapındaki yaygın portföyümüze kolaylıkla 
ve benzersiz bir şekilde hizmet verebiliyoruz” dedi.

MAS POMPA

G

Ankara Yüksek Hızlı Tren 
Gar ve Depolama Merkezi

ülermak - Kolin A.Ş.’nin 
ortaklaşa üstlendikleri 

ve Etimesgut’ta yapımı de-
vam eden Ankara Yüksek Hız-
lı Tren Gar ve Depolama Mer-
kezi projesinde Mas Pompa 
ürünleri kullanıldı. Proje; 290 
bin m2 alan üzerinde 33 adet yeni demiryolu hattı, bir adet 
armut hat, ana bakım atölyesi, zemin altı tekerlek bakım 
atölyesi, yıkama ünitesi, vakumlu tuvalet temizlik ünitesi, ca-
tering ünitesi, yedek malzeme depolama alanı, ofis binaları, 
arıtma üniteleri, Yüksek Hızlı Tren setleri park sahaları gibi 
10 ayrı birimden oluşuyor. 7/24 hizmet verecek bu tesiste 
kullanılan pompalarda; karbon salınım değerlerinin minimi-
ze edilmesi ve EN enerji verimliliği normları doğrultusunda 
frekans kontrolü inline kuru rotorlu pompa ve hidroforlar 
kullanıldı. Ayrıca NFPA 20’ye uygun yangın pompa grubu ve 
genleşme tankları da proje kapsamında yer alıyor.
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CSUN

C

Ekinler GES Projesi

SYSTEMAIR HSK

M

Mersin Şehir Hastanesi
ersin Entegre Sağlık Hizmetleri Yatırım ve İşletme 
A.Ş. tarafından inşa edilen ve Toroslar Korukent ma-

hallesinde yer alan Mersin Entegre Sağlık Kampüsü projesi 
328.000 m² alan üzerine inşa ediliyor. 1259 yatak kapasiteli 
Mersin Entegre Sağlık Kampüsü’nde 3000 personelin çalış-
ması planlanıyor. Mayıs 2016’da teslim edilmesi planlanan 
Mersin Entegre Sağlık Kampüsü projesinde; idari bina, tanı 
ve teşhis merkezi, yanık ünitesi, genel ve onkoloji hastane-
si, kadın doğum ve çocuk hastanesi, genel kardiovasküler 
ve psikiyatri hastanesi, 3759 araçlık kapalı ve açık otopark, 
heliport alanı ve güç santrali bulunuyor.
Mersin Entegre Sağlık Kampüsü’nün havalandırmasında 
Systemair HSK markalı cihazlar kullanıldı. Projede; kapasi-
teleri 3.400 m³/h – 41.000 m³/h arasında değişen ve 74 
adeti hijyenik klima santrali olmak üzere toplam 174 adet 
klima santrali kullanıldı. Klima santralleri, runaround ısı geri 
kazanımlı, karışımlı ve % 100 taze havalı olarak imal edildi. 
Projede kapasiteleri 100 m³/h – 100.000 m³/h debi aralığın-
da 85 adet aksiyal fan, 170 adet çatı tipi fan, 129 adet jet 
fan, 20 adet aksiyal şaft fanı, 80 adet kat damperi ve 6 adet 
otomasyon panosu kullanıldı. Ayrıca CFD analizi ve duman 
testini içeren komple sistem çözümü de sunuldu.

SUN, Ekinler-Eurosol işbirli-
ği ile Türkiye’de bir ilke daha 

imza attı. Manisa’da hayata geçiri-
len Ekinler GES projesi YEGM tara-
fından aldığı yerli üretim desteği ile 
Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyor. 
Organize Sanayi Bölgesi’nde kuru-
lan 252 kWp kapasiteli çatı sistemi-
nin 60 kWp’ında, Türkiye’de üretilen 
CSUN güneş panelleri kullanıldı. 
CSUN yerli panellerinin kullanıldığı projelerde yatırımcılar, 
devlete sattığı elektriği 5 yıl için yüksek fiyattan satarak daha 
fazla kâr elde edebiliyor. CSUN Türkiye Ortağı Egemen Sey-
men, “Yerli teşvikle alakalı birkaç yıldır süregelen yoğun bir 
çalışmamız vardı ve bu çalışmalar meyvesini verdi. Yenilene-
bilir Enerji Genel Müdürlüğü’nden (YEGM) 18.11.2015 tari-
hi itibarıyla Ekinler GES projesine onay verildi. CSUN olarak 
iyi bir pazar payı alacağımıza inanıyorum” dedi.

AFS

T

Aşkabat Uluslararası 
Havalimanı

ürkmenistan’ın en 
büyük havalimanı 

olan Aşkabat Uluslararası 
Havalimanı’nın iç ortam 
hava kalitesi koşullarının 
oluşturulması AFS fanları 
tarafından sağlandı. Pro-
je kapsamında; İspanya’nın havalandırma firmalarından 
Solar&Palau’nun çatı tipi, kanal tipi ve mini aksiyal fanları 
ile hücreli aspiratörleri Türkiye distribütörü AFS tarafından 
temin edilerek devreye alındı. Türkmenistan’ın milli sembol 
ve değerlerinden esinlenerek tasarlanan yeni havalimanının 
inşasına 2013 Ocak ayında başlandı. Projenin 2016 yılında 
tamamlanması hedefleniyor. Aşkabat Uluslararası Havali-
manı projesinin tamamlandığında sadece Türkmenistan’ın 
değil dünyanın önemli havalimanları arasında yer alacağı 
öngörülüyor. 2 milyar 253 milyon dolarlık yatırımla hayata 

geçirilen Aşkabat 
Haval imanı ’nın, 
yaklaşık 350 bin 
metrekare kapalı 
alanıyla yılda 14 
bin yolcuyu ağırla-
yacağı belirtiliyor.

ARMACELL YALITIM

K

Balıkesir ve Elbistan 
Devlet Hastaneleri

onfor ve sağlık için hijyen şartlarının maksimum düzey-
de tutulduğu hastanelerde, Armacel Yalıtım’ın Oneflex 

elastomerik kauçuk köpüğü ürünleri kullanılıyor. Son olarak 
Balıkesir Devlet Hastanesi ve Elbistan Devlet Hastanesi’nde 
kullanılan Oneflex elastomerik kauçuk köpüğü ürünleri, ısıt-
ma, soğutma tesisatı ve havalandırma sistemlerinde çözüm 
sağlıyor. İşçiliği kolay olan ve hızlı uygulama imkânı sağlayan 
Oneflex elastomerik kauçuk köpüğü, yüksek yangın dayanı-
mına ve uluslararası standartlara sahip.
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Özel Haber

Eventuum tarafından, Asal İklim-
lendirme, Bahçıvan Mühendislik, 
Duyar Vana, Karyer Isı Transfer, 

Ventek Mühendislik sponsorluğunda 
gerçekleşen 3. İklimlendirme Konferansı 
26 Kasım 2015 tarihinde Marriott Hotel 
Asia’da , “Liderler Buluşması” teması ile 
düzenlendi. İklimlendirme Konferansı, 
bölgesel verimlilik, küresel fayda ve top-

3. İklimlendirme Konferansı 
Liderleri Buluşturdu

yekün işbirliği seferberliği   ile ortak çıkar-
lar doğrultusunda seçkin konuşmacıları 
ağırladı, stratejik hamleleri paylaşma 
fırsatı sundu.  
Açılış konuşması İSEDA Yönetim Kurulu 
Başkanı Uğur Otaran tarafından yapı-
lan konferans, bu sene 200’e yakın 
firmayı buluşturdu. Toplantıda, “İklim-
lendirmede Eğitim Liderleri, Üniversite 

Sanayi İşbirliği, Farkındalığı ve Önemi” 
başlıklı sunumunda Prof. Dr. Nilüfer Eğri-
can, “Dünyanın ekonomik açıdan hızla 
gelişen ülkeleri içinde yer almamız ve 
rekabet konularını doğru belirlememiz 
gerek. Teknoloji ve yenilik faaliyetleri-
nin özel sektör odaklı artırılarak faydaya 
dönüştürülmesine, yeniliğe dayalı bir 
ekosistem oluşturarak araştırma sonuç-
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larının ticarileştirilmesine ve markalaş-
mış teknoloji yoğun ürünler ile ülkemizin 
küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne 
erişmesine katkıda bulunmalıyız. Artık 
‘gerideyiz’ deme lüksümüz yok; bu, yok 
olmak demektir. ‘ilerideyiz’ dediğimiz 
alanları tespit etmemiz ve bu alanlarda 
daha da güçlenmemiz; zayıf olduğumuz 
alanlarda da kendimizi geliştirmemiz çok 
önemli” dedi. 
Eğrican’ın ardından, “Bina Tesisatlarında 
Yenilikçi Çözümler” konulu oturumda 
Tanrıöver Mühendislik Firma Sahibi Cevat 

Tanrıöver, üretilmiş proje bazlı çözümleri 
örnekleri ile anlattı. Özellikle AVM’ler 
için geliştirilen çözümleri ve yenilikleri 
katılımcılarla paylaştı.  
Toplantı, Mekanik Proje Yönetim Kurulu 
Başkanı Hamit Mutlu’nun “Mekanik 
Tesisatta İnovatif Yaklaşımlar ve Enerji 
Analizleri” konulu sunumuyla devam etti. 
“Avrupa’da Soğutucu Akışkan ve Klima 
Teknolojileri” konulu oturumda Asal 
İklimlendirme Yönetim Kurulu Başkanı 
Turhan Karakaya, geçmişten günümüze 
cihazlarda kullanılan soğutucu akışkanlar 

hakkında detaylı bilgiler aktardı. Kara-
kaya; 1930’lu yıllarda kullanılan soğutucu 
gazların, günümüzde kullanılan pek çok 
“çevreci” gazdan daha çevreci olduğuna 
vurgu yaparak “Sunumumun ana mesajı 
şudur: Geri dönelim” dedi. Günümüzde 
çevreci olarak bilinen R 410 A gazının 
GWP’sinin (Global Warming Potential 
/ Küresel Isınma Potansiyeli) 2000’lere 
yakın olduğunu, buna karşılık doğal 
soğutkan karbondioksitin GWP’sinin ise 
1 olduğunu söyledi. OTİM Yönetmeliğine 
de değinen Karakaya, “Cihazların enerji 
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verimliliği önemli elbette ama içlerin-
deki gazın çevreye verdiği zarar da çok 
önemli. Ülkemizde de yakın zamanda 
cihazlarda gaz kaçağı olup olmadığına 
dair inceleme zorunluluğu getirilecek. Bu 
kontrolleri bağımsız teknisyenler yapacak 
ve bir rapor hazırlayacak. Bu raporlar 
kullanıcılar tarafından 10 yıl saklanmak 
zorunda olacak. Türkiye’de bu rapor-
ları İSEDA hazırlayacak. Önümüzdeki 
süreçte, propan, izobütan, amonyak gibi 
gazlara geçiş olacak. Özellikle Avrupa’da, 
doğal soğutkanlara geçiş yapan şirket-
lere ciddi fonlar ayrılıyor” dedi. Karakaya, 
HC’ler hakkındaki uluslararası gelişmeleri 
de detaylı olarak katılımcılarla paylaştı. 
Toplantıda; Aktif Group Yönetim Kurulu 
Başkanı Halim Özdemir “Gri Su Dönü-
şüm Sistemleri ve Yağmur Suyu Top-
lama Sistemleri”, Karyer Isı Transfer 
Satış Bölüm Müdürü Sarven Agopoğlu 
“Isı Geri Kazanım Eşanjörleri”, Ventek 
Mühendislik Genel Müdürü Gökhan 
Yalınay “Hijyenik ve Enerji Verimli Bir 
Şekilde Evaporatif Soğutma”, Samsung 
Türkiye Sistem Klimaları Ülke Müdürü 
Okan Tutcu “Sektörel Satın Almalar ve 
Etkileri”, Agon Mekanik Genel Müdürü 
Mehmet Rodop “Enerji Verimli Binalar 
için Bütünleşik Bina Tasarımı” ve Armo-
vent Kurucu Ortağı Erdal Özüntürk “Oto-
park Duman Tahliye Sistemleri” konulu 
birer sunum yaptılar.
Toplantının son konuşmacısı olan WELL 
Faculty, LEED Faculty, TURKECO, USGBC, 
ÇEDBİK  Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Duygu 

