
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

0000001147.indd   1 27.02.2014   14:30:18

Ticari İklimlendirme Kompresörleri

Danfoss kompresörler ile işletme maliyetlerinizi düşürün.
Uygulamalarınızi daha geniş bir perspektif ile değerlendirerek 
tasarruf edebileceğiniz noktaları Danfoss ile keşfedin. tasarruf edebileceğiniz noktaları Danfoss ile keşfedin. 

Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu görmek için ziyaret edin:
www.cc.danfoss.com

Tasarım,
Operasyon,
Servis:

Ömür boyu 
tasarrufun 3 yolu

Şimdi ve 
ömür boyu tasarruf

Ayda bir yayımlanır • Mart 2016 • Yıl: 23 • Sayı: 283 • 10 TL.• ISSN:1302-8065  •  www.termodinamik.info

TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 283 - DIS

TER
M

O
DİN

AM
İK DERG

İSİ
www.term

odinam
ik.info

M
ART 2016  SAYI 283

Ar-Ge
Harcamalarında

Ar-Ge
Türk Şirketlerinin

Rekor Artış032016    .

Bölgesel Enerji 
Üretim Tesisleri” 
Geleceğin Enerji 
Çözümü Olabilir mi?

Enerji Sektöründe
Büyük Yatırım
Potansiyeli

Kurumsal 
Kullanım için 
Absorpsiyonlu 
Chiller’lar

“



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

0000001147.indd   1 27.02.2014   14:30:18

Ticari İklimlendirme Kompresörleri

Danfoss kompresörler ile işletme maliyetlerinizi düşürün.
Uygulamalarınızi daha geniş bir perspektif ile değerlendirerek 
tasarruf edebileceğiniz noktaları Danfoss ile keşfedin. tasarruf edebileceğiniz noktaları Danfoss ile keşfedin. 

Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu görmek için ziyaret edin:
www.cc.danfoss.com

Tasarım,
Operasyon,
Servis:

Ömür boyu 
tasarrufun 3 yolu

Şimdi ve 
ömür boyu tasarruf

Ayda bir yayımlanır • Mart 2016 • Yıl: 23 • Sayı: 283 • 10 TL.• ISSN:1302-8065  •  www.termodinamik.info

TERMODİNAMİK DERGİSİ KAPAK 283 - DIS

TER
M

O
DİN

AM
İK DERG

İSİ
www.term

odinam
ik.info

M
ART 2016  SAYI 283

Ar-Ge
Harcamalarında

Ar-Ge
Türk Şirketlerinin

Rekor Artış032016    .

Bölgesel Enerji 
Üretim Tesisleri” 
Geleceğin Enerji 
Çözümü Olabilir mi?

Enerji Sektöründe
Büyük Yatırım
Potansiyeli

Kurumsal 
Kullanım için 
Absorpsiyonlu 
Chiller’lar

“



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

En iyi  kontrol ve sistem yönetimi 
ile perakende gıda sektöründe enerji 
hedefinize ulaşın

7/24 
Soğutma sisteminizin 
izlenmesi
ve denetimi

www.cooling.danfoss.com
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AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower K: 3 D: 16 Şerifali - Ataşehir / İstanbul

Tel: (0216) 594 56 96 Faks: (0216) 594 57 17 E-mail: info@aironn.com.tr

Türkiye Fan Mühendisliği
Ar-Ge Merkezi

AMCA Standartlarına Uygun 
Fan Test Laboratuvarı

TÜV-SÜD
Onaylı

Ø 315 - 1800 mm

Egzoz ve Duman Tahliye
Basınçlandırma Fanları

Tünel ve Metro
Fanları

Aksiyal Fanlar’da
300 °C/2h

Jetfanlarda
400 °C/2h



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

  

salara uygun gösterilebilir ama adil değildir. Sokrates’ten 
sonra, dileğini soran Büyük İskender’e “Gölge etme başka 
ihsan istemem” yanıtını veren, kim olduğunu soran Make-
donya kralı Philippos’a “senin açgözlülüğünün gözlemcisi” 
diyen Sinoplu filozof Diyojen de bir parrhesiastes. Ama 
bizde “mandıra filozofu” olarak ünlenen tipe benzediği 
için halk arasında bir tür deli gözüyle bakılıyor ve sadece 
dışlanması ile yetiniliyor.
Hapse atarak, işten çıkararak Parrhesia tedavisi (!) uy-
guladığımız için ABD’ye kaptırdığımız, sosyal psikoloji-
nin kurucularından, deneysel psikolojinin devlerinden  
Muzafer Sherif var (Canım editörlerim, sakın adamın is-
mine bir adet f daha eklemeyin. Adamcağız canından 
bezip ABD’ye göç ettikten sonra, asıl adı olan 'Muzaffer 
Şerif Başoğlu’nu 1947’den sonra böyle kullanmış ve bir 
daha tek satır Türkçe yazmamış). Şerif, Nazizm’in dünyayı 
kasıp kavurduğu yıllarda Hatay’daki bir toplantıya gider-
ken trende dönemin ırkçı fikirleriyle ünlü askerî veterineri 
Süreyya Aygün ile karşılaşır. Aygün, yol boyunca ‘yemek-
lerin ırkların ruhunu yansıttığı’ndan başlayıp ‘Kayserilile-
rin pastırma yapımında kullandıkları tekniklerin çiğ etin 
zararlarını bertaraf ettiğine’ kadar işin ucunu vardırır. Şerif 
daha fazla kendini tutamaz: “Üstad, Kayserililer sizin bir 
heykelinizi dikecekler; ama bu heykel pastırmadan ola-
cak” der. Sinirden deliye dönen Aygün “Türk subayına 
hakaret” gerekçesiyle Şerif’i şikâyet eder, Şerif hakkında 
soruşturma açılır.*
Muzafer Sherif, ıssız mı ıssız Robbers Cave Milli Park’ta, 
11-12 gençten oluşan iki ayrı grupla gerçekleştirdiği de-
neyinde ayrımcılık ve ötekileştirmenin bir toplumda ne 
kadar kolayca tetiklenebileceğini, farklı gruplar arasında 
düşmanlığın nasıl büyük bir hızla büyütülüp savaşa dö-
nüştürülebileceğini ortaya koymuştu (Şimdilerde bu de-
neyi sanırım Dominic gibi bir yerlerde Acun Ilıcalı tekrar 
tekrar yaparak Hoca’nın bulgularını doğruluyor).
Milat öncesinden bugüne değin sayılamayacak kadar çok 
parrhesia hastası bulunuyor, birçok da tedavi yöntemi… 
Ama yine de önüne geçilemiyor, her zaman birileri “kralın 
çıplaklığını” yüksek sesle dile getiriyor. 

*Muzafer Sherif üzerine yetkin çalışmalar yapan Sertan Batur - Er-
sin Aslıtürk’ün “Muzaffer Şerif’in Türkiye Yılları” adlı makalesinden.

u hastalık, insanlık tarihinin en eski hastalıkla-
rından. İnsanların topluluklardan dışlanmasına, 
mahkûm edilmesine, sürüm sürüm sürünmesine, 

maazallah ölümüne bile sebep olabiliyor. Parrhesia sözcü-
ğü -atsan tutar- Antik Yunan döneminden kalma ve  “açık 
sözlülük” gibi bir anlamı var. Parrhesia kullanan kişi, yani 
parrhesiastes, aklındaki her şeyi saklamadan, süslemeden, 
dosdoğru söyleyen kişidir. Ama şahsın parrhesiastes, yani 
“doğrucu Davud” sayılabilmesi için hakikati söylemenin 
risk ya da tehlike arz ettiği durum olması gerekiyor. Bir de, 
gerçekte içsel olarak inandığı, kendi içinde gerçek olanı 
söylemesi gerekiyor. Yani “bugün günlerden Cuma” diyen 
de gerçeği söylüyor ama bu sözü ile zarar görme riski 
olmadığından, bahsettiğimiz hastalığa yakalanmış sayıl-
mıyor. Benzer biçimde gerçek olmadığını pekâlâ bildiği 
bir şeyi, risk alma pahasına, bir amacını gerçekleştirmek 
üzere ifade edenler de bu grupta değil. Bir filozof, bir tira-
na, halkına karşı dürüst ve adil olmadığı gibi onu rahatsız 
edici sözler söylerse, filozof hakikati söylemiş olur, hakikati 
söylediğine inanır, riskin de daniskasını alır ve ne olacağı 
da tiranın insafına kalır. Bu hastalığın tedavisi için, geçmiş-
ten günümüze, dünyanın her yerinde pek çok iktidar pek 
çok tedavi yöntemi denedi. Tarihte Atina Meclisi Sokrates’i 
sözüm ona tanrılara inanmamak ve “gençleri bozmak” 
suçlamalarıyla yargılarken hâkim Sokrates'e, mevzubahis 
söylemlerin kendisine ait olmadığını, bu söylemleri in-
kar ettiğini söylemesi durumunda, verilen idam kararını 
bozacağını söyler. Sokrates; "Ben söylemedim dersem, 
düşüncelerimin insanlar için hiçbir önemi kalmaz. Beni 
idam edin, çünkü idam ederseniz, düşüncelerim sizin 
sayenizde bütün dünya insanlarına ulaşacak ve bundan 
binlerce sene sonra bile Sokrates adı biliniyor olacak" 
der. "Evet, ben bunları söyledim. Sözümün ve düşün-
celerimin, hayatım pahasına arkasındayım" der. Ölüme 
giderken karısı: "Ama sen suçsuzsun; suçsuz yere idam 
ediliyorsun" deyince Sokrates de şöyle bir yanıt verir karı-
sına: "Be kadın, suçlu olarak idam edilmemi mi yeğlerdin?" 
Ardından kendi elleriyle içtiği baldıran otundan zehrin ka-
nına karışmaya başladığı sırada yanı başındaki dostuna 
son sözlerini söyler; ”Asclepius’a bir horoz borcumuz var, 
ödemeyi unutmayın”. Tabii ki Sokrates’in idamı çok önem-
li bir soruyu tartışmaya açtı: Vatandaşların eşit konuşma 
hakkını, iktidara eşit katılım hakkını savunan ve parrhesia 
hakkına sahip olmamayı kölelikle eş tutan Atina demokra-
sisinin neden parrhesia hakkını kullanan Sokrates’i ölüme 
mahkûm ettiği… Sonuç; yasa ile hakikat arasındaki ilişki 
güvenilmezdir, Sokrates’in ölüme mahkûm edilmesi ya-

B
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Parrhesia hastalığına çare bulunamıyor
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Sektörde Yeni Bir Firma: MaxVal

M
akina Mühendisi Cafer Ünlü, Max-
Val Buhar Teknolojileri ve Vana 

San. Tic. A.Ş. firmasını kurarak sektöre 
dönüş yaptı. MaxVal, ilk toplantısını 1 
Mart 2016 tarihinde Ataşehir Grand 
Sheraton Hotel’de düzenledi. Toplantıda 
yeni ürünler tanıtıldı ve Cafer Ünlü’nün 
yeni hazırladığı “Buhar Sistemleri-Tasa-
rım, Uygulama, İşletme” kitabı katılımcı-
lara hediye edildi. Cafer Ünlü toplantıda 
yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: 
“Ülkemizde 6000’den fazla işletmede 
buhar kullanılıyor. Ancak işletmelerin 
büyük bir çoğunluğunda; tesisat hata-
ları, yanlış seçilmiş cihazlar ve ömrünü 
tamamlamış sistemler nedeniyle verim 
kayıpları yaşanıyor. Çok basit önlemlerle 
veya yeni teknoloji ürünlerle prosesle-
rin verimini yükseltmek mümkün. Bu 
düşünceden hareketle kurulan Max-
Val, 35 yılın bilgi, birikim ve deneyimini 
endüstriyel işletmelere taşıyarak en iyi 
hizmeti vermeyi am aç edinmiştir. Mak-
simum hizmet, maksimum kalite ve 
maksimum verim vizyonuyla kurulan 
MaxVal, buhar cihazları ve vana satışla-
rının yanında mühendislik hizmetleri de 
sunuyor. Uzman mühendis kadromuzla 
sistem konusunda işletmelerde proses-
lere yönelik özel çalışmalar da yapılacak. 
Hizmetlerimizi; sistem çözümleri, proses 
mühendisliği, buhar sistemleri etüt çalış-
maları, kondenstop buhar kaçağı kont-
rolü, buhar kalite testi ve proje destek 
hizmetleri olarak sıralayabiliriz. MaxVal, 
buhar cihazları konusunda 1926 yılın-
dan beri faaliyette olan Forbes Marshall 

ve 1967 yılında kurulan Mival ürünle-
rinin Türkiye temsilcisi olup, ayrıca ileri 
teknoloji cihaz ve sistemler konusunda 
Amerika şirketleriyle de işbirliği yapıyor. 
Amacımız, buhar sistemlerindeki son 
teknolojileri, yüksek verimli, az bakım 
gerektiren veya bakıma ihtiyaç duymayan 
uzun ömürlü cihazları sanayinin hizme-
tine sunmak, sorunsuz tesisat ve yüksek 

verim ile işletmelere değer katmaktır.”
MaxVal markası için, İngilizce ‘maximum’ 
ve ‘value’ kelimelerinden esinlendiklerini 
belirten Ünlü, “MaxVal - maksimum hiz-
met, maksimum kalite, maksimum verim 
demek istedik. Dünyanın en iyi ürünü de 
olsa eğer arkasında hizmet yoksa orada 
verim de yoktur. Dolayısıyla her şeyin 
başında hizmet var. Biz de en iyi hizmet 
için çalışacağız. Sloganımız; ‘Az Buharla 
Çok İş’. Bunun sonucunda da işletmeler 
maksimum verimle çalışmış olacak” dedi.
Toplantıda ayrıca dünyada da çok yeni 
bir sistem olan Çift Orifisli Şamandıralı 
Kondenstop sisteminden bahseden Ünlü, 
“Çift Orifisli Şamandıralı Kondenstop, her 
şeyi kendi üzerinde barındıran bir sistem. 
Isı kayıp yüzeyi çok düşük. Daha büyük 
kondens boşaltma kapasitesine, buhar 
kilitlenme çözücü sistemine ve yüksek 
hava boşaltma özelliğine sahip. % 100 
verimli kondens tahliyesi sağlıyor. Mon-
tajı kolay ve az yer işgal ediyor. Ayrıca 
kablosuz kondenstop izleme sistemine 
de sahip” açıklamasını yaptı.
Maltepe’deki merkezlerinde eğitim çalış-
malarının devam edeceğini de sözlerine 
ekleyen Ünlü, “Mart ayı sonu itibarıyla 
yurt çapında özellikle sanayisi yoğun 
olan illerdeki eğitim çalışmaları ile tüm 
ülkeyi dolaşacağız. Eğitim programımızı 
yakında sektör ile paylaşacağız” diye 
konuştu.



 Yılın
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DAF Enerji Uzmanlık Alanlarını İki Farklı Şirket Çatısı Altında Topladı

D AF Enerji San. ve Tic. A.Ş., uzman-
lık alanlarını iki farklı çatı altında 

topladığını duyurdu. DAF Enerji San. ve 
Tic. A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Tayfun 
Başaran, “Yapımızı ısı istasyonları üreti-
mini, pazarlamasını ve satışını yapan DAF 
Enerji San. ve Tic. A.Ş. ve ısı istasyonlarının 
servis hizmetinin yanında, ısı gider pay-
laşımı uzaktan okuma hizmeti veren, ısı 

gider paylaşım sisteminin doğru kurulumu 
için gerekli olan teknik desteği sağlayan 
DAF Yönetim Sistemleri ve Enerji A.Ş. 
olarak böldük. Danfoss birlikteliğinden 
önce bünyemizde bu iki segmenti zaten iki 
ayrı şirket gibi yönetiyorduk. İleriye dönük 
amacımız da, bu iki yapıyı yasal olarak 
kısmi bölünme sürecine sokarak iki ayrı 
şirket haline getirmek ve tamamen uzman 
oldukları konuda faaliyet göstermelerini 
sağlamaktı. Geçen yıl iki uzmanlık alanı-
mızı ‘DAF Enerji San. ve Tic. A.Ş.’ ve ‘DAF 
Yönetim Sistemleri ve Enerji A.Ş.’ olarak 
iki ayrı şirket haline getirdik. DAF Enerji 
San. ve Tic. A.Ş., ısı istasyonları üretimini, 
pazarlamasını ve satışını gerçekleştiriyor. 
DAF Yönetim Sistemleri ve Enerji A.Ş. ise ısı 
istasyonlarının servis hizmetinin yanında, 
uzaktan okuma hizmeti ve gider paylaşım 
sistemi için gerekli olan teknik desteği sağ-
lıyor” açıklamasını yaptı.

“Isı istasyonları konusunda 
servis hizmeti veren tek firma, 
DAF Yönetim Sistemleri ve 
Enerji A.Ş.”

Isı istasyonları konusunda servis hizmeti 
veren tek firmanın, DAF Yönetim Sistem-
leri ve Enerji A.Ş. olduğunu vurgulayan 
Başaran, “DAF markalı ısı istasyonlarımızın 
yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren tüm 
ısı istasyonu markalarının satış sonrası hiz-
metlerini veriyoruz. Hedefimiz bu konuda 
bir ihtisas kuruluşu olmak. Isı istasyonları 
konusundaki hizmet açığını kapatmak 
ve kullanıcıları adil paylaşım konusunda 
bilinçlendirmek arzusu içindeyiz. Bu cihaz-
lar kullanıldıkça servis ihtiyacı da doğal 
olarak artacak. DAF Yönetim Sistemleri ve 
Enerji A.Ş., ısı istasyonlarının servisi konu-
sunda bir pazar oluşturmak için önayak 
olacak” diye konuştu.

Yangın Algılama ve Duman Yönetiminin Temelleri Semineri Yapıldı

T
ürk Tesisat Mühendisleri Derneği 
İstanbul Temsilciliği’nin düzen-

lediği 2015/16 eğitim seminerlerin-
den altıncısı 6 Şubat 2016 tarihinde 
The Marmara Taksim Otel’de yapıldı. 
Seminerin konusu; “Yangın Algılama 
ve Duman Yönetiminin Temelleri” idi.
Dr. Kazım Beceren’in oturum başkan-
lığını yaptığı seminerin konuşmacı-
ları Ahmet Akçakaya ve Seçil Kızanlık 
İskender’di. Seçil Kızanlık İskender, 
konuşmasında şu başlıklara yer verdi: 
Algılama ve uyarı sistemi, alarm verme, 
yangın kontrol panelleri, yağmurlama 
sistemi alarm istasyonları, duman kont-
rol ve basınçlandırma sistemleri, sesli 
ve ışıklı uyarı cihazları, yangın algılama 
sistem elemanları, kon-trol paneli, ana 
kontrol paneli yerleşimi, alarmı başla-
tan cihazlar, duman algılayıcı dedektör, 
dedektör yerleşimi, kanal içi dedektör 
yerleşimi, yangın ihbar butonu yerle-
şimi, korna/flaşör yerleşimi, kablaj/kablo 
tesisatı, algılama sisteminde dikkat edil-

mesi gereken noktalar, bakım ve servis. 
Ahmet Akçakaya ise, “Yangın Algılama 
ve Duman Yönetiminin Temelleri” baş-
lıklı bir sunum gerçekleştirdi. Yangınlar-
daki can kayıplarının % 90’ının duman 
zehirlenmesinden kaynaklandığına dik-
kat çeken Akçakaya, duman yönetiminde 
aktif ve pasif kontroller ile tasarım kriter-
leri üzerinde durdu.

Soruların yanıtlandığı bölümde, izle-
yenlerin de katkılarıyla; tarihi yapıların 
renove edilmesi gereği, yangın güven-
liği açısından yeraltında ve yerüstünde 
kullanılacak raylı sistem vagonlarının 
farklı olduğunun unutulmaması gereği, 
duman yönetiminde yapının özelli-
ğine göre yöntem seçilmesi gereği  
vurgulandı.
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Johnson Controls ve Tyco Birleşti

B laşık % 44’ünün sahibi oldu. Johnson 
Controls’ün CEO’su Alex Molinaroli, bu 
yeni oluşum hakkında, “Bu yeni birlik-
teliğin küresel alanda lider birçok yönlü 
endüstriyel yapıya dönüşmesi, bir sonraki 
evremiz olacak” dedi. Tyco’nun CEO’su 
George R. Oliver ise “Tyco ve Johnson 
Controls birlikteliği son derece strate-
jik, değeri büyüten bir adım. İki büyük 
şirketin kendi alanlarındaki gücünü de 
fevkalade artıracak” dedi. Müşterek şir-

irçok endüstriyel alanda faaliyet 
gösteren küresel bir kuruluş olan 

Johnson Controls ile yangın ve güvenlik 
alanında yine küresel faaliyet gösteren 
Tyco, birleşme kararı doğrultusunda 
sözleşme imzaladı. Oybirliği ile onay-
lanan sözleşmenin koşullarına göre 
Johnson Controls hissedarları, birleşen 
şirketin yaklaşık % 56’sının 3.9 milyar 
USD karşılığında kontrolünü aldı. Tyco 
hissedarları da müşterek şirketin yak-

ket, Tyco International plc olarak oluş-
turuldu ve Johnson Controls plc olarak 
yeniden adlandırılacak. Birleşik şirketin 
hisseleri New York Borsası’nda “JCI” sem-
bolü ile işlem görecek. Gerekli işlemlerin 
tamamlanmasından sonra birleşik şir-
ketin, Tyco’nun İrlanda-Cork’taki mer-
kezinin bulunduğu yerde olması bek-
leniyor. Birincil operasyon merkezi ise 
Kuzey Amerika’da Johnson Controls’ün 
bulunduğu Milwaukee’de olacak.

Klites Mühendislik ve Form Şirketler Grubu’ndan Yeni Bir Showroom 
Konsepti

K lites Mühendislik ve FORM, yeni 
bir yatırımla sektörün showroom 

anlayışını değiştirecek bir birlikteliğe 
adım attı. Ataşehir’de yapılan 300 m2’ 
lik showroom’da sergilenen tüm sistem, 
çalışır vaziyette ve günümüz mimarisine 
uygun şekliyle açık tavanda yer alıyor. 
Sadece Mitsubishi Heavy Industries ürün-
leri ile çalışan sistemlerin mevcut olduğu 
showroom, farklı farklı mimari çözüm-
lere cevap verecek şekilde tasarlanmış. 
Yeni showroom ile ilgili bilgi veren Kli-
tes Mühendislik Firma Yöneticisi İbra-
him Kaplan, “Showroom’umuzda cihaz 
satmaktan ziyade, uygulamaya yönelik 
sistem sunma ve çözüm üretme anla-
yışımızı yansıttık. Uzun yıllardır part-
ner olduğumuz Form Şirketler Grubu 
ile showroom anlayışında yeni bir 
konsept oluşturduk. Klites Mühendis-
lik Showroom’u ile Türkiye’de bir ilke 
imza attık. Biz bu showroom’da sadece 
VRF klima cihazlarını değil, sistem ve 
sisteme ait tüm ekipmanları ile birlikte 
sergiliyoruz. Showroom’da VRF klima 
sisteminin diğer disiplinlerle entegras-
yonunu ve sistemin uygulanır şekliyle, 
tamamının çalışır vaziyette gösterildiği 
bir alanı FORM ile birlikte uyguladık. 
Klites Mühendislik’in vizyonu, FORM’un 
global bakışı ve desteği sayesinde bu 
yatırımı yaptık. Böyle bir yatırımın part-
ner firma desteği olmadan yapılması çok 

zor; bu vesileyle Form Şirketler Grubu’na 
teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi. Kap-
lan, showroom’u “VRF sistemini bilen 
ve bilmeyenler” olmak üzere iki şekilde 
tanıttıklarını belirterek, “Burada tüm sis-
temin çalışır vaziyette olmasından dolayı 
sunum şeklimiz de çok daha etkileyici ve 
anlaşılır oluyor. Asıl amacımız; mimari 
gruplara ve yatırımcılara sistem çözü-
münün nasıl olduğunu göstermek, yatı-
rımcılara ulaşabilmektir. Showroom’u-
muza gelip sistemimizi inceleyenlerden 
aldığımız tepkiler de çok olumlu yönde. 
Bu, showroom konseptimizin doğru bir 
karar olduğunu düşünüyor ve bu konuda 
öncü olmuş olmamız bizi gururlandırı-
yor” dedi. 
FORM VRF Sistemleri VRF Satış Koor-
dinatörü Zafer Sarı ise şunları söyledi: 
“Klites’in mühendislik gücü, FORM’un 
marka gücü ile birleşince ortaya böyle 
güzel bir konsept çıktı. Burada amacımız 
sektörün sadece cihaz satmaya yöne-
len bakış açısını değiştirmek. Sektörün 
sistem ve çözüm satmaya yönelmesi 
gerektiğini, bu showroom’da sergilenen 

sistemler ile ‘sistem satışı’nın gelişmesine 
önayak olacağımızı düşünüyoruz. Farkı-
mızı tam da bu noktada ortaya koyu-
yoruz. Klites Mühendislik gibi yer aldığı 
her uygulamada mühendisliğini konuş-
turan firmalar ile çözüm ortağıyız. Satış 
önemli ama doğru mühendisliği satmak 
hepsinden önemli. Çözüm odaklı firma-
lar çoğalır ve cihaz satışı, yerini sistem 
satışına bırakırsa sektörümüzün kalitesi 
artacaktır. Biz de showroom yatırımımız 
ile bu amacımız doğrultusunda çalış-
malarımızı sürdüreceğiz.” Sarı sözlerine 
şunları da ekledi: “Mitsubishi Heavy 
Industries Türkiye Genel Müdürü Nori-
take Hossyo ve Satış Müdürü Daisuke 
Shigeta de showroom’u gezdiler ve çok 
beğendiler. Japonya ve tüm Asya ülkeleri 
dahil böyle bir yapıyı henüz görmedik-
lerini belirttiler. Uygulama açısından bu 
yapının kesinlikle eğitici bir yanı var. Bu 
yatırım hem FORM hem de Klites Mühen-
dislik açısından bir ilk. Başarılı olursa, bu 
konseptin rol model olacağına inanıyo-
ruz. İstanbul dışında da böyle yatırımlar 
yapmayı hedefliyoruz.”
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Şirketler Karbon Vergisi ve Karbon Ticaretiyle Karşı Karşıya Kalabilir

E ndüstrileşmeyle birlikte karbon 
salımı da artıyor. Karbon salımını 

durdurmak için tüm dünyada birçok 
çevresel tedbir alınıyor. Bu noktada şir-
ketlere de çok önemli roller düşüyor. 
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği 
(SÜT-D) Çevre ve İklim Değişikliği Kurulu 
Başkanı Gamze Çelikyılmaz Aydemir, 
küresel ısınmayla şirketlerin mücadele-
sinin çetin geçeceğini belirterek Türk fir-
malarını bekleyen iki yeni sistemi açıkladı. 
Aydemir, sera gazlarıyla mücadelede ilk 
alternatifin, şirketlerin açığa çıkardıkları 
karbona karşılık bir bedelin konularak 
karbonun fiyatlandırılacağı Karbon Ver-
gisi sistemi olduğunu belirtti. Aydemir, 
ikinci alternatifin ise sınırlama ve ticaret 
(cap and trade) sistemi olduğunu söy-
ledi ve bu kapsamda, emisyon yoğun 
şirketler arasında emisyon tahsisi (permi) 
sistemi uygulanabileceğini dile getirdi. 
Bu sayede şirketlerin tahsis edilen sınırın 
altında kalmaları halinde ellerindeki fazla 
emisyon kotasını satabileceğini, kota-
nın üstünde karbon salmaları halinde de 
yenilenebilir enerji projelerine ait karbon 
kredilerini satın alarak denkleştirme (off-
setting) yapabileceklerini belirtti.