Erten ise “WELL Sertifikası ve İç Hava Kali-
tesi” başlıklı sunumunda WELL sertifikası 
ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Konuşma-
sına yeşil binaları tanımlayarak başlayan 
Erten, Türkiye’nin LEED Sertifikası başvu-
rularında dünyada 9. sırada yer aldığını 
belirtti. Gelecek 5 yıl içinde de LEED açı-
sından Türkiye’de ilerleme beklediklerini 
söyleyen Erten, LEED ve WELL sertifikas-
yonlarının ortak çalışmaları olduğunu 
da bildirdi.
İSEDA-İklimlendirme, Soğutma Eğitim 
Danışma ve Araştırma Derneği, ÇEDBİK 

Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, XPS 
Isı Yalıtımcıları Derneği, Uluslararası 
Tesis Teknik Müdürleri Derneği, İstan-
bul Buzdolabı Soğutma ve İklimlendirme 
Teknisyenleri Odası, Kazan ve Basınçlı 
Kap Sanayicileri Birliği, Enerji Tüketicileri 
Derneği konferansı destekleyen dernekler 
arasında yer aldılar. Konferansın destek 
sponsorları arasında ise İmbat Soğutma, 
Pa-Flex Paralel İnşaat Kauçuk, Rothen-
berger Türkiye, Reform Klima, YanmaX 
Mühendislik, Tezel Isıtma Soğutma Hava-
landırma yer aldı. 
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Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, 
Türkiye İnşaat Malzemesi Sana-
yicileri Derneği (Türkiye İMSAD) 

tarafından ‘Değişen Dünya Gelişen Mal-
zeme’ temasıyla 26 Kasım 2015 tarihinde 
Grand Tarabya Otel’de düzenlendi. Zir-
vede gün boyu süren dört oturumda 
geleceğin dünyasında inşaat ve inşaat 
malzemeleri sektörlerinin nasıl bir konum 
belirlemesi gerektiği masaya yatırıldı. Zir-
venin açılış konuşmaları; Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hingi-
nar, TürkMMMB Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Süreyya Ural, İMMİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, TürkSMD 
Yönetim Kurulu Başkanı Aytek İtez, İTO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gök-

Uluslararası İnşaatta Kalite 
Zirvesi Düzenlendi

han Murat Kalsın, TİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından 
yapıldı.

Hinginar: “Yılsonu ihracatı 19 
milyar dolar olacak”

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleşti-
ren, aynı zamanda zirveye ev sahipliği 
yapan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı F. Fethi Hinginar, inşaat sektö-
rünün, çatısı altında topladığı yüzlerce 
alt dalla birlikte Türkiye ekonomisinin 
en değerli kaynaklarından biri olduğunu 
söyledi. Hinginar, Türkiye inşaat malze-
meleri sektörünün 2014 yılı rakamları 
konsolide edildiğinde 21.2 milyar dolar 

ihracat gerçekleştirdiğine değinerek “Bu 
rakam 2013 yılında 23 milyar dolardı. Bu 
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yıl, özellikle de yakın çevremizde cere-
yan eden siyasi karışıklıklar nedeniyle 
yılsonu ihracatımızın 19 milyar dolar 
seviyelerinde tamamlanacağını tahmin 
ediyoruz. Kısa vadeli dönemde bu tür 
ufak dalgalanmalar normal karşılanabi-
lir. Ancak 2023 vizyonuyla 500 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedefle-
yen ülkemizde, bizlerin inşaat malzemesi 
sanayicileri olarak, 20 milyar dolar seviye-
lerinde olan ihracatımızı 5-10 yıl gibi kısa 
bir sürede 50 milyar dolara, hatta 100 
milyar dolara çıkarmamamız için hiçbir 
neden yoktur. Biz, sektör olarak bu gücü 
ve vizyonu kendimizde görüyoruz” dedi. 
Türkiye inşaat malzemeleri sektörünün 
dünyada 5. sırada olduğuna değinen 
Hinginar, gerekli siyasal ve ekonomik 
koşullar sağlandığında mevcut pazarın 
2-3 katına çıkmasının hayal olmadığını 
söyledi. Hinginar, Güney Kore örneğin-
den yola çıkarak “Günümüzdeki gelişmiş 
ülkeler; bu gelişmişlik seviyesine yarattık-
ları güçlü sanayi, eğitim, nitelikli iş gücü, 
Ar-Ge’ye yatırım yaparak, inovatif üretimi 
destekleyerek ve global pazarda rekabet 
edebilecek şirketler yaratarak ulaştılar” 
açıklamasını yaptı.

Ural: “Sorumluluklarımızın 
bilincindeyiz”

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimar-
lar Birliği (TürkMMMB) Yönetim Kurulu 
Üyesi Ahmet Süreyya Ural, “Teknolojide 
elde edilen ve hızlanarak devam eden 
gelişmeler, dünyanın ekolojik düzeni-
nin korunması ile ilgili artan kaygılar, 
verimlilik, sürdürülebilirlik, ekonomiklik 
gibi öne çıkan gelişmeler ve yaklaşım 
farklılıkları şüphesiz ki inşaat sektörü-
nün her alanında kullanılan en temel 
malzemelerden çimento-agrega gibi en 
son detay ürünlere kadar tüm ürünlerde 
yenileşme, değişim ve gelişimi zorunlu 
kılmaktadır. Dünyada süren gelişmeler-
den ülkemizin sadece malzeme ithalat-
çısı veya lisanslı üretici firmaları olarak 
değil, Ar-Ge departmanları ile bu süreçte 
önde ve önder olan üreticileri ve tasarla-

yıcı/uygulayıcıları olarak herkese önemli 
görevler düşmektedir” dedi.

Mertöz: “2016 ve sonrası için 
umutluyuz

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı 
Birlikleri (İMMİB) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Rıdvan Mertöz, yapı sektörü olarak 
Afrika’yı çok önemsediklerini belirterek, 
son dönemde bu bölgede gerçekleştir-
dikleri faaliyetleri ve dünya genelinde 
katıldıkları fuarları anlattı. Türkiye’de 
yapı sektöründe yabancı ürünlere çok 
fazla eğilim olduğunu dile getiren Mer-
töz, “Bunun sınırlandırılması gerekiyor. 
Kamu ihalelerinde ve yapı malzemeleri 
konusunda Türkiye’nin kalitesinin bilin-
mediğini düşünüyoruz. Yapı ihalelerinde, 
Avrupa ülkeleri dahil dünyanın her yerine 
ihracatını yaptığımız ürünlerin yerine 
yabancı ürünlerin isimlerini görüyoruz. 
Bunlar çıkartılmalı” diye konuştu. Mer-
töz, bu yıl inşaat malzemelerinde ihra-
catın az da olsa düştüğünü ifade ederek 
“2015’i kaybettik ama bu dönem Ar-Ge 
ve inovasyon yılı olarak geçti. 2016 ve 
sonrasında umutluyuz” dedi.

İtez: “Üniversite ve sanayi 
işbirliği ile yeniliklerin öncüsü 
olacağız”

TürkSMD Yönetim Kurulu Başkanı Aytek 
İtez ise, “Tasarımı en üst düzeylere çıka-
rarak nitelikli yapılar üretmeye devam 
edeceğiz. Biz mimarlar olarak, değişen 
dünyanın gerektirdiklerini benimseyerek 
ve avantajlarından faydalanarak tasa-
rımlarımızı uygulayacağız. Üniversite ve 
sanayi kuruluşlarının Ar-Ge odaklı işbir-
likleri ile bilgi alışverişi yaparak yeniliklerin 
öncüsü olacağız” dedi.

Kalsın: “Dünyanın geleceğini 
şekillendiren değişim ve 
dönüşümü hissediyoruz”

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde 
dünyanın yeniden inşa edildiğine ve 
geleceğinin şekilleneceğine dikkat çeken 

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın 
şöyle konuştu: “Etkinliği ve güvenilirliği 
yüksek, fiziksel, kimyasal ve mekanik özel-
likleri daha üstün olan inşaat malzeme-
leri, dünyanın geleceğini şekillendiriyor. 
İşte bu değişim ve dönüşümü inşaat sek-
töründe ve kullandığımız malzemelerde 
çok yakından hissediyoruz. Bu zirvede 
ortaya çıkacak fikir ve öneriler, sektörün 
geleceğine ışık tutacaktır.” 

Büyükekşi: “Türkiye’nin gelecek 
hedeflerine daha fazla katkı 
sağlayacağız”

İnşaat ve inşaat malzemeleri sektörünün 
istikrarlı bir gelişim göstermesinin eko-
nomi için büyük bir kazanç olduğunu 
belirten TİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, "Türkiye’de inşaat 
sektörünün büyüklüğü ve birçok sektörle 
bağlantısı, bu sektörü ülkemiz için stra-
tejik ve önemli kılıyor. Özellikle inşaat 
malzemesi sektörünün, içinde bulun-
duğumuz çağın gerektirdiği niteliklere 
fazlasıyla sahip, kalite ve tasarımıyla fark 
yaratan ürünleriyle dış pazarda sürdürü-
lebilir ve yüksek rekabet gücüne sahip 
olması, sektör için olduğu kadar tüm 
ekonomimiz için önem arz ediyor. Bu 
sebeple, ihracatçı ailesi olarak her zaman 
vurguladığımız yenilikçilik ve Ar-Ge faa-
liyetleriyle, stratejik önem taşıyan bu 
sektörde gelişimin her zaman daha iyi 
seviyelerde gerçekleşmesini hedefliyoruz" 
açıklamasında bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından gerçek-
leştirilen I. Oturumda; “Değişen Dünya: 
Yeni Sanayi Devrimi, Sürdürülebilirlik, 
Değişim” konusu tartışıldı. 
Yeni sanayi devrimi, sürdürülebilir-
lik ve değişim konularının işlendiği ve  
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat 
Kansu, SKD Türkiye Yönetim Kurulu 
Başkanı Canan Ercan Çelik ile Hürriyet/
Radikal Ekonomi Yazarı Uğur Gürses’in 
katıldığı birinci oturumda inovasyon 
ve sürdürülebilir yaklaşımlar masaya  
yatırıldı.

Uluslararası İnşaatta Kalite 
Zirvesi Düzenlendi
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Kansu: “İnşaat sektörü, 
inovasyonla kabuk değiştiriyor”

İnşaat sektörünün inovasyonla ortaya 
çıkan yeni malzemelerle sürekli kabuk 
değiştirdiğini ve geliştiğini söyleyen 
Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat 
Kansu, “Sektöre baktığımızda, yapı mal-
zemeleri üretimi ve dağıtımı ile başlayan 
ve hem mühendislik mimarlık hem de 
inşaat alanlarındaki becerimizle Türk fir-
malarının uluslararası alanda ciddi oyun-
cular olmaya başladıklarını gözlemliyo-
ruz. Toplam kalite vazgeçilmez. Firmalar 
en az fire ile en mükemmel ürünü, en 
hızlı şekilde müşterilerine sunacak bir 
tedarik zinciri kurmalı, değişken eko-
nomik şartlarda şirketin rotasını ve kay-
naklarını optimumda dengelemeliler. 
Teknolojinin rekabette en önemli araç-
lardan biri olduğu günümüzde ERP/CRM 
çözümleri firmanızın en önemli kaynağı 
insan gücü ile süreçleri ve teknolojiyi bir 
araya getiren sistemlerdir. Bu çözümleri 
başarıyla uygulayan firmalar pazarda fark 
yaratıp rekabette öne çıkacaklardır” dedi.

Çelik: “Kurumsal ve ulusal 
sürdürülebilirlik stratejisi hayata 
geçirilmeli”

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Der-

Pınar Mengüç ve Kentsel Strateji Proje 
Geliştirme ve Danışmanlık Kurucu Ortağı, 
Şehir Plancı A. Faruk Göksu konuşmacı 
olarak yer aldı.

Göksu: “Kentleri yeniden 
düşünmeliyiz”

Kentsel Strateji Kurucu Ortağı A. Faruk 
Göksu, yaptığı konuşmada kentlerin 
geleceğe hazırlanması gerektiğine dik-
kat çekerek şunları söyledi: “Kentlerimi-
zin kontrolsüz büyümesi akıllı büyüme 
ve akıllı kent kavramının önemini son 
yıllarda gündeme taşımıştır. Akıllı kent 
kavramının en temel ilkesi, iyi yönetim ve 
kaynakların etkin kullanımıdır. Maalesef, 
yerel yönetimler akıllı kent kavramını tek-
noloji odaklı projeler olarak algılamakta 
ve akıllı bina ölçeği olarak ele almaktadır. 
Aksine bölge ve kent sistematiği içinde 
vizyon, tasarım ve sosyal etki temalarının 
öncelikli ele alındığı yeni kent yönetim 
modelleri tartışmaya açılmalıdır.”