Türkiye için hibrid bir model 
değerlendiriliyor

Türkiye’de sera gazı emisyonlarıyla 
mücadelede en ciddi adımın 2014 yılında 
Sera Gazı Emisyonlarının Takibine Dair 
Yönetmelik’in yürürlüğe girilmesiyle atıl-
dığını ifade eden Gamze Aydemir, bu 

yönetmeliğin Türkiye’nin Avrupa Emis-
yon Ticaret Sistemine uyumu için önemli 
olduğuna dikkat çekti. Gamze Aydemir 
şu bilgileri verdi: “Yönetmelik kapsa-
mında emisyon-yoğun sektörlerdeki 
tesisler karbon ayak izinin hesaplanması 
ve raporlanmasıyla yükümlü hale geldi. 
Şimdi Türkiye’yi, Avrupa Birliği Emisyon 
Ticareti Sistemi’ne tam uyum için kar-
bon sınırlaması, ticareti ve karbon vergisi 
alternatifleri bekliyor. Ancak Türkiye için 
iki sistemin kısmen kullanıldığı hibrid 
bir model de değerlendirilen olasılıklar 
arasında.”

Firmaların saldıkları karbonu bir 
bir saymak önemli

Aydemir, kurumların tesis bazında hazır-
layacakları sera gazı envanterlerinin tam, 
doğru ve güvenilir olmasının kullanılacak 
modelden bağımsız olarak son derece 
kritik olduğuna dikkat çekerek “Şirket-
lerin envanter hesapamalarında oluşa-
bilecek hatalar şirketleri zarara uğrata-

bilir. Şirketler, karbon vergisi sisteminin 
uygulanması durumunda gereksiz vergi 
yükü ile, ‘Sınırlama ve ticaret’ sisteminin 
uygulanması durumunda ise hak ettikle-
rinden az veya fazla emisyon hakkı tahsis 
edilebilir. Bu nedenle özellikle yönetmelik 
kapsamındaki tesislerin envanter oluş-
turma aşamasında, alanında tecrübeli 
uzmanlarla çalışmaları gerekiyor. Doğru 
ve güvenilir sera gazı envanteri hazır-
lanması, şirketleri Türkiye’nin sanayi 
kaynaklı emisyon azaltımı konusunda 
oluşturacağı tüm politikalara hazırlıklı 
olmasını sağlayacak” şeklinde konuştu.

Türkiye için ideal model Karbon 
Zirvesi’nde tartışılacak

Aydemir, Türkiye için henüz çok yeni olan 
sera gazı emisyonlarının izleme, rapor-
lama ve doğrulama sisteminin SÜT-D 
tarafından 14-15 Nisan 2016 tarih-
leri arasında düzenlenecek III. Karbon 
Zirvesi’nde masaya yatırılacağına dikkat 
çekti. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilecek Zirve’deki oturumlarda 
yeni yönetmeliğin getirdiği yükümlü-
lükler tartışılacak ve bundan sonrası 
için yönetmelik kapsamındaki şirketler 
endişelerini Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı ve uzman kuruluşlara doğrudan 
sorma fırsatı bulabilecekler. Ayrıca Zirve 
boyunca Paris İklim Zirvesi sonrası yeni 
karbon azaltımı hedefleri doğrultusunda 
Türkiye’nin yeni stratejilerinin neler olabi-
leceği ve Türkiye için uygun ulusal model 
seçenekleri de masaya yatırılacak.  

AB, “Isıtma Soğutma Stratejisi”nde Yol Alıyor

A yenilenebilir enerjiler alanında liderlik arzu-
sunu destekler mahiyette. Bu strateji, AB’yi 
ısıtma soğutma sektöründe karbonsuzlaş-
masında model alınır hale getirecek. Fosil 
yakıt kazanlarının yüksek verimli ve yenile-
nebilir enerjili çözümlerle yenilenmesi (ısı 
pompaları ile birlikte hibrit çözümler dahil) 

vrupa Isı Pompası Birliği (EHPA) 
Genel Sekreteri Thomas Nowak, 

AB Komisyonu’nun uzun zamandır bek-
lenen Isıtma Soğutma Stratejisi için atılan 
adımlar konusunda bilgi verdi. Nowak; “Bu 
strateji için çalışmaları dolayısıyla Komis-
yonu kutluyoruz. Belge içeriği, Avrupa’nın 

endüstriye önemli bir mesaj veriyor ve yatı-
rımlar için rehberlik ediyor” dedi. EHPA 
yenilenebilir enerjiler, ısıtma soğutma der-
nekleri ve yerel yönetimlerle müşterek bir 
ortak çağrı imzaladı. EHPA aynı zamanda 
AB ortaklarıyla 8 anahtar tavsiye kararına 
da imza attı.
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Ender Çolak: “2015 zor bir yıldı ama yeni ürünlerle büyümemizi 
sürdürdük”

B aymak, 2015 yılında da hızlı büyü-
mesini sürdürdü. 2015’te cirosunu 

360 milyon TL’ye çıkararak % 6 oranında 
büyüyen Baymak, faaliyet kârını da % 
10 artırmayı başararak Hollandalı BDR 
Thermea Grubu’nun en başarılı şirketleri 
arasına girdi. Baymak’ın 2015 yılı finan-
sal sonuçlarını değerlendiren Baymak 
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Ender Çolak, “2015 yılı genel olarak sek-
tör için zor bir yıl oldu; ısıtma pazarının 
bir önceki yılla aynı seviyelerde kaldığı 
söylenebilir. Biz böyle zor bir yılda piyasa 
gelişmelerine çok daha hızlı cevap vere-
bildik. Daha da önemlisi yeni ürünleri-
mizi pazara sürerek büyümemizi devam 
ettirdik” dedi. 2015 yılında kombi satış 
hacmini % 9 büyütmenin yanı sıra 
yoğuşmalı kazanda da pazar paylarını 
artırmaya devam ettiklerini vurgulayan 
Çolak, “Merkezi sistem ısıtmada yoğuş-
malı kazan pazarında % 12 büyüyerek 
pazar liderliğimizi sürdürdük. Şofben 
segmentinde % 40, termosifonda ise % 
10 büyüdük” diye konuştu. 2015 yılında 
soğutmada da sektörün üzerinde büyü-
düklerini belirten Çolak, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Türkiye Beyaz Eşya Sanayi-
cileri Derneği (TÜRKBESD) rakamlarına 
göre klima sektörü 2015 yılında yak-
laşık % 7 büyürken biz % 50 oranında 
büyüdük ve pazar payımızı % 5’ten % 
8’e çıkardık. Dahası bunu yüksek enerji 
verimli inverter klimalarla başardık. Bu, 

Baymak’ın enerji verimliliği olan ürünleri 
pazara sunmasındaki yüksek başarısını 
kanıtlıyor.”

“Çin’e kombi sattık, ihracatımızı 
% 10 artırdık”

2015 yılında ihracatta % 10 artış kaydet-
tiklerini vurgulayan Ender Çolak, geçen 
yıl önemli yenilikler yaptıklarını, büyü-
menin özellikle Yeni Zelanda, Fransa, 
Almanya, ABD, İran, Uruguay ve Çin’den 
geldiğini ifade etti. Çin’e Avrupa tek-
nolojisiyle kombi satan ilk Türk firması 
olduklarını da belirten Çolak, bu yıl Çin’e 
yapılacak ihracatta % 200’ün üzerinde 
büyüme beklediklerini söyledi. Çolak, 
“Bu yıl ihracatta % 25 büyüme hedefi 
koyduk. Bu büyümenin mevcut pazar-
lar yanında Almanya, Polonya ve Çek 
Cumhuriyeti’nden gelmesini bekliyoruz” 

diye konuştu. 2015 yılı yatırımlarını ve 
operasyonlarını da değerlendiren Çolak, 
zor bir yıl olmasına rağmen 10 milyon TL 
tutarında yenileme yatırımı yaptıklarını, 
üretimde enerji verimliliği uygulamala-
rını İstanbul Kalkınma Ajansı ile birlikte 
sonuçlandırdıklarını ifade etti. Çolak, 
“Verimliliği yönetmenin çok önemli 
olduğu bir yılda biz kombi üretim verim-
liliğimizi % 7 oranında artırdık. Sanırım 
bu da bizim faaliyet kârlılığımızı artır-
mamızın önemli bir nedeni oldu” dedi.

“Bu yılki hedefimiz % 15 
büyümek”

Hızlı büyüme stratejisini bu yıl da sür-
düreceklerini belirten Çolak, “Hedefimiz 
2016’da % 15 oranında büyüme sağla-
mak. Bunun için doğru hamlelerimizi 
hazırladık. Her şeyden önce Baymak, 
müşteri memnuniyetinin sektörde bir 
numaralı markası oldu. Ürün gamımızın 
tamamının Hollanda teknolojisi ile yeni-
lenmesini tamamladık. Yeni bayi sistemi-
miz ‘Orange Store’lar ile Türkiye’nin her 
bölgesinde büyümeye devam ediyoruz. 
Tüm bayi ve tesisatçılarımızı davet etti-
ğimiz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 
uygulamamız da büyük ses getirdi. 
Bugüne kadar sisteme 1000’in üzerinde 
bayi ve tesisatçı aileleriyle birlikte geldi. 
Hedefimiz 2017 sonunda 10 bin bayi ve 
tesisatçıya ulaşmak” şeklinde konuştu.

TANAP’ın Kompresör ve Ölçüm İstasyonlarının Mühendislik, Satınalma 
ve Yapım İşini Gerçekleştirecek Firma Belirlendi

A zerbaycan’daki Şah Deniz-2 
Sahası’ndan çıkarılacak doğal-

gazı Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşıyacak olan Trans Anadolu 
Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) 
kapsamında TANAP Doğalgaz İletim 
A.Ş. tarafından açılan “Kompresör ve 

Ölçüm İstasyonlarına İlişkin Mühendis-
lik, Tedarik ve Yapım İhalesi”ne ilişkin 
yapılan değerlendirme sonucunda, 
söz konusu işi gerçekleştirecek firma 
belirlendi. Türkiye üzerinden geçecek 
1850 kilometrelik boru hattı üzerinde 
bulunan 2 adet kompresör istasyonu ve 

4 adet ölçüm istasyonunun mühendis-
lik, tedarik ve yapım işi için ön yeterlik 
almış yerli ve yabancı 11 firmanın 26 
Haziran 2015 tarihinde davet edilmesi 
ile başlayan ihale süreci sonucunda Tek-
fen İnşaat ve Tesisat A.Ş.  ile sözleşme 
imzalandı.
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Danfoss’tan Online 
SeminerD

D

Danfoss’ta İki Büyük Atama

Danfoss, İtalya’da Eğitim Düzenledi

anfoss’un Türkiye organizasyo-
nunda iki büyük atama gerçekleşti-

rildi. Kısa süre önce Türkiye Genel Müdür-
lük görevini yürüten Levent Taşkın’ın 
Ortadoğu, Afrika ve Türkiye (TMA Bölgesi) 
Bölge Başkanlığı görevine getirilmesinin 
ardından organizasyonel yapıda değişik-
liğe gidildi. 2014’ten bu yana Danfoss 
bünyesinde Motor Kontrol Sistemleri 
Segmenti Satış Direktörlüğü görevini 
yürüten Emre Gören, Danfoss Türkiye 
Genel Müdürü olarak atandı. Emre Gören, 
yeni görevinin yanı sıra Danfoss Türkiye 
Motor Kontrol Sistemleri Segmenti Satış 
Direktörlüğünü de yürütmeye devam 
edecek. Levent Taşkın’ın Genel Müdür-

anfoss, Frigoduman bayisine yönelik 
İtalya’da bulunan Danfoss Conegli-

ano ofisinde eğitim düzenledi. Özellikle 
HVAC uygulamalarında kullanılan MCX’te 
(açık protokollü izleme ve kontrol cihazı) 
Danfoss’un Türkiye’deki çözüm ortağı 
Frigoduman’a bu alanda ileri seviyede 
kullanıcı eğitimi verildi. Ayrıca ERC 21X 
(evaporator kontrol cihazları) da tanıtıldı. 
Üç gün süren eğitime Danfoss Türkiye’den 

S ektörel eğitim-
lerle Türkiye’nin 

birçok şehrinde pro-
fesyoneller ile buluşan 
Danfoss, webinar semi-
neri düzenledi. Danfoss 
Türkiye İş Geliştirme Müdürü Taner Eren, 
VLT Aqua Drive ile enerji tasarrufu sağ-
lama yöntemlerini webinar üzerinden 
anlattı. Taner Eren, yoğun ilgi gören semi-
nerin sonunda online olarak yöneltilen 
tüm soruları da detaylı olarak yanıtladı. 
Danfoss Türkiye İş Geliştirme Müdürü 
Taner Eren özetle şu bilgileri aktardı: “VLT 
Aqua Drive ürünü, su-atık su uygulama-
larına özel fonksiyonları ile su sektöründe 
kullanılıyor. VLT Aqua Drive, pompaların 
elektriksel ve mekanik özelliklerini koru-
yor; bu sayede kullanım ömürlerini uza-
tarak bakım maliyetlerini azaltıyor. Ser-
vis sürekliliğini de sağlıyor. Birden fazla 
pompanın kontrolü sağlanarak enerji 
tasarrufu ile birlikte uygulamalara özel 
alternasyon ve kaskat ihtiyaçlarını karşılı-
yor.” ‘VLT Aqua Drive ile Enerji Tasarrufu 
Nasıl Sağlanır?’ seminerini Danfoss’un 
‘Danfoss Türkiye’ kullanıcı isimli youtube 
hesabından izleyebilirsiniz.

lük ile birlikte yürüttüğü Isıtma Segmenti 
Satış Direktörlüğü görevine, Taşkın’ın 
TMA Bölgesi Başkanı olmasının ardından 
Danfoss içerisinden bir atama yapıldı. 
2006’dan beri Danfoss Isıtma Segmenti 
Satış Müdürü olan Serhan Günel, Danfoss 
Türkiye Isıtma Segmenti Satış Direktörü 
olarak atandı.

Danfoss Soğutma Departmanı İş Geliş-
tirme Müdürü Kıvanç Aslantaş eşlik etti.

Ulpatek Filtre, Eğitim Atağını Yurtdışına Taşıdı

T ürkiye’deki müşterilerine “Ulpatek, 
Doğru Filtrasyonu Anlatıyor” slo-

ganı ile eğitim ziyaretleri gerçekleştiren 
Ulpatek Filtre, eğitim atağını yurtdışına 

taşıdı. “Advanced filtration for a better 
future” sloganıyla yola çıkan Ulpatek fir-
masının yetkilileri her zaman daha iyi bir 
gelecek için kaliteli filtrasyonun olmazsa 
olmaz olduğunu vurguluyor. Konu hak-
kında bilgi veren Satış Koordinatörü 
Ganim Dokuyucu, “Ulpatek Filtre olarak, 
ürettiğimiz hava filtrelerini Amerika’dan 
Rusya’ya, Kenya’dan İzlanda’ya kadar 
50’yi aşın ülkeye gönderiyoruz. Bugün 
Avrupa pazarında doğru filtrasyon uygu-
lamalarımız ve yüksek ürün kalitemizle 
öne çıktık ve pazarda önemli bir yer edin-
dik. Bu başarımızı Afrika ve Asya gibi 
coğrafyalara taşıyarak bir dünya markası 

olma yönünde hızla ilerliyoruz. Birçok 
ülkede ilaç üretim merkezlerine, hastane-
lere, nükleer tesislere, enerji santrallerine 
yüksek verimlilikli HEPA filtrelerimizi gön-
derdik. Aldığımız olumlu geri dönüşler 
ve yeni partnerler ile ihracat rakamları-
mızı her yıl düzenli olarak artırıyoruz. 
Bilindiği gibi dünyanın her yerinde temiz 
havaya olan ihtiyaç günden güne artı-
yor, biz de yüksek kaliteli ürünlerimiz ile 
dünya markası olma yolunda çabamızı 
gösteriyoruz. Bu kapsamda yurtdışın-
daki bayilerimizi ziyaret ederek doğru 
filtrasyon konusundaki bilgi birikimimizi 
aktarıyoruz” dedi.



* Sistemde kullanılan boyler, sirkülasyon pompası, genleşme tankı ve otomosyon ekipmanları Baymak ürünü ise Lectus Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazanlar 5 yıl garantilidir; aksi halde 3 yıl garantilidir. 

• %111,3’e varan verim değeri (DIN 4702-8 normuna göre)

• Gelişmiş kontrol paneli sayesinde 15 adet kazan, kaskad olarak kontrol edilebilir

• Al-Mg-Si döküm eşanjör ile korozyona ve ısıl gerilimlere karşı  yüksek dayanıklılık, uzun ömür

• Düşük baca gazı emisyonu ile çevre dostu

• Mevsim geçişlerinde yüksek enerji tasarrufu

• 5 yıl garanti*

Üstün Hollanda teknolojili, enerji verimli Lectus Duvar Tipi 

Yoğuşmalı Kazanlarla ısınırken tasarruf edin, yaşadığınız 

alanda sessizliğin ve huzurun tadını çıkarın.

Üstün Hollanda teknolojili, enerji verimli Lectus Duvar Tipi 

APARTMANIN EN TUTUMLUSU

Lectus_ilan_195*270.indd   1 02/02/16   14:41
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BACADER 7. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

B

raporlarının okunması ve ibrasının ardından 
diğer maddeler görüşüldü. 7. Olağan Genel 
Kurul’un yönetim organlarının seçiminde 
ise BACADER Yönetim Kurulu Başkanlığı’na 
Barış Say seçildi. Genel Kurul toplantısının 
ardından Yönetim Kurulu Başkanı Barış Say 
yaptığı açıklama ile genel kurula katılan tüm 
üyelere teşekkür ederek “Dünyada rekabet 
koşullarının giderek zorlaştığı bu dönemde ACADER (Baca İmalatçıları ve Uygula-

yıcıları Derneği) Yönetim Kurulu’nun 
7. Olağan Genel Kurulu 27 Şubat 2016 tari-
hinde Kartal Titanic Otel’de gerçekleştirildi. 
Divan Başkanlığına İrfan Durak, Sayman 
Üyeliğe Nail Efe ve Katip Üyeliğe Ergün 
Akın’ın seçildiği Genel Kurul’da Yönetim 
Kurulu faaliyet raporları ve Denetim Kurulu 

BACADER olarak her zamankinden daha 
dinamik bir şekilde öncülük eden bir yak-
laşımla önümüzdeki yıl da tüm üyelerimizi 
kucaklamamız gerekiyor. Bu dönemi en 
verimli şekilde geçirmek üzere geçen yıl 
seçilen yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri 
olarak tüm üyelerden de her türlü destek-
lerini devam ettirmelerini talep ediyorum” 
dedi.

BACADER 8. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri

Barış Say Yönetim Kurulu Başkanı
Y. Erdem Berkay Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
E. Şenol Gök Muhasip Üye
Başak Ülker Üye
Mustafa Ziylan Üye

Copa Turquality’e Dahil Oldu

C oşkunöz Holding’in iklimlendirme 
sektöründeki firması Coşkunöz 

Radyatör, inovatif markası COPA’yla 
dünyanın devlet destekli ilk ve tek mar-
kalaşma programı olan TURQUALITY 
Marka Destek Programı’na kabul edildi. 
COPA’nın hedef pazarlarında hem ihra-
cat hem de markalaşma hedeflerini 
gerçekleştirmek ve geliştirmek amacıyla 
başvurduğu TURQUALITY Marka Destek 
Programı, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan 
değerlendirmeler sonucunda onaylandı. 
Marka performansı, pazarlama, strate-
jik planlama ve kurumsal performans 
yönetimi, ürün tasarım, araştırma ve 

geliştirme gibi birçok alandaki faali-
yetleri incelenen COPA, bu program-
dan faydalanan 62 Türk markasından 
biri oldu. TURQUALITY Marka Destek 
Programı’na kabul edilmesiyle ulusla-
rarası pazarlarda gerçekleştireceği faa-

liyetler Ekonomi Bakanlığı tarafından 
desteklenecek olan COPA, markalaşma 
sürecini tamamlayarak iklimlendirme 
sektörüne değer katan bir dünya mar-
kası olmayı hedefliyor. Ülkemizdeki 
rekabet avantajlarını elinde bulunduran 
ve markalaşma potansiyeli olan çeşitli 
sektörlerdeki Türk firmalarına üretim-
den pazarlamaya, satıştan satış sonrası 
hizmetlere kadar bütün süreçlerde des-
tek olan TURQUALITY Programı, güçlü 
ve global Türk markalarıyla uluslararası 
pazarlarda rol almayı, olumlu Türk malı 
imajı oluşturmayı ve ülkemizin ihracatını 
artırmayı amaçlayarak 2004 yılından beri 
faaliyet gösteriyor.

Timfog Mühendislik, Patates ve Soğan Depoları için Klima Santrali Üretti

E da sergileyeceğimiz bu ürün, patates-
soğan gibi hem taze hava hem de düşük 
sıcaklıkta soğutma isteyen (6-12 ay) ürünler 
için yeni ve farklı bir alternatif oluşturuyor. 
Endüstriyel soğutmada yeni bir ürün olan 
bu cihaz, depodaki sıcaklık-nem ve taze 
hava kontrolüyle birlikte paket bir sistem 
olarak ürün ihtiyacını tam olarak karşıla-
yabiliyor.”

vaporatif soğutma konusunda 2002 
yılından beri faaliyet gösteren Tim-

fog Mühendislik, soğuk hava depoları için 
patates ve soğan depoları klima santrali 
üretimine başladığını duyurdu. 
Konu ile ilgili firma tarafından yapılan 
açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Ar-ge 
departmanımızın uzun aylar alan çalışması 
sonucu hazırlanan ve ISK SODEX Fuarı’nda 
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FRM Yüksek ve Orta Basınç 
Gaz RegülatleriGaz Regülatleri
Doğrudan etkili, yay ayarlı, emniyet 
kapatmalı gaz basınç regülatörü, 
EN334 ve EN14382‘e göre. 

Endüstriyel sıcak su ve 
buhar kazanları öncesi gaz 
basınç regülasyonu. 

Metallerin, gıdaların, yapı 
malzemelerinin ısıl işlemin-
de kullanılan endüstriyel 
fırın gibi, çok yönlü yanma 
proses tesislerinde.

Kombine ısıtmada sistemle-
ri, enerji üretimi ve gemiler-
de bulunan gaz motorlarının 
çalıştırılmasında ihtiyaç olan 
basınç regülasyonu. 

Isıtma Gaz MotorlarıProses Isısı
Karl Dungs
Satış ve Pazarlama Limited Şirketi 
Derin Plaza Şerifali Mah.
Kale Sok. No:22 Kat.5
34775 Yukarı Dudullu-İstanbul

Telefon: +90 (0)216 420 81 45
Fax: +90 (0)216 420 81 48
Mobile: +90 (0)532 796 47 57
info.tr@dungs.com
www.dungs.com.tr

Wilo Yetkili Servisleri Hedef Paylaşım Toplantısı’nda Buluştu

W ilo 2016 Hedef Paylaşım Toplantısı 
16 Ocak’ta Antalya’da Akra Barut 

Otel’de düzenlendi. Wilo yetkili servis-
lerinden 117 kişinin katılım gösterdiği 
toplantı “Bir olduk, birlik olduk, birinci 
olduk!” temasıyla düzenlendi. Toplantıda 
Wilo’nun 2015 yılındaki faaliyetleri değer-
lendirilirken, 2016 yılındaki hedefleri açık-
landı. Toplantıda konuşan Wilo Türkiye 

Genel Müdürü Ercüment Yalçın şunları 
söyledi: “Wilo olarak son 10 yılda faaliyet 
gösterdiğimiz her alanda büyük başarılar 
elde ettik. Sektörümüzde kaliteli ürün ve 
hizmetlerin 1 numaralı adresi olduk. Wilo 
ailesi büyürken, en önemli katkılardan 
birini elbette yetkili servislerimiz yaptı. 
Müşterilerimizle en önemli temas nokta-
mız olan yetkili servislerimiz, sundukları 

benzersiz hizmetle Wilo’nun yükselen iti-
barına katkı sağladı. 2015 yılında servis 
ağımız genişledi. 42 ilde, 75 servis ve 252 
teknisyenle hizmet veriyoruz.” Müşteri 
memnuniyetine çok önem verdiklerini, 
en iyi müşteri deneyimini yaşatmak için 
çalıştıklarını belirten Ercüment Yalçın söz-
lerine şöyle devam etti: “Geçen yıl müşteri 
memnuniyetini ölçmek için 5 binden fazla 
görüşme yaptık. Ayrıca Türkiye genelinde 
marka araştırması gerçekleştirdik. Her iki 
araştırmada da % 95’in üzerinde beğeniye 
ulaştık. Sektör ortalamasının çok üzerinde 
olan bu sonucun, yetkili servislerimizin 
kaliteli hizmetinin bir yansıması olduğunu 
biliyoruz. Wilo Türkiye olarak 2015 yılında 
inşaat sektöründen hızlı büyürken, servis 
iş hacmimizde de büyüme gerçekleştirdik. 
Hem fiyat avantajı sunarak hem de hizmet 
kalitesinden ödün vermeyerek sektörde 
fark yaratıyoruz.”
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UARINDAKİ STANDIMIZDA ZİYARETİN
İZİ BEKLİYO

RUZSalon 8
Stand D10

Yeni sürüm, artan performans

www.linear.eu/tr

ISK Sodex fuarında sizi bekliyoruz, aşağıdaki yeniliklerle birlikte programımızın diğer 
bölümlerini ve işinizi büyük ölçüde kolaylaştıracak özelliklerini keşfedin. 