Mengüç: “Nanoteknolojik 
ilerlemeler çığır açacak”

Enerji, Çevre ve Ekonomi Merkezi Direk-
törü Prof. Dr. M. Pınar Mengüç ise “Özel-
likle nanoteknolojideki ilerlemeler yeni 
malzemelerin istediğimiz özelliklerde 
üretilmesine imkân verebiliyor. Bence 
bilimsel olarak üst düzeyde yapılacak 
olan çalışmaların kullanıcıya taşınması ile 
enerji kullanımında, harmanlanmasında 
ve verimliliğinde oldukça köklü değişik-
likler bekliyor olacağız. Bu değişiklikler 
tüm dünyada, binalarda ve endüstriyel 
uygulamalarda bir çığır açma yolunda. 
Aynı gelişmeleri ülkemizde de yaygınlaş-
tırmamız, bu konulardaki bilgi birikimini 
ve üniversite-sanayi işbirliklerini artıracak-
tır” diye konuştu.
Zirvenin üçüncü oturumunda ise mal-
zeme sektöründen beklentiler gündeme 
taşındı. GYODER Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Haluk Sur, Ural Mühendislik 
İstanbul Grup Direktörü Süha Öneş ve 
Öncüoğlu Mimarlık Yönetim Kurulu Üyesi 
Önder Kaya oturum konukları oldu. 

neği Başkanı (SKD Türkiye) Canan Ercan 
Çelik ise, 2050’de 9 milyara ulaşması 
beklenen dünya nüfusunun çoğunun 
gelişmekte olan ülkelerde yaşayacağına, 
kente göçün artarak devam edeceğine ve 
en önemlisi iklim değişikliğinin yarattığı 
sorunların hepimizin yaşamını daha çok 
etkileyeceğine dikkat çekti. Çelik, “Sosyal 
politikaları gözden geçirmediğimiz ve 
küresel çevresel bileşenler olan iklimi, 
ozon tabakasını, ekolojik yaşam çeşitli-
liğini gözetmediğimiz takdirde ulusal ve 
bölgesel kalkınmanın sürdürülebilirliği de 
bir soru işareti olarak kalacak. Ülkemizin 
küresel ekonomide yerini sağlamlaştıra-
bilmesi için kurumsal ve ulusal sürdürü-
lebilirlik stratejisinin hayata geçirilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. 7. Uluslararası 
İnşaatta Kalite Zirvesi gibi, kalkınma açı-
sından kritik bir sektör olan inşaat sek-
törünün liderlerini bir araya getiren bir 
platformun sürdürülebilirliği gündemine 
taşıması son derece önemli ve sevindirici 
bir adım” dedi.

Zirvenin “Değişen İhtiyaçlar: Dünyadaki 
Değişimin Yapılaşmaya/Yapılara Etki-
leri” konulu ikinci oturumunda Nevzat 
Sayın Mimarlık Hizmetleri NSMH Kuru-
cusu Nevzat Sayın, Özyeğin Üniversitesi, 
Makina Bölüm Başkanı / Enerji, Çevre 
ve Ekonomi Merkezi Direktörü Prof. Dr. 
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Kampanya, Ticari Usta Kartlarla mağazamızdan yapılan tüm batarya ve tesisat reyonu alıșverișlerinde 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçerlidir. 
Kampanya, internet mağazamızdan yapılan alıșverișlerde ve telefonla siparișlerde geçerli değildir. Koçtaș, kampanya koșullarını değiștirme hakkına 
sahiptir. SMS’le aktivasyon yapmayan kartlar kampanyadan faydalanamaz. Aktivasyon yapmanız halinde Koçtaș’ın kampanya, avantaj ve 
bilgilendirmeler sunmak amacıyla kısa mesaj, e-posta, telefon gibi kanallardan sizinle iletișime geçmesine izin vermiș olacaksınız.

TİCARİ KART
AktİvasyonUNUZU

yapın, 
kampanyalardan

faydalanın.



Özel Haber

Sur: “Malzeme üreticileri yeşil ve 
doğayı destekleyen malzemelere 
yönelmeliler”

Her konuda olduğu gibi inşaatta da 
zaman içinde tüketici alışkanlıklarının 
değiştiğini söyleyen GYODER Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Sur, 
konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Dün-
yada nüfus hızlı bir şekilde artıyor. Var 
olan nüfusun % 50’sinde kentleşme, 
diğer yarısında kırsallaşma hâkim. 2020 
yılında kentleşme oranı % 70’leri bulacak 
bu da kaynakların git gide azalacağı-
nın göstergesi. Kaynakların azalması ise 
yeşil bina ihtiyacını artıracak bu da yeşil 
binaların değerini artıracak. Yabancı yatı-
rımcılar bunun farkında olacaklar ki, yeşil 
binaya çok daha fazla yatırım yapıyorlar. 
Bu algıyı Türkiye’de oluşturmak için inşaat 
sektörüne çok iş düşüyor. Yeşil binanın 
özellikleri, ne gibi yararları olduğu halka 
anlatılarak bu bilinç aşılanmalı. Malzeme 
üreticileri ise yeşil ve doğayı destekleyen 
malzemelere yönelmeli.”
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, 
Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Hale-
bak ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı’nın katılımıyla gerçekleştirilen son 
oturumda değişim ve gelecek yönetimi 
yerel yönetimler açısından ele alındı. 

SBE16 ISTANBUL Ekim 2016’da

Zirvede Türkiye İMSAD’ın organizatörlü-
ğünde gerçekleştirilecek SBE16 ISTANBUL 
Konferansı’nın da lansmanı yapıldı. 2000 
yılından bu yana dünyada 50’den fazla 
ülkede yapılan “The Sustainable Built Envi-
ronment Conference Series” çerçevesinde, 
SBE16 ISTANBUL Konferansı, 13-15 Ekim 
2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 
Ana teması “Akıllı Metropoller - Sürdü-
rülebilir ve Akıllı Binalar ile Akıllı Şehirler 
için Entegre Çözümler” olarak belirlenen 
konferansa ilişkin bilgileri, konferanslar 
serisinin uluslararası direktörü Nils Larsson 
verdi. Konferans çerçevesinde; hükümet-
ler arası iklim değişikliği raporunda 2050 
yılına kadar Akdeniz bölgesinde ortalama 
sıcaklıkların 1°C ila 2°C, Türkiye’de ise 
2,5°C ila 4°C artacağı öngörüsüne kar-
şılık olarak Türkiye’nin iklim değişikliği 
kapsamındaki ulusal vizyonu sunulacak.  
Türkiye bu kapsamda iklim deği  şikliği poli-
tikalarını kalkınma politikalarıyla entegre 
etmiş, enerji verimliliğini yaygınlaştırmış, 
temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımını artırmış ve iklim değişikliğiyle 
mücadeleye özel şartları çerçevesinde 
aktif katılım sağlayan ve yüksek yaşam 
kalitesiyle refahı tüm vatandaşlarına 
düşük karbon yoğunluğu ile sunabilen 
bir ülke olma vaadinde bulunacak.

Sürdürülebilirlik için imzalar 
atıldı

Türkiye İMSAD, zirve konuşmalarının 
ardından “Sürdürülebilirlik Sözü”ne 
imza attı. Bu bildirge ile Türkiye İMSAD 
üyeleri “Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik 
İlkeleri”ni benimseme sözü verirken Su 
Yönetimi, Enerji Yönetimi Verimliliği ve 
İklim Değişikliği, Sorumlu Üretim, İşgücü 
ve İstihdam ile Ürünler ve Sistemler para-
metrelerine uyumluluk vaadi vermiş oldu. 
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Söyleşi

Projenin Künyesi
Projenin Adı: Kapalı Hacimlerdeki Yüksek 
Sıcaklık Uygulamalarında Yalıtım Etkisinin 
İyileştirilmesi
Projede yer alan isimler: 
Y. Müh. Eren Dikeç 
Y. Müh. Orkun Doğu
Y. Müh. Özgür Işık 

Mak. Müh. Ali Can İspir
Tek. Selman Benli
Mak. Müh. Tuğçe Karataş
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"Ülkemizdeki yalıtım 
 araştırmalarının bu cihaza 
 ihtiyacı vardı; biz de yaptık"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi, TÜBİTAK destekli projelerinden birini daha tamamladı. Yalıtım 

sektörünü oldukça heyecanlandıracak projenin adı; “Kapalı Hacimlerdeki Yüksek Sıcaklık Uygulamalarında 

Yalıtım Etkisinin İyileştirilmesi”. Proje kapsamında kullanıma hazır hale getirilen cihaz, ısı yalıtım malzemelerinin 

ısıl iletkenlik değerlerini, yüksek sıcaklıklarda da ölçebiliyor. Ayrıca; proje kapsamında tasarlanıp ürettirilen 

malzemenin ölçüm sonuçları, yüksek sıcaklıktaki malzeme davranışı ile ilgili olarak projede oluşturulan kuramı 

kanıtladı. Ayrıntıları, İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nden, projenin yürütücüsü ve Yüksek Sıcaklıkta Isı Geçişi 

Laboratuvarı’nın sorumlusu Prof. Dr. Seyhan Uygur Onbaşıoğlu aktardı…

Prof. Dr. Seyhan Uygur Onbaşıoğlu:



Söyleşi
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de kapıları açık buranın. Sonuçlanan 
ve devam eden iki projemizde, Makine 
Mühendisliği’nin “kontrol” dalında ça-
lışan arkadaşlarımızın yanısıra, Tekstil 
Mühendisliği Bölümü öğretim üyele-
rimiz ve öğrencilerimizle de işbirliği 
yapıyoruz. Bu; disiplinlerarası çalışmayı 
öğrenmek açısından, öğrenci arkadaşlar 
için çok önemli bir fırsat. Sürdürüle-
bilirlik, laboratuvarda çalışan arkadaş-
larımızın deneyimlerini birbirlerine 
aktarmaları anlamında da çok önemli. 
Ayrıca; cihazlar da sürekli olarak geliş-
tirilebiliyor bu sayede. Tabii, bütçemiz 
olsa da cihaz satın almak ya da gelişti-
receğimiz yeni bir cihaz için ekipman 
bulmak kolay değil.
Cihaz alımlarında TÜBİTAK’tan büt-
çe onayı çıktığında, devlet üniversitesi 
olduğumuz için, peşin ödeme yapamı-
yoruz. Ancak, cihaz faturalandırılınca 
ödeme yapılıyor. Piyasadaki iş anlayışı-
na uygun değil bu işleyiş. Ama ithalatı 
yapan şirketler anlayış gösteriyorlar ve 
yardımcı oluyorlar. 
Bu süreçte çok ciddi bir zaman kaybı-
mız var. Kur artışı, “korkulu rüyamız”. 
Proje önerisinin verilmesi ile kabul 
edilmesi ve bütçe onayının çıkması ara-
sında geçen süredeki kur farkları, bazen 
bütçeyi kullanılamaz kılıyor ya da özel 
ilişkilerle elde ettiğimiz ek destek veya 

Dönüm noktamız, 2011 yılında 
Arçelik A.Ş.’nin resmi olarak 
laboratuvarımıza destek 
olmasıdır

Bu proje, laboratuvarımızda ger-
çekleştirilen TÜBİTAK destekli 
projelerden biri. İTÜ’nün bu 

projeyi yaptığı laboratuvar, 10 yıldan 
uzun süredir yaptığımız  çalışmalar sı-
rasında kurularak gelişti. Laboratuvarın 
giderlerini, büyük ölçüde, özel sektörün 
destekleri ve küçük projelerden elde 
edilen gelirlerle karşılıyorduk. Fakat 
dönüm noktamız, 2011 yılında Arçelik 
A.Ş.’nin resmi olarak laboratuvarımıza 
destek olmasıdır diyebilirim. 

Laboratuvarımızda uygulamalı 
araştırma projesi yapan 
öğrencilerimiz, sektörde çok 
önemli kurum ve kuruluşlarda 
çalışıyorlar

Ülkemizde; lisans öğrencilerinin, yurt-
dışında olduğu gibi, laboratuvarlarda 
uygulamalı olarak çalışmaları, “araş-
tırmanın bir parçası olmaları” anlayışı  
ne yazık ki yok. Bu nedenle, nitelikli 
mühendis yetişemiyor; yüksek lisans ve 
doktora eğitimleri de istenen düzeyde 
olmuyor. Zaten laboratuvar olanakları, 
teknik üniversitelerde bile çok yetersiz; 
hatta olumsuz durumda. Bizim  “Yüksek 
Sıcaklıkta Isı Geçişi Laboratuvarı”mız 
gibi, üniversitemizde çok sayıda labo-
ratuvar bulunuyor. Her birinin ciddi 
eksiklikleri olsa da, Türkiye geneline ba-
kıldığında, İTÜ uygulamalı araştırma-
lar açısından önde olan bir üniversite. 
Laboratuvar çalışmaları ve sürdürülen 
projeler,  çıktılarının ülkemiz bilim ve 
teknolojisine katkılarının yanısıra, öğ-
rencilerimizin bir bilimsel projenin nasıl 
yapıldığını, araştırmanın ne demek ol-
duğunu, ekip çalışmasını öğrenmeleri 
açısından büyük fayda sağlıyor. Böylece; 
yurtdışında doktora yapmak ya da Ar-
Ge niteliği gelişmiş kurumlarda meslek 
yaşamlarını sürdürmek isterlerse, bir 
adım önde olmaktalar. Zaten, bugüne 
kadar laboratuvarımızda uygulamalı 

olarak çalışan ve tezlerini bitiren öğren-
cilerimiz, sektörde ve akademide, gerek 
yurtiçi, gerekse yurtdışı çok önem-
li kurum ve kuruluşlarda çalışıyorlar. 
Belçika’da Von Karman Institute, ülke-
mizde Aselsan, Türk Alman Üniversite-
si, TAI, tabii destekleyici kuruluşumuz 
Arçelik, hatırladıklarım. Bu bizim için 
çok gurur verici…
Ayrıca; laboratuvardaki çalışmalar sıra-
sında, öğrencilerimiz üretimin tüm pay-
daşları ile de ilişkilerini geliştiriyorlar.  
İmalat için, parça alımı için "piyasa"ya 
gittiklerinde, ustanın, teknisyenin baktı-
ğı yerden görmeyi de öğreniyorlar. Do-
layısıyla, hem kuramsal, hem de mühen-
dislik açısından yetişiyorlar. 

Laboratuvarların desteğe ihtiyacı 
var

Ancak; bu sinerjinin kalıcılığını sağ-
lamak çaba gerektiriyor. Bir laboratu-
var için en önemli husus; sürdürüle-
bilirliktir. Alınan bir proje ile yürüyen 
çalışmalardan sonra, proje bitiminde, 
laboratuvar atıl halde kalırsa, hem ta-
mamlanan projenin etkisi azalır; hem 
de kaynaklar verimsiz kullanılmış olur. 
Biz bu laboratuvarı mümkün olduğunca 
sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz. Fark-
lı alanlarda çalışan arkadaşlarımız için 



Söyleşi

Yepyeni bir yalıtım malzemesi 
tasarladık; sızdırma problemine 
çok farklı çözümler bulduk

Cihazımızın esaslarına göre çalışan tüm 
cihazlarda karşılaşılan sorun; sızdırma-
dır. Levhalarda dolaşan yağın, sıcaklık 
yükseldikçe kanallardan sızması ve do-
layısıyla, ölçümlerin yapılamaması ya da 
belirsizliklerin artması, tekrarlanabilir-
liğin sağlanamamasıdır. Yurtdışında ta-
sarlanıp imal edilmiş benzer cihazlarda 
da karşılaşılıyor bu sorunla. Biz sızdırma 
problemine çok farklı çözümler bulduk. 
Arkadaşlarımız farklı bir levha tasarla-
dılar. Cihazımızı kullanıma hazır hale 
getirdikten sonra, projede tasarladığı-
mız, yüksek sıcaklıklarda performansı 
iyileştirilmiş malzemelerimizi analiz 
ettik. Bu malzemelerin lif düzenlerini 
ve diğer özelliklerini yaptığımız simü-
lasyon çalışmalarıyla ve ışınım çalışma-
larında önemli yer tutan Monte Carlo 
yöntemi ile biz belirledik. Oluşturduğu-
muz alternatif malzemenin test sonuç-
ları bize metodolojimizin doğruluğunu 
gösterdi. Geliştirdiğimiz cihazın ve ta-
sarlayıp ürettirdiğimiz alternatif yalıtım 
malzemesinin araştırma alanında ya-
pacakları etki bir yana;  bu çalışmadan 
çıkan önemli sonuç,   Türkiye’de pek çok 
başarılı işe imza atılabileceği ve özel sek-
törün de, destekleri ile bu başarının bir 
parçası olabileceğidir, bence. Bu, hem 
üniversiteler, hem endüstri,  hem de ül-
kemizin ortak faydası anlamına geliyor. 
Kişisel olduğu kadar, kurumsal olarak 
da takımın parçası olmazsak, zararını da 
hepimiz yaşıyoruz. Bizim projelerimize 
destek veren kuruluşlara teşekkür eder-
ken, tüm sektörün bu konuda daha et-
kin olması gerektiğini aktarmak isterim. 

indirimlerle aradaki farkı kapatabiliyo-
ruz. Bir bakıma, “şark ortamda, “garb” 
çalışmalar yapıyoruz.

Söz konusu cihaz, büyük bir açığı 
kapatacak

Gelelim araştırmalarımız sırasında ge-
liştirdiğimiz cihazımıza… Çalışmalara,  
Özgür Işık arkadaşımız ile başladık… 
O zamanlar, evsel fırınların enerji tüke-
timleri üzerinde çalışıyorduk. Hepimi-
zin günlük yaşamda kullandığımız ve 
yemeğe meraklı bir toplum olarak, tü-
kettikleri enerjinin elektrik faturaların-
da önemli bir yeri olan fırınlar. Birçok 
parametre vardı, fırınları daha verimli 
ve daha etkin  yapan. Biz; belki, hemen 
hepsini yıllar içerisinde birçok projede 
çalıştık. Ancak; Özgür’ün de yer aldığı 
proje grubunun çalışmaları sırasında, 
2011-2013 arasında, yalıtımın kalite-
si ve sıcaklık değişimine göre değişen 
iletkenliğin, fırınların enerji tüketimi 
üzerinde etkili olabileceğini düşündük. 
Ancak; yalıtım malzemesi üreticileri bu 
konuda fazla bilgi vermediler. Zaten, o 
dönemde, belki şimdi de, yalıtım konu-
su yalnızca yapılarla birlikte anılıyordu. 
Diğer deyişle; dış ortam sıcaklığından, 
iç ortam sıcaklığına kadar değişen bir 

aralıkta (-10 °C / 22 °C ) yalıtım mal-
zemesin davranışı gözönüne alınıyor. 
Oysa, lifler arasında, yüksek sıcaklıklar-
da etkili olan ışınım, yalıtım özelliğini 
değiştirmekte. Endüstriyel fırınlar, evsel 
fırınlar, elektrik üretimindeki yakıcı ve 
kazanlar gibi, çok sayıda ve tüketim açı-
sından yüksek mertebede ısıl enerjinin 
sözkonusu olduğu uygulamalar yüksek 
sıcaklıklarda gerçekleşmektedir. Bu sı-
caklıklarda bir cihaz olup olmadığını 
araştırdık. Bilgimiz dahilinde, bir test 
ve araştırma laboratuvarında (TEBAR), 
yurtdışında yaptırılmış olan bir cihaz 
var. Onların da  bize yol göstermeleri 
ile  cihazı kendimiz yapmaya karar ver-
dik. 2012 yılında, üniversitenin Bilimsel 
Araştırma Projeleri programının desteği 
sayesinde, Özgür (şimdi Türk Alman 
Üniversitesi Araştırma Görevlisi) ve 
Orkun Doğu (şimdi Aselsan’da çalı-
şıyor) ile birlikte tasarlayıp  imal ettik.  
Ancak; kullanımı için cihazın geliştiril-
mesi gerekiyordu.  Bir TÜBİTAK 1001 
projesi olan ve  Arçelik ve TEBAR’ın da 
destekleyici kuruluş olarak yer aldıkları 
“Kapalı Hacimlerdeki Yüksek Sıcak-
lık Uygulamalarında Yalıtım Etkisinin 
İyileştirilmesi” projesi sırasında da kul-
lanıma hazır duruma getirdik. Çünkü; 
TÜBİTAK 1001 projesindeki çalışma-
ları yürütebilmek için cihazın, ısı yalıtım 
malzemelerinin ısıl iletkenlik değerleri-
ni yüksek sıcaklıklarda ölçebiliyor olma-
sı şarttı. Cihaz için harcamış olduğumuz 
toplam para, yurtdışında yaptırılan ben-
zerinin ederinin dörtte biri. Ayrıca, daha 
sonra anlatacağım gibi, benzerlerindeki 
önemli bir sorunu da çözdük.  
Bu cihaz olmaksızın, çoğu yalıtım 
malzemesinin oda sıcaklığındaki ısıl 
iletkenlik değerleri kabul edilip, yük-
sek sıcaklıklarda bu değerlerle tasarım 
yapılıyor olması; yüksek sıcaklıklara 
çıkıldığında performansın, lifler ara-
sındaki ışınım etkisi nedeniyle, düşme-
si… Projemizin asıl amacı bu boşlukları  
kapatmaktı. Proje sırasında aldığımız 
ölçümlerin doğrulanması için, destekçi 
kuruluşlarımızdan olan TEBAR’dan ve 
özellikle Kalite Sorumlusu Yük. Müh. 
Timur Diz’den önemli destek aldık. 
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Güncel

Chillventa’nın bir etkinliği olan 
Avrupa Isı Pompası Zirvesi, 
20-21 Ekim 2015 tarihlerinde 

Nürnberg’de gerçekleşti. Etkinliğe ısı 
pompaları alanında 240 profesyonel 
katıldı. 21 kuruluş, Nürnberg Sergi 
Merkezi Fuaye alanında cihaz ve sis-
temlerini uzmanlara tanıttı. Bu yıl zir-
veye uluslararası katılım oranı % 75’i 
buldu.
NürnbergMesse İdari Müdürü  
Alexander Stein, 2015 Avrupa Isı Pom-
pası Zirvesi’nin sonuçlarından mutlu 
olduklarını belirterek zirve ve sergi 
katılımcı sayılarının her yıl düzenli 
olarak arttığını, 27 ülkeden katılım ger-
çekleşmesinin ise etkinliğin uluslararası 
boyutunun göstergesi olduğunu söyledi.  

Avrupa Isı Pompası Zirvesi 
Gerçekleştirildi
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2015 Avrupa Isı Pompası Zirvesi’nde, 
konuyla ilgili yasal düzenlemeler, tek-
nik gelişmeler, temiz çevre için yapılan 
çağrılar çerçevesindeki sorulara yanıtlar 
verildi. Zirvede ısı pompaları alanında 
güncel ve derin bir bilgi birikimi payla-
şımı gerçekleşti. Chemours’un EMEA 
Bölgesi Opteon Soğutucu Akışkanlar 
İş Geliştirme Müdürü Joachim Gerstel: 
"Zirve, konunun uzmanlarının bilgi 
alışverişlerinde bulunabilmeleri için 
çok iyi organize edilmiş bir platform. 
Yüksek sıcaklıklı ısı pompaları ve düşük 
küresel ısınma potansiyeline sahip, yeni 
HFO-1336mzz(Z) dahil, soğutucu 
akışkanlar yeni önemli başlıklar ele 
alındı" dedi.

Avrupa’da hâlâ büyük bir 
potansiyel bulunuyor

Pek çok Avrupa ülkesinde insanlar, ısı 
pompalarının avantajını konuşuyor. 
Zirvenin koordinatörü ve aynı zamanda 
IZW (Isı Pompaları ve Soğutma 
Enformasyon Merkezi) yetkililerin-
den Dr. Rainer Jakobs, “Kanaatimce, 
düşük seyreden petrol ve gaz fiyatları 
ile yüksek olan ve yükselmeye devam 
eden elektrik fiyatları, ısı pompaları-
nın kullanım amacına, hem konutsal 
hem de endüstriyel alanda zarar veriyor. 
Isı pompaları, birçok avantajı ile çevre 
dostu bir ısıtma yöntemi. Zirvenin 
başarısı da bunun bir göstergesi. Dani-
marka gibi Avrupalı komşularımız bu 
alanda öncü bir tutum sergiliyor, yeni 
yapılarda petrol ve gaz yakıtlı ısıtma 
sistemlerinden uzak duruyor” dedi. 
Zirve programında Almanya’dan 35 
konuşmacı yer aldı. Avrupa’daki pazar 
potansiyeli, 2005’ten beri yıllık orta-
lama büyüme oranının % 7.4 olmasına 
bakılacak olursa âşikardır. Bu tespit, 
EHPA tarafından, 21 Avrupa Birliği 
ülkesi verilerini baz alarak Thomas 
Nowak’a yaptırdığı araştırma neticesine 
dayanmaktadır. Aynı araştırma sonuç-
larına göre en büyük büyüme, sıcak su 
ısı pompaları alanında kaydedildi. Bu 
segmentte 2005’te 11.000 adet cihaz 

satılmışken, 2014’te bu sayı 110.000 
adedi aştı.
Sempozyum, çeşitli pazarlarda ısı 
pompalarının potansiyeli, yenilenebilir 
enerjilerle birlikte Sıfır Enerjili Binalar 
üzerine odaklandı. Delta EE’den Julian 
Jansen melez (hybrid) ısı pompası 
pazarını irdeledi. Jansen’e göre 2014’te 
Fransa’da 6.000 adet olan satış hacmi, 
2020’de 30.000’i aşmış olacak. 
Ticari ve endüstriyel uygulamalarda, 
ısıtma ve soğutmayı birlikte gerçek-
leştiren melez sistemler ön plana çıkı-

yor. Danfoss’tan Jörg Saar sunumunda, 
Danimarka’da bu sistemlerin süpermar-
ket soğutma sistemlerinde kullanımına 
yer verdi. Bu uygulamalarda soğuk, 
gıdaların donmuş muhafazasında kulla-
nılıyor ve ısı, çok daha yüksek sıcaklıkta 
bölgesel ısıtma şebekesini beslemek için 
pompalanıyor. Saar çok açık bir biçimde 
enerji kullanıcıları süpermarketlerin 
enerji üreticilerine dönüştüren bir 
evrim geçiriyor olduğuna dikkat çeki-
yor. Jörg Saar’a göre yapı komponentleri 
ve ürünlerindeki gelişmeler, geleceği 
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gözeten yaratıcı yenilikçilik süreci çer-
çevesinde ilerleyecek. 