04-07 Mayıs 2016 SODEX-İstanbul 2016

Salon 8 Stand D10
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Ayvaz MMO İşbirliği ile Seminer Düzenledi

İzocam Manisa’da Isı Yalıtımı ve Yangın Güvenliğini Anlattı

A

İ

yvaz, ülke çapında düzenlediği 
seminer dizisine bir yenisini daha 

ekledi. Antalya MMO işbirliği ile MMO 
Antalya Şube Toplantı Salonu’nda iki 
gün süren bir eğitim gerçekleştiren şir-
ket, “Buhar Cihazları ve Tesisatları” ve 
“Otel ve Hastanelerde Sprinkler Tesisatı 
ve Alınması Gerekli Yangın Tedbirleri” 
başlıklı sunumlarıyla dikkat çekti. 
Ayvaz A.Ş. Yangın Ürünleri Müdürü 
Ahmet Kahraman, Endüstriyel Ürün-
ler Müdürü Serdar Ocaktan ve Ayvaz 
Enerji Geri Kazanım Sistemleri A.Ş. Genel 
Müdürü Tarık Güner’in konuşmacı olarak 
yer aldığı seminerlere Antalya ve civar 
illerden 150 kişi katıldı. Projeciler, taah-
hütçüler, kontrolörler, satış firmaları ve 
kamu kurumlarından katılımcıların yoğun 
olarak yer aldığı seminerin ilk gününde 
Ahmet Kahraman; otel ve hastanelerde 
kurulacak sprinkler tesisatlarının öne-
mini ve sahip olması gereken özellikleri 
anlattı. 
Yangın söndürme ve korunma sistemi 
ekipmanlarıyla ilgili teknik bilgileri de 
katılımcılarla paylaşan Kahraman, dep-
reme karşı tesisatı koruma yöntemlerine 
de değindi. Yangın konusunda farklı 
yapılar için farklı çözümler üretmek 
gerektiğini belirten Ahmet Kahraman 
“Yangın alanında kullanacağınız ürünle-
rin test ve onayları önemli ama güvenliği-
niz için maalesef yeterli değil. Bu nedenle 

zocam, 16 Şubat 2016 tarihinde 
Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nde yalıtım semineri düzen-
ledi. Isı yalıtımı ve yangın güvenliği konu-
larında iki bölümden oluşan seminere 
mimar ve mühendislerden oluşan toplam 
33 kişi katıldı. 
Seminerin açılış konuşmasını İzocam 
İzmir Bölge Müdürlüğü’nden Devrim 
Güler yaptı. Seminerin ilk bölümünde 
İzocam Cephe Sistemleri Satış Müdürü 

bu sistemlerin doğru tasarlanması, doğru 
ürünlerin seçilmesi, devreye alma ve 
bakımlarının uzman kişiler tarafından 
yapılması öne çıkıyor. Biz ülke çapında 
gerçekleştirdiğimiz bu eğitimler ile yan-
gın konusundaki yanlış algıyı değiştir-
meyi ve sektör üyelerinin bilinçlenmesini 
amaçlıyoruz. Çünkü yangınlar sadece 
firmalara değil, ekonomimize ve aslında 
tüm ülkemize zarar veriyor” dedi. Eğiti-
min ikinci gününde Ayvaz A.Ş. Endüst-
riyel Ürünler Müdürü Serdar Ocaktan 
ve Ayvaz Enerji Geri Kazanım Sistemleri 
A.Ş. Genel Müdürü Tarık Güner, buhar 

cihazları ve tesisatları konulu eğitimle-
riyle katılımcıları bilgilendirdi. “Buhar 
ve Buhar Kazanı Emniyeti” ile “Buhar 
Tesisatı Dizaynı ve Ekipman Seçimleri” 
başlıkları altında sunumlar gerçekleştiren 
Tarık Güner, Ayvaz’ın ürün gamında yer 
alan kondenstopların özelliklerini, avan-
tajlarını ve kondenstop seçimi yaparken 
dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. 
Tarık Güner, enerji tasarruf ve geri kaza-
nım sistemleriyle ilgili önemli bilgileri 
katılımcılarla paylaştı. 
Eğitim, soru-cevap bölümünün ardından 
sona erdi.

Feza M. Hokkacı, “Sıvalı Dış Cephe Isı 
Yalıtım Sistemlerinde kullanılan yalıtım 
malzemeleri, teknik özellikleri ve uygu-
lama esasları” hakkında bilgiler aktardı. 
Seminerin ikinci bölümünde ise İzocam 
Ar-Ge Uzmanı Hakan Uslu, “Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönet-
melik bağlamında yalıtım malzemelerinin 
yanıcılık sınıflarının detaylara göre irde-
lenmesi” hakkında sunumunu katılımcı-
larla paylaştı.



AIRPLUS İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
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Çekmeköy 34794 İstanbul
Tel: 0216 420 65 58  Faks: 0216 420 65 59  E-posta: airplus@airplus.com.tr
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• Klima Santralleri, DX Bataryalı Klima Santralleri
• Paket Tipi Klima Santralleri (Rooftop)
• Paket Tipi Hijyenik Klima Santralleri
• Havuz Nem Alma Santralleri
• Davlumbaz Santralleri (Elektrostatik Filtreli)

• Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları
• DX Bataryalı Tavan Tipi Isı Geri Kazanım Cihazları
• Dik Tip Isı Geri Kazanım Cihazları
• Hücreli Aspiratörler, Vantilatörler
• Sıcak Hava Apareyleri (Aksiyal/Radyal Fanlı)

• Yer Konvektörleri
• Sığınak Fanları
• Kanal Tipi Isıtıcılar (Elektrikli/Sulu Tip)
• Kanal Tipi Aspiratörler
• HEPA Filtre Kutuları

4-7 Mayıs 2016
8. Salon, A18 no’lu standımıza

bekleriz.

memnuniyet üretir...
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Viessmann, Yeni Yoğuşmalı Kombisi Vitodens 050-T’yi Tanıttı

Eyüp Müteahhitler Birliği Viessmann 
Allendorf Fabrikasında

iessmann 14-16 Ocak 2016 tarih-
lerinde İzmir Kaya Thermal & Con-

vention Hotel’de bayi toplantısı düzenledi. 
Toplantıya 300’e yakın bayi ve Viessmann 
çalışanı katılım gösterdi. Viessmann A.Ş. 
Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik yaptığı 
açılış konuşmasında, 2015 sektörel değer-
lendirmelerini, sektördeki geleceğe yönelik 
teknolojiler ve yenilikler ile Viessmann’ın bu 
alanlardaki gelişimini katılımcılarla paylaştı. 
Çelik konuşmasında Viessmann’ın yerel 
üretici kimliğine ve satış destek projelerine 
de değindi. Export Müdürü Hans-Joachim 
Pez ise pazardaki temel değişimlerden 
ve zorlu pazar şartlarında geliştirilen yeni 
satış stratejilerinden bahsetti. Pez, yerel 
ihtiyaçlar doğrultusunda ürün ve hizmet 
geliştirme konusuna verdikleri önemi de 
vurgulayarak, Viessmann Türkiye ekibine 
ve bu başarıda katkısı olan bayilere teşek-
kürlerini bildirdi. Açılış konuşmaları sonrası 
bayiler Viessmann’ın ısıtma ve Vitoclima 
klima programındaki ürünlerine yönelik 
teknik eğitimlere katıldılar ve 2016 ürün 
programındaki yenilikler hakkında bil-

gilendirildiler. Katılımcılar programın 2. 
gününde Viessmann’ın Manisa fabrika-
sında gerçekleşen yeni ürün lansmanına 
katıldı. Viessmann Manisa Üretim Tesisi 
Genel Müdürü Joachim Schlichtig bura-
daki karşılama konuşmasında üretim tesi-
siyle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Program, 
Viessmann Manisa fabrikasındaki Ar-Ge 
Bölümünde geliştirilen Viessmann’ın yeni 
yoğuşmalı kombisi Vitodens 050-T’nin 
tanıtımıyla devam etti. Kombinin kontrol 
panelinde standart olarak yer alan prog-
ramlanabilir dijital zaman saati gibi 8 farklı 
yeni özellik ile pazara sunulan cihaz büyük 

yüp Müteahhitler Birliği üye-
leri, 3-6 Aralık 2015 tarihinde 

Viessmann’ın Allendorf/Almanya’daki 
fabrikasını ziyaret etti. Viessmann 
Almanya ve Türkiye görevlilerinin ev 
sahipliğinde gerçekleşen ziyarete 25 
kişi katıldı. Fabrika ziyareti kapsamında 
önce fabrika kampüsündeki 6000 m2 
kapalı alana sahip Enformasyon Mer-
kezi ve Viessmann Akademisi gezildi. 
Burada, Viessmann’ın Allendorf fab-
rikasında verimlilik artışına yönelik 
olarak gerçekleştirdiği “Efficiency Plus” 
projesi tanıtıldı, Viessmann genel ürün 
gamı ve üretim felsefesi hakkındaki 
bilgilendirmenin ardından yakıt hüc-
resi, zeolit ısı pompası, buz deposu, 
power to gas gibi öncü teknolojiler ve 
Viessmann’ın bu teknolojilere yönelik 
geliştirdiği yenilikçi ürünler hakkında 

ilgi uyandırdı. Fabrikadaki Ar-Ge, Satınalma, 
Üretim, Kalite Kontrol gibi departmanların 
çalışanları, yeni yoğuşmalı kombinin fikir 
aşamasından seri üretime geçilmesine 
kadar olan tüm süreçlerinde yaşananları 
aktardılar. Daha sonra lansmana katılan  
Viessmann partnerleri arasında yapılan çeki-
lişle, üç firma birer Vitodens 050-T yoğuş-
malı kombi kazandı. Programın son gece-
sinde gerçekleşen gala yemeği öncesi yaptığı 
teşekkür konuşmasının ardından Viessmann 
A.Ş. Genel Müdürü Dr. Celalettin Çelik 2015 
yılında çeşitli dallarda üstün başarı gösteren 
bayilere plaketlerini takdim etti.

bilgiler verildi. Daha sonra, Viessmann’ın 
tarihçesini anlatan “Via Temporis” isimli 
şirket müzesi gezildi. Kombi ve duvar tipi 
cihazlar, ısı pompaları, brülörler ve küçük 
güçte kazanların üretildiği fabrika gezisi-
nin ardından son olarak bilgisayarlı tam 
otomatik transport sistemi ile işletilen 
lojistik merkez ziyaret edildi. Katılımcı-
lar fabrikadaki yoğun program sonrası 
Frankfurt şehrini gezme fırsatı buldu.

E

Ekin Endüstriyel, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası Aldı
kin Endüstriyel, ISO 27001 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi sertifi-

kası aldı. Ekin Endüstriyel Kalite Uzmanı 
Murat Karaoğlan konuya ilişkin yaptığı 
açıklamada “Ekin gizlilik, bütünlük ve eri-
şebilirlik kapsamındaki çalışmalarıyla per-
sonel ve şirket ile ilgili tüm gerekli eğitim-
leri alıp ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi Belgesini sertifikaları arasına ekledi. 
ISO 27001; kurumların risk yönetimi ve 

risk işleme planlarını, görev ve 
sorumluluklarını, iş devamlılığı 
planlarını, acil durum olay yöne-
timi prosedürlerini hazırlamasını 
ve uygulamada bunların kayıtla-
rını tutmasını gerektirir. Kurum 
tüm bu faaliyetlerin de içinde 
yer aldığı bir bilgi güvenliği poli-
tikası yayımlamalı ve persone-
lini bilgi güvenliği ve tehditler 

hakkında bilinçlendirmelidir. 
Seçilen kontrol hedefleri-
nin ölçülmesi, kontrollerin 
amacına uygunluğunun ve 
performansının sürekli takip 
edildiği bir süreç olarak bilgi 
güvenliği yönetimi, ancak 
yönetimin aktif desteği ve 
personelin katılımıyla başa-
rılabilir’’ dedi.

Haberler



Emo Ayvaz olarak “yangın algılama ve söndürme sistemleri”nin 
mükemmel çalışması için bakım süreçlerinin de 
mükemmel işlemesi gerektiğini çok iyi biliyoruz.

Türkiye çapında marka bağımsız
birçok yangından korunma sisteminin teknik bakımını 
üstleniyor ve yangın anında çalışır vaziyette olmasını 

garanti altına alıyoruz. Profesyonel teknik ekibimiz ile 
tamirden yedek parça değişimine kadar ileri teknoloji ve 

bilgi birikimi gerektiren tüm hizmetleri eksiksiz sunuyoruz.

Emo Ayvaz olarak “yangın algılama ve söndürme sistemleri”nin 
mükemmel çalışması için bakım süreçlerinin de 
mükemmel işlemesi gerektiğini çok iyi biliyoruz.

Türkiye çapında marka bağımsız
birçok yangından korunma sisteminin teknik bakımını 
üstleniyor ve yangın anında çalışır vaziyette olmasını 

garanti altına alıyoruz. Profesyonel teknik ekibimiz ile 
tamirden yedek parça değişimine kadar ileri teknoloji ve 

bilgi birikimi gerektiren tüm hizmetleri eksiksiz sunuyoruz.

Her bakımdan
        kusursuz güvenlik.
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Haberler

Alarko Carrier, Hatay’da Eğitim Semineri 
Düzenledi

A
A

A

Alarko Carrier’dan Ankara’da Yeni Seri Toshiba 
VRF Sistemi Eğitimi

Alarko Carrier’ın 
Optima Sirkülasyon 
Pompaları 7 Modele 
Ulaştı

Optima Sirkülasyon 
Pompası, Trabzon’da 
Tanıtıldı

larko Carrier, Ankara ofisine bağlı 
Toshiba yetkili satıcı ve bayile-

rine, Türkiye pazarına sunulan yeni seri 
Toshiba VRF sistemi hakkında eğitim 
verdi. 5-6 Ocak tarihlerinde Ankara Res-
cate Otel’de yapılan ve 20’den fazla 
katılımcının yer aldığı eğitimin açılış 
konuşmasını, Alarko Carrier Bayilik 
Satışları Satış Müdürü Ali İsmet Koçak 
gerçekleştirdi. Koçak, E Serisi VRF sis-
temlerinin getirdiği yeniliklerden ve 
2015 VRF sistemleri pazarındaki genel 
durumdan bahsetti. İki gün süren etkin-
liğe katılan Alarko Carrier Bireysel ve 
Ticari Ürün Yöneticisi Faruk Gençyiğit ile 
Teknik Müdür Tuncay Kültür, katılımcı-
larla interaktif bir eğitim gerçekleştirdi. 

larko Carrier, 
ECO Dizayn 

yönetmeliklerine 
uygun olarak geliş-
tirdiği Optima serisi 
sirkülasyon pompalarının model sayı-
sını artırdı. Bu kapsamda, ilk kez 2014 
yılında piyasaya sürülen ve beğeni 
toplayan ürünlerdeki model sayısı 7’ye 
yükselirken, 2016 itibarıyla yeni model-
lerin ekleneceği de belirtildi. Sirkülasyon 
pompaları, sahip olduğu ECM (Elektro 
Commutated Motor), daimi mıknatıs ve 
kademesiz değişken devir teknolojisiyle, 
kullanıcılara yüksek verim ve konforu bir 
arada sunuyor.

larko Carrier, Trabzon’daki yetkili 
satıcılarına, servislerine ve teknik 

personele Optima sirkülasyon pom-
pası eğitimi verdi. Alarko Carrier Su 
Basınçlandırma Pazarlama ve Destek 
Ürün Müdürü Emin Cüneyt Bulca’nın 
açılış konuşması ile başlayan etkinlik, 
sirkülasyon pompalarıyla ilgili yürür-
lüğe giren yeni kanun hakkında bilgi-
lerin verilmesiyle devam etti. Optima 
sirkülasyon pompalarının tanıtıldığı 
etkinlikte; ürünlerin ses seviyesinin 
düşüklüğü, kullanım kolaylığı ve enerji 
tasarrufu uygulamalı olarak gösterildi.

A larko Carrier, Hatay, Adana, Mer-
sin yetkili satıcıları ve servislerinin 

yanı sıra, yatırımcılar, mekanik firmaları, 
kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
personelden oluşan 120 kişilik gruba 
seminer düzenledi. 
Alarko Carrier Grup Koordinatör Yar-
dımcısı Haluk Ferizoğlu’nun açılış 
konuşması ile başlayan seminerde, 
Toshiba ve Wolf markalı ürünlerle ilgili 
bilgiler aktarıldı. Alarko Carrier Ankara 
Büro Bayilik Satışları Satış Müdürü Ali 
İsmet Koçak’ın şirketi ve ürünleri tanıt-
tığı seminer, İş Geliştirme ve Denet-
leme Müdürü Özgen Çoğulu’nun Tos-
hiba Estia ısı pompalarını anlatmasıyla 
devam etti. Seminerde, Hatay’ın böl-
gesel koşullarında ürünlerin sunduğu 
yüksek verimliliği gözler önüne seren 
bir simülasyon da gerçekleştirildi. 
Toplantının ikinci bölümünde, Alarko 
Carrier Bireysel ve Ticari Klimalar Ürün 
Yöneticisi Faruk Gençyiğit, verimliliği 
yüksek ve düşük tüketime sahip Tos-
hiba VRF Sistemleri üzerine bir eğitim 

verdi. Özgen Çoğulu’nun Alman tekno-
lojisine sahip yoğuşmalı Wolf kazanları 
anlatmasıyla devam eden seminerde, 
Ankara Büro Bayilik Satışları Satış Şefi 
Alper Özgür ve Adana Büro Satış Şefi 
Nuri Akdağ, fuaye alanında bulunan 
VRF sistemi ve ısı pompalarını katılım-
cılara tanıttı. 
Toshiba VRF sistemleri ile sürekli ısıtma 
özellikli ve yüksek kapasiteli modüllere 
sahip dış ünitelerin yoğun ilgi gördüğü 
seminer, akşam yemeğinin ardından 
sona erdi.  

Alarko Carrier Bayilik Satışları Depart-
man Şefi Alper Özgür ise katılımcılara 
sahada karşılaşılan özel uygulamalardan 
bahsetti. Eğitim, bilgisayarlarda yapılan 

‘Seçim Uygulaması’ ile son buldu.
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Tekno Ray Solar’dan Kayseri’ye Yeni Güneş 
Enerjisi Santrali

Friterm Müzik Kulübü 
Konser Düzenliyor

T

F

ekno Ray Solar, Kayseri’de bulu-
nan ve 6317 kWp kurulu güce 

sahip olması planlanan “Kayseri BCKK” 
Güneş Enerjisi Santralinin kurulumuna 
başladı. Toplam 110 bin m2’lik alan 
üzerine kurulması planlanan Kayseri 

riterm Müzik Kulübü, 9 Nisan 
2016 tarihinde Tuzla Belediyesi 

Nikah Sarayı & Kültür Merkezi Şehrazat 
Salonu’nda Şef Murat Büyükkaya yöne-
timinde ikinci konserini düzenleyecek. 
Sunuculuğunu Özlem Sağanak’ın gerçek-
leştireceği etkinlik saat 18:00’da başlaya-
cak. Ayrıntılı bilgi için: 0216 394 12 82

BCKK Güneş Enerji Santrali’nin Tem-
muz ayında devre alınması planlanı-
yor. Uzaktan izleme sistemi ile üretim 
değerlerine anlık ulaşabilme imkânı 
sağlayan Kayseri BCKK Güneş Enerjisi 
Santrali’nin, yılda 10.034.000 kWh 
elektrik üretmesi hedefleniyor. En 
kaliteli santraller, en iyi ürünler ve en 
verimli tasarım stratejisiyle Tekno Ray 
Solar tarafından yapılandırılan ve direkt 
şebekeye bağlı olarak kurulan santral, 
ürettiği elektriğin tamamının satışını 
gerçekleştirmeyi planlıyor. Kayseri BCKK 
Güneş Enerjisi Santrali’nin, yıllık 15 bin 
ağacın kurtarılması ve yıllık ortalama 6 
bin 500 ton CO2 salınımını engellemesi 
öngörülüyor.

Hinginar: “Deprem değil, denetim eksikliği binaların yıkılmasına 
neden oluyor”

T
Deprem riskine karşı bütüncül 
bir sistem kurulmalı

Türkiye’de bina yapımı konusunda en 
büyük eksikliklerin başında gelen, tüm 
konuları içeren bütünsel bir bina yönet-
meliğinin olması için ilk adımı attıkla-
rına dikkat çeken Hinginar, “Beklenen 
büyük depreme karşı hazırlık sürecinde 
denetimin önemine de vurgu yapmak 
gerekir. Depreme dayanıklı yapılaşmada 
malzemelerin taşıdığı önem yadsınamaz. 
Ülkemizde binanın tasarımından yapı-
mına kadar, denetimin de içinde olduğu 
bütüncül bir sistem kurulmalı ve top-
lumda güvenli yapı bilinci oluşturulmalı. 
Türkiye’nin acilen yapı sektörünün bütü-
nünü kapsayan ve tüm yönetmelikleri bir 
çatı altına toplayacak bir Yapı Yasası’na 
ihtiyacı var. Buradan hareketle, ülkemi-
zin ihtiyaçları doğrultusunda bir Yapı 
Yasası’nın oluşturulabilmesi için, Tür-
kiye İMSAD olarak bizim öncülüğümüzde 
Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu’nu 
(UBYP) oluşturduk. 30’un üzerinde kuru-

ürkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Mal-
zemesi Sanayicileri Derneği) Yöne-

tim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar dep-
rem haftası kapsamında açıklama yaptı. 
Deprem bilincini artırmaya ve güvenli 
yapıların önemine ve beklenen büyük 
depreme karşı hazırlık sürecinde deneti-
min önemine vurgu yapan Hinginar, “AB 
standartlarının Türkiye’ye getirilmesinde 
aksaklıklar yaşanıyor. Denetim konusun-
daki aksaklıkların giderilmesi depreme 
karşı daha dayanıklı yapılar için önemli 
bir adım olacaktır. Marmara depremin-
den bu yana inşaat sektörü büyük bir 
yükselişte, ekonomik büyüme çoğunlukla 
inşaat odaklı gerçekleşiyor. Bu süreçte 
inşaat malzemelerinden yapı izinlerine 
kadar pek çok aşamada kontrol meka-
nizmasının dikkatli ilerlemesi, inşaatlarda 
sağlam zemin, inşaat malzemelerinde 
sağlık ve güven unsurlarının ön planda 
tutulması gerekiyor. Kaliteli malzeme-
lerle üretilmiş, tescillenmiş, standartlara 
uygun malzemelerle inşa edilmiş yapılarla 
depremden korunmak mümkün” dedi. 

luş da bu platformda yer alıyor. UBYP 
ile depreme daha dayanıklı yapılar için 
ilgili tüm kurumları bir araya toplamayı 
hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.
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Haberler

Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Kuralları Oluşturuldu

O

nılarak inşa edilir. ODTÜ ve İTÜ ile gerçek-
leştirdiğimiz çalışma, gazbeton yapı sistemi 
ile inşa edilmiş yapılarda sistem tasarımına 
yönelik kurallar ve standartlar getiriyor. Bu 

DTÜ ve İTÜ İnşaat Mühendisliği 
bölümleri ile birlikte yürütülen ar-ge 

çalışması sonucunda ‘Gazbeton Yapı Sistemi 
ile İnşa Edilmiş Binalar için Depreme Daya-
nıklı Tasarım Kuralları’ oluşturuldu. 2014 
yılında başlayan ve 18 ay süren çalışmalar 
ve deneyler sonucunda elde edilen verilerin, 
ülkemizde yapıların deprem güvenliğinin 
artırılmasına önemli katkılar sağlayacağı 
belirtiliyor. Türkiye Gazbeton Üreticileri Bir-
liği (TGÜB) Genel Sekreteri Gülay Özdemir 
konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Gazbe-
ton Yapı Sistemi, hiçbir taşıyıcı sisteme ihti-
yaç olmadan, duvarda, döşemede ve çatıda 
tamamen donatılı gazbeton paneller kulla-

anlamda ülkemizde deprem güvenli yapıla-
rın tasarlanmasına yönelik var olan bilgi boş-
luğunu dolduruyor” dedi. Gazbeton kullanı-
mının deprem güvenliğinin sağlanmasında 
önemli bir rol oynadığını belirten Özdemir, 
“Gazbeton yapı elemanları, depreme karşı 
dayanımı ülkemizde ve dünyada ispatlanmış 
bir yapı malzemesi. Gazbeton yapı sistemi 
ile inşa edilen binlerce konut, ülkemizdeki 
büyük depremleri hasarsız olarak atlatmıştır 
ve bu sonuç Bayındırlık Bakanlığı Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü eksperlerinin deprem 
sonrası bölgede yaptıkları inceleme netice-
sinde verdikleri rapor ile de onaylanmıştır” 
açıklamasını yaptı.

Fränkische Bina Sistemi Eğitimlerine Hız Kesmeden Devam Ediyor

F ortaya çok katmanlı kompozit borular 
çıkar. Fränkische, ısıtma ve temiz su tesi-
satında Alpex boru kullanıyor, böylece 
metal ve plastiğin avantajlarını bir araya 
topluyor” dedi. Çok katmanlı kompozit 
boruların yapısı hakkında da bilgi veren 
Altaras şöyle konuştu: “Fränkische, çok 
katmanlı kompozit borularda alın kay-
naklı alüminyum kullanıyor. Malzemenin 
iç yüzey pürüzlülüğü oldukça düşük. Bu 
da bir avantaj sağlıyor. Cidarda tortu ve 
bakteri oluşumunu engelliyor. Bu, hem 
kullanım suyu hem de ısıtma tesisatında 

ränkische Türkiye, 2016 yılının ilk 
eğitimini 24 Şubat 2016 tarihinde 

Ankara Atlı Otelde düzenledi. Eğitmenlerin 
Yoni Altaras ve Ayşin Eke’nin olduğu etkin-
liğe katılım oldukça yoğundu. Fränkische 
boru sistemleri ve bina tesisatı hakkında 
katılımcıları bilgilendiren Yoni Altaras, 
metal ve plastik boruların avantaj ve deza-
vantajlarını anlattı. Eğitime başlamadan 
önce katılımcılara eğitimden neler bekle-
diklerini sorarak interaktif şekilde eğitime 
yön veren Altaras “Metal ve plastik mal-
zemelerin artıları bir araya getirildiğinde 

kullanılabiliyor.” Altaras ayrıca, ısıtma ve 
tesisat sistemleri için polietilen borular ve 
avantajları hakkında da katılımcılara detaylı 
teknik bilgi verdi. Öğle yemeğinin ardından 
etkinliğin ikinci bölümünde ise katılımcı-
lara uygulamalı eğitim verildi. Uygulamalı 
eğitim ile katılımcılar boruları ve fitingleri 
daha iyi inceleme fırsatı bulurken bir yan-
dan da bağlantı tekniklerini deneyimledi. 
Eğitim, Özge Erdoğan’ın tüm katılımcılara 
eğitim sertifikasını dağıtmasıyla son buldu. 
Eğitimlerin önümüzdeki aylarda İstanbul ve 
İzmir’de de devam edeceği belirtildi.  
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Marka Şehirler Zirvesi 7 
Nisan’da Kapılarını Açıyor

M arka Şehirler Zirvesi, şehirlerimize uluslararası 
platformda hak ettiği değerin bilincini yansıtmak 

ve marka şehirlerimizin Türkiye ekonomisine katkısını 
artırmak amacıyla 7 Nisan 2016 tarihinde CVK Park 
Bosphorus Hotel’de düzenlenecek. Marka Şehirler Zir-
vesi, bölgesel verimlilik-küresel fayda ve topyekûn işbir-
liği seferberliği ile ortak çıkarlar doğrultusunda, yerli ve 
yabancı, kamu ve özel sektörün üst düzey temsilcilerini 
bir araya getirecek. “Markalaşmada bölgesel, ulusal, alt 
ulusal ve yerel düzeyde uygulanan ekonomi politikaları, 
marka şehir olmada insan faktörü, marka şehirleri ön 
plana çıkaran unsurlar, marka değerinin sürdürülebilir 
olması için eylemsel planlar” konularının masaya yatı-
rılacağı zirvede ülkemize ait tüm değerlerin topyekûn 
seferberlik ve bilinçle, hak ettiği kalitesinin daha geniş 
coğrafyalarda algılanması, marka şehirler vizyonunun 
sürdürülebilir kılınması için birliktelik platformu yara-
tılacak. Belediyeler, yerel yönetimler, STK’lar ve özel 
sektör, işbirliklerini artırmak, teşvik etmek, şehirlerarası 
iletişimin güçlenmesi için, kültürel, sosyal, ekonomik, 
politik, çevresel ve teknolojik alanlarda yaşam kalite-
sini ve etkileşimini artırmak amacıyla Marka Şehirler 
Zirvesi’nde bir araya gelecek. Detaylı bilgi için: 
0212 258 48 48 ve www.markasehirlerzirvesi.com

Doğu İklimlendirme, 
Mutfak Havalandırması 
Seminerlerine Devam Ediyor

M utfak hava-
landırması-

nın mühendislerin 
konusu olduğunu 
her fırsatta vurgu-
layan Doğu İklim-
lendirme, ayda bir 
kez olmak üzere 
Ataşehir’deki ofi-
sinde toplantı düzenleyerek proje ve taahhüt konusunda 
çalışan firmalarla bilgilerini paylaşıyor. Eleman sayısının 
fazla olduğu proje firmalarında ise seminerler ilgili fir-
mada yapılıyor.  Doğu iklimlendirme 12 Şubat tarihinde 
Bursa’da Mekanik Proje’nin ofisinde ilgili mühendislere 
ve Mekanik Proje mühendislerine bir seminer düzen-
ledi. Seminer, soru cevap kısmı bölümünün ardından 
sona erdi.