Uluslararası Enerji Ajansı da 
sempozyuma verdiği bilgilerle 
katkı sağladı

Bu yılki Avrupa Isı Pompası Zirvesi’nin 
bir diğer parlak etkinliği, Uluslararası 
Enerji Ajansı’nın (IEA-HPT) bu alan-
daki küresel gelişmelerine dair araştır-
maları konulu sunumdu. IEA HPT 
Annexes adı ile bilinen raporda şu bil-
giler aktarılıyor: “Yaklaşık Sıfır Enerji 
Yapıları”nda ısı pompası konsepti,  
birkaç yüz yapı verileri ile dökümante 
edilmiştir. Bu yapılarda ısı ve elektriğin 
birlikte üretildiği kombine sistemler; 
elektriği üreten güneş gözeleri ile ısıyı 
üreten ısı pompalarının birlikte olduğu 
melez sistemler kullanılmaktadır.” 
(HPT Annexes 42 ve 45’te melez ısı 
pompalarıyla bunların akıllı şebekelere 
entegrasyonu ele alınmaktadır).

Ticari ve endüstriyel 
uygulamalarına bakış

Avrupa Isı Pompası Zirvesi’nde bir 
dizi Almanca paralel oturum ger-
çekleştirildi. Bu oturumların teması 
ısı pompalarının ticari ve endüstriyel 
alanlardaki uygulamaları idi. Bu otu-
rumlarda, Stuttgart Üniversitesi’nden 
Stefan Wolf, endüstriyel tesislerde, tesi-
sin ihtiyaçlarına göre özel dizayn edilen 

ısı pompaları konusunda bir çerçeve 
çalışması sunumu gerçekleştirdi.  
Ochsner Wärmepumpen Başkanı Karl 
Ochsner, "Proses endüstrilerinde kulla-
nılan yüksek sıcaklıklı ısı pompalarında 
enerji verimliliği” başlıklı sunumuda, 
bölgesel ısıtma şebekelerine proses ısısı 
beslemesi yapan, 98 °C’ye kadar ileri 
akış sıcaklıklı ısı pompaları hakkında 
konuştu. 
"Yüksek Sıcaklıklarda ısı geri kazanımı 
yapan büyük ölçekli soğutma sistem-
leri” sunumunda, birkaç MW’tan 70 
MW’a kadar yüksek kapasitelerde ısı ve 
soğu enerjisi üretimi, referans sistemler 
üzerinden tartışıldı.  95 °C’de, daha faz-
lasında sıcak suyun, en son teknolojiye 
sahip kompresörlerle soğuk üretiminin 
gerçekleştirildiği sistemler, ısı pompa-
larının kurutma endüstrisinde ve diğer 
yüksek sıcaklıklı uygulamalarda kulla-
nımı ele alındı (Sunumların detayları 
için: www.hp-summit.de/symposium).

Fuayedeki sergiye yüksek 
oranda uluslararası katılım 
gerçekleşti

Sempozyuma paralel olarak fuayede 
yer alan sergiye ısı pompası sektörü-

nün ilgisi büyüktü. Katılımcı firmaların 
2/3’ünden fazlası Almanya dışından 
gelmişti. Katılımcı kuruluşların liste-
sine www.hp-summit.de/foyer-expo 
adresinden ulaşabilirsiniz. 

Endüstrinin diğer önemli 
etkinlikleri: ACREX India ve 
Chillventa 2016

ACREX India 25-27 Şubat 2016 
tarihleri arasında Hindistan’ın Bombay 
kentinde yapılacak. Güney Asya’nın 
lider “iklimlendirme, havalandırma, 
ısıtma, soğutma ve yapı teknoloji-
leri” fuarı ACREX India, gelecek yıl 
“Hindistan’da Yap-Hvac&R ve yapı 
hizmetleri endüstrilerinde sınırsız fır-
satlar” başlığını taşıyacak. Fuara yak-
laşık 500 katılımcı kuruluşun, 30.000 
profesyonel ziyaretçinin ilgi göstermesi 
bekleniyor. 

Sektörün bir diğer önemli etkinliği 
ise 2016’nın sonbaharında gerçekleşe-
cek: Chillventa. Uluslararası Soğutma, 
İklimlendirme, Havalandırma ve 
Isı Pompaları Fuarı Chillventa, 
11-13 Ekim 2016 tarihleri arasında 
Nürnberg’te yapılacak.

Detaylı bilgi için:
bilgi@insaatkonferansi.com
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Çeviri

Bu makale, bir mahal için en uygun 
fanı seçmek, sistem etkilerini 
azaltmak ve sistem kayıplarını 

saptamak için bir yöntem sunmakta-
dır.  “Dünyada sadece iki nitelik var-
dır” demiştir oyun yazarı ve eleştirmen 
George Bernard Shaw; “verimlilik ve 
verimsizlik”. Fakat endüstri dünya-
sında bunların sadece birine yer vardır. 
Endüstriyel çevrelerde verimlilik başarı 
için önemlidir; duruşlar ve gereksiz enerji 
kullanımından her daim kaçınılmalıdır. 

Maliyet Tasarrufu ve Optimum 
Performans için Fan Sistemlerini 
Analiz Etmenin Yeni Yolu

Yapım öncesi tasarım kusurlarına dik-
kat çekmek, riskten kaçınmak ve enerji 
tüketimini azaltacak stratejiler uygula-
mak; giderleri en aza indirmenin, zaman 
planlarına olan etkileri kısıtlamanın ve 
nihayetinde verimliliği yakalamanın en 
akıllıca yollarıdır. 

Sistem Etkisi

Yüksek performanslı fan sistemleri 
verimli endüstriyel süreçlerin olmazsa 

olmazıdır. Hava hareketi ve kontrol 
endüstrisinde, laboratuvarlar,  otomo-
tiv ve yarı iletken tesisleri gibi ticari ve 
endüstriyel tesislerde havalandırma sağ-
lamak için tasarlanmış çoğu fan, endüst-
riyel standartlara uyumlu hale getirilmesi 
için üretici firma tarafından dikkatlice 
test edilmektedir. Fakat bu özenli testlere 
ve tam hesaplanmış değerlere rağmen, 
birçok fan monte edildikten sonra bek-
lendiği gibi çalışmamaktadır ve üreticinin 
performans eğrisi tarafından belirtilen 

Hazırlayanlar: Christian Radulescu / Western Integrated Technologies 
           a i  a eta, , L D A   SSO  ro
Çeviren: Meriç Noyan Karataş
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şimlere sebep olabilir.  Fan girişindeki 
koruyucular veya damperler (veya bir-
likte) gibi engeller de bazen kayıplara 
sebep olabilir (Şekil 2). Birbirlerine çok 
yakın konumlandırılan dirsekler veya “T” 
bağlantılar, kötü yerleştirilmiş damper-
ler ve giriş spini gibi kanal tasarımına 
yönelik etmenlerin sistem etkisine katkısı 
bulunabilir. 

Şekil 1: Bir plenum içerisine sert geçişli 
kurulumda hava beslemesi

Şekil 2. Yatay kanal ve fan girişinin hemen 
önündeki dirsek ve damperin yarattığı 
sistem etkisi

Performans sorunlarına, enerji verimsiz-
liklerine ve mali kayıplara yol açan kanal 
kaçakları sistem etkisine bir katkı olarak 
genellikle görmezden gelinir veya hafife 
alınır. ASHRAE’nin Kaliforniya’da dev-
let binaları için başlattığı bir araştırma; 
binaların çoğunda kanal kaçaklarının 
tasarlanan hava debisinin % 20’sinden 
fazla olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Sistem etkisi en becerikli makine mühen-
dislerine ve hava hareket ve kontrol 
uzmanlarına bile görünmez olabilir. 
Örneğin, bir tasarımcı veya mühendis 
kanallarda, filtrelerde, damperlerde ve 
fanın biraz uzağındaki dirseklerde olu-
şan direnci belirleyebilir, fakat fanın tam 
yanındaki engelleri gözden kaçırabilir. 
Bu da hesaplarının belli bir oranda yanlış 
çıkmasına sebep olacaktır. 
Air Movement and Control Association 
(AMCA) International, laboratuvar fan 
değerleri ve asıl saha performansı arasın-
daki açığın farkındadır ve bu açığı kapat-
mak için yollar aramaktadır.  Bu doğrul-
tuda, hava sistemlerinin verimliliğini ve 
performansını nihayetinde a rttırabilecek 
4 eylem önerir;
•	 Hava emiş engellerinin nasıl ele 

alınacağını güncellemek için ANSI/
AMCA Standard 210/ANSI/
ASHRAE Standard 51’i yeniden 
yazmak.

•	 Bir statik geri kazanım kanal tasarım 
programı oluşturmak.

•	 Akış hacmini ve güç çekişini ölçmek 

akış ve statik basıncı tutturamamaktadır. 
Bu da muhtemelen üretimi etkileyecek ve 
neredeyse her zaman giderleri arttıracak 
olan sistem verimsizliklerine ve bir an 
önce müdahale gerektiren verimi düşük 
bir sisteme yol açacaktır.
ASHRAE tarafından “Akışkan sistem-
lerinde (fanlar, pompalar ve dağıtım sis-
temleri) meydana gelen, sistemin tama-
mında veya bir kısmında kapasite düşü-
şüne yol açan ve istenilmeyen durumlar 
yaratabilen bir olay” olarak tanımlanan 
sistem etkisi, laboratuvar ortamında üst 
performansta çalışan bir fanın neden bir 
tesiste aynı şekilde çalışmadığının açık-
lanmasına yardımcı olmaktadır.  Perfor-
manstaki bu fark büyük oranda kendini 
gösterir, çünkü aktif tesis ortamında 
bir fanın çalıştığı sayısız ayar ve şartlar 
bir laboratuvarda tekrarlanamaz. Aynı 
şekilde, bir laboratuvar ortamının sıkı 
çevresel kontrol özelliği sahada tekrar-
lanamaz. 
ANSI/AMCA Standard 210/ANSI/
ASHRAE Standard 51, Laboratory 
Methods of Testing Fans for Certified 
Aerodynamic Performance Rating fan-
ların laboratuvar ortamındaki testleri için 
gereklilikleri tanımlamaktadır. Doğru 
ve tekrarlanabilen fan performans sınıf-
landırmalarına erişmek bu yayının ana 
hedefidir. En dikkatli biçimde kontrol 
edilmiş testler bile sistem etkisini doğru 
öngöremediği için, sınıflandırma sis-
temi bir performans sözünden ziyade 
fan alternatiflerini kıyaslamanın bir yolu 
olarak görülmelidir. 
ANSI/AMCA Standard 210/ANSI/
ASHRAE Standard 51 giriş ve çıkış 
bağlantılarının fan performansı üzerine 
etkisini tartışmaktadır. Maksimum etki 
için hava fana eş dağılımlı olarak girip 
çıkmalıdır, fakat bu gerçek dünya uygu-
lamalarında her zaman meydana gelmez 
(Şekil 1). Kanal bağlantılarındaki eksik-
likler, ufak olanlar bile, fan performan-
sını ve çalışma verimliliğini etkileyebilir. 
Pervane kanatlarındaki aşınma – hava 
akış basıncını arttırmaya ve azaltmaya 
yarayan rotorlar – hasara veya yatak veya 
fan yapı bozukluklarına yol açan titre-
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için hava sistem ürünlerine sensörler 
eklemek.

•	 Ürünlerin en iyi şekilde uygulanması 
için müşterilere rehberlik etmek.