YALITIM
KORUMA 
KONTROL

DKM İnşaat ve Danışmanlık
Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok. No: 25 K: 2 34774 Ümraniye / İstanbul • T+90 216 508 20 50 • F+90 216 508 20 51 • www.dkminsaat.com

MASON Industries, SİSMİK KORUMA - TİTREŞİM KONTROLÜ sistemleri ve uzman mühendislik hizmetleri 
ile 60 yıldır konusunda dünya lideri olarak hizmet vermektedir. Dünyada geliştirdiği tüm sistemler OSHPD 
onaylı olup, geniş ürün gamında bulunan sınırlayıcılar, yaylar, askılar, kauçuk pedler, sessiz oda dizaynında 
kullanılan tavan, duvar, döşeme aparatları ile Mekanik/Elektrik Tesisat ve ekipmanlarının sismik koruması ve 
titreşim kontrolünü sağlamaktadır.

SİSMİK KORUMA - TİTREŞİM KONTROLÜ - SES YALITIMINDA
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EEC, S2 Security Güvenlik Yönetimi Sistemlerini Tanıttı

E EC, Amerikalı yeni iş ortağı S2 
Security Güvenlik Yönetimi Sistem-

lerini tanıtmak için 17 Şubat 2016’da 
The Marmara Taksim Oteli’nde bir semi-
ner düzenledi. Türkiye’nin önde gelen 
firmalarının güvenlik ve IT müdürlerinin 
katıldığı seminer büyük ilgi gördü. EEC 
Entegre Bina Kontrol Sistemleri Yöne-
tim Kurulu Başkanı Haluk Yanık, EEC’yi 
tanıtan açılış konuşmasının ardından S2 
Security ürün programını takdim etmek 
üzere sözü S2 Security Başkan Yardımcısı 
Todd Smith’e bıraktı. Smith, “S2 Security 
tamamı Amerika’da üretilen, ödüllü bir 
geçiş kontrol, video güvenlik ve mobil 
güvenlik yönetimi ekosistemidir. Ürünle-
rimiz 14 yıldan beri 24.000’in üzerinde 
sistemde, 70’ten fazla ülkede kullanılmak-
tadır. Tek kutuda entegre video ve geçiş 
kontrol çözümleri sağlayan S2 Security 
NetBox sistemlerimiz % 100 web tabanlı-
dır ve hiçbir yazılım yükleme veya sunucu/

istemci lisans ücreti gerektirmez” şeklinde 
konuştu. Smith konuşmasında ayrıca 
güvenlik teknolojilerinin geleceğinin web 
tabanlı sistemler olduğuna dikkat çekerek, 
yeni kurulacak S2 Security sistemlerinin 
işletmelerde var olan kamera ve kart oku-
yucularıyla uyumlu çalışabildiğinden de 
bahsetti. 
İkinci oturumda S2 Security’nin Dolma-
bahçe Sarayı, Etihad Havayolları, Pfizer, 
UBS ve Twitter gibi finanstan ulaşıma, 
ilaçtan teknolojiye kadar dünya çapındaki 
büyük referans projelerinde uygulanan 

sistemler detaylarıyla anlatıldı. Semi-
nerin son bölümünde S2 Security Satış 
Direktörü Lars Pedersen, S2 Security ile 
ücretsiz olarak sunulan ‘Mobile Security 
Officer’ iPad uygulamasının gösterimini 
yaptı. Internet üzerinden Amerika’daki 
ofislerinin güvenlik kameralarının canlı 
görüntülerine ve geçiş kontrol sisteminde 
kayıtlı olayların görüntülerine anında 
ulaştı. Acil durum tahliyelerinde etkin bir 
şekilde insan taraması yapan modülün 
tanıtımının ardından seminer soru-cevap 
kısmı ile son buldu.

A yvaz ve Emo Mühendislik’in yan-
gın sistemleri konusunda uzman 

bir oluşum yaratmak için bir araya gelerek 
kurdukları Emo Ayvaz, yangın algılama 
ve söndürme sistemlerinde tüm gerek-
sinimleri tek elden sağlamak misyonuyla 
hareket ediyor. 
2015 yılında vizyonunu tazeleyen firma, 
dünya kalitesinde yangın önleme sis-
temlerini optimum maliyetlerle sunmayı 
hedefliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan 
Emo Ayvaz Genel Müdürü Hatice Zehra 
Tonyalı; şirketlerinin projelendirme, keşif, 
malzeme temini, montaj ve devreye alma 
süreçlerinin yanı sıra bakım ve onarım 

ve senaryoların, devreye alma sırasında 
yapılan testlerin yazılı olarak kaydedilmesi 
gerektiğini vurgulayan Tonyalı, tüm bakım 
ve kullanım kılavuzlarının da müşteriye 
teslim edilmesi gerektiğini de belirtti. 
Yangın konusunda işletmelerin geçmişe 
oranla daha bilinçli olduğunu dile getiren 
Tonyalı, firmaların yatırım maliyetlerinin 
artışına paralel olarak yangın algılama ve 
söndürme çözümlerine de daha yüksek 
bütçeler ayırdığını söyledi. Geçen yıla yeni 
bir sloganla adım attıklarını sözlerine ekle-
yen Tonyalı, “Sloganımız ‘sıfır hata, sıfır 
risk’. Bugüne kadar kusursuz çözümler 
ürettiğimiz projelerin tecrübesi üzerine 
kurulu bir slogan bu. Yangın algılama ve 
söndürme konusuna bakış açımızın, daha 
doğrusu iş yapış biçimimizin özeti. Bu yılın 
başından itibaren ekibimize yeni katılan 
eğitimli ve genç personelimizle birlikte 
taçlandırdığımız bir bakış açısı. Bu bakış 
açısıyla yola devam ediyoruz ve sektörün 
öncü firması olarak sorumluluğumuzun 
farkındayız” diyerek sözlerini noktaladı.

Tonyalı: “Yangından korunma sistemlerine ‘marka bağımsız’ bakım ve 
teknik servis hizmeti veriyoruz”

gibi satış sonrası hizmetleri de verdiğini 
söyledi. Yangın söndürme sistemlerinde 
“sıfır hata” ile sektörde yer alan tek firma 
olduklarını dile getiren Tonyalı, “Yangın 
sektörü, en üst düzeyde güvenlik stan-
dartlarının olması gereken bir sektör. 
Emo Ayvaz olarak yurtdışı proje çalışma-
larından kazandığımız tecrübemizi yurtiçi 
projelerimize de yansıtıyoruz. Bu sayede 
ihtiyaç duyulan yüksek standartlarda hiz-
met verebiliyor ve kalite konusunda çıtayı 
hep yükseltiyoruz” dedi. Yangın algılama 
ve söndürme sistemlerinin mükemmel 
çalışması için bakım süreçlerinin de 
mükemmel işlemesi gerektiğini söyleyen 
Tonyalı, “Türkiye çapında marka bağım-
sız birçok yangından korunma sistemi-
nin teknik bakımını üstleniyor ve yangın 
anında çalışır vaziyette olmasını garanti 
altına alıyoruz. Profesyonel teknik ekibi-
miz ile tamirden yedek parça değişimine 
kadar tüm hizmetleri eksiksiz sunuyoruz” 
diyerek hizmet alanlarını özetledi. Sis-
temler teslim edilirken detay projelerin 
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İklimlendirme ve 
Soğutma Ürünleri için
Firmaya Özel ve Hazır

Ücretsiz
DEMO sunumu için 

lütfen arayınız
Yazılımları

www.iklimsoft.com
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ÇOK YAKINDA

P akpen, merkezi Fransa’da olan The 
Laboratoire National de Métrologie 

et d'Essais (LNE) kuruluşundan NF kalite 
sertifikası aldı. Pakpen’nin boru markası 
Pakplast’ın PE100 içme suyu borusu için 
yaptığı başvuru, hammadde alımından 
itibaren tüm üretim sürecinin incelenmesi 
ve kalite testlerinin ardından onaylandı. 
Pakplast ayrıca, Umman Kalite ve Stan-
dartlar Kurumu’ndan da akreditasyon 
belgesi almaya hak kazandı. Bu belge, 
polietilen boruların tasarımları, ölçüleri, 
dayanıklılığı ve esnekliğine bakılarak veri-
liyor. Uzun süren test ve kontrollerden 

sonra bu belgeleri almaya hak kazandık-
larını vurgulayan Pakpen Yönetim Kurulu 
Üyesi İbrahim Tuza, “Pakpen olarak, yap-
tığımız işin kalitesinin uluslararası arenada 
prestijli kurumlar tarafından onaylanması 
gurur verici. Özellikle NF 114 yönetmeliği 
birçok standarda göre çok daha detaylı 
deneyler ve uygulamalar içeriyor. Bu bel-
gelendirmeler Türk plastik sektörü açısın-
dan da örnek oluşturuyor. Artık Fransa 
başta olmak üzere NF 114 yönetmeliğini 
benimseyen ülke pazarlarında daha da 
güçleneceğiz. Bu da bize dünya markası 
olma yolunda hız kazandıracak” dedi.

Pakplast, İki Yeni Kalite Belgesine Layık 
Görüldü

S chneider Electric tarafından hayata 
geçirilen online enerji yönetimi ve 

otomasyon aracı Enerji Üniversitesi™ dünya 
çapında 500 binden fazla kayıtlı katılımcıya 
ulaştı. Enerji Üniversitesi 2009 yılından bu 
yana 185 ülkeden profesyoneller için 13 
dilde ücretsiz enerji verimliliği kursları sunu-
yor. 200’den fazla ücretsiz kursun seçilebil-
diği Enerji Üniversitesi; enerji verimliliği, bina 
kontrolü ve otomasyon, aydınlatma, HVAC, 
veri merkezleri, endüstriyel sistemler, elektrik 
sistemleri, sağlık hizmetleri gibi konularda 

geniş bir eğitim sağlıyor. 
Schneider Electric Pazarlama 
Kurulu Başkanı Chris Leong, 
Enerji Üniversitesi’nin başarısı 
ile ilgili olarak şöyle konuştu: 
“Enerji Üniversitesi, dünya 
liderlerinin evrensel iklim 
sözleşmesi hakkında tar-
tışmak üzere COP21'de bir 
araya gelmelerinin ardından 
hız kazandı. Enerji eğitimi, 
daha sürdürülebilir ve verimli 
bir gelecek oluşturmak ve 
sonuç olarak daha sağlıklı 
bir gezegene sahip olmak 
adına dünyanın her tarafın-
dan kurumlar ve toplulukları 

bir araya getirmek için kritik bir bağlantı 
oluşturuyor. Schneider Electric olarak biz 
de müşterilerimiz ve Enerji Üniversitesi katı-
lımcılarına, dünyayı daha sürdürülebilir hale 
getirebilmek için öğrendiklerini uygulayarak 
sektörleri ve topluluklarında değişimin ger-
çek bir öncüsü olmaları yolunda rehberlik 
etmeye çalışıyoruz.”

Enerji Üniversitesi'ne www.MyEnergyUni-
versity.com adresinden erişim sağlanabilir.

Schneider Electric Enerji Üniversitesi 
500 Bin Katılımcıya Ulaştı
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Mitsubishi Electric, İstanbul’da Sektörle Buluştu

M itsubishi Electric ısıtma, havalan-
dırma ve iklimlendirme sektörün-

deki otomasyon çalışmalarını konu alan 
sektör buluşmasını Ankara’nın ardından 
İstanbul’da düzenledi. 
Mitsubishi Electric Türkiye’nin 10 
Şubat’ta Sheraton İstanbul Ataköy’de 
“Otomasyonda ısıtma, havalandırma ve 
iklimlendirme çözümleri” temasıyla ger-
çekleştirdiği etkinliğinde; kamu ve özel 
sektör temsilcileri, yatırımcılar, taahhüt 
firmaları, yüklenici firmalar, danışman-
lar ve üniversiteler ile bir araya geldi. 
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Mit-
subishi Electric Türkiye Başkanı Masa-
hiro Fujisawa, üstün teknolojisi, yeni-
likçi yaklaşımı ve pek çok farklı sektöre 

yönelik yüksek kaliteye sahip ürünleri ile 
tanınan Mitsubishi Electric’in, bugün 
120 binden fazla çalışanı ile 43 ülkede 
faaliyet gösteren 95 yıllık bir dünya devi 
olduğunu hatırlattı. Dünyadaki üreticile-
rin 95 yıldır yüksek kalite ve verimlilikte 
ileri otomasyon sistemleri için Mitsubishi 
Electric’e güvendiğini vurgulayan Fuji-
sawa, “Türkiye’de ise fabrika otomas-
yonu ürünlerimizi, dizayn, projelendirme, 
yazılım ve devreye alma çalışmalarındaki 
mühendislik becerilerimizle birleştirerek 
Türkiye’ye yüksek kaliteli hizmet sunu-
yoruz” şeklinde konuştu. Fujisawa’nın 
açılış konuşmasının ardından birim 
yöneticilerinin sunumlarıyla devam 
eden etkinlikte, Mitsubishi Electric’in 
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 
iddialı bir oyuncu olduğu vurgulandı ve 

ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme 
(HVAC - Heating, Ventilating and Air 
Conditioning) sektörünün otomasyon 
çalışmaları hakkında detaylı bilgi verildi. 
Mitsubishi Electric’in ısıtma, soğutma ve 
mekanik havalandırma sistem çözüm-
lerinin uygulamalı örneklerle anlatıldığı 
etkinlik kapsamında; markanın yangın 
sistem çözümleri, elektrik dağıtım ve 
yönetim sistemleri de tanıtıldı. Sektör 
buluşmasında yoğun ilgi gören isim-
lerden biri de konuk konuşmacı olarak 
katılan Taisei Corporation’dan Elektro 
Mekanik Müdürü Bülent Özince oldu. 
Özince, Taisei-Gama-Nurol konsorsi-
yumu ile gerçekleştirilen Marmaray tünel 
inşaatı ve Mitsubishi Electric’in projeye 
yüksek katma değer sağlayan hizmetleri 
ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Linde ve Erdemir Grubu Yeni Hava Ayrıştırma Tesisi Kuruyor

A

gaz üreticisi tarafından işletilen en yüksek 
kapasiteye sahip Hava Ayrıştırma Tesisi ola-
cak. Aynı zamanda ülkenin ilk ve en büyük 
yassı çelik üreticisi Erdemir Grubu’nun 50 
yıllık tarihindeki ilk uluslararası iş ortaklığı 
olacak bu tesisle İsdemir’e 1700 ton/gün 
oksijen ve azot tedariki sağlanacak. Linde 
Grubu CEO’su Dr. Wolfgang Büchele bu 
anlaşmayla ilgili, “Türkiye çelik sektörü lideri 
Erdemir Grubu ile yapacağımız bu ortak-
lıktan dolayı çok memnunuz. Bu yatırımı 
hayata geçirerek büyüyen Türkiye’ye yatırım 
yapmaya devam ediyor ve müşterilerimiz 
için nasıl katma değer yarattığımızı ortaya 
koyuyoruz” dedi. Erdemir Grubu Yönetim 

lman endüstriyel gaz ve mühendis-
lik şirketi Linde ve Türk çelik üreticisi 

Erdemir Grubu, İskenderun’da yeni bir hava 
ayrıştırma tesisi (ASU) kurmak için iyi niyet 
mektubu imzaladı. 20 aydan kısa bir sürede 
faaliyete geçmesi planlanan tesis, Türkiye’de 

Kurulu Başkanı Ali Pandır: “Dünya klasında 
şirket olma vizyonumuz, bizi yaptığımız her 
işte mükemmeli aramaya sevk etmektedir. 
Bu mükemmellik kavramının içinde mini-
mum maliyetin yanında maksimum güve-
nilirlik ve verimlilik de yer almaktadır. Linde 
gibi sektördeki öncü şirketlerle birlikte çalı-
şarak bu vizyona daha da yaklaşacağımıza 
inanıyoruz” dedi. Son teknolojiyle üretile-
cek olan Hava Ayrıştırma Tesisi, Linde’nin 
Mühendislik Birimi tarafından tasarlanıp 
inşa edilecek. Ayrıca Linde bu anlaşmayla 
İsdemir’in mevcut endüstriyel gaz üre-
tim tesislerinin işletim ve bakımından da 
sorumlu olacak.
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BG Batu Grup Bayileri ve İş Ortaklarıyla Kıbrıs’ta Buluştu

B
atu Grup, 19 – 22 Şubat 2016 
tarihleri arasında, Kıbrıs Aca-

pulco Otel’de 80 bayisi ve iş ortakla-
rıyla buluştu. Batu Grup, bundan sonra 
her yıl geleneksel hale getireceği bayi 
toplantısını, Batu Grup Genel Müdürü 
Hakan Yılmaz ve Pazarlama Müdürü 
Savaş Ekmen katılımıyla gerçekleştirdi. 
Toplantıda yöneticiler, bayileri ile hem 
bugünü hem de geleceği masaya yatırdı. 

MMO 46. Olağan Genel Kurulu Sonuçlandı

T MMOB Makina Mühendisleri 
Odası’nın (MMO) 46. Olağan Genel 

Kurulu ve seçimleri, 5–6 Mart 2016 tarih-
lerinde Ankara’da yapıldı. 
5 Mart’ta Kocatepe Kültür Merkezi’nde 
yapılan genel kurulun seçimleri 6 Mart’ta 
Oda merkez binasında yapıldı. Genel 
Kurul’da Odanın 46. dönem yönetim, 
onur ve denetleme kurulları ile MMO’yu 
TMMOB genel kurulu, yönetim kurulu, 
yüksek onur ve denetleme kurullarında 
temsil edecek 100 delege seçildi. Seçimler 
sonucunda, 
Oda Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine Ali 
Ekber Çakar, Salim Melih Şahin, Yunus 
Yener, Tahsin Akbaba, Bedri Tekin, Nergiz 
Bilgin, Ercüment Şahin Çervatoğlu; yedek 

üyeliklere Elif Öztürk, Şayende Yılmaz, 
Goncagül Karakoç Aydoğan, Abdullah 
Selçuk Soylu, Haydar Dirik, Vedat İrşi, 
İsmail Odabaşı, 
MMO’yu TMMOB Yönetim Kurulu’nda 
temsil etmek üzere Emin Koramaz, Tevfik 
Peker, Hüseyin Atıcı,
TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na Zeki Ars-
lan, TMMOB Denetleme Kurulu’na İlter 
Çelik,  
MMO Denetleme Kurulu asıl üyeliklerine 
Haydar Şahin, Tarık Akmanlar, Osman 
Çakıl, Fikret Çaral, Orhan Tevfik Okuducu, 
Kahraman Dağdeviren, Abdullah Tekin, 
Mehmet Simavi Bakır, Remzi Çakmaklı, 
Osman Serter, Mustafa Varel, Adil Kesten, 
Selda Ünver, Hasan Yitim, Gürsel Yayla; 

yedek üyeliklere Hüseyin Kaya, Hüseyin 
Dinçer, Satılmış Göktaş, Güner Mutlu, 
Semiha Öztan, Muharrem Tanju Sarıca, 
Mehmet Emin Tümür, Oğuz Kepez, Erdal 
Taş, Aydın Güçkıran, Murat Sonat, Haluk 
Altay, Ali Doğan Coşgun, Levent Tanrıse-
ver, Şehriban Özdemir, 
MMO Onur Kurulu asıl üyeliklerine Meh-
met Selçuk Göndermez, Rıza Erhan Kutlu, 
Nusret Doğan Albayrak, Süleyman Sol-
maz, İbrahim Semih Oktay; yedek üyelik-
lere Mustafa Yazıcı, Cumhur Pekdemir, Ali 
Haydar Karaçam, Nedim Kara, Sadettin 
Özkalender seçildiler. 
Genel kurulda benimsenen sonuç bildirisi 
önümüzdeki günlerde kamuoyuna açık-
lanacak.

Pazarlama Müdürü Savaş Ekmen, toplan-
tıda yaptığı sunumunda yeni ürün gamı 
hakkında bayilerini bilgilendirirken, ar-ge 
ekibiyle daha birçok ürünü pazara suna-
caklarının ve gelecekte daha emin adım-
larla hareket edeceklerinin altını çizdi. 
Batu Grup Genel Müdürü Hakan Yılmaz 
ise, katılım gösteren tüm iş ortakları ve 
bayilerine teşekkürlerini iletti.

www.isk-market.com Yenilendi

İ nternet üzerinden satış yapmak  
amacıyla 2014 yılında hazırlanan 

www.isk-market.com, gelen eleştiri ve 
öneriler dikkate alınarak daha kullanıcı 
dostu olmak ve profesyonel hizmet ver-
mek için yeni formatı ile kullanıma açıldı. 
Konu ile ilgili Totaline şu açıklamayı yaptı: 
“2014 yılında internet üzerinden satış 
yapmak amacıyla hazırlanan web sitemiz 
İSK-MARKET adıyla www.isk-market.com 
adresinde hizmete sunulmuştu. Kullanıcıla-
rın yoğun ilgisi ile geçen 1,5 senelik sürenin 
ardından gelen eleştiri ve önerileri de dik-
kate alarak daha kullanıcı dostu olmak ve 
profesyonel hizmet vermek için 2015 yılı 
içerisinde yenileme çalışmalarına başlan-
mıştı. Titiz bir çalışmanın ardından www.

isk-market.com yeni formatı ile kullanımı-
nıza açıldı. Sizlere yeni yüzümüzle merhaba 

diyor öneri ve eleştirilerinize her zaman açık 
olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.”
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D aikin ile Yaşam Mekan 
Buluşmaları’nın ilki; 9 Şubat 

2016’da Avrupa’nın ilk,  dünyanın ise 
en büyük iklimlendirme deneyim merkezi 
Daikin Solution Plaza fuha İstanbul’da 
gerçekleşti. Etkinliğin açılış konuşma-
sını yapan Daikin Türkiye CEO’su Hasan 
Önder, Yaşam Mekan Buluşmaları’nın 
amacını şu sözlerle açıkladı: “Daikin; 
dünya çapında en iyi iklimlendirme 
çözümlerini sunmayı ve bu çözümlerle 
birlikte sektöre farklılık katacak inovas-
yonlar yaratmayı amaçlayan bir şirket. 
Bugün bu merkezde olmamızın ve Yaşam 
Mekan Buluşmaları’nı gerçekleştirme-
mizin temelinde de inovasyon yatıyor. 
Yaşam Mekan Buluşmaları’nı düzenle-
memizin ana nedenini de bu oluşturuyor. 
Bu buluşmalarımızda; dünyada şu an 
geliştirilen yenilikleri ve bu yeniliklerin 
geleceğimizi nasıl şekillendireceğine dair 
öngörüleri saygıdeğer mimarlarımızdan, 
mühendislerimizden, yenilikçi yöneticiler-
den dinleme fırsatı bulacağız.” Mimaride 
inovatif çalışmaların ve geleceğin mima-
risinin konuşulduğu ‘Mimar Gözüyle 
Geleceğimiz’ başlığı altında düzenlenen 

Daikin ile Yaşam Mekan Buluşmaları’nın İlki Gerçekleşti

Daikin ile Yaşam Mekan Buluşmaları’nın 
ilk konuşmacısı olan Mimar Emre Gür-
soy, mimaride geri dönüşümün önemi, 
uzun ömürlü binalar ve enerji verimliliği 
gibi konulara dikkat çekti. Gürsoy özetle 
“Aynı hataları devam ettirdiğimiz takdirde 
dünya geçmişe doğru evrilmeyecek. Dün-
yada yaşanan çevresel problemlerin asıl 
kaynağı yaptığımız tasarımlar. Enerjinin 
yüzde 47’si yaşadığımız binalarda tüke-
tiliyor. Daha kesin ve keskin çözümler 
geliştirmenin vakti geldi” dedi ve öne-
rilerini şöyle sıraladı: “İnovatif çözüm-
lerle enerji tüketimini azaltalım. Elekt-
riğe bağlı olmayan yapılar kurgulayalım. 
Binaları nasıl ısıtıp, nasıl soğutup, nasıl 
aydınlatacağımıza ilişkin pasif tasarım-
lar yapalım. Yeni bina projelerinde enerji 
verimliliğindeki güçlü gelişmeleri kabul 

ettirmek için kuvvetli bir çabanın yanı sıra, 
enerji verimli binaların büyük ölçekli bir 
pazara yayılması ile sonuçlanacak süreç 
ve iş stratejilerine ihtiyacımız var.” Tüm 
konfor beklentilerini karşılarken, este-
tikten ödün vermeden geri dönüşümü 
de gözeten binalar yapılması gerektiğini 
anlatan Gürsoy, şöyle konuştu: “Atıkların 
geri dönüşerek sağlıklı bir şekilde yeni 
kaynak oluşturmasına izin veren tasarım-
lar yapmalıyız. Mimaride geri dönüşüm 
ile tekrar kullanım paralel kavramlardır. 
Yapılanı yıkmadan geri dönüştürebilece-
ğimiz, gelecek nesillere bırakabileceğimiz 
binalar yapmamız lazım. Binaları tekrar 
kullanalım, yıkılacak bina yapmayalım.”