En dikkatli şekilde uygulanmış kuru-
lumlar bile iletişim eksikliği gibi basit bir 
sebepten dolayı maksimum performans-
tan yoksun kalabilirler. Diyelim ki bir 
tasarımcı verilen alan için en iyi tahliye 
pozisyonlu fanı seçti. Kurulum önce-
sinde, mahalde tadilatlar yapıldı fakat 
değişiklikler tasarımcıya aktarılmadı.  Bu 
durumda fan bu alan için artık uygun 
olmaktan çıktı. Daha en başından fan 
performansı tehlikeye atılmış ve sistem 
etkilerine zemin hazırlanmış oldu. Sistem 
operatörü sistemin tasarım mühendisi 
tarafından belirtilen maksimum perfor-
mans kapasitesine sahip olduğunu düşü-
nürken, sistemin asıl performans kapasi-
tesi düşük olacaktır. Bu da beraberinde 
üretimin durması, sistem verimsizlikleri 
ve parça hasarları gibi öngörülmeyen 
riskleri getirecektir.
Sistem etkilerini telafi etmek ve istenen 
hava akışını yakalamak için, operatörler 
genellikle fanların hızını arttırırlar. Nati-
onal Environmental Balancing Bureau’ya 
göre, fan hızında yüzde 20’lik bir artış 
yaygındır. Bu da, enerji tüketimini ve fan 
motorlarında ve diğer elemanlarda aşın-
mayı tetikleyen yüzde 70’ten daha fazla 
bir fan gücü artışını gerektirir.

Yeni Metot

Yakın bir zamanda tüm dağıtım bile-
şenlerini kapsayan doğru ve açık bir 
şekilde fan sistemini simule eden bir 
metot doğrulandı ve uygulamaya kondu. 
Bu metot fan sistem performansını etkili 
bir biçimde öngören bir yazılım kullan-
maktadır.  Tüm dağıtım sistemlerinde 
akış değerlerini ve basınçları hesapladığı 
için, bu yazılım varsayımlara dayanmak 
yerine doğası gereği geleneksel analiz 
metotlarından daha güvenilirdir. 
Anında anlamlı bilgi sunumu sağlamak 
için güçlü ve esnek modelleme yazılımı 
bilgisayar destekli çizim yazılımı ile bir-
likte çalışmaktadır. Tasarımcılar; (sistem 

dar boğazları dâhil olmak üzere) asıl sis-
tem performansından birden çok sayıda 
yapılandırma altındaki sistem perfor-
mansı ve iyileştirmelere kadar her konuda 
bilgiye erişim sağlayabilmektedirler. 

Modelleme yazılımı aşağıdaki yollarla 
güçlendirilebilir:
•	 Tasarım sırasında modelleme 

yazılımı alternatiflerin analizi için 
kullanılabilir. Maksimum akış ve 
basınç gibi işletime özel değişke 
nler düşünülen herhangi bir fan için 
modelleme programına yüklenebilir 
ve bu değişkenler doğrultusunda 
program çalıştırılabilir. Bu, 
müşterilere belli bir fanın çalışma 
esnasındaki performansı hakkında 
bilgi verir. Eğer fan düşük bir 
performans gösterirse, müşteri 
hemen başka bir tane seçebilir. Eğer 
fan neredeyse yeterli bir performans 
gösterirse, ideal performansa 
erişmek için yazılım sistem 
detaylarının kanal sistem planı ve 
damper yerleştirilmesi gibi ince 
ayarlarını yapmak için kullanılabilir.

•	 Modelleme yazılımı fan sistem 
performansının zaman içindeki 
durumunu değerlendirmek için 
kullanılabilir. Bu, bir müşteriye 
performansı arttırmak için var 
olan sisteme yeni bir fan ekleyip 
eklememe veya yeni bir sisteme 

yatırım yapıp yapmama konusunda 
karar vermesine yardımcı oldu. 
Bu müşterinin hali hazırda 
9-inç statik basınçla 10,000 ft3/
dakikada çalışan dört fanı vardı. 
Modelleme yazılımına yüzde yüz 
taleple bakıldığı zaman, fanlar var 
olan sistem etkileri ve dağıtım 
darboğazları yüzünden 9-inçlik 
statik basınçla sadece 6,000 ft3/
dakikaya erişebildi. Bu bilgi 
müşterinin fanlardan birinin yetersiz 
kalıp kalmayacağı ve statik basınç 
koşullarını azaltmak için kanal-bazlı 
çözümler içeren ne tür düzeltici 
önlemlerin alınacağı konusunda 
karar vermesine ve işlemin tüm 
riskleri değerlendirmesine yardımcı 
oldu.

•	 Müşterilerin öngörülen işletimsel 
taleplere dayalı bir fan sistemine 
yatırım yapmak ve zaman içinde 
belli seviyede bir performans 
elde etmek arasındaki dengeyi 
en iyi şekilde kurabilmeleri için, 
modelleme yazılımını fan yerleşimi, 
boyutu ve sistem planı gibi sistem 
detaylarını değerlendirmek için de 
kullandığı olmuştur. 

Endüstrinin en büyük enerji kullanıcıla-
rından olan fanlar için modelleme yazı-
lımı; düşük maliyetli ve enerji tasarruflu 
kararlar almaya yarayan vazgeçilmez bir 
araçtır.
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Makale

Özet

Ülkemizdeki alışveriş merkezle-
rindeki yemek katlarında bulu-
nan mutfak davlumbazları ve 

sonrasındaki yağlı kanalların temizliği, 
periyodik kontrol ve bakımları çok sıkı 
bir şekilde yapılmalıdır. Oysa günümüzde 
sayıları 250-300 olarak ifade edilmekte 
olan alışveriş merkezleri, büyük şehirler-
den ziyade Anadolu’da da hızla yayılmak-
tadır. Yemek katlarında bulunan mut-
fak davlumbazları ve sonrasındaki yağlı 
kanalların olası yangınlara karşı yeterince 
güvenli olduğu söylenemez. Denetimle-
rin yetersizliği ve yapılmış olan kanalların 
temizlik açısından uygun olmaması, olası 
yangın risklerini daha da artırmaktadır. 
Bu çalışmada ülkemizde yer alan alış-

veriş merkezlerindeki yemek katlarının 
mevcut durumları analiz edilerek mevcut 
şartlar için çözüm önerileri getirilmiştir.

1. Giriş

Alışveriş merkezleri kent yaşamının bir 
parçası haline gelmiştir. 
Eski kapalı çarşılara benzerlikleri olsa da 
sistemsel olarak farklı yapılara sahip olan 
alışveriş merkezleri, ilk açılmaya başla-
dıkları dönemlerde daha elit mekânlar 
iken günümüzde her kesimden insanın 
girip çıktığı, zaman geçirdiği kapalı alan-
lar haline gelmiştir. Üretimin toplum-
sallaşması pazarların her kesime hitap 
eden anlayışla şekillenmesi sonucunda 
alışveriş merkezleri, gidilmesi gereken 
cazibe merkezleri haline dönüştürül-

müştür. Bugün sayıları 250-300 arasında 
olduğu ifade edilen alışveriş merkezle-
rinin yemek katlarında 4000-4500 ara-
sında değişen restoran bulunmaktadır. 
Genellikle mimari olarak bakıldığında 
yemek katları alışveriş merkezlerinin üst 
katlarında bulunmalarına karşın bazıla-
rında ise alt katlarda bulunmaktadır. 

2. Mevcut Durum

Genel olarak üç büyük ilimizde konum-
lanmış olan alışveriş merkezlerinin sayı-
ları ülkemiz genelinde hızla artış gös-
termektedir. 
Ülkemiz genelinde bulunan alışveriş 
merkezlerinin illere göre dağılımı Şekil 
1'de verilmiştir.
Alıveriş merkezlerinin sayılarının her 

Yazan: Mak. Y. Müh. Muammer Akgün, BACADER Genel Koordinatörü

Alışveriş Merkezlerindeki Yemek 
Katlarının Yangın Riski Açısından 
Değerlendirilmesi

Alışveriş Merkezlerindeki Yemek 
Katlarının Yangın Riski Açısından 
Değerlendirilmesi
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geçen gün artış trendinde olması nede-
niyle, özellikle büyükşehir belediye 
sınırları içerisindeki her ilçede birden 
fazla alışveriş merkezi bulunmaktadır. 

Alışveriş merkezlerinin sayısı ile birlikte 
bünyelerinde bulunan restoranların sayısı 
da doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu 
da yangın riskini her geçen gün daha da 

artırmaktadır. Şekil 2'de mevcut alışveriş 
merkezlerinde bulunan restoran sayıları 
görülmektedir.

3. Restoranlarda Bulunan Yağlı 
Kanallar ve Temizliği

Alışveriş merkezlerinde bulunan resto-
ranlardaki yağlı kanalların belirli ara-
lıklarla temizlenmesi, kontrollerinin 
yapılarak hangi sıklıklarla temizlenmesi 
gerekliliğinin belirlenmesi ile her resto-
randa yapılan işleme göre farklılık gös-
terecek şekilde bir plan oluşturulması 
gerekmektedir.

Yağlı kanal sisteminde sistem temizliği; 

•	 Davlumbazlar
•	 Yağ tutucu filtreler
•	 Emiş ağızları
•	 Yatay ve dikey kanallar
•	 Fan, fan hücresi ve kaset filtresi
•	 Atış ağzı

kısımlarında olmak üzere yapılmalıdır.

3.1. Davlumbaz Temizliği

Davlumbazlar yemek buharıyla ilk 
karşılaşan bölümdür. Mutfak persone-
linin temizleme disiplini ile paralel ola-
rak, genelde mutfağa bakan bölümleri 
temizlenmiş ve parlatılmıştır. Yağ tutucu 
filtrelerin arkasında bulunan bölüm ise 
artık yağları görmeye başladığımız yerdir. 
Davlumbazlarda yağ temizliği ek ve köşe 
bölgelerdeki birikintinin yoğunluğuna 
göre değişebilmekte, malzemenin çizi-
lebilir olmasından dolayı sert cisimlerle 
yapılmamaktadır. Köpük makinası ile 
uygulanacak doğru konsantrasyondaki 
köpük, yeterli bekleme süresi, yumuşak 
tellerle telleme, kalem spatulalar yardı-
mıyla köşelerdeki ve filtre yataklarındaki 
yağların ortamdan uzaklaştırılmasına 
yeterli olacaktır. 
Davlumbaz daha sonra parlatıcılar yar-
dımıyla parlatılıp temiz halde teslim 
edilebilir. 

Şekil 1. İllerde bulunan AVM sayıları

Şekil 2. Ülkemizdeki illere göre alışveriş merkezlerindeki restoran sayıları
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3.2. Yağ Tutucu Filtre Temizliği

Yağ tutucu filtreler, yapım amacına uygun 
olarak alt taraftan aldığı buhara karşı 
geçirgen olup yukarıdan damlayacak 
yağlara karşı bir engel oluşturmaktadır. 
Temizliğine başlanırken yerlerinden 
çıkarılacak filtreler, ıslak zeminde kirlilik 
yoğunluğuna göre uygun olarak hazırla-
nan kimyasal madde ile köpükleme yön-
temiyle yıkanıp diğer alanlardaki temizlik 
bittiğinde vakumlu sıcak su ile durula-
nacak, aralarda çıkmayan yağlar var ise 
tekrar kimyasal uygulanarak tellenecek ve 
durulanıp kurutulduktan sonra yerlerine 
takılacaktır.

Şekil 6. Temizlenmesi gereken yağ tutucu 
filtre

Şekil 7. Temizliği yapılmış yağ yağ tutucu 
filtre

3.3. Emiş Ağzı Temizliği

Emiş ağızları; sistemin aspirasyon işle-
mini yatay kanallara taşıyan bölümüdür. 
Çok nadir olarak yatay olmakla beraber 
genelde dikey sistemlerdir. Dikey sis-
tem çok yağ tutmamakla beraber, kanal 
içerisinde emiş ağzına yapışarak yüksek 
oranda birikinti oluşturan yağlar, en 

Şekil 3.  Temizlenmesi gereken bir davlumbaz örneği

Şekil 4. Davlumbaz temizliği uygulaması (Köpükle yıkama)

Şekil 5. Temizliği tamamlanmış davlumbaz uygulaması
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ufak bir kıvılcımda yanabilmekte, emiş 
ağızları temizliği bu nedenle çok önem 
taşımaktadır. Bu bölümün temizliği ve 
temiz tutulmasının bir başka nedeni de 
yataylarda bulunan ve emiş ağzından geri 
inebilecek yağların, doğru filtre kullan-
mayan mutfaklarda yemeklere damlama 
ihtimali sonucu oluşacak hijyen riski ve 
gıda zehirlenmelerine neden olabilmesi 
ihtimalidir. Temizleme kirlilik yoğun-

luğuna göre gerek önce kazıyarak gerek 
direkt kimyasal köpük yöntemiyle yapılıp 
yağların kabası alındıktan sonra çok ince 
detaylarına kadar tellenerek bitirilir.