Adnan Dalgakıran: “2015’te Almanya’ya yapılan makine ihracatımız 
iki milyar doları aştı”

U luslararası Metal Endüstrisi, Oto-
masyon ve Üretim Teknolojisi Fuarı 

(METAV Makine), 23-27 Şubat 2016 
tarihleri arasında Düsseldorf’ta düzen-
lendi. Makine Tanıtım Grubu’nun yanı 
sıra Makine İmalatçıları Birliği (MİB) ve 
Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Der-
neği (ENOSAD) yetkililerinin de görev 
alarak sektörlerini temsil ettikleri fuara 
dünyaca ünlü firmalar büyük ilgi gös-
terdi. Dünya genelinde 25’in üzerinde 
ülkeden, 700’e yakın firmanın katılım 
gösterdiği fuarı yaklaşık 30 bin kişi ziya-
ret etti. Milano’da düzenlenen EMO 
Fuarı’ndan sonra metal işleme konu-
sunda Kuzey Avrupa’da düzenlenen 
ilk fuar olan METAV’da sektörü temsil 

etmekten memnuniyet duyduklarını 
belirten Makine Tanıtım Grubu Başkanı 
Adnan Dalgakıran, “Dünya genelinde 

200 ülkeye ihracat gerçekleştiren sektö-
rümüzün, toplam ihracatı içinde yüzde 
15’lik bir paya sahip olan Almanya’ya 
geçen yıl gerçekleşen makine ihracatımız 
2 milyar doların üzerinde oldu. Geçmiş-
ten gelen köklü ilişkilerimiz ve lojistik 
imkânlarımız sayesinde bu oranı daha 
da yukarı taşıyabileceğimize inanıyoruz. 
Bu kapsamda Almanya’yı hedef pazar 
olarak belirledik ve bu ülkedeki tüm part-
nerlerimizle beraber yeni işbirlikleri geliş-
tirmek üzere sıkı bir çalışma yapıyoruz. 
Türk-Alman işbirliğini örnek bir model 
olarak geliştirip, bu ülkenin teknolojik 
birikiminden yararlanarak Türkiye’nin 
Makinecileri’ni imalat sanayiinde daha 
da güçlü bir konuma taşıyacağız” dedi.
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Systemair HSK 
Öğrencilerle 
Buluştu

H

S

Systemair HSK DIN 1946/4 Kriterlerini 
Anlattı

Systemair HSK, Yenilenen Gaziantep 
Ofisinde İlk Seminerini Düzenledi

ijyenik Havalandırma Ekipman-
larında DIN 1946/4 Kriterleri ve 

Uygulamaları konulu seminer, TTMD 
(Türk Tesisat Mühendisliği Derneği) 
Ankara Temsilciliği tarafından 21 Kasım 
2015 tarihinde Ankara Plaza Otel’de 
düzenlendi. 
Oturum başkanl ığ ın ı  Ünlü 
Mühendislik’ten Bünyamin Ünlü’nün 
yaptığı seminerde Systemair HSK İş 
Geliştirme Şefi Arkun Andıç, pazardaki 
geleneksel hijyenik klima santrali algı-

ystemair HSK, yenilenen Gazi-
antep ofisindeki ilk seminerini 5 

Aralık’ta gerçekleştirdi. 
Gaziantep’te faaliyet gösteren tasarım 
ve uygulama firması yetkililerinin katı-

S ystemair HSK, ‘Türkiye’de nitelikli 
insan gücünün yetiştirilmesi’ne 

yönelik eğitim projelerine destek veriyor. 
Systemair HSK ekibi, 26 Kasım’da Urfa 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 
düzenlenen ‘Isıtma Soğutma Klima 
Günü’nde lisenin Tesisat Teknolojisi & 
İklimlendirme Bölümü öğrencileri ve 
Harran Üniversitesi Makine Mühendisliği 
4. sınıf öğrencileriyle buluştu. Systemair 
HSK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Vural Eroğlu seminerde yaptığı konuş-
mada; Türkiye iklimlendirme sektörünün 
tarihçesine, iç hava kalitesinin önemine, 
enerji verimliliğine ve Türkiye iklimlen-
dirme sektörünün büyüklüğüne ve hedef-
lerine değindi. Seminerde konuşma yapan 
Systemair HSK Pazarlama ve Satış Müdürü 
Serkan Gündüz ise klima santrallerinin 
komponentlerini, tasarım esnasında 
nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve 
çalışma prensiplerini içeren bir sunum 
gerçekleştirdi. Systemair HSK, etkinlikte 
açtığı stantta öğrencilere, klima santrali 
ve fan testi uygulayıp başarılı öğrencileri 
çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Seminerin 
sonunda Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Müdürü Ramazan Öner, Systemair 
HSK ekibine, meslek liseleri ile sanayi ara-
sında bir köprü görevi üstlendikleri için 
teşekkür plaketi takdim etti.

sını ve ideal hijyenik klima santralinin 
özelliklerini anlattı. Andıç’ın ardın-
dan Systemair HSK Ar-Ge Mühendisi 
Hamza Sonkur “Hijyenik Havalandırma 
Ekipmanlarında DIN 1946/4 Kriterleri 
ve Uygulamaları” hakkında bilgi verdi. 
Akademisyenler, sektörün önde gelen 
tasarımcı, uygulamacı, müteahhit, 
danışman ve üreticilerinin katılımlarıyla 
gerçekleştirilen seminer, Systemair HSK 
ekibinin, dinleyicilerin konulara ilişkin 
sorularını cevaplandırmasıyla son buldu.

lımlarıyla gerçekleştirilen seminerin açılış 
konuşmasını Systemair HSK Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Vural Eroğlu 
yaptı. Eroğlu’nun ardından Systemair 
HSK Proje ve İş Geliştirme Mühendisi 
Sedat Taşkın, ‘klima santrallerinin 
çalışma prensiplerini, komponentlerini 
ve tasarım esnasında dikkat edilecek 
hususları’ içeren bir sunum gerçek-
leştirdi. Taşkın, Systemair’in soğutma 
ürünlerini ve bu ürünlerin farklılıklarını 
içeren bir sunum da yaptı. VRF Satış 
Mühendisi Berkan Bayrak da Systemair 
rooftop ürünlerini ve VRF sistemlerini 
katılımcılara anlattı.



Usta Kart almak için adınızı, soyadınızı ve doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak aralarında birer boșluk bırakıp 7276’ya ücretsiz gönderin. Telefonunuza gelen aktivasyon 
mesajından sonra kartınızla hemen kazanmaya bașlayın. Kazandığınız puanlara ve Usta Hediye Kataloğu’na www.ustalarkoctasta.com adresinden ulașabilirsiniz.

*%10 İNDİRİM ya da PUAN:  Seramik, banyo, batarya, tesisat, beyaz eșya, ev gereçleri, hırdavat, mutfak, inșaat, elektrik, aydınlatma, bahçe, dekorasyon, boya,  nalburiye, 
el aletleri reyonlarında geçerlidir. %5 İNDİRİM ya da PUAN: Isıtma, ahșap, yer döșemeleri reyonlarıyla el aletleri reyonu, kırıcı tipi makineler ve nalburiye reyonu -dijital ölçme 
cihazlarında- geçerlidir. İNDİRİM ya da PUAN kazanımı OLMAYAN mal grupları: NoFrost buzdolapları, tek ve çift kapılı buzdolapları, tezgâh seviyesi buzdolapları, televizyonlar 
ve aksesuarları, çamașır makineleri, bulașık makineleri, fırınlar, su sebili ve alt mal gruplarında geçerlidir.

TİCARİ KART
Aktİvavav syoyoy nUNUZU yayay pın

kampapap nyayay lardan
fafaf yaya dadad lanın.

Koctasa gelen
usta  kazanır.
Koçtaș’ın alıșveriș yaptıkça kazandıran Usta Hediye Kataloğu çıktı!
Kataloğu almak için tüm ustalarımızı mağazalarımıza bekliyoruz.
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“2015 İnsana Saygı Ödülü” Vaillant Group Türkiye’nin

V aillant Group Türkiye, kariyer.net 
ana sponsorluğunda 17 Şubat 

2016 tarihinde Lütfi Kırdar Kongre ve 
Sergi Sarayı'nda düzenlenen İnsan Kaynak-
ları Zirvesi’nde "İnsana Saygı Ödülü"nün 
sahibi oldu. Vaillant Group Türkiye İnsan 
Kaynakları ekibinden Çağdaş Ovayolu ve 
Ece Cansu Aydın, “2015 İnsana Saygı 

Ödülü”nü Kariyer net Kıdemli Özel Müş-
teriler Yöneticisi Tayfun Toprak’ın elinden 
aldı. Vaillant Group Türkiye üst üste dör-
düncü kez aldığı bu ödüle; aday başvuru-
larını yüzde yüz yanıtlama, en çok başvuru 
alma ve en çok istihdam yaratma kriter-
lerini yerine getirdiği için layık bulundu.

Canpa’dan İstihdama Kalifiye Destek

C anpa, sosyal sorumluluk pro-
jesi kapsamında yalıtım alanında 

kalifiye ustalar yetiştirmek amacıyla bir 
eğitim programı başlattı. Ustalık sertifi-
kası olmayan ancak sektörde var olmak 
isteyen kişilere teorik ve pratik olarak iki 
aşamalı derslerin verildiği ve haftada 8 
saat olmak üzere 1 ay boyunca devam 
edecek eğitimler Canpa’nın eğitim ala-
nında uygulamalı olarak düzenleniyor. 
Eğitimler sonunda da katılımcılara ‘Canpa 
Usta Sertifikası’ veriliyor. Canpa Yönetim 
Kurulu Üyesi Murat Özcan, uzun zaman-
dır üzerinde çalıştıkları bu projeyi hayata 
geçirmekten duydukları mutluluğu ifade 

ederken, eğitimleri düzenli olarak devam 
ettireceklerini bildirdi. Özcan “Sektörde 
bu alanda çalışan kalifiye çalışan açığı çok 
fazla. Türkiye’de bu denli istihdam sorunu 
varken, ara eleman yetiştirme ve istih-
dama katkı sağlama kapsamında yapılan 

eğitim çalışmaları büyük önem taşıyor. Biz 
de 30 yıllık Canpa tecrübesiyle gerçekleş-
tirdiğimiz sertifikalı eğitim programları 
sayesinde hem sektöre hem de kalifiye 
personel istihdamına katkı sağlamaya 
çalışıyoruz’’ dedi.

SFA Sanihydro İstanbul ve İzmir’de Sıhhi Tesisat Ustalarına 
Seminer Verdi

S FA Sanihydro’nun, Türkiye’nin 
farklı bölgelerinde organize 

ettiği eğitim seminerleri sürüyor. SFA 
Sanihydro 27 Ocak 2016 tarihinde Bos-

tancı Greenpark Hotel’de ve 10 Şubat 
2016 tarihinde Best Western Konak 
Hotel’de tesisat ustalarıyla bir araya 
geldi. 60 kişilik katılımla gerçekleşen 
seminerlerde, SFA Sanihydro Satış Son-
rası Hizmet Sorumlusu Erman Tümçelik 
öncelikle SFA Sanihydro’nun 55 yıllık 
tecrübesini ve WC öğütücü pompaların 
sağladığı çözümleri anlattı. Toplantıda 
WC öğütücü ve pompaların doğal akışlı 
tahliyenin imkânsız olduğu durumlarda, 
evlerde ve iş yerlerinde herhangi bir yere, 
ekstra tuvalet veya yeni bir banyoyu 
kolayca monte etmeyi sağladığı anlatıldı. 
WC öğütücü ve pompaların çatı, bodrum 
katından ya da kanalizasyon borusundan 
uzak veya kot farkı olan yerlerde dikey 

olarak 11 metreye, yatay olarak 110 
metreye kadar 32 mm’lik bir boru çapı 
ile atıkları pompalayabildiği, müşterilere 
hijyenik, ekonomik, pratik ve estetik bir 
çözüm sağladığı vurgulandı. Ürünleri 
iyi anlamanın doğru pompa seçiminde 
büyük önem taşıdığı vurgulanarak, WC 
öğütücüleri ve pompaları hakkında 
çalışma prensibinden montajına kadar 
detaylı teknik bilgi aktarıldı. 
Soru-cevap bölümünün ardından SFA 
Sanihydro düzenlediği akşam yemeğinde 
ustalarla yakından tanışma fırsatı buldu, 
müşteri memnuniyetini en iyi şekilde sağ-
lamak ve üst seviyede tutmak için eğitim 
etkinliklerine önem verildiği ve çalışma-
ların devam edeceği belirtildi.
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Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

AFS

İ

Avrupa Konutları Kale

Prestijli 
Projelerde 
ISK Sektörü

S adabad Yönetim A.Ş.’nin Kağıthane-İstanbul’da inşa 
ettiği Güney Plaza, 40.000 m² inşaat alanıyla birlikte 

3 bodrum kat, 14 normal kat olmak üzere toplam 17 kat-
tan oluşuyor. Form VRF Sistemleri A.Ş.’nin gerçekleştirdiği 
uygulamada 2.200 kW’lık ısıtma ve soğutma sistemi için 31 
adet ısı geri kazanımlı Mitsubishi Heavy VRF dış ünite kul-
lanıldı. LEED Gold sertifikası adayı olan projede kullanılan 
Mitsubishi Heavy Industries VRF klima sistemleri; dış ünite 
grubunun, birden fazla bağımsız noktaya hitap eden iç üni-
telere bağlanmasıyla her ofis alanının arzu edilen ısıtma, 
soğutma ve havalandırma konfor şartlarını sağlıyor. Çift 
inverter teknolojisine sahip dış üniteler ile kısmi kullanım-
larda minimum elektrik tüketimiyle istenilen konfor daha 
hızlı bir şekilde elde ediliyor. Fosil yakıtlı ısıtma cihazlarına 
göre düşük CO2 salınımıyla çevreye ve kolay kullanımıyla 
da kullanıcıyla dost bir teknoloji olan Mitsubishi Heavy VRF 
sistemleri, tüm soğutma, ısıtma ihtiyaçlarını karşılıyor.

FORM

Güney Plaza Kağıthane

ATC

D

Adam Kule
AP Yapı tarafından 
hayata geçirilen, re-

zidans, home ofis ve sosyal 
yaşam alanlarından oluşan 
Adam Kule projesinde ATC 
tarafından piyasaya sunu-
lan Samsug DVM-S serisi, 
491 adet kanal tipi iç üni-
te ve 62 adet su soğutmalı dış ünite kullanıldı. ATC/Klima 
Departmanı Marmara Bölge Müdürü Emrah Öztürk proje 
ile ilgili, “Adam Kule hem mimarisi hem de konsepti ile çok 
özel olan ve ismini de insandan alan güçlü bir projedir. 
Bu akıllı bina projesinde ATC tarafından sunulan Samsung 
DVM-S Water serisi cihazları tercih edildiği için mutluyuz. 
ATC ve Samsung işbirliğini böyle güzel projelerde daha 
da perçinliyoruz, uzun vadede de ATC Samsung ile birçok 
prestijli projeye imza atacak” dedi. Adam Kule projesi, 3 
bin metrekare arsa alanı üzerinde, 27 katlı tek blok halinde 
İstanbul Anadolu Yakası'nda Maltepe’de yükseliyor. Projenin 
girişle beraber ilk 8 katı home ofis, diğer 18 katı rezidans 
dairelerden oluşuyor. Toplam 342 adet üniteden meydana 
gelen Adam Kule projesinde 88 adet home ofis, 254 adet 
rezidans daire yer alıyor. Teslimlerin 2017 yılının sonunda 
yapılması planlanıyor.

stanbul’un Topkapı bölgesinde hayata geçirilen Avru-
pa Konutları Kale projesinin havalandırma ihtiyacını 

AFS karşıladı. Proje kapsamında AFS’nin Türkiye distribütör-
lüğünü yaptığı Soler&Palau’nun merdiven basınçlandırma, 
duman egzoz, sığınak egzoz, banyo-wc ve taze hava fanları 
ile jet fan sistemi kullanıldı. Projede; 599 daire, 30 mağaza 
ve 52 ofis bulunuyor. 37 bin metrekare arsa üzerine her biri 
10 katlı 9 blok olarak tasarlanan projenin Temmuz 2016’da 
teslim edileceği öngörülüyor.
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ntalya Belek’te bulunan spor kompleksi Gloria 
Sports Arena’da Alarko Carrier tarafından sağlanan 

Carrier markalı, yüksek verimli yeni seri 3 vidalı kompre-
sörlü soğutma grubu kullanıldı. Ozon tabakasına zarar 
vermeyen gazlar kullanan ve enerji verimliliği sağlayan fre-
kans invertörlü vidalı kompresörler ile su soğutmalı 23XRV 
soğutma grupları, bakım ve işletme maliyetinin azlığıyla 
dikkat çekiyor. Geniş kapasite aralığına sahip ve 3 hare-
ketli parçasıyla çok sessiz olan ürünün yüksek verimliliği 
ve kompresör yapısı sayesinde “surge” riski bulunmuyor. 
Gloria Sports Arena ayrıca, ABD Yeşil Binalar Konseyi 
(USGBC) tarafından geliştirilen LEED (Leadership in Energy 
and Efficiency Design/Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Li-
derlik) sertifikasına layık görüldü.

A

Gloria Sports Arena
ALARKO CARRIER

L EED Gold Sertifi-
kası adayı, 1120 

m2’lik kat alanı üzerin-
de 2 bloktan oluşan 17 
katlı ofis alanları, ticari 
alanlar, 2 katlı çarşısı 
ve 3 katlı otoparkı ile 
Ataköy Towers, E-5’e 
cepheli toplam 10.100 
m2 arsa alanı üzerinde 
projelendirildi. Projede 
294 adet ofis ve 64 ti-
cari alan olmak üzere 
toplam 358 bağımsız bölüm bulunuyor. TROX bu projede; 
değişken hava debisi sistemlerine, zorlu akustik gereksinim-
lere ve düşük hava hızlarına sahip binalarda emiş havasının 
kontrolünu sağlayan TROX VAV terminal üniteleri ile hava 
debilerinin hassas kontrolü için TROX CAV kontrolörleri ve 
yangın damperleri ile yer aldı.

TROX

Ataköy Towers
MAS POMPA

A

Antalya Bölge Adliye 
Mahkemesi

ntalya Bölge Adliye Mahkemesi’nde Mas Pompa ürün-
leri kullanıldı. Projede; EUP kapsamında inline ıslak ve 

kuru rotorlu frekans konvertörlü sirkülasyon pompaları, fre-
kans konvertörlü düşey milli AISI 304 kalite paslanmaz hidro-
forların yanı sıra, dalgıç pompalar ve bu pompalar için hijyenik 
box uygulamaları ile kapalı genleşme tankları da kullanıldı.

ARMACELL YALITIM

D

Pruva 34

oğa Grubu şirketlerinden biri olan Doğa Madencilik 
tarafından hayata geçirilen ve Alpar Mimarlık tara-

fından tasarlanan Pruva 34 projesinde Armacell Yalıtım’ın 
Oneflex elastomerik yalıtım ürünleri kullanılıyor. İnsan sağ-
lığına uygun, yangın dayanımı yüksek, uluslararası stan-
dartlara sahip özellikler ile üretilen Oneflex elastomerik 
kauçuk köpükleri iklimlendirme sistemlerinin yalıtımında 
kullanılıyor. Uygulama kolaylığı ve iş gücünden tasarruf 
sağlayan Oneflex elastomerik kauçuk köpükleri suya ve bu-
hara karşı dirençli olmalarının yanı sıra, UV (Ultra Violet-
Mor Ötesi) ışınlarına, zorlu hava şartlarına karşı da yüksek 
direnç gösteriyor. Pruva 34, İstanbul Avrupa Yakası'nda 
Bakırköy sahilde yer alıyor. 62 bin 373 metrekare arsa 
üzerine 309 bin metrekare inşaat alanı, 10 blok halinde 
yükselen Pruva 34; 7 blok konut bloğu, 2 otel bloğu ve 1 
blok apart otel bloğu olarak tasarlandı. Pruva 34 projesi 7 
blokta toplam 239 adet konuttan meydana geliyor.

TERMODİNAMİK • MART 2016 49



IMI HYDRONIC ENGINEERING

I

Akasya Park Ümraniye
MI Hydronic Engineering, Akasya Yapı ve Neva Proje 
tarafından Ümraniye’de gerçekleştirilen Akasya Park 

Ümraniye rezidans, ofis ve alışveriş merkezi inşaatında 102 
bin m²’yi donatacak ürünleri sağladı. Proje içerisinde yer 
alan tüm ısıtma ve soğutma sistemleri için IMI Hydronic 
Engineering ürünleri kullanıldı. Projede IMI Hydronic 
Engineering; TA-COMPACT-P, IMI TA KTM 512 ve 
IMI TA-FUSION-C 150, IMI FDI Otomatik Debi Limitörü, 
IMI TA 2 ve 3 Yollu Kontrol Vanaları, IMI TA Statik Balans 
Vanaları ile yer aldı.

DAIKIN

T

NEF Merter 13
imur Hol-
ding marka-

sı olan NEF İnşaat 
tarafından hayata 
geçirilen NEF Mer-
ter 13 projesinde 
Daikin’in verimli 
ve yüksek teknolo-
jili VRV Heat Pump 
ve Heat Recovery 
dış üniteler, VRV iç üniteler, duvar tipi iç üniteleri kulla-
nıldı. Daikin VRV teknolojisi, termal konforu dört mevsim 
en üst düzeyde sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Daikin VRV 
sistemleri eş zamanlı ısıtma ve soğutma yaparken, daha 
kolay montaj ve daha düşük karbon salınımı gibi özelliklere 
sahip. NEF Merter 13 projesi, İstanbul’un en işlek ulaşım 
hattı olan E5’in tam bitişiğinde yer alıyor. 15 ve 16 katlı 
beş konut bloğundan oluşan projede, blokların ortasında 
iç avlu şeklinde peyzaj alanı ve dış cephelerinde mağazalar 
bulunuyor. ADDON+ Architects tarafından tasarlanan pro-
jede 11 bin metrekarelik bir arsa üzerinde 673 konut, 168 
home-office ve 37 mağaza yer alıyor.

EKİN ENDÜSTRİYEL

S

Sındırgı Jeotermal
ındırgı Jeotermal projesinde Ekin Endüstriyel’in MIT 
markalı ürün grubu kullanıldı. 

Hisaralan bölgesinden çıkan jeotermal suyu 18 km’lik 
özel ısı izolasyonlu boru hattıyla şehir merkezine getire-
rek şehrin ısınma sisteminin kurulacağı, seracılık ve termal 
turizmde de suyun kullanılmasının sağlanacağı projede, 3 
bin konut ve bin dönüm arazinin MIT ürünleri kullanılarak 
ısıtılması amaçlanıyor. Sındırgı’da gerçekleştirilen törende 
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Seracılıkta yapıla-
cak ısıtma sayesinde organik tarım üretimi normalin çok 
üzerinde üretim sağlayacağından üreticiye daha fazla gelir 
getirecek ve oluşacak sera alanlarında çalışacak kişilerle de 

doğrudan ve dolaylı 
olarak fazla istihdam 
sağlayacak. Termal 
turizmde kullanılacak 
jeotermal su ile daha 
fazla turist gelecek 
ve buna bağlı olarak 
Sındırgı’nın ekonomi-
sine katkı sağlayacak. 
Herkese hayırlı uğurlu 
olsun” dedi.

VİZYON ENDÜSTRİYEL

zcanlar Tekstil’in Çerkezköy Üretim Tesisi’nde bo-
ya-apre kazanlarının enerji verimliliği artırma çalış-

masında Vizyon Endüstriyel ürünleri kullanıldı. Projede, 
120˚C’de buhar ile ısıtılarak üretim yapılan kazan yüze-
yindeki 100 ile 110˚C olan ısının yalıtım ile muhafaza 
edilmesi işlemi gerçekleştirildi. Vizyon Endüstriyel tara-
fından kazan yüzeyine ISOLLAT-EFEKTİF uygulaması ile 
6 mm kalınlıkta yüzey sıcaklığının 43˚C’ye düşürülmesi 
sağlandı. Yaz şartlarında ise çalışılan alandaki 40˚C’ye 
ulaşan sıcaklık değerlerinin düşürülmesi planlanıyor.

Ö

Özcanlar Tekstil
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BOSCH TERMOTEKNİK

H

Hampton by Hilton 
Ataköy Oteli

ampton by Hilton Ataköy’de Bosch Termoteknik’in 
Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği LG soğutma sis-

temleri ve Buderus’un ısıtma cihazları kullanıldı. 
Mekanik müteahhitliği Dönmez Mühendislik tarafından 
üstlenilen projede, iklimlendirme için LG Multi V IV VRF 
ısı geri kazanımlı hava soğutma sistemleri ile toplam 605 
kW kurulu kapasiteye sahip 13 adet dış ünite ve 130 adet 

gizli tavan tipi iç üni-
te klima kullanıldı. 
Projenin taze hava 
ihtiyacını karşılamak 
için kullanılan klima 
santralleri LG Multi 
V IV VRF dış üniteleri 
ile şartlandırıldı. Ote-
lin sıcak su sistemi 
için ise, Buderus’un 
4 adet Logamax Plus 
GB162-100W Duvar 
Tipi Kazanı ile 2 adet 
Logalux SU1000 Mavi 
Boyleri kullanıldı.

Ç iftçiler Holding’in yatırımcı, Türkerler İnşaat’ın ya-
tırımcı ve yüklenici olduğu Çiftçi Towers’da DKM 

İnşaat’ın üretimini yaptığı TUNEX Darbe Sesi Yalıtım Mem-
branı kullanıldı. Katlar arasında kullanılan TUNEX ‘Darbe 
Sesi Yalıtım Membranı’nın özellikleri şöyle sıralanıyor:
• Darbe sesi yalıtımı IIC55 dB, hava sesi yalıtımı 

STC65 dB
• % 100 geri dönüşüm olması ile LEED ve BREEAM 

puanlamasına katkı
• Isı yalıtımına katkı (ısı iletkenlik katsayısı 

0.047 W/mK)
• Gürültü yönetmeliklerine ve Binalarda Enerji 

Performans Yönetmeliğine uygun
• Yangına mukavim 
Çiftçi Towers’ın mimari tasarımı John McAslan & Partners, 
iç mimari tasarımı ise İtalyan bir firma olan FM Interior 
Design’a ait. ARUP ise proje yönetiminin yanı sıra tüm ta-
sarım ve detay mimari hizmetleri sağlayan baş danışman 
olarak yer alıyor.

DKM İNŞAAT

Çiftçi Towers

ancaktepe Belediye Binasında tüm havalandırma 
ekipmanları HTK Klima tarafından verildi. Projede 

kullanılan havalandırma ekipmanları arasında; Slot difü-
zörler, lineer menfezler, kare tavan anemostadları, gemici 
anemostadları bulunuyor.

S

Sancaktepe Belediye Binası
HTK KLİMA

LOWARA

eknik Yapı’nın Avrupa Yakası’ndaki ilk projesi, İs-
tanbul Halkalı’daki Metropark’ta Lowara ürünleri 

kullanıldı. Sivil Kentsel Dönüşüm hareketi olarak da anı-
lan, 1.412 daire ve 20 ticari üniteden oluşan projede 
Lowara markalı kuru rotorlu in-line sirkülasyon pompa-
ları (e-LNE/e-LNT serisi), frekans konvertörlü ıslak rotor-
lu sirkülasyon pompaları (Ecocirc XL ve Ecocirc XL Plus 
serisi), sabit hızlı sıcak su sikülasyon pompaları (TLCN/
TLCHN serisi), klasik tip paket hidrofor sistemleri (GVF 
serisi), atık su grubu pompalar (FDLT, DOC, DIWA, DL 
serileri) ve NFPA20 uyumlu yangın hidroforları kullanıldı.

T

Metropark
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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.



56 TERMODİNAMİK • MART 2016

Özel Haber

I 
SK-SODEX Fuarı, 4 - 7 Mayıs 2016 tarih-
leri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 
ziyaretçileri ile buluşmaya hazırlanıyor. 

Isıtma, soğutma, klima, iklimlendirme, 
yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma 
ve güneş enerjisi konularında Türkiye'nin 
tek fuarı olan ISK-SODEX, yurtiçinden ve 
yurtdışından sektör profesyonellerini aynı 
çatı altında bir araya getirerek, yeni iş bağ-
lantılarının önünü açıyor. 2014 yılında 
düzenlenen son fuarda, toplam 53.535 
m  net alanda; Türkiye, Almanya, İtalya 
ve Tayvan başta olmak üzere 45 ülkeden 
881 katılımcı firma, 83 ülkeden 84.816 
profesyonel ziyaretçi bir araya geldi. DOSİ-
DER (Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği), İSKİD (İklimlendirme-
Soğutma-Klima İmalatçıları Derneği), 

HVAC-R Endüstrisinin Tüm 
Paydaşları ISK-SODEX 
2016’da Buluşuyor
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Özel Haber

TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği), 
İZODER (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcı-
ları Derneği) ve ISKAV (Isıtma, Soğutma, 
Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı) ile birlikte 
düzenlenen ISK-SODEX Fuarı, sektörün 
dört derneğinin ve vakfının desteklediği 
tek fuar olma özelliğini taşıyor. Sektörün 
en önemli dernek ve vakıfları ISK-SODEX 
ile ilgili görüşlerini aktardı:

“Sektörümüz için büyük önem 
taşıyor”

ISK-SODEX Fuarı’nın katılımcısı olmaktan 
mutluluk duyduklarını belirten ISKAV Baş-
kanı Vural Eroğlu, “Dünyanın her yerinden 
ziyaretçi ve satın alma heyetlerinin akın 
ettiği ISK-SODEX Fuarı; ülke ekonomi-
sine, istihdama, döviz girdisine ve dolaylı 
sektörler ile katma değer yaratılmasına 
imkân sağlıyor. Bu nedenlerden dolayı 
fuar, önce ülkemiz sonra sektörümüz için 
büyük önem taşıyor” diye konuştu ve söz-
lerine şöyle devam etti: “Bugün itibarıyla 
sektörümüzün ülke içi işlem hacmi 11 
milyar dolar, dış işlem hacmi ise 4 milyar 
dolar olmak üzere toplamda 15 milyar 
dolar’dır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100. yılında yani 2023 yılında bu değerin 
yurt içinde 30 milyar dolar, yurt dışında 
ise 25 milyar dolar olmak üzere toplam 
55 milyar dolar olması planlanmıştır. 
Ülkemizin 1980’li yıllarda başlattığı ser-
best piyasa ekonomisinin tesiri ile 100 
milyon dolar  olan Türkiye iklimlendirme 
sektörünün bugün müthiş bir büyüklüğe 
gelmiş olmasının sebeplerinden biri de 
ISK-SODEX fuarlarıdır.”

“Çalışmalarımızı sürdürmeye 
devam edeceğiz”

1999 yılında İSKİD, İZODER ve TTMD ile 

birlikte ISK (Isıtma, Soğutma, Klima, Sıhhi 
Tesisat, Yalıtım ve Otomasyon) markasını 
tescil ettirmiş ve fuarın oluşumuna büyük 
katkı sağlanmış olan DOSİDER Genel Sek-
reteri Süleyman Bulak: “Fuarın sektörü-
müze, üyelerimize ve tüm paydaşlarına 
katkı sağlayabilmesi için çeşitli çalışma-
lar yapılmış, konu Tanıtım ve Pazarlama 
Komitemizin gündeminde sürekli olarak 
yer almıştır. ISK-SODEX fuarının sektörü-
müze sağlayacağı katkıların artması için 
tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaları-
mızı sürdürmeye devam etmekteyiz” diye 
belirtti.

“Türkiye iklimlendirme sektörü 
tüm dünyaya sergileniyor”

Türkiye iklimlendirme sektörünün dünyada 
önemli bir yere sahip olduğunu, merkezi 
ve bireysel klima sektöründe Avrupa’da  
% 13’lük pazar payının bulunduğunu 
belirten İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı 
Cem Savcı ise sektöre ilişkin görüşlerini 
şu sözlerle aktardı: “Türkiye bu sektörde 
10 yılda 6-7 kat büyümüştür. Bireysel 
klima pazarı olarak Avrupa’da Rusya’dan 
sonra ikinci sıradadır. Türkiye’de sektörün 
gelişmişliği, dinamikliği, bölgesel imalat 
merkezi oluşu ve kuvvetli ihracat bağlantı-
ları, yabancı büyük firmaları da Türkiye’ye 
yatırım yapmaya yöneltmektedir. VRF 
(değişken debili klimalar) sektöründe Çin, 
Japonya, Güney Kore ve ABD’nin ardından 
Türkiye dünyada 5. sıradadır. Avrupa ve 
çevre ülkelerde ise birinci sıradadır.” Savcı, 
sektörün gelişiminde fuarın oynadığı rolü 
ise şu sözlerle vurguladı: “Günümüzde 
sektörün dört derneğinin ve vakfının des-
teklediği tek fuar, iki yılda bir İstanbul’da 
yapılan ISK-SODEX Fuarı’dır. Destekleyen 
derneklerin üyesi olmak firmalara fayda 

sağladığı gibi, sivil toplum örgütlerinin 
bu başarılı işbirliği neticesinde fuar dünya 
çapında büyüklüğe ve tanınırlığa ulaş-
mıştır. Bu sayede, Türkiye iklimlendirme 
sektörü tüm dünyaya sergilenme fırsatı 
bulmaktadır.”

Sektörün gelişimine büyük katkı

Sürdürülebilir kalkınma, küresel ısınma ile 
mücadele ve enerji verimliliği her geçen 
gün önem kazanıyor. Tasarımdan üre-
tim ve taahhüde kadar tüm aşamalarda 
kendine yeten ve dünyaya hizmet sunan 
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iklimlendirme sektörünün etkinliğinin hem 
ülkede hem de dünyada hızla artırmakta 
olduğunu belirten TTMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Sarven Çilingiroğlu, stratejik plan-
lama ve hedefle birlikte çalışmanın önemli 
bir kaldıraç olduğunu belirtti. Fuarın bu 
sürece olan katkısı hakkında da şunları 
söyledi:  “Düzenlemekte olduğumuz Ulus-
lararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sem-
pozyumu ile birlikte, ISK-SODEX Fuarı 
ısıtma, soğutma, klima, havalandırma, 
yalıtım, pompa, vana, tesisat, su arıtma 
ve güneş enerjisi gibi iklimlendirme sek-
törünün temsilcilerinin sergiledikleri son 
teknolojik ürün ve hizmetlerinin gelişim-
leri için paylaşım platformu imkânı sunar. 
Yine fuarımız bünyesinde sempozyum, 
seminer, kurs, panel ve çalıştaylarla tek-
nik bilgi ve becerilerin yoğunlaştığı top-
lantılar düzenlenerek, mesleki gelişim de 

sağlanmaktadır. Hem derneklerimizin hem 
de sektörümüzün gelişimine büyük katkı 
sunan ISK-SODEX fuarımız hem ülkemiz 
hem de bölgemizde birbirinden farklı 
disiplinleri bir araya getiren en önemli 
teknolojik buluşma noktasıdır.”
Yalıtımın, iklimlendirme sektörünün ayrıl-
maz bir parçası ve tamamlayıcısı olduğunu 
belirten İZODER Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ertuğrul Şen ise, “ISK-SODEX 
Fuarı; ısıtma, soğutma, havalandırma ve 
yalıtım sektörlerinin gelişimine önemli kat-
kılar sağlamaktadır. İklimlendirme sektö-
rünün şüphesiz en önemli tanıtım etkinliği 
olan ISK-SODEX Fuarı sektör derneklerinin 
gerek katılım gerekse ziyaret noktasındaki 
destekleriyle önemli bir kesişim noktasıdır. 
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş., 
yıllardır sektör dernekleri ile sürdürülen bu 
güzel işbirliğini çok iyi değerlendirmiş ve 

çok başarılı fuar organizasyonları yapmış-
tır. 2016 yılında da çok başarılı fuar ortaya 
koyacağına ve önümüzdeki yıllarda da bu 
başarısını devam ettireceğine inancımızı 
ifade etmek istiyoruz” dedi.

Sektörün ihracat hedefleri için 
büyük katkı sağlıyor

Fuar, yurtiçi ve yurtdışında yürütülen çalış-
malar ile tanıtılıyor. Hedef ülke ve sektör 
eşleştirmesi paralelinde planlanan ulusla-
rarası satın almacı grup organizasyonları 
ve bu yıla özel oluşturulan B2B görüşme-
ler ile ısıtma, soğutma, klima, havalan-
dırma sektörlerinin Avrasya bölgesindeki 
lider fuarı olma konumunu pekiştirmeyi 
hedefliyor. Ekonomi Bakanlığı desteği ile 
51 ülkede satın almacı ve davetli editör 
programı kapsamında yoğun çalışmalar 
yürütülüyor. Ayrıca, bu yıl ISK-SODEX 
resmi havayolu şirketi olan Türk Hava-
yolları tarafından İstanbul varışlı dış hat 
seferlerinde fuar katılımcı ve ziyaretçilerine 
özel yüzde 20’ye varan indirim sağlanıyor. 
Fuar organizatörü Hannover Messe 
Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander 
Kühnel fuara ilişkin şunları ifade etti: “Biz 
kamu ve özel sektörden tüm paydaşları bir 
araya getirerek, fuar katılımcılarımıza ve 
ziyaretçilerimize bilgi alışverişinde buluna-
bilecekleri, işbirliği yapabilecekleri ve niha-
yetinde işlerini geliştirebilecekleri ideal bir 
platform sağlıyoruz. Öte yandan, Türkiye 
ısıtma, havalandırma, klima ve soğutma 
(HVAC+R) sektörü, Türkiye ve bölgedeki 
inşaat yatırımlarına bağlı olarak hızla 
gelişen bir sektör konumunda. Bu açıdan 
fuarın, sağladığı uluslararası bağlantılarla 
hem Türkiye’de hem de çevre ülkelerde 
pazar payını artırmak ve yeni pazarlara 
girmek isteyen firmalar için önemli bir 
fırsat sunduğunu vurgulamak isteriz.”
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Son on yılda dikkat çekici bir 
ekonomik büyüme ortaya koyan 
Türkiye’nin enerji ihtiyacı da 

hızla büyüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı verilerine göre petrolün yüzde 
% 92’si, doğalgazın % 98’i ithal edili-
yor. Toplamda bakıldığında ise enerjide 
dışa bağımlılığın oranı yüzde % 72 gibi 
devasa bir boyutta. Ülkenin cari açığının 
en büyük aktörü enerji. Önümüzdeki 
yıllarda talebin daha da artacağı bir ger-

çek. Bakanlık, 2023 yılına kadar tahmini 
olarak yılda yüzde 6 oranında enerji tale-
binin artmasını öngörüyor.

Elektrik üretiminde özel sektörün 
payı 13 yılda yüzde 32’den yüzde 
75’e çıktı

Büyüyen ihtiyaç karşısında Türk hükü-
meti, bu alanda yapılacak yatırımları 
teşvik ediyor. Bu amaçla enerji üretim 

tesisinin türüne ve kapasitesine göre yatı-
rımcılara tarife garantisi, alım garantisi, 
bağlantı öncelikleri, lisans muafiyeti 
gibi teşvikler sunuyor. Yine özel sektör 
yatırımlarını teşvik etmek ve rekabetçi 
bir enerji piyasası oluşturmak amacıyla 
son yıllarda önemli yasal düzenlemeler 
yapıldı. Bu düzenlemeler kısa zamanda 
olumlu sonuçlar da verdi. Elektrik üre-
timinde 2002 yılında yüzde 32 olan özel 
şirketlerin payı, 2015 yılında artarak 

Türkiye’nin artan nüfusu, sürekli büyüyen ekonomisi ile paralel enerji tüketimi 
de hızla artıyor. Enerjide % 72 dışa bağımlı olan ülkenin dış ticaret açığını 
kapatmak için yeni yatırımlara ihtiyacı var.

Enerji Sektöründe Büyük 
Yatırım Potansiyeli
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hükümetin bütün tartışmalara rağmen 
bu konuda kararlı olduğunu ortaya koyu-
yor. Nükleer santrallerin devreye girme-
siyle enerji çeşitliliğinde radikal bir karar 
alan Türkiye, bu dev yatırımlarda yerli 
şirketlerin yer alarak deneyim kazanma-
larını ve dünyadaki diğer nükleer sant-
ral projelerinde de tedarikçi olmalarını 
hedefliyor. Zira sadece Akkuyu Nük-
leer Santrali 550 bin parçadan oluşuyor. 
Planlanan nükleer santraller ile yüzde 
48.1 olan doğalgazın elektrik üretiminde 
payının azaltılması ve yıllık 7.2 milyar 
dolara karşılık gelen doğalgaz ithalatının 
azaltılması öngörülüyor. Böylece hem 
cari açığın azaltılmasına katkı sağlanacak 
hem de arz güvenliği sağlanmış olacak.
Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı 2014 Faaliyet Raporu’nda 
enerji politikaları ve 2023 yılı hedefleri 
doğrultusunda ülkenin hidrolik ve yerli 
kömür potansiyelinin tamamının elekt-
rik üretimi için kullanılması amaçlanı-
yor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
enerji arzı içindeki payının da artırılması 
hedefler arasında yer alıyor.

Dev boru hattı projeleri

Türkiye, tüketici olmanın ötesinde, jeo-
politik avantajlarını kullanarak dev pet-
rol ve gaz boru hatları ile hem enerji 
köprüsü rolünü kuvvetlendirmek hem 
de fiyatlar üzerinde kontrolünü artır-
mak istiyor. Bu çerçevede Hazar Böl-
gesi, Ortadoğu ve Orta Asya’nın enerji 

kaynaklarını güvenilir ve sürdürülebilir 
bir şekilde Avrupa’ya ve dünyaya ulaştır-
masına yönelik projeler ağırlık kazanıyor. 
Aktif olan Irak-Türkiye Ham Petrol Boru 
Hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol 
Boru Hattı (BTC), Türkiye-Yunanistan 
Doğalgaz Boru Hattı (ITG) ve Bakü-
Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı’na 
(BTE) ek olarak projelerine başlanan 
üç yeni hat üzerinde çalışılıyor. Bunlar, 
Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı 
(TANAP), Rusya Federasyonu-Kara-
deniz Türkiye-Avrupa Doğalgaz Boru 
Hattı (Türk Akımı) ve Türkiye-Bulga-
ristan Doğalgaz Boru Hattı (ITB) proje-
leridir. Bunların içerisinde ciddi ilerleme 
kaydedilen TANAP üzerinden ilk aşa-
mada Azerbaycan’ın Şahdeniz sahasının 
2. Fazından üretilecek 16 milyar m3 gazın 
6 milyar m3’ü Türkiye’ye, kalan 10 milyar 
m3’ü Avrupa’ya taşınacak. 2015 yılında 
inşaatına başlanan TANAP’ın Şahdeniz 
Sahasının ikinci aşama üretimine para-
lel olarak 2018 yılı Türkiye’ye 2019 yılı 
içinde Avrupa’ya gaz arzının başlatılması 
öngörülüyor.
Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultu-
sunda koyduğu enerji talebinin karşı-
lanması için yaklaşık 110 milyar dolar-
lık yatırım yapılması gerekiyor. Yapılan 
son yasal düzenlemeleri de göz önünde 
bulundurursak, enerji yatırımlarının 
daha uzun süre cazibesini koruyacağı  
bir gerçek.
Kaynak: Abbas Özpınar, ODA dergisi, 
Kasım-Aralık 2015

yüzde 75 düzeyine ulaştı. 21 elektrik 
dağıtım şirketinin hepsi ise 2013 yılı iti-
barıyla tamamen özelleştirildi. 

Elektrik piyasasında yeni dönem 
1 Eylül’de başladı

Pazarı rekabetçi ve liberal bir yapıya 
kavuşturmak, saydamlık sağlayarak arz 
ve talep dengesini oluşturmak amacıyla 
enerji borsası kurulması yönündeki çalış-
malar son noktaya geldi. Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Eylül 
2015 itibarıyla Enerji Piyasaları İşletme 
A.Ş.’ye (EPİAŞ) 49 yıllığına yetki vere-
rek enerji borsasının kurulması yönünde 
önemli bir adım atılmış oldu. Dünya 
gazetesine konuyla ilgili EPDK Baş-
kanı Mustafa Yılmaz, EPİAŞ ile şeffaf-
lık konusunda piyasayı daha da ileriye 
taşıyacak dünya çapında bir mekaniz-
manın hayata geçeceğine dikkat çeke-
rek, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen 
yabancı şirketler için de düzenleyici 
kurumun gözetimindeki özel bir piyasa 
işletmecisinin varlığının çok daha güve-
nilir olacağını söyledi.

Üçüncü nükleer santral 
planlanıyor

Enerjide kaynakların çeşitliliğini artır-
mak adına nükleer santrallerin de işlet-
meye katılması öngörülüyor. Bu amaçla 
Mersin Akkuyu’da yaklaşık maliyeti 20 
milyar dolar olan 4 üniteli, 4800 MW 
kurulu güçte ve ülkenin kuzeyinde 
Sinop’ta yine yaklaşık 20 milyar dolay 
maliyetli yine 4 üniteli, 4480 MW kurulu 
güce sahip iki nükleer santral öngörüş-
mesi yapılmıştı. Geçen günlerde bir açık-
lama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Türkiye’nin 
kuzeybatısında Kırklareli ilinde İğneada 
bölgesine de bir nükleer santral planlan-
dığını söyledi. Bakan üçüncü santralle 
ilgili Çinliler ve Amerika’nın Westingho-
use firmasıyla mutabakat zaptı şeklinde 
bir anlaşma imzalandığını ancak görüş-
melerin diğer firmalara da açık olduğunu 
kaydetti. Üçüncü projenin açıklanması 
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Uluslararası araştırma kuruluş-
larına göre Türkiye bir ekono-
mik büyüme trendine girmiştir. 

Türkiye’nin yüksek tempo ile şehirleşme-
sinin yanında kişi başı enerji tüketimi-
nin artması, enerjiye olan talebin artması 
anlamına gelmektedir. 
Bu da her sene  % 6 oranında ilave bir 
enerjiye ihtiyaç duyulması demektir. Bu 
nedenle son 10 yılda değişik enerji sek-
törlerinde özelleştirme programlarına 
hız verilmiştir. Rusya’dan Türkiye ve 
Avrupa’ya enerji ulaştırmada Türkiye’nin 
çok önemli bir rolü vardır. Bu önemli role 
ilave olarak Türkiye, Rusya – Avrupa ara-
sında bir enerji merkezi olacaktır. 2018 
yılından itibaren TANAP (Trans Ana-
dolu Doğalgaz Boru Hattı) üzerinden 
Rusya’dan Avrupa’ya yılda 10 milyar 
m3, Türkiye’ye ise 5 milyar m3 doğalgaz 
aktarılacaktır. Mevcut potansiyel büyüme 
hızı ve buna paralel olarak artan enerji 
tüketimi göz önüne alındığında; bu ener-
jinin dahi yeterli gelmeyeceği söylenebi-
lir. Tüm bu gelişmeler sebebiyle, TEDAŞ 
Genel Müdürü Münib Karakılıç, üstün 
gayretler göstererek;  HES, RES, GES 
ve termal enerji gibi alternatif enerji 
kaynaklarının yaygınlaşmasını sağladı. 
Ayrıca, yeni termik santraller ve takribi 
60.000 km yeni enerji nakil hattı yapı-
mına başlandı. Bütün bu yatırımların 
gerçekleştirilebilmesi için kredilendirme 
kuruluşlarına ihtiyaç duyulacağı şüphe-
siz...
Uluslararası enerji ajanslarının raporla-
rına göre gelecekte “bölgesel enerji üre-

tim tesisleri”, sunduğu çok sayıda avantaj 
ile enerji ihtiyacını karşılama konusunda 
büyük rol oynayacaktır. Enerjiyi istenen 
yerde gerektiği kadar üretmek, verimli-
liği % 90’lara kadar artırmak anlamına 
gelir ki; şimdiye kadar bu orana sadece 
HES’lerde (Hidro Elektrik Santralle-
rinde) erişilebilmiştir. Finansal rizikoları 
ve külfetleri, konvansiyonel elektrik sant-
rallerinden çok daha düşüktür. Sistem 
teknolojisinin konfigürasyonu, ihtiyaca 
göre doğru kurgulanması halinde çok 
ciddi bir üretim güvenliği sağlar. Kul-
lanım yoğunluğuna ve hava şartlarına 
bağlı kalmaksızın her zaman ihtiyaca 
göre enerji temini mümkündür. Bütün 
bunların ötesinde; bu tarz bölgesel enerji 
santralleri, farklı enerji yakıtlarıyla da 
kullanılabilir. Mesela biogaz, bitkisel ve 
hayvansal atıklardan elde edilebilir. Bir 
karışım gazı ya da gıda endüstrisinin 
atık maddeleri de alternatif yakıt olarak 
kullanılabilir. Türkiye bu alternatifler açı-
sından oldukça zengindir.
Almanya’da enerji üreten firmalar, bu 

tür bölgesel enerji santrallerini endüs-
tride ve kırsal bölgelerde kullanmaktadır. 
Bunlar sayesinde konvansiyonel enerji 
üretici firmaların sisteme sundukları 
pahalı enerjinin katılım payı minimize 
ediliyor. Aynı zamanda, ihtiyaç duyulan 
enerji daha uygun koşullarla elde edi-
liyor ve tüketicilere sunuluyor. Böylece 
tüketicilerin enerji maliyetleri de azal-
mış oluyor. Türkiye’de de bölgesel enerji 
santrallerinin kullanılması, gerek bugün 
gerekse gelecekte enerji maliyetlerini 
ciddi oranda düşürebilecek parlak bir 
seçenektir.

“Bölgesel enerji üretim tesisleri” 
geleceğin enerji çözümü olabilir mi?

Kurt Kirpal 
KET Kirpal Energietechnik GmbH

Feridun Şirin 
Ferhal Mühendislik



“Bölgesel enerji üretim tesisleri” 
geleceğin enerji çözümü olabilir mi?
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Ç 
EDBİK Kongresi 2016, “Dayanıklı 
Şehirler için Düşünsel Dönüşüm-
ler ve Binadan Yerleşkeye Bütün-

sel Tasarım için Diyalog” temasıyla 4-5 
Şubat 2016 tarihlerinde InterContinental 
Otel’de düzenlendi. Kongre, Çevre Dostu 
Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) Onursal 
Başkanı Ali Nihat Gökyiğit'in açılış konuş-
masıyla başladı. Gökyiğit konuşmasında 
şunları söyledi: “Yerküremizde büyük bir 
telaş var. Toprak, su, hava, yeşil örtü, 
biyolojik çeşitlilik yenilenebildiğinden 
daha hızlı tüketilmeye, kirletilmeye, yok 
edilmeye başladı. İflasa giden bir tüke-
nişin işaretleri belirmeye başladı. Başlıca 
sebepleri doğaya dost olmayan üretimler, 
çılgın tüketim ve hızlı nüfus artışı. Yeşil bir 
çağa, yeni çevre ahlakı ve ekonomisine 
gerek var. Hem de bunu bir kaç on yılda 

ÇEDBİK Kongresi 2016 
Düzenlendi

hızla yapmalıyız. Çılgın tüketim, kullan 
at yerine çevreye dost ürünleri yeniden 
kullanmalıyız. Üretirken de çevre dostu 

yenilenebilir kaynakları ve enerjiyi verimli 
kullanmalı, atıklarımızı geri kazanmalıyız. 
Ekoloji ekonominin uydusu değildir. Eko-
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lojiyi merkeze almalıyız. Fiyatlar, teşvikler, 
vergiler çevre yararına yeniden düzenlen-
melidir. Maliyet hesapları mutlaka çevresel 
ve sosyal maliyetleri de içermelidir. Doğa 
ile barışmaya mecburuz. Tersine durumda 
doğa insan neslini de yeryüzünden silebi-
lir. Bina işinde olanlar yeşil çağın öncüleri 
olmalıdır. Binaların doğal kaynaklar üze-
rindeki baskısı ve etkisi çok büyük. Eko-
nomide önemli yeri olan bina sektörünün 
çevre dostu olarak gelişmesi için yeşil bina 
sertifikasının yaygınlaştırılması için cesur 
teşviklere ve mevzuata gerek var. Her 
üründe olduğu gibi üretirken de tüketir-
ken de doğa dostu olmamız gerekli. Kaldı 

ki yeşil binanın yatırımı, sağladığı kazanç-
larla kısa zamanda geri döner. Yeşil bina 
sadece kullanıcılarına değil tüm doğaya ve 
canlılarına hizmet eder.” 
Gökyiğit’in ardından ÇEDBİK Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Özdil, dernekle ilgili 
detaylı bilgiler vererek çevre bilincinin oluş-
turulmasının önemine dikkati çekti. Özdil 
“2007’de 25 kişi ve kuruluşla yola çıktık. 
2012’den beri Dünya Yeşil Binalar Konseyi 
(WGBC) üyesiyiz. Şu an yapı sektörünün 
çeşitli dallarından 140’tan fazla üye kuru-
luşumuz var. Amacımız; çevre dostu sür-
dürülebilir binalar kültürünün oluşumunu, 
gelişimini ve yaygınlaşmasını sağlamak ve 

‘Çevre Dostu Sürdürülebilir Bina Sertifikası’ 
sistemini oluşturmak” diye konuştu. 
CICA Uluslararası Müteahhitler Birlikleri 
Federasyonu Başkanı Emre Aykar ise, 
binaların toplam global enerjinin % 40’ını 
tükettiğini belirterek “Binalar ayrıca toplam 
tüketilen suyun % 25’ini, global kaynakla-
rın % 40’ını, toplam üretilen elektriğin % 
60’ını tüketiyor ve sera gazı salınımının % 
30’una neden oluyor. Bina sektörü bugün 
global GSMH’ların % 10’unu oluşturuyor 
ve 110 milyon kişiye istihdam sağlıyor. 
Gelişen ekonomilerde; nüfus artışı, refah 
seviyesinin yükselişi ve kentleşme hızı 
bina ve inşaat faaliyetlerini hızla artırarak 
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GMSH’ların % 40 seviyelerine çıkaracak-
tır” dedi. Bugün inşa edilecek yapıların 
yarınki ‘Bina Stokları’ olacağını ifade eden 
Aykar, “Bugün harekete geçilmezse şu an 
% 30’larda olan binaların neden olduğu 
sera gazı salınımı 2030 yılında % 50’lere 
çıkacak. Uluslararası Enerji Ajansı, küresel 
ısınmayı 2˚C’nin altında tutmak için bina-
ların enerji tüketiminin 2050 yılına kadar 
minimum % 30 azaltılması gerektiğini 
belirtiyor” şeklinde konuştu.