3.4 Kanal Temizliği 

3.4.1. Yatay Kanal Temizliği 

Yatay kanallar yağın en çok biriktiği yer-

lerdir. Bu bölge temizlik açısından da zor 
noktaların başında gelir. Ulaşım zorluk-
ları, dekorasyon engelleri, kanal çapları-
nın darlığı ve üretim-montaj aşamala-
rında temizliğin düşünülmemiş olması, 
yağları temizlemekten daha büyük bir 
problem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şekil 10. Temizleme öncesi ve temizlenmiş 
yatay kanal (Çok yağlı kanal)

Şekil 11. Temizleme öncesi ve temizlenmiş 
yatay kanal (Hafif yağlı kanal – kazıma 
yöntemi – kimyasal temizlik)

Yatay kanallarda temizlik için çok farklı 
yöntemler vardır. Kanal ebatlarının uygun 
olduğu yerlerde temizlik, kanal içinden 
yapılmalıdır. Uygun olmayan sistemlerde 
ise kanallarda kontrol kapakları açılarak 
yapılır. Bu tür temizlik işleminde karşı-
laşılan temel problemler; kanal gidiş isti-
kametinde engel olabilecek dekorasyon, 
duvar geçişleri, kanala ulaşım zorluğu 
gibi problemlerdir. Genelde kanal içinde 
biriken riskin ne anlam ifade ettiğini 
bilen kuruluşlar, bu problemleri çöze-
rek kanalın temizliğini sağlamaktadır-
lar. Herhangi bir problemin, yatay kanal 
temizliğine engel olması, kabul edilebilir 
bir durum değildir. Kanal içinde biriken 
riski kontrol etmek mümkün değildir.  

Şekil 8. Temizlenmesi gereken emiş ağzı

Şekil 9. Temizlenmiş olan emiş ağzı uygulaması
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3.4.2.Dikey Kanal Temizliği 

Dikey kanallar içinde biriken yağlar yatay 
kanallardaki kadar yoğun olmamakla bir-
likte temizlik sürecinde göz ardı edilebi-
lecek yerler değildir.

Şekil 12. Temizlik öncesi ve kimyasal 
köpük uygulaması ile temizlenmiş dikey 
kanal

Dikey ve uzun kanallarda uygulana-
cak temizlik yöntemi, sadece kimyasal 
köpük yöntemidir. Uygulamanın düzenli 
ve sürekli olması, bir süre sonra riskin 
ortadan tamamen kalkmasını sağlamak-
tadır. İşlemin sonucunu, kanal içindeki 
yağların direnci ile kullanılan kimyasalın 
gücü arasındaki ilişki belirlemektedir.

3.5. Fan, Fan Hücresi ve Kaset 
Filtre Temizliği

Fan ve fan hücresi temiz sistemlerde en 
hızlı kirlenen bölümdür. Çekişin kuvvetli 
olması yağların kanal içerisinde tutun-
masını engelleyip fana ulaştırmaktadır. 
Ortamdaki hava sirkülasyonu da bu yağ-
ların çok çabuk kuruyarak katılaşmasını 
sağlar. Bu yüzden fan ve fan hücresi sis-
temde karşılaşabileceğimiz en sert ve çok 
yağa sahip bölümlerdendir. Fan ve fan 
hücresi temizliği kimyasal köpük yönte-
miyle yapılmalı ardından durulanmalı ve 
kurutulmalıdır. Bu arada sistemin elek- 
trik motoruna elektrik aksam temizliğine 
uygun kimyasallar ile müdahale edilmeli, 
elektrik motorlarına su girmemesi için 
ardından koruma altına alınmalıdır. Fan 
hücresi girişlerinde bulunan kaset filtre-
ler, yağ tutucu filtreler ile aynı yöntemle 
temizlenmelidir.

Şekil 13. Temizlenmesi gereken ve 
kimyasal köpükle temizlenmiş fan

Şekil 14. Temizlenmesi gereken kaset 
filtreler

Şekil 15. Kimyasal köpükle temizlenen 
kaset filtreler

3.6. Atış Ağzı Temizliği

Atış ağzı sistemin fandan sonraki bölü-
müdür. Genelde dikey olmakla beraber 
yatay sistemler de vardır. Atış ağızları 
genelde ulaşım zorlukları ile karşımıza 
çıkmaktadır. Baca uygulama kanunları 
gereği bacanın, yanında bulunan bina-
lardan yüksek olma zorunluluğu, sürekli 
olarak binaların ve komşu binaların 
duvarlarında ve dış cephelerinde çok dar 
ve uzun kanallar görmemizi sağlar. Tabii 
ki bu bir bakıma güvenlik problemle-
rini bireysel olmaktan çıkartıp çoğun-
luğa dönüştürmektedir ve yangın riskini 
minimize etmek adına temizlik sıklıkları 
kesinlikle atlanmamalıdır. Dikey ve uzun 

atış ağızlarında yapılacak temizlik sadece 
kimyasal köpük yöntemidir.

Şekil 16. Atış ağzı temizliği yapılmış bir 
kanal

3.7. Yangın Riski Açısından 
Yapılmaması Gereken 
Uygulamalar

Şekil 17. Eksik yapılmış temizlik örnekleri 

 
Şekil 18. Eksik yapılmış temizlik örnekleri 

Şekil 19. Eksik yapılmış temizlik örnekleri
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Şekil 20. Eksik yapılmış temizlik örnekleri

Şekil 21. Eksik yapılmış temizlik örnekleri

3.8. Yangın Riski Açısından 
Yapılması Gereken Uygulamalar

Şekil 22. Olması gereken temizlik örneği

Şekil 23. Olması gereken temizlik örneği

Şekil 24. Olması gereken temizlik örneği

Şekil 25. Olması gereken temizlik örneği

Şekil 26. Olması gereken temizlik örneği

Şekil 27. Olması gereken temizlik örneği

4. Sonuç ve Öneriler

Binaların Yangından Korunması Hak-
kında Yönetmelik gereğince tüm yangın 
riski olan mahallerin sorumluluğu itfaiye 
kuruluşlarındadır. Özellikle ciddi yangın 
riski oluşturmakta olan yağlı kanallar ile 
ilgili mevzuatlarda, herhangi bir ibare ile 

karşılaşılmamaktadır. Özellikle büyük-
şehir belediyeleri bünyesinde bulunan 
denetim ve kontrol birimlerinin bacalar 
konusunda çalışmaları olmasına rağmen, 
yağlı kanal konusunda çalışmaları çok az 
veya yetersizdir. Bazı büyükşehir beledi-
yelerine bağlı itfaiye birimleri, baca ve 
yağlı kanal temizliği konusunda faaliyet 
gösteren özel firmaları yetkilendirerek 
bu boşluk doldurulmaya çalışılmaktadır. 
Bunun dışında kalan itfaiyelerde yetki-
lendirme konusunda hiçbir çalışma yapıl-
mamaktadır. İtfaiyelerce baca-yağlı kanal 
temizlik yetkisi verilen özel firma sayısı, 
yaklaşık 50 olup ülkemiz genelinde faali-
yet göstermektedirler. Bu sayının yetersiz 
olduğu aşikârdır. Her geçen gün alışveriş 
merkezlerinin sayısı ile birlikte bünye-
lerindeki restoran sayısı da artmaktadır. 
Bu artış, denetim ve kontrol sayılarını 
artırmakta ve yangın için potansiyel risk 
oluşturmaktadır. İtfaiyelerce yayımlanan 
istatistiklerde denetim birimlerinde istih-
dam edilen personel sayısı yetersizdir. Bu 
nedenle baca ve yağlı kanallar mesleki 
yeterlilik belgesi olan yetkin personel 
tarafından temizlenmeli, kontrol edilmeli 
ve yapılan işe ait formlar doldurularak 
kayıt altına alınmalıdır. Temizliği yapı-
larak kayıt altına alınan işlerin bilgileri, 
yetki alınan itfaiyelerle paylaşılmalıdır. 
Ayrıca yapılan işlere ait temizlik peri-
yotlarının çok iyi belirlenmesi ve en azın-
dan yılda bir kez ülke genelinde yapılan 
işlerin denetiminin yapılması, yapılan 
denetimler sonucunda uygunsuz iş yapan 
firma ve/veya personelin yetki belgeleri-
nin iptal edilmesi sonucunda yangın riski 
en aza indirilebilir.

Kaynaklar
[1]- Binaların Yangından Korunması  

Yönetmeliği
[2]- TUBADER Bilgi Bankası
[3]- http://www.avmli fe.com.tr/

haber/4009/butun-avm-lerin-
listesi.html

[4]- http://menuburada.com/araclar/
avm-listesi-ve-restoranlari/

*Bu makale TÜYAK 2015’te bildiri olarak sunul-
muş ve Bildiriler Kitabı’nda yer almıştır.
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Y eni nesil termostatik vana 
Eclipse, aşırı debiyi engelleyen 
entegre dinamik balans vanası 

sayesinde sistemde yük değişiklikleri 
olsa bile -diğer vanaların kapanması 
veya sabah devreye girmesi durumunda- 
ayarlanan debiyi aşmıyor. Yeni nesil ter-
mostatik vana Eclipse, fark basınçtan 
bağımsız bir şekilde debiyi kontrol ede-
rek ilave bir fark basınç kontrol vanası 
kullanılmaksızın debi kontrolünü sağ-
lıyor ve sessiz çalışıyor.

Tüm Bağlantı Tiplerinde Eclipse

Yeni nesil termostatik vana Eclipse, 

Ürün Tanıtımı

IMI Hydronic Engineering’ten 
Yeni Nesil Termostatik Vana: 
Eclipse

alışkın olunan köşe, düz veya aksiyel 
tüm bağlantı tiplerine uygun olarak 
üretiliyor. 
Normal bir termostatik vana ile aynı 
ölçülere sahip olan Eclipse, bu sayede 
tüm yeni projelerde ve yenileme projele-
rinde eksiksiz ve sınırsız kullanılabiliyor. 
Otomatik hidronik balanslama yapa-
bilen Eclipse, fark basınçtan bağımsız 
olarak yapılan debi kontrolü sayesinde 
ayar değerini belirlemek için karmaşık 
hesaplamalara ihtiyaç duyulmuyor. 
Eski sistemlerdeki yenileme projele-
rinde, borulamanın basınç düşümünü 
hesaplamak yerine sadece ısıtma kapasi-
tesine bağlı olarak debinin belirlenmesi 

yeterli oluyor. Vananın üzerinde bu debi 
ile ayar saniyeler içinde yapılıyor. Her 
radyatör üreticisine uyumlu termostatik 
çekirdek modelleri de bulunan Eclipse, 
kompakt ventilli çözümlerde de avantaj 
sağlıyor.

Tak ve Unut

Eclipse, pirinçten mamul gövde, dişli 
çelik veya plastik borulara, sıkıştırma 
kaplinleri ile bakır veya farklı borulara 
montaja uygunluğu ile dikkat çekiyor. 
Normal bir termostatik vana ile aynı 
ölçülere sahip olan Eclipse, montajı için 
ise ilave işçilik gerektirmiyor.
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Abone formu

Ab
on

e 
fo

rm
u

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

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

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

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

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

Havale fotokopisini adresinize gönderiyorum.

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

  IBAN No: TR 29 0006 2000 4040 0006 2999 78

 Lütfen kredi kartı hesabımdan alınız.           Visa            Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:
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ABONE SERVİSİ

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

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

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

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Abone olmak
istiyorum

Abone olmak
istiyorum

Örnek sayı
istiyorum

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

Püf Noktası

İpucu

“EndoTherm™, ısıtma  
 sistemlerinde % 15’e  
 varan enerji tasarrufu  
 sağlıyor”

7 Adımda Doğru 
Klima Kullanımı

Teknik

VRF Sistemler ve 
Kuru Soğutucular

TEMMUZ-AĞUSTOS 
2015

52Isıtma, Soğutma,
Klima ve 

Havalandırma Ekipmanlarının 
Montaj, Servis ve 

Uygulama Tekniği Dergisi

DOĞA SEKTÖREL YAYIN GRUBU

DERGİLERİMİZE ULAŞIN

Mantolama 
Hakkında Doğru 
Bilinen Yanlışlar

WTM N4 B-A VALXVM MXV

WTO SCP NM/NMS N-CPWTX

• GG25
• GGG40
• AISI316
• AISI420
• Duplex
• WCB

• Yumuşak Salmastralı
• Mekanik Salmastralı
• Kartuş Tip Salmastralı
• API 682 Salmastralı
• IP54 / IP55 / IP65
• TEFC / ODP / Dizel Motorlu

• -40 °C’den, +400 °C’ye çalışır
• Üretiminiz yarıda kalmaz
• Enerji tüketiminiz azalır

Koçullu Mah. Doğru Sok. No: 6, 34799 Çekmeköy / İstanbul
Tel : (0216) 660 01 30   Faks : (0216) 660 01 33   E-posta : info@ebitt.com.tr  •  www.ebitt.com.tr

Servisimiz, her an, her yerde
(0216) 660 01 30

proses pompalarında farklı malzemeler,
endüstrinin farklı ihtiyaçları için

farklı çözümler

Ekonova Genel Müdürü 
Kurtuluş Şahan:

RÖPORTAJ
BURAK TARIM
MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş.
 

ÖZEL HABER
“DOPPSTADT EXPO” 
5 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI

“Kadıköylülerin itiraz ettiği hiçbir   
 uygulamayı hayata geçirmedik”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu:

“Kadıköylülerin itiraz ettiği hiçbir   
 uygulamayı hayata geçirmedik”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu:

Kablolarda 
İletken Kesit Hesabı

MMO Raporu...
“Enerji ile İlgili Temel 
Referanslara Yönelik 
Çözümlemeler”

DOSYA

GES’lerde konstrüksiyon, taşıyıcı sistemler...
GES’lerin ayakları 
yere sağlam basıyor mu?

YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ TEKNOLOJ‹LER‹
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Mehmet Özenbaş

Osman Özberk

RÖPORTAJLAR

Tekno Ray Solar

SolarTurk

DOSYA

Kablolarda 
İletken Kesit Hesabı

GES’lerde konstrüksiyon, taşıyıcı sistemler...
GES’lerin ayakları 
yere sağlam basıyor mu?

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Raporu

“2014 Yılı Global 
PV Pazarına Hızlı Bakış”

MMO Raporu...
“Enerji ile İlgili Temel 
Referanslara Yönelik 
Çözümlemeler”

DERGİLERİMİZE
ULAŞIN
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9 şiddetindeki bir depremin ardından gelen 
felaketler zinciri gibiydi. Deprem sonrasında 
bölgede yüksekliği 37.9 metreye varan  tsunami  
dalgaları meydana geldi. Tsunami ülkeye çok 
büyük zarar verdi, dalgalar saatte 500 km hızla 
Hawaii’ye kadar ulaştı. Depremde 15,828 kişi 
hayatını kaybetti ve 3760 kişi hâlen kayıp. Kara 
ve demiryolları ağır hasar gördü, çeşitli yerlerde 
yangınlar çıktı ve bir barajın yıkılması sebebiyle 
bölgeyi su bastı. Kuzeydoğu Japonya’da 4.4 mil-
yon ev elektriksiz, 1.5 milyon ev ise susuz ve 
gıdasız kaldı. Deprem sonucu Fukuşima Nük-
leer Elektrik Santralinde tsunami sonucu kaza-
lar meydana geldi. Santralin 5.7 metrelik bir 
tsunamiye dayanabilecek ÖNLEM AMAÇLI 
BİR DUVARI VARDI; fakat depremden 15 
dakika sonra santral 14 metrelik bir tsunamiye 
maruz kaldı ve DUVARIN HERHANGİ BİR 
KORUYUCU ETKİSİ OLMADI! Tesisin 
elektrik şebekesiyle olan bağlantısı ciddi hasar 
aldı. Tüm santral sular altında kaldı. Kısa sürede 
gerçekleşen hidrojen patlamaları sonucu 1, 3 
ve 4 numaralı reaktörleri barındıran binaların 
tepe kısımları havaya uçtu; 2 numaralı reaktörün 
içindekiler bir patlama sonucu zarar gördü ve 4 
numaralı reaktörde yangınlar meydana geldi. 
Radyasyon sızıntısı sebebiyle santralin etrafın-

Afet risklerimiz üzerine… 
1999 Marmara depreminin sene-i devri-

yesinde birçok kurumdan konuyla ilgili 
açıklamalar yapıldı. Ne kadar önlem alın-

dığı sorgulandı; gelecek büyük depreme hazır 
olup olmadığımız konusu masaya yatırıldı; 
-yeniden!-… Peki ne yapıldı? Hâlâ binaların 
yönetmeliklere uygun yapılıp yapılmadığını tar-
tışmıyor muyuz? Hâlâ, binanın yapım aşama-
sında yatırımcıyı “bazı malzemelerin” kesinlikle 
gerekli olduğu konusunda ikna edebilmek için 
göbeği çatlamıyor mu projecilerimizin? Yan-
gınların ve kazaların, depremin en çok sevdiği 
“kanka”ları olduğunu artık ilkokul çocukları bile 
biliyor. Dünya, bize yakın tarihlerde bu konuyla 
ilgili oldukça çarpıcı örnekler de sundu… 
Hatırlayalım: 
Japonya’da 1923 yılında gerçekleşen bir depre-
min ardından başlayan Tokyo Yangını, büyük bir 
felakete dönüştü. Yangın, tam 142 bin kişinin 
ölümüne sebep oldu. Tayfun rüzgârlarının da 
etkisiyle yangın büyük bir alana yayıldı. Tam 
570 bin ev yıkıldı ve 1,9 milyon insan evsiz 
kaldı. İnşa edilen yeni Tokyo, İkinci Dünya Sava-
şı’ndaki ABD bombardımanına kadar yaşadığı 
tüm depremlere karşı sapasağlam ayakta kal-
mayı başarmıştı… 11 Mart 2011’de Japonya’da 
gerçekleşen “Tōhoku depremi ve tsunamisi” ise, 

daki 20 km çapındaki alan (yani yaklaşık 200 bin 
kişi) tahliye edildi, santraldeki işçiler aşırı radyasyona 
maruz kaldı…
…ve; “17 Ağustos 1999 depremi”… 17 Ağustos   
1999’da saat 03:02’de 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen,   
Kocaeli/Gölcük  merkezli   deprem, büyük çapta can 
ve mal kaybına neden oldu, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. 
Resmi raporlara göre, 17.480 ölüm, 23.781 yaralının 
olduğu deprem sonrasında 505 kişi sakat kaldı, 285.211 
ev, 42.902 iş yeri hasar gördü.  Resmi olmayan bilgilere 
göre ise depremin bilançosu; “yaklaşık 50.000 ölüm, 
ağır-hafi f 100.000'e yakın yaralı” oldu. Ayrıca 133.683 
binanın çökmesi sonucunda yaklaşık 600.000 kişi evsiz 
kaldı. 16 milyon insan, depremden değişik düzeylerde 
etkilendi. Deprem, gerek büyüklük, gerek etkilediği 
alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddi kayıplar 
açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biri 
olarak kayıtlara geçti. Depremin bu kadar çok can kaybı 
yaratmasının sebebi olarak; kaçak yapılar, standartlara 
uygun olmayan binalar, gevşek zemindeki yapılaşma-
lar ve daha ucuza mal etmek için malzemeden çalan 
müteahhitler gösterildi. Depremden sonra, yapım hata-
larından çöken binaların müteahhitlerine yaklaşık 2100 
dava açıldı. Bu davalardan 1800'ü hukuki boşluklardan 
dolayı cezasız sonuçlandı. Geriye kalan 300 davanın 
110 kadarına ceza verildi, birçoğu ertelendi. Bunun 
dışında kalan davalar ise 16 Şubat 2007 tarihinde 7.5 
yıllık  zaman aşımı  süreleri dolduğu için düşürüldü. 
Türkiye, dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri 
olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alıyor. Ülkemiz, 
özellikle Kuzey Anadolu fayı boyunca 1939 yılından bu 
yana pek çok yıkıcı deprem yaşamış, depremlere bağlı 
çok sayıda yangın ve kazalar ile büyük yaralar almıştır. 
1999 yılından bugüne alınan tedbirlerin ve yapılan 
çalışmaların yeterliliğinin tartışıldığı ülkemizde iki 
de “güzide” (!) nükleer tesisin yapım kararı alınmıştır. 
Üstelik, gereken tüm tedbirlerin alındığı söylenerek… 

Ülkemizin deprem haritası sol tarafta yer alıyor. 
Bu koşullar altında; yeni yatırımların hayırlı olsun 
Türkiye’m! TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Tarih: 4 Ağustos - 31 Ekim
Ürün: Tüm Orijinal Yedek Parçalar
Avantajlar: 
1) Yedek parça toplam bedeline göre işçilikte %20 ile %50 arasında indirim oranı 
uygulanacaktır
2) Kullanılan ve satılan yedek parçalara ekstra 1 yıl yedek parça garantisi uygulanır
3) Tüm müşterilere kendi iskontolarına ek olarak %10 ekstra yedek parça iskontosu uygulanır
Daha fazla bilgi için Mustafa Eroğlu (meroglu@grundfos.com) ile veya size en yakın Grundfos Yetkili Servisi ile 
iletişime geçebilirsiniz.

Kampanya Detayları

GRUNDFOS’TAN 
SERVİS VE YEDEK PARÇA 
KAMPANYASI
Orijinal yedek parça alana %50’ye varan işçilik indirimi  

Servis-kamanyası-2015-195x270.indd   1 06/08/15   10:14

DencoHappel yaklaşık 1.700 çalışanı, Almanya, İngiltere, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Çin ve Hindis-
tan’da bulunan fabrikaları, 50 üzerinde ülkede satış ve satış sonrası hizmet veren organizasyonları 
ile Havalandırma, İklimlendirme, Hassas Klima, Temiz oda ve Filtrasyon konularında lider olarak 
faaliyet gösteren bir sistem ve ekipman tedarikçisidir. Yüksek kalite ile özdeşleşmiş CAIRplus® Klima 
Santralleri, DENCO® Hassas Klima Cihazları, Su Soğutma Grupları, Flex-Geko® Fan-coil Cihazları, 
CAIRfricostar® Havuz Nem Alma Cihazları, MultiMAXX® ve Multi Flair® Isıtma-Soğutma Apareyleri, 
GEA COM4® Paket Tipi Klima Santralleri ile 100 yıldan uzun süredir sizlerin taleplerinizi inovasyon 
gücümüz, teknolojik liderliğimiz ve sizlere hizmet arzumuz ile karşılamaktayız. 

Air Eco2nomy®
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Geçmişten Günümüze
Isıtma Sistemleri

Sosyal İnovasyon

Acil Durum Tü nel 
Havalandırmasında 
Bölgesel Faktörlerin
Sayısal Olarak 
İncelenmesi

Geleceğin Toplumlarını 
Belirleyen Mega Trendler

Kritik Sağlık 
Hizmeti Ortamları 
için Gelişmiş Hava 
Filtrasyonu
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AIRPLUS İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Alemdağ Mahallesi, Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi  93. Sokak No: 1 
Taşdelen / Çekmeköy / İstanbul
Tel: 0216 420 65 58  Faks: 0216 420 65 59  E-mail: airplus@airplus.com.tr

www.airplus.com.tr

kalite ve teknoloji elinizin altında

DX Bataryalı Klima Santralleri
Klima Santralleri

Dik Tip Isı Geri Kazanım Cihazları
Davlumbaz Santralleri

Havuz Nem Alma Santralleri

Sığınak Santrali

Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları
DX Bataryalı Tavan Tipi
 Isı Geri Kazanım Cihazları

Hücreli Aspiratörler, Vantilatörler
Mutfak Tipi Hücreli Aspiratörler

Sıcak Hava Apareyleri
Yer Konvektörleri

Kanal Tipi Elektrikli Isıtıcılar

Yemek KatlarınınYemek Katlarının
AVM’lerdeki
Yangın Riski

https://www.klimateknik.com/


WILO, yüksek 
verimli ürünleriyle 
geleceği bugünden 
tasarlıyor.

Wilo ürünleriyle projelerinize çözüm ortağı oluyor, 
servis hizmetimizle de 7/24 desteğimizi sürdürüyoruz.

Yüksek verimli WILO ürünleriyle yasal yönetmeliklerle 
sorunsuz şekilde tanışmaya devam edecek ve enerjinizi 
boşa harcamak yerine tasarruf etmeye başlayacaksınız.

www.wilo.com.tr
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AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 2 D: 12 Şerifali - Ataşehir / İstanbul  Tel: (0216) 594 56 96 Faks: (0216) 594 57 17 E-mail: info@aironn.com.tr

tünel
metro fanları
veegzoz

duman tahliye basınçlandırma
fanları

ve

Aksiyal Fanlar’da
300 °C/2h

Jetfanlarda
400 °C/2h

Ø 315 - 1800 mm

KAPALI OTOPARK CFD ANALİZLERİ
AMCA Standartlarına Uygun 
Fan Test Laboratuvarı

TÜV-SÜD
Onaylı

https://www.wilo.com.tr/