“Ülkemizin enerji verimliliği ve 
yenilenebilir enerji politikaları, 
iklim değişikliğiyle mücadelede 
önemli rol oynayacak”

Aykar’ın ardından söz alan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu 
da, yapı sektörünün enerji tasarrufunda 
en önemli etken olduğunun altını çize-
rek, çevre dostu binaların yaygınlaştırıl-
ması gerektiğini söyledi. Artan nüfus ve 
sanayileşme gibi etkenlerle enerji kul-
lanımının giderek arttığını ifade eden 
Çalıkoğlu, “Enerjide dışa bağımlılığımız 
yüzde 75 seviyelerindeyken gerekli tedbir-
ler alınmazsa kısa zamanda yüzde 80’lere 
ulaşacak. Enerji maliyetlerinin ekonomi 
üzerindeki baskısı ise 55 milyar doların 
üzerinde seyrediyor” dedi. Türkiye’nin 
iklim değişikliğine karşı kırılgan bir coğraf-
yada yer alması nedeniyle bütün alanlarda 
etkin bir politikanın izlenmesi gerektiğini 
ifade eden Çalıkoğlu, “Son yıllarda sera 
gazı salınımını çok büyük bir hızla artıran 
ülkemizin enerji verimliliği ve yenilenebi-
lir enerji politikaları, iklim değişikliğiyle 
mücadelede önemli rol oynayacak. Yapı 
sektörünün enerji tüketimi son yıllarda, 
birinci sırada olan sanayinin önüne geçti 
ve böyle devam edeceği görülmektedir” 
diye konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hiz-
metler Genel Müdür Yardımcısı Murat Oral 
ise, sanayiden sonra yapı sektörünün en 
çok enerji tüketen sektör olduğunu ifade 
etti. Oral, “Entegre tasarım ilkelerini esas 
alan binaların inşa edilmesi için harekete 
geçmeliyiz” dedi. Oral, enerji verimliliği 
sunan sürdürülebilir yeşil binalar üretil-
mesinin Bakanlığın ana hedeflerinden 

olduğunu söyledi. Havayı, suyu, toprağı 
daha az kirleten yapılar üreterek şehirleri 
rehabilite etmek istediklerini ifade eden 
Oral, enerji tüketimini ve salınımı azaltan 
binalar üretmeyi ciddi şekilde önemsedik-
lerinin altını çizdi. Oral, “Kentsel dönüşüm 
ve yeni bina üretim sürecinde binalarımızın 
kimlikli olması için çalışmalar yürütüyoruz” 
dedi.

Türkiye’nin ilk yerli yeşil bina 
sertifikası Antteras projesinin 
oldu

Kongrenin ilk oturumu “Sürdürülebilir 
Belgeleme”de, Turkeco’dan Dr. Duygu 
Erten, Erke Tasarım’dan Cemil Yaman, 
İltay’dan Ebru Ünver, Dome Mimarlık’tan 
Murat Yılmaz, MİMTA’dan Ömer Mol-
tay ve Alarko Carrier’den Hırant Kalataş 
konuşmacı olarak yer aldı. Panel sonra-
sında Türkiye’nin ilk yerli yeşil bina konut 
sertifikası ÇEDBİK-Konut da tanıtıldı. 
Alarko Carrier Pazarlamadan Sorumlu 
Grup Koordinatör Yardımcısı ve ÇEDBİK 
Yönetim Kurulu Üyesi Hırant Kalataş, 
ÇEDBİK-Konut sertifikası üzerinde yıllardır 
çalışıldığını ve ilk kez 2. Uluslararası Yeşil 
Binalar Zirvesi’nde, Türkiye’nin kendine 
ait ilk yerel yeşil bina sertifikasının müj-
desinin verildiğini belirtti. Katılımcıların 
da sorularıyla birlikte interaktif bir şekilde 
ilerleyen oturumda, Kalataş’ın konuşma-
sından sonra ÇEDBİK Başkanı Selçuk Özdil, 
Türkiye’nin ilk yerli yeşil konut sertifikasını 
Ant Yapı’nın Antteras projesine verdi. 9 
ana başlık, 4 ön koşul ve 44 konu değer-
lendirmesi sonucu oluşturulan ÇEDBİK-
Konut’ta; yeşil proje yönetimi, arazi kulla-

nımı, su kullanımı, konutta yaşam, işletme 
ve bakım gibi kriterler ön planda tutulu-
yor. Bu kriterler sonucunda “iyi” dereceyle 
Antteras, ÇEDBİK-Konut sertifikasını aldı. 
Sertifikayı alan Ant Yapı Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Okay, “Antteras projesi 
BREEAM’in standartlarına uygun ola-
rak tasarlandı. Şimdi de Türkiye’nin ilk 
yerli konut sertifikası ÇEDBİK-Konut’u ilk 
defa alan proje olmamız, bizim için bir 
prestijdir” dedi. Kongre, “Sürdürülebilir 
Yerleşke” ve “Sürdürülebilir Malzeme” 
oturumlarıyla devam etti. 
Moderatörlüğünü Kentsel Strateji Danış-
manlık Ltd. Şti.’nden A. Faruk Göksu’nun 
yaptığı “Sürdürülebilir Yerleşkeler” otu-
rumunda; İki Design Mimarlık’tan Murat 
Kader, Ecobuild’den Nursun Doğru, İstan-
bul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Sinan Mert Şener, İstanbul 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 
Doç. Dr. Özlem Özçevik ve Altensis Kurucu 
Ortağı Emre Ilıcalı konuşmacı olarak yer 
aldı. Oturumda kentsel dönüşüm ve yeşil 
bina ilişkisi aktarıldı.
İlk günün son oturumu “Sürdürülebilir 
Malzeme”de Eczacıbaşı Holding’den Ata 
Selçuk, Metsims Eğitim Danışmanlık’tan 
Dr. Hüdai Kara, Yaşar Üniversitesi’nden 
Yrd. Doç. Dr. İlker Kahraman, Türkiye 
İMSAD’dan Oktay Alptekin ve BASF’tan 
Mete Galip Sayıl konuşmacı olarak yer 
aldı. Oturumda kentsel dönüşümün doğru 
yapılıp yapılmadığı tartışıldı. 

Kongrenin ikinci gününden 
notlar

Kongrenin ikinci gününde ise; ‘Sürdürü-
lebilir Finans’, ‘Entegre Tasarım’, ‘Sürdü-
rülebilir Verimlilik’  ve ‘Sürdürülebilir Bina 
Yönetimi’ oturumları düzenlendi. 
Moderatörülüğünü Garanti Bankası’ndan 
Derya Özet Yalgı’nın yaptığı “Sürdürü-
lebilir Finans” oturumunda; Ekonomist 
Prof. Dr. Kerem Alkin, IFC’den Patrick 
Avato, Şekerbank’tan Elif Neslihan Sez-
gin, TUREEFF’ten Güliz Örnek ve EBRD’den 
Miroslav Maly konuşmacı olarak yer aldı. 
Oturumda; sürdürülebilir bina projelerinin 
finansmanı, sorunlar ve çözüm önerileri 
tartışıldı. 
“Entegre Tasarım” oturumunda; İstanbul 
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Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 
Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz, Torti Gallas and 
Partners’tan Thomas Gallas, Entegre Proje 
Yönetimi’nden Burcu Yılmaz Uren, Turner 
Constrcution Company’den Mehmet Sami 
Kılıç, Kreatif Mimarlık’tan Aydan Volkan 
sürdürülebilir binalar için entegre tasa-
rım, binadan şehre sürdürülebilir yerleş-
keler için entegre tasarım, sürdürülebilir 
binalarda akıllı ve bağlantılı cihazlar ve 
sistemleri masaya yatırdı. 
Moderatörlüğünü GVP Mühendislik’ten 
Tolga Özdemir’in yaptığı “Sürdürülebi-
lir Verimlilik” oturumunda; İspanya Yeşil 
Binalar Derneği Yöneticisi Emilio Miguel 
Mitre, Schneider Electric’ten Cihan Kara-
mık, İSKİD’den Volkan Arslan, MWH 
Türkiye’den Murat Sarıoğlu ve SKD 
Türkiye’den Konca Çalkıvik, sürdürülebilir-
lik için binalarda enerji ve su verimliliğinin 
gerekliliğini tartıştı. 
Oturumun ardından Build Upon Proje 
Yöneticisi Ahmet Acar, proje süresince 
Türkiye’de neler yapıldığını anlattı. Acar, 

“Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı 
kapsamında 13 ülkenin yeşil bina konsey-
lerinin ortak çalışmasıyla yürütülen Build 
Upon projesi, Mart 2015’te Londra’da 
organize edilen ve konsey yetkililerinin 
katıldığı lansman toplantısı ile başladı. 
Mart 2017’de ilk aşaması sona erecek olan 
Build Upon projesi kapsamında, üye ülke-
lerdeki mevcut binaların AB Enerji Verimli-
liği Direktifi 2020 hedefleri doğrultusunda 
enerji verimli hale getirilmesi amacıyla 
değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amaç-
lanıyor. Bölgesel ve ulusal çapta yürütü-
lecek proje süresince ÇEDBİK, Türkiye’deki 
mevcut binalardan optimum maliyetle % 
75’e varan oranlarda enerji tasarrufu sağ-
lanabilmesi amacıyla binaların ‘kapsamlı 
iyileştirme’ye tabi tutulmasının yolunu 
açacak olan çözümlerin ortaya konması, 
finansal kaynakların bulunması ve yerel bir 
işbirliği ağı yaratılması konularında öncü-
lük ediyor. Bu kapsamda kamu kurum ve 
kuruluşları başta olmak üzere, finans ve 
iş dünyası, üniversiteler, medya, STK’lar 

ve derneklerle enerji verimliliği algısının 
yaygınlaştırılması ve binaların iyileştirilmesi 
konusunda gereken adımların atılması için 
ortak etkinlikler düzenlenecek” dedi.
Kongrenin son oturumu “Sürdürü-
lebilir Bina Yönetimi”nde Özyeğin 
Üniversitesi’nden Pınar Mengüç, IES 
Consulting’den Luc Delestrade, RGM 
Türkiye’den Alp Parmaksızoğlu, Siemens 
A.Ş.’den Erkan Noyan ve Ekodenge’den 
Emre Yöntem konuşmacı olarak yer aldı. 
Oturumda; sürdürülebilir binalarda her 
yönüyle yönetim, yaşayan sürdürülebilir 
binalar ve yerleşkeler, ölçümleme, izleme, 
raporlama, sürdürülebilir binaların yöne-
timinde akıllı ve bağlantılı cihazların rolü 
masaya yatırıldı. 
BASF, Şişecam, Interface, Garanti Bankası, 
Şekerbank, Ytong, Ponsblok, Siemens, 
Schneider, Alarko gibi firmaların sponsor 
ve katılımcı olduğu kongrenin destekçileri-
nin arasında Türkiye İMSAD, SKD, İZODER, 
XPS, THBB, TMMOB, Mimarlar Odası gibi 
dernekler yer aldı.
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İnşaat malzemeleri ihracatı Kasım 
ayında yüzde 20,7 gerileme göstere-
rek 1277 milyon dolar olarak gerçek-

leşti. Bu sonuca göre yılın ilk 11 ayında 
ihracat yüzde 19,2 geriledi.

Konut satışları 2015 yılında 
yüzde 10,6 arttı

2015 yılında konut satışları beklentile-
rin üzerinde gerçekleşirken, yıl boyunca 

İnşaat Malzemeleri İhracatı 11 Ayda 
Yüzde 16,5 Geriledi
Türkiye İMSAD tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen inşaat sektör raporunun Aralık ayı sonuçları 
açıklandı. Sektör raporunun Aralık ayı sonuçlarına göre; 2015 yılında genel olarak ihracatta önemli bir gerileme 
yaşandı. Bu gerileme ile birlikte yılın ilk 11 ayında yıllık ihracat yüzde 16,5 düşerek 17,56 milyar dolar oldu.

İnşaat Malzemeleri Yıllık İhracatı (Milyar Dolar)
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yaşanan siyasi ve ekonomik belirsizliğe 
rağmen satışlar yıl genelinde geçen yılın 
üzerine çıktı. Sonuçlara göre; 2015 
yılında 1 milyon 289 bin 320 adet konut 
satışı gerçekleşerek geçen yıla oranla 
yüzde 10,6 arttı. 2015 yılında yüzde 10,5 
artan ilk el konut satış rakamları 598 bin 
667 olurken, ikinci el satışlar yüzde 10,7 
yükselerek 690 bin 653 oldu.

İnşaat malzemesi sanayi üretimi 
Kasım ayında yüzde 6,4 büyüdü

Türkiye İMSAD’ın sektör raporuna göre 
Kasım ayında inşaat malzemeleri sanayi 
üretimi yüzde 6,4 artarak yılın en yüksek 
üçüncü büyümesini gerçekleştirdi. Ekim 
ayında yaşanan yılın en yüksek artışı 
sonrası inşaat malzemesi sanayi üreti-
minde büyüme Kasım ayında da devam 
etti. Böylece inşaat malzemeleri sanayi 
üretiminde görülen dalgalanma gide-
rek istikrarlı bir büyüme sürecine girdi. 
İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2015 
yılının ilk çeyreğinde yüzde 6,7 küçüldü, 
ikinci çeyreğinde ise yüzde 1,4 büyüme 
gösterdi. Üçüncü çeyrekteki yüzde 0,3 
gerileme ardından son çeyrekte hızlı 
büyüme yaşanmaya başladı. Böylece 
yılın ilk 11 ayında inşaat malzemeleri 
sanayi üretimi geçen yıla göre yüzde 0,7 
oranında arttı. 

2015 yılı ilk dokuz ayında inşaat 
harcamaları 131,3 milyar TL oldu  

2015 yılının ilk dokuz ayında toplam 
inşaat harcamaları geçen yılın ilk dokuz 
ayına göre cari fiyatlarla yüzde 6,6 arta-
rak 131,3 milyar TL oldu. Kamunun 
inşaat harcamaları yüzde 3,3 artarak 
46,4 milyar TL olarak gerçekleşirken, 
özel sektör inşaat harcamaları ise 2015 

Kamu ve Özel Sektör İnşaat Harcamaları (Milyon TL)

DÖNEM KAMU SEKTÖRÜ 
İNŞAAT

ÖZEL SEKTÖR 
İNŞAAT TOPLAM İNŞAAT

2012 45.000 82.108 127.108

2013 61.592 80.229 145.820 

2014 60.911 101.296 162.207

2015 Q1 13.043 27.032 40.075

2015 Q2 16.089 31.245 47.334

2015 Q3 17.234 26.626 43.860 

2014 /9 44.874 78.282 123.156 

2015 /9 46.366 84.903 131.269 

DEĞİŞİM (%) 3,3 8,5 6,6 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Konut Satışlarının Dağılımı 

DÖNEM TOPLAM 
(Adet)

BİRİNCİ EL
(Adet)

İKİNCİ EL
(Adet)

2014 1.165.381 541.554 623.827

2015 1.289.320 598.667 690.653

DEĞİŞİM (%) 10,6 10,5 10,7

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu
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yılında en çok konut 4 bin 228 adet ile 
Irak vatandaşları, ikinci sırada 2 bin 704 
adet konut ile Suudi Arabistan vatan-
daşları gelirken, onu 2 bin 36 konut 
satışı ile Rusya vatandaşları takip etti. 
İngiliz vatandaşları bin 54 konut satın 
alırken Alman vatandaşları 869 konut 
alımı gerçekleştirdi. 

İnşaatta büyüme ekonomik 
büyümenin altında kaldı

2013 yılı ile 2014 yılı ilk 3 çeyreğinde 
genel ekonominin üzerinde büyüme-
nin üzerinde büyüyen inşaat sektöründe, 
ivme 2014’ün son çeyreğinden itiba-
ren tersine dönmeye başladı. 2015 yılı 
üçüncü çeyreğinde inşaat sektörü yüzde 
1,9 ile yine genel ekonominin altında 
büyüdü.

İnşaat sektöründe istihdam 2,05 
milyon kişi

İnşaat sektöründe istihdam Ekim 
ayında 2,05 milyon kişi oldu. 2015 Ekim 
ayında inşaat sektöründeki istihdamın 
toplam istihdam içindeki payı da yüzde 
7,6 olarak gerçekleşti. İstihdam geçen 
yılın Ekim ayı istihdamının üzerinde 
gerçekleşti     

yüzde 20,4 artarak 22 bin 830 daire 
olarak gerçekleşirken, en çok konut 
satışı yapan şehir 7 bin 493 daire ile 
İstanbul oldu. Geçen yıla göre en yük-
sek artış İstanbul’da gerçekleşirken, 
yabancılara 6 bin 72 konut satışı ger-
çekleştiren Antalya’da ise yabancılara 
satışlar geriledi. Bin 501 konut satışı 
ile üçüncü sırada Bursa yer alırken, 
Yalova’da bin 425 konut satışı ger-
çekleşti. 2015 yılında en çok Körfez 
ve Arap Ülkeleri, Avrupa, Rusya ile 
Orta Asya ülkelerinden yabancı-
lar Türkiye’de konut satın aldı. 2015 

yılı ilk dokuz ayında cari fiyatlarla yüzde 
8,5 artarak 74,9 milyar TL’ye yükseldi. 
2015 yılının ilk dokuz ayında inşaat har-
camalarındaki artış reel olarak negatif 
oldu. 2015 yılında özel sektör inşaat har-
camaları artışı belirlerken, kamu inşaat 
harcamaları reel olarak gerilemeye devam 
ediyor.

Yabancılara en çok konut satan 
şehir 7 bin 493 daire ile İstanbul 
oldu

Yabancılara konut satışları 2015 yılında 

İnşaat Sektöründe İstihdam

DÖNEM
TOPAM 
İSTİHDAM 
(bin kişi)

İNŞAAT SEKTÖRÜ 
İSTİHDAM 
(bin kişi) 

İNŞAAT SEKTÖRÜ  
PAY (%)

2014 EKİM 26.138 2.005 7,6

2014 ARALIK 25.642 1.829 7,1

2015 MART 25.953 1.789 6,9

2015 
HAZİRAN 27.261 1.978 7,3

2015 EYLÜL 27.156 2.040 7,5

2015 EKİM 26.856 2.049 7,6

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

Ekonomi ve İnşaat Sektöründe Büyüme 



K o ç u l l u  M a h .  D o ğ r u  S o k . 
No: 6,  34799  Çekmeköy / İstanbul 
Tel: (0216) 660 01 30   Faks: (0216) 
660 01 33 • info@ebitt.com.tr 

Servisimiz, her an, her yerde

(0216) 660 01 30

www.ebitt.com.tr

Bir emriniz?

yüksek kalite  •  yüksek verimlilik  •  hızlı servis garantisi

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

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

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

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

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

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

her zaman, her yerde yanınızdayız



Doğa Sektörel Yayın Grubu   Ali Nazım Sok. No: 30 Koşuyolu  34718 Kadıköy, İstanbul
T: (0216) 327 80 10  F: (0216) 327 79 25  www.dogayayin.com   www.dsygkitabevi.com

Yenilenebilir enerjiler sektörü haberlerine hızla ulaşın :

www.yenienerji.com

Derginize internetten ulaşın

Yenilenebilir Enerjiler Sektörü gündemi 
bu dergiden takip ediyor...





78 TERMODİNAMİK • MART 2016

Güncel

Türkiye’de gayrisafi yurtiçi ar-ge 
harcamaları, geçen yıl, bir önceki 
yıla göre % 18,8 artarak 17 mil-

yar 598 milyon TL olarak gerçekleşti.  
Turkishtime dergisinin “Ar-Ge 250” 
araştırması kapsamında incelediği 250 
şirket de bu artışı doğruluyor. 2013 yılı 
ile kıyaslandığında şirketlerin ar-ge için 
ayırdıkları bütçede 1 milyar TL’yi aşan 
bir artış görülüyor. 
2014 yılı içinde 807 milyon TL ar-ge 
harcaması yapan ASELSAN, Ar-Ge 
250 listesinin 1 numarasındaki yerini 
bu yıl da korudu.  4 ar-ge merkezi bulu-
nan şirketin beşinci ar-ge merkezi de 
yakında faaliyete girecek. Şirketin tüm 

Türk Şirketlerinin Ar-Ge 
Harcamalarında Rekor Artış

ar-ge merkezleri, uluslararası CMMI 
sertifikasına sahip. Aselsan, ayrıca üni-
versitelerle işbirliği içinde 240 ar-ge 
projesi de gerçekleştirdi. 

Türkiye’de ar-ge ekipleri güçlendi

Türkiye’de 2014’te tam zamanlı olarak 
toplam 115 bin 444 kişi, ar-ge personeli 
olarak çalıştı. Bir önceki yıla göre ar-ge 
personeli sayısındaki artış ise % 2,2 
oldu. Geçmiş yıllar ile kıyaslandığında, 
2014’te ar-ge 250 listesine 90 yeni şir-
ket giriş yaptı. 
2002-2014 döneminde patent baş-
vuruları Türkiye genelinde 1.874’ten 

12.375’e çıktı. Yerli patent başvuruları-
nın toplam patent başvuruları içindeki 
oranı 2002 yılında % 22 iken, 2014 
yılında % 39,3’e ulaştı. Ar-ge’nin tüm 
alanlarda yerlileşme sürecine pozitif 
katkı sağlaması, şirketlerin temel strate-
jileri arasında. Özellikle Yiğit Akü şir-
ketinin bu konuda agresif hedefleri var. 
Şirket, önümüzdeki dönemde elektrikli 
araçlara ve savunma sanayiine yönelik 
lityum pillerin ar-ge, üretim ve ticari-
leştirme faaliyetlerine yönelecek. MAN 
Türkiye, 2014’te tamamı ar-ge merke-
zinin sorumluluğunda TÜBİTAK des-
tekli bir araç geliştirdi. Lion’s Intercity 
adıyla satılan araç, MAN’ın Almanya 

Türk Şirketlerinin Ar-Ge 
Harcamalarında Rekor Artış
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dışında geliştirdiği ilk araç olma özel-
liği taşıyor. KARSAN için de 2014 ilk-
lerin yılı oldu. KARSAN markalı JEST 
ve ATAK araçları küçük boyutlarına 
rağmen bir otobüsün tüm özelliklerini 
sunuyor. Ar-ge 250 listesinde yer alan 
Kale Kilit, ar-ge faaliyetleri neticesinde 
ürettiği yeni ürünü “6. Seviye Çelik 
Kapı” ile dünya pazarında rakiplerine 
meydan okuyor. Beyaz eşya üreticileri 
ise, ar-ge faaliyetlerinde enerji tasarrufu 
üzerine yaptıkları çalışmalarla ön plana 
çıkıyor. 
Şirketler ar-ge yatırımlarını artırdıkça 
güçleniyor ve dünya pazarında rekabet 
edebiliyorlar.  2014 yılı, ar-ge yatırım-
ları açısından verimli bir yıl olduğu 
gibi gelecek yıllar için de olumlu bir 
hava yarattı. 

Ar-Ge’ye Teşvik Yağıyor

Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yapılan 
harcamalar için TÜBİTAK, KOSGEB, 
Kalkınma Ajansları ve Bilim Sanayi 
Teknoloji Bakanlığı gibi devlet kurum-
larınca çeşitli oran ve tutarlarda para-
sal hibe destekleri sağlanıyor. Geçmiş 
yıllara kıyasla bu yıl desteklerde artış 
yaşandığı görülüyor. 

Beş Önemli Şart

Sunulan Ar-Ge teşviklerinden fay-

dalanmak için hangi projelerin ar-ge 
faaliyeti olarak değerlendirildiğinin 
bilinmesi gerekiyor. Buna göre istenen 
teşvikin aşağıdaki beş maddeden birini 
içermesi gerekiyor: 
1. Bilimsel ve teknolojik alanlardaki 

belirsizliklerin açıklığa 
kavuşturulması amacıyla yeni teknik 
bilgi edinme

2. Yeni yöntemlerle yeni ürünler, 
malzemeler, sarf malzemeleri, 
cihazları, ekipman, prosedür ve 
sistemlerin geliştirilmesi ve tasarım/
çizim çalışmaları yoluyla yeni 

teknikler ve prototipler üretilmesi
3. Yeni ve özgün tasarımlara dayalı 

yazılım faaliyetleri
4. Yeni ürünler, yöntemler, süreçler ve 

prosedürler araştırmak-geliştirmek
5. Bir ürünün kalitesini, standardını 

ve performansını artırırken, 
maliyetini azaltacak yeni teknikler ve 
teknolojiler araştırmak. 

Ar-Ge Teknokentlerde Hayat 
Buluyor

Teknokentler Ar-Ge çalışmalarının 
bel kemiğini oluşturuyor. Bu tekno-
loji merkezlerinde geliştirilen fikirler, 
sanayicilerin sektörde fark yaratabil-
mesi için gereken çözümleri sunarak 
sürdürülebilir hızlı kalkınmanın kapı-
larını açıyor. Dolayısıyla teknokent-
lere yatırım yapan şirketler kazanıyor. 
Teknoparkların bünyesinde yer alan 
firmaların toplam ihracatı 20 milyar 
lirayı aşmış durumda. Teknoparklarda 
faaliyet gösteren şirketlere çok sayıda 
kolaylık sağlanıyor. 
Vergi mükellefi şirketlerin teknopark-
taki yazılım ve ar-ge ‘ye dayalı faali-
yetlerinden elde ettikleri kazançlar, 
faaliyete başlanan tarihten bağımsız 
olmak üzere 31.12.2023 tarihine kadar 
Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden muaf 
tutuluyor. 
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Kimler ne diyor? 
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi

“Ar-ge çalışmalarının iktisadi büyü-
meye dönüşmesi, girişimcilikle müm-
kündür. Bu bağlamda, inovasyonu 
geliştirmek adına harcadığımız emek-
ten en üst düzeyde verim almak için 
çalışıyoruz. 2015 yılının ilk 10 ayında, 
ülkemizde yaklaşık 90 bin yeni şirket 
kuruldu. Bu şirketlerin, inovatif, giri-
şimci ve yüksek katma değer yaratan 
firmalar olarak varlıklarını sürdürmeleri 
ve yeni girişimlerle sayılarının daha da 
artması oldukça önemli. Bu konuda 
farkındalığın artmasının ise 2023 viz-
yonunu gerçekleştirme açısından çok 
önemli olduğunu düşünüyoruz.” 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık

“Büyük ekonomiler arasına girme 
hedefimize ulaşmak için katma değeri 
yüksek ürünler ihraç eden bir konuma 
ulaşmayı planlıyoruz. Bunun için 
etkin işleyen bir yenilik ekosistemi 
oluşturacağız. Bilim Teknoloji Yüksek 

Kurulu’nda 2023 hedeflerimizi; Ar-Ge 
Harcamaları/GSYİH %3, Özel Sek-
tör Ar-Ge Harcamaları/GSYİH % 2, 
Araştırmacı Sayısı 300.000, Özel Sek-
tör Araştırmacı Sayısı 180.000 olarak 
belirledik.” 

TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin

“Ar-ge merkezi sayısı ülkemizde hızla 
yükseliyor. TÜBİTAK olarak biz de 
Ar-Ge merkezlerinin tamamına yakı-
nına destek veriyoruz. Ar-Ge’nin bir 
yaşam biçimi haline gelmesi için çalı-
şıyoruz. 2012 yılında başlattığımız 1511 
TÜBİTAK “Öncelikli Alanlar Araş-

tırma Teknoloji Geliştirme ve Yeni-
lik Destekleme” programı, ciddi bir 
eksikliği giderdi. Program kapsamında 
aktarılan hibe destek tutarı 140 milyon 
TL’ye ulaştı.” 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
(DEİK) Başkanı Ömer Cihad 
Vardan

 “Uluslararası işbirlikleri bağlamında 
üretim ve dağıtım süreçleri gibi ar-ge 
ve inovasyon süreçlerinin de küreselleş-
mesi gerekiyor. Bu süreç, Türkiye için 
önemli imkanları beraberinde getiriyor. 
Türkiye’nin onuncu ‘5 Yıllık Kalkınma 
Planı Raporu’nda da belirtildiği üzere 
ar-ge harcamalarının GSYİH’ye ora-
nının 2018 yılında % 1,8’e çıkarılması 
hedefleniyor.”

İTÜ Rektör Yardımcısı Mehmet 
Sabri Çelik 

“Kapsamlı projelerle üniversitelerimiz 
çağ atlayabilir Böyle bir yapılanma 
ülkemiz için çok önemli olan “tersine 
beyin göçü”nü hızlandıracak, ülkemize 
dönen akademisyenlerin yurtiçinde 
kalıcı olmalarını sağlayacaktır.”

YTÜ Rektörü İsmail Yüksek

“Bakanlık tarafından sağlanan ar-ge 
hibe ve destekleri, hem üniversiteler 
hem de sanayi için büyük önem taşıyor 
ve inovasyon odaklı ar-ge sürecinde 
teşvik edici ve itici bir güç oluşturu-
yor.”

Mehmet Büyükekşi

Arif Ergin

Fikri Işık

Ömer Cihad Vardan

Sabri Çelik İsmail Yüksek
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Oteller, tatil yerleri, gıda işleme ve 
soğuk hava tesisleri, bira işlet-
meleri, süpermarketler, sağlık 

tesisleri gibi değişik tipteki binalar için 
mal sahipleri absorpsiyonlu chillera sahip 
merkezi santral tasarımlarını sunabilen 
mühendisleri seçeceklerdir. Buna ek 
olarak, merkezi mekanik santrali olan 
hastaneler, üniversiteler, veri merkezleri 
ve diğer kurumsal alanlar absorpsiyonlu 
chiller için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.
Geleneksel soğutma ekipmanının elekt-
rik yükü, absorpsiyon chiller yolu ile ısıl 
yük olarak bağlanır ise, kurumsal bir 
bina yıl boyunca ısıl ve elektrik yükleri 
arasında güzel bir denge kurar. Ayrıca 
absorpsiyonlu chiller teknolojisini kendi 
merkezi santrallerinde kullanarak işletme 
giderlerini önemli ölçüde azaltmasına 
yardımcı olan harika stratejiler ve tek-

nolojiler bulunmaktadır. Absorpsiyonlu 
chiller mevcut merkezi mekanik santral 
işletimine birçok şekilde dahil edilebilir 
ve bu makalede başlıca dört yoldan bah-
sedilmektedir:

1. Atık ısı uygulaması
2. Birleşik soğutma, ısı ve güç 

(Combined Cooling Heat and 
Power’ın kısaltması olarak 
makalenin devamında CCHP olarak 
kısaltılacaktır) uygulamasının kısmı 
olarak (CCHP veya trijenerasyon)

3. Bağımsız gaz yakıtlı absorpsiyonlu 
chiller uygulaması

4. Soğutma çevrimi için ısı kaynağı 
olarak yenilenebilir güneş enerjisi 
kullanımı

Bu uygulamaların dördü de elektrik 

faturalarındaki miktarları aşağı çek-
mektedir, özellikle elektrik ücretlerinin 
yüksek olduğu yaz aylarında. Son yıllarda 
absorpsiyonlu chillerlar öyle bir noktaya 
geldi ki bu soğutucuları merkezi santral-
leri için belli bir kapasitede kullanmayan 
kuruluşları ihmalkâr olarak addetmek 
yanlış olmaz. Bu sonuca yönlendiren 
faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

•	 Doğalgaz bolluğu 
•	 Doğalgaz altyapısının elektriğe 

kıyasla güvenilirliği 
•	 Elektriğe kıyasla doğalgaz maliyeti 
•	 Son 10 yıl içerisinde absorpsiyonlu 

chiller teknolojilerindeki önemli 
gelişmeler

•	 Çevresel hususlara verilen yüksek 
önem ve bunun sonucunda 
merkezi santral faaliyetlerinde 

Kurumsal kullanım için 
Absorpsiyonlu Chiller’lar
Yazan: Marcia Karr / ES Magazine
Çeviren: Meriç Noyan Karataş
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suzluk yüzünden yaz aylarında buharı 
dışarı atmak zorundaysa, buhar yakan 
absorpsiyonlu chiller kesinlikle düşünül-
melidir. Bu sayede elektrik enerjisinden 
önemli ölçüde tasarruf sağlanacak ve 
kazanın ömrü uzayacaktır.

Birleşik Soğutma, Isı ve Güç 
Uygulaması

Absorpsiyonlu chillerı merkezi santrale 
dâhil etmek, günlük enerji için kullanılan 
yedek doğalgaz jeneratörlerini kurmaya 
ve jeneratörden çıkan atık ısıyı yazın 
serbest soğutma ve kışın sıcak su için 

kullanmaya fırsat sunmaktadır. Nihaye-
tinde bu yol insan kaynaklı hatalarda veya 
doğal felaketlerde tesisin işler durumda 
kalabilmesinde önemli bir rol oynamak-
tadır ve aşağıda sıralanan kazançları sağ-
lamaktadır:
•	 Enerji maliyetlerini azaltır
•	 Dalgalanan enerji maliyetleriyle 

alakalı riskleri dengede tutar
•	 Ekipman dayanıklılığını artırır
•	 Üretilen enerji için sera gazı 

emisyonunu % 50’ye kadar azaltır
•	 Şebeke tıkanıklığını azaltır
•	 Elektrik giderlerini azaltır
•	 Güvenilir güç kaynağı sağlar 

ozon tüketmeyen teknolojilerin 
kullanımına olan istek

Absorpsiyonlu chillerlar elektrikli chil-
lerlerden daha sessizdir. Absorpsiyonlu 
chiller ayrıca elektrikli soğutucunun 
tükettiği elektrik enerjisinin sadece % 
10’unu tüketir ve bu da elektrik harca-
malarına olumlu olarak yansımaktadır. 
Diğer taraftan, absorpsiyonlu chillerlar 
mekanik soğutuculardan daha az etkili 
oldukları için, en ideal kullanımları 
absorpsiyonlu chiller olmadığı durumda 
atmosfere atılacak ısının var olduğu bina-
larda ve elektrik ücretlerinin nispeten 
yüksek olduğu yerlerdedir. Ayrıca, birle-
şik ısı ve güç sistemi olan bir tesis mer-
kezi santrallerinde absorpsiyonlu chiller 
kullanarak daha geniş kapsamda fayda 
sağlayabilir. 

Atık Isı Uygulaması

Kurumsal yerlerin yazın genellikle buhar 
kazanlarını kısması gerekmektedir ve yaz 
ayları mahal soğutmasına / soğutulmuş 
suya ihtiyaç duyulan bir zamandır. Fakat 
yük hiçbir zaman sıfır olmayacağından 
kazanlarını tüm yıl belirli bir oranda 
çalıştırmaları gerekebilir. Tam kapasi-
tesinin altında bir kazanı çalıştırmak 
kazan verimliliğini riske atmaktadır; 
kazan minimum ateşleme oranında çalış-
tırılır ve buhar fazlası atmosfere atılır.  
Diğer tarafta, eğer biz kazandan çıkan 
bu buharı veya sıcak suyu elektrikli soğu-
tucu yerine absorpsiyonlu chillerda kul-
lanırsak, kazanlarımızı yaz aylarında bile 
daha verimli bir seviyede çalıştırabiliriz. 
Bu kapasitede bir absorpsiyonlu chiller 
kullanmanın önemi Carnegie Mellon 
tarafından bir örnek olay incelemesinde 
vurgulanmıştır: (www.cmu.edu/iwess/
components/steam_absorption_chiller/).
Bu uygulama daha yüksek verimli, 
absorpsiyon döngüsü için buhara ihtiyaç 
duyan çift etkili absorpsiyonlu chiller-
lar için oldukça elverişlidir. Eğer yeri-
niz minimum buhar yükü ve minimum 
kazan ateşleme oranı arasındaki uyum-

Şekil 1. Düşük sıcaklıklı adsorpsiyonlu atık ısı chillerı

Şekil 2. Elektrik talep profili
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Güneş Enerjili Adsorpsiyonlu 
Chiller Uygulaması

Ülkede; mahal soğutmasına ihtiyaç 
olduğu saatlerde güneş enerjisinin 
oldukça güvenilir olduğu birçok yer 
bulunmaktadır. Bu sahalar için güneş 
enerjili adsorpsiyonlu chiller idealdir. 
Güneş enerjili adsorpsiyonlu chiller glo-
bal 3 veya 4 üretici tarafından üretilmiş 
ve başarılı bir şekilde kurulmuştur. Bu 
chillera sadece 140 ̊ F’ile 176 ̊ F arasında 
(CCHP’de veya güneş kolektörü ile bir 
motoru soğutmak için gereken ideal 
sıcaklık) sıcak su girişi olması gereki-
yor ve bu chillerdan 41 ˚F soğutulmuş 
su çıkışı sağlanabiliyor ki bu da HVAC 
soğutması için mükemmel bir durum. 
Adsorpsiyonlu chillerlar 0,5 ile 0,68 ara-
sında COP değerlerine sahiptir. Pistonlu 
motorlu bir itici güç veya güneş enerjili 
sıcak su panellerinden gelen serbest ısı 
gibi düşük ısı kaynağı mevcutsa, en iyi 
seçenek budur (Şema 1).
Şema 1’deki elektrik talep profiline bak-
tığımızda, 3,400 kW üzerindeki elektrik 
yükünü soğutma yüklerine atfedebile-
ceğimizi görüyoruz. Bu soğutma yük-
leri; kazandan veya gaz türbini ile bir 
jeneratör düzeneğinden çıkan atık ısının 
bir absorpsiyonlu chillerın kullanımına 
sunularak karşılanabilir ve böylece, kWh 
bazında elektrik kullanımından tasarruf 
sağlanır (ve daha önemlisi, talep ceza-
larından). Bu sahada talep cezaları sene 
başına rahatlıkla 200,000 doların üze-
rine çıkmaktadır. Bu cezanın bir kısmı 
absorpsiyonlu chiller itfa analizinde 
kaçınılan bir maliyet olarak düşünüle-
bilir. Kazandan veya jeneratörden gelen 
ısıyı kullanan absorpsiyonlu bir chiller ile 
soğutma yükünün karşılanması sayesinde 
talep maliyetleri / cezaları düşürülebilir 
veya yok edilebilir, kirlilik azaltılabilir ve 
yıl boyunca enerji tasarrufu sağlanabilir.

Devreye Alma ve Bakım

Absorpsiyonlu chiller tipinin doğru 
seçimi karmaşık olabilir. Tecrübeli bir 
mühendislik firması, kimin chillerı dev-

Dahası, absorpsiyonlu chillerlar  
ASHRAE, EPA, DOE ve GSA gibi 
LEED sertifikasyon programları tara-
fından desteklenen, R717 (NH3) ve R744 
(CO2), su ve hava gibi küresel ısınmaya 
düşük etkisi olan ve ozon dostu doğal 
soğutucu akışkanlar (doğada var olan) 
kullanmaktadır (Bakınız: www3.epa.gov/
chp/documents/treatment_of_chp_in_
leed_building_design.pdf.).
Absorpsiyonlu chillerları CCHP uygu-
lamasında kullanan üniversiteler, hasta-
neler, veri merkezleri ve askeri işletmeler 
gibi kurumsal alanlarda bu potansiyelin 
erişildiği sayısız durum incelemesi bulun-
maktadır. ICF International bu eğilimi 
örneklemek için bazı durum incelemele-
rinden oluşan harika bir belge yayınladı 
(www1.eere.energy.gov/manufacturing/
distributedenergy/pdfs/chp_critical_
facilities.pdf ).
Tipik ticari bir binanın ısıl ve elektik yük 
profili Şekil 2 ve 3’te gösterilmiştir. Isıl 
enerji yük profili yazın termal ısı ihtiya-
cındaki önemli düşüşe işaret etmektedir. 
Fakat soğutma için ısıyı kullanan bir tek-
noloji ile soğutma yükünü eklersek,  ısıl 
yük profilimiz yıl boyunca daha sabit sey-
redecektir. Yıl boyunca ne kadar CCHP 
santrali kullanılırsa, daha çok enerji tasar-
rufu gerçekleşir, sahada daha az kirlilik 
oluşur ve daha çok tasarruf edilir. 

CCHP sistemleri absorpsiyonlu chiller/
ısıtıcı kullanımı için olanak sağlamakta-
dır. Bu teknoloji taban alanından tasarruf 
edip kazan sayısını azaltarak ve böylece 
sermaye ve bakım maliyetlerini düşüre-
rek tek bir parça ekipmanda hem soğuk 
su hem de sıcak su sağlar. Mühendisler 
nem gidermenin istendiği veya gerektiği 
yerlerde bu konsepti tercih etmektedirler.

Gaz Yakıtlı Absorpsiyonlu Chiller 
Uygulaması

Gaz yakıtlı absorpsiyonlu chiller yazın 
elektrik giderlerinin arttığı yerler için 
harika bir seçenektir. Bu teknoloji 
soğutma yüklerine hizmet etmek için 
elektrik yerine daha sabit yakıt gideri 
olan doğal gazın kullanımına imkân ver-
mektedir. 
Gaz yakan absorpsiyonlu chillerın 
finansal değerini vurgulayan ve New 
York’taki bir hastaneyi konu alan iyi 
bir örnek olay incelemesine linkten 
ulaşılabilir: www.nyhq.org/oth/Page.
asp?PageID=OTH001604 
Bu çalışma, merkezi santral faaliyetlerine 
absorpsiyonlu chiller’ları dahil ederek 
yatırımın yaklaşık 5 yıl içindeki geri 
dönüşünü konu alıyor. Tek bir gaz yakıtlı 
absorpsiyonlu chiller sayesinde bu devasa 
kurumsal sahanın karbon emisyonu %
7 oranında azalmıştır.

Şekil 3. Isıl talep profili
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Çeviri

reye almak ve sorunsuz bir şekilde san-
trale entegre etmek için gereken eğitimi 
aldığını bildikleri için chiller üreticisin-
den tavsiye almalıdır. 
Üretici temsilcileri ‘birinin elektrikli chil-
lerlerden anlaması absorpsiyonlu chiller 
teknolojisini anlaması demek olmadığı’ 
fikrini yansıtacaklardır. Fakat elektrikli 
chillerlerden anlayan birinin kesinlikle 
absorpsiyonlu chillerın işleyişi ve bakım 
ihtiyaçlarını öğrenmeye de yatkınlığı 
olduğunu ekleyeceklerdir. Aynı şekilde, 
birinin karbür sistemlerini atörler üze-
rinde çalışması yakıt enjeksiyonu üze-
rinde de çalışabildiği anlamına gelmez, 
ama bu yakıt enjeksiyonu öğrenmeye 
yatkın olduğunu da göstermez. 
Absorpsiyonlu chillerlar nispeten basit 
makinelerdir. Hareketli parça sayısı azdır 
ve çalışma sıcaklıkları ve basınçları nis-

peten düşük olabilir. Bu özellikleri ile 
merkezi santralin emektar parçasıdırlar. 
Fakat üretici temsilcileri herhangi bir 
anormallik karşısında eğitilmiş kişi-
leri harekete geçirmek amacıyla uzak-
tan takip özelliklerini güçlü bir şekilde 
savunmaktadırlar. 
Absorpsiyonlu chillerlari merkezi santra-
linize dâhil etmek için üretici ve mühen-
dislik uzmanlarının merkezi santralin bir 
sistem olarak çalıştığını garanti etmesi 
gerekir. Genellikle merkezi santraldeki 
her bir ekipman bağımsız bir ünite ola-
rak çalıştırılır. Fakat atık ısı ve CCHP 
absorpsiyonlu chiller uygulamaları diğer 
birçok ekipmanla etkileşim gerektirir. 
Birbirine bağımlı operasyonların opti-
mum çalışması için emisyon miktarları, 
jeneratörler, şebeke bağlantıları, atık ısı 
geri kazanımı, hava kurutucular, bina 

sistemlerine entegrasyon vb. konuların 
göz önünde bulundurulması gerek-
lidir. Bunun sağlanabilmesi için çok 
komplike bir kontrol mantığı oluşturul-
ması gereklidir. Birçok özellik tesis içe-
risindeki dinamik şartlara göre kontrol 
edilmelidir. 
Absorpsiyonlu chillerları, önceden mev-
cut olan bir merkezi santrale entegre 
ederken çeşitli girdi şartlarına göre 
gereken ayarlamaların tanımlanması 
için, devreye alma ekibinin tasarım 
mühendisinden santral geneli için kap-
samlı hususlar içeren listeyi temin etmesi 
gerekmektedir. 
Gelişmiş bir merkezi santralin üzerin-
deki ekipmanların üreticileri her soruna 
anında ve etkili bir şekilde cevap verebil-
mek için 24 saat takibi ve önleyici hata 
bulma hizmetlerini tavsiye etmektedirler.

www.termodinamik.info
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Airplus Elektrosatik Filtreli Dav-
lumbaz Santralleri; çift cidarlı 
davlumbaz uygulamaları için 

uygun ve mutfak uygulamaları için 
kompakt yapısı ile havalandırma ve ısı 
geri kazanım sağlıyor, DX batarya-VRF 
dış ünite seçeneği sayesinde iklimlen-
dirme özelliği ile restoran, kafe, cate-
ring firması ve otel gibi işletmelere ideal 
çözümler sunuyor.

Özellikler ve Avantajlar

•	 Çift cidarlı davlumbazda da 
kullanılabilir. 

•	 Paket bir yapıya sahiptir (kontrol 
paneli, davlumbaz kirli havasının 
emilip duman, yağ ve kokudan 
arındırarak atmosfere atılması, 
mutfak mahal taze havasını 
iklimlendirmesi), birçok görevin 
tek bir cihaz ile yapılmasını sağlar. 
Bu, enerji ve kurulum yeri tasarrufu 
açısından önemlidir. 

•	 Mutfaklarda, pişirme sırasında 
davlumbaz sistemi vasıtasıyla 
toplanan pişirme gazlarını ve buharı, 
temizlenmiş şekilde dışarıya atarak 
minimum çevre kirliliği oluşturur 
ve bu sayede bacasız uygulamaya 

Ürün Tanıtımı

Airplus’tan Elektrostatik Filtreli 
Davlumbaz Santralleri

uygundur. 
•	 Kış ayında, ısı geri kazanımlı model 

sayesinde, mutfakta oluşan sıcak 
hava, ısı eşanjöründen geçip taze 
havaya karışmadan enerjisini taze 
havaya transfer eder. Bu şekilde 
ilave kaynak kullanmadan taze 
hava ısıtılarak enerji tasarrufu 
sağlar. Isı geri kazanımlı modelde 
by-pass damperi kullanılarak, yaz 
dönemlerinde mutfakta oluşan sıcak 
hava eşanjör üzerinden geçirmeden 
atmosfere bırakılır. 

•	 Yaz ayında, taze hava hattında 
DX batarya kullanılan modelde 
ise, dış üniteye bağlanarak ve 
by-pass damperi sayesinde mutfak 
mahalinde soğutmayı sağlar. 

•	 Egzoz havasındaki ısıyı geri 
kazandıktan sonra ek olarak ısıtma 
ihtiyacı doğması durumunda DX 
bataryalı modellerde heat pump 
özelliği kullanılarak ek ısıtma 
yapabilmek mümkündür. 

•	 Taze hava hattındaki G4 ve/veya F7 
sınıfı filtreler ile mahali partikül ve 
tozlardan arındırır. 

•	 Egzoz hattındaki metal filtre ve 
elektrostatik filtre (yağ partiküllerini, 

is ve kokuyu temizler) aktif karbon 
filtre sayesinde organik gazların 
% 99’a varan temizleme oranıyla 
dışarı atılmasını ve minimum koku 
emisyonu sağlar.

•	 Opsiyonel olarak eklenebilen yangın 
damperi ve duman dedektörü 
sayesinde davlumbaz hattında çıkan 
yangını algılayarak hava akısını 
keser ve böylece yangının daha da 
ilerlemesini engeller. 

•	 Kontrol panosu sayesinde, taze hava 
ve egzoz fanları mahal ihtiyacına 
göre otomatik ve oransal olarak 
çalışır. Mevsim geçişlerinde Free 
Cooling özelliği ile (iç sıcaklık ve 
dış sıcaklık aynıyken), yaz ve kış 
aylarında by-pass damperi otomatik 
olarak çalışır. DX batarya mahal 
şartlarına göre otomatik olarak 
çalışır. 

•	 Isı geri kazanım, çift cidarlı 
davlumbaz, DX batarya-VRF dış 
ünite uygulaması ile ilk yatırım ve 
işletme maliyetlerini % 30’a kadar 
düşürür, enerji kayıplarını en aza 
indirir, minimum enerji sarfiyatı 
sağlar. 

•	 Ergonomik ve kızaklı tasarımı 
sayesinde cihazda bulunan bütün 
elemanların servis ve temizliği 
kolayca yapılır. 

•	 Taze hava ve egzoz hattında 
kullanılabilen frekans invertörleri ile 
stabil çalışma ve istenilen davlumbaz 
hava hızları yakalanır. 

•	 Çift cidarlı davlumbaz sistemindeki 
yangın söndürme sistemi ile 
güvenliği sağlar.
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Değişen trendleri üretim teknoloji-
siyle bir arada sunarak çevreci ve 
yenilikçi yaklaşımı benimseyen 

COPA, dekoratif dikey ve yatay panel 
radyatör modelleriyle yaşam alanlarında 
şık, zarif, sade ve modern bir görünüm 
yaratmayı hedefliyor. 
Estetik tasarımının yanında konforlu 
ısınma imkânı da sağlayan COPA Deko-
ratif Panel Radyatörler iç mekânlar için 
dikkat çekici bir alternatif.
İhtiyaca uygun, çeşitli tip ve ölçü seçe-
nekleri bulunan COPA Dekoratif Panel 
Radyatörler; otel, restoran, okul, ofis ve 
ev gibi kapalı alanlarda kullanılabilir. 
Kalite standartları, yüksek ısıl verimliliği 
ve verim kaybını en aza indirerek ortamı 
kısa sürede ısıtan tasarımıyla yakıttan 
maksimum tasarruf sağlar. Güvenle 
dokunma imkânı sağlayan ön yüzeyi ve 
ısının büyük bir kısmını üst yüzeyden 
ortama veren teknolojisi sayesinde, küçük 
çocukların olduğu yerlerde de kullanmak 
için oldukça konforludur. Özellikle mut-
fak ve antre gibi dar fakat yüksek ısıl güç 
gerektiren iç mekânlarda COPA Dikey 
Panel Radyatörler optimum çözümler 
yaratır. 

Ürün Tanıtımı

COPA Dekoratif Panel 
Radyatörler

COPA Dekoratif Panel Radyatör-
ler, standart düzlem yüzeyin yanı sıra 
modern çizgili premium düzlem yüzey 
alternatifleriyle 10 yıl garantili olarak 
satışa sunuluyor. 
Ürünlerini müşterilerine hem marka hem 

de ürün kalitesiyle sunmayı, hızlı teslimat 
özelliğiyle de en kısa sürede ulaştırmayı 
ilke edinen COPA, Dekoratif Panel 
Radyatör modelleri ile yaşam alanlarına 
sıcaklık katarken aynı zamanda farklı ve 
etkili bir görünüm sağlıyor.
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O1 serisi termostatlar, 2 borulu 
fan-coil uygulamalarında on/
off ısıtma veya soğutma kont-

rolü için; O3 serisi termostatlar ise, 4 
borulu fan-coil uygulamalarında on/
off ısıtma ve soğutma için Honeywell 
termostat ailesinin yeni üyeleri olarak 
piyasaya sunuldu. O1 ve O3 serisi ter-
mostatlar, ay ışığı beyazı arka aydın-
latma, kolay okunabilen kullanıcı dostu 
arayüzüyle genişletilmiş LCD ekranı 
ve farklı renk seçenekleriyle yeni nesil 
tasarım anlayışını yansıtıyor. O1 ve O3 
serisi termostatlar, oteller, ticari binalar 
ve konutlarda merkezi bir ısıtma, hava-
landırma ve iklimlendirme (HVAC) 
fan-coil ünitesi ile iç mekan sıcaklığı-
nın ayarlanması için üç kademeli fan 
ünitesini ve 2/4 borulu fan-coil ünitesi-
nin vanalarını kumanda eder. O1 dijital 
termostatın üç kademeli manuel mod 
(düşük, orta, yüksek) ve kendiliğinden 
ayarlanan otomatik mod olmak üzere 
iki fan ayarı bulunmaktadır. Otomatik 
modda kullanıcı müdahalesine gerek 
olmaksızın ayar noktası sıcaklığı ile 

Ürün Tanıtımı

Honeywell’den O1 ve O3 Serisi 
Termostatlar

ortam sıcaklığı arasındaki farklılığı baz 
alarak fanı çalıştırır. O3 dijital termos-
tat 4 borulu fan-coil ünitelerinde kolay 
ısıtma ve soğutma sağlar. Ayarlanan 
sıcaklığa göre her bir bağlantı noktası 
için ısıtma ve soğutma kontrolü ile mak-
simum konfor elde edilir.

Enerji Tasarrufu

O3 serisi dijital termostatta bulunan 
enerji tasarrufu modu sıcaklığı otoma-
tik olarak ayar değerinin altında tuta-
rak üst düzey konfor sunarken enerji 
tüketimini de belirgin oranda düşürür. 
Yönetici/kullanıcı, iklimlendirme ve 
havalandırma soğutması ya da ısıtması 
için minimum ve maksimum sınırları 
belirleyebilir. Aşırı düşük ya da yük-
sek ayarlama yapılması sonucu ısıtma/
soğutma sistemlerine gereksiz yük bin-
mesi en aza indirilerek sistem enerjiden 
tasarruf eder.
Mesai dışı saatlerin belleğe kaydedilmesi 
özelliği ile mesai dışındaki saatlerde sis-
temin boşa çalışması veya ekipmanın 

sürekli çalışması nedeniyle  yıpranması 
gibi sıkıntıların önüne geçilir. Saatteki 
Çevrim Sayısı (CPH) özelliği, kontrollü 
sıcaklığın belirli bir seviyede tutulmasını 
sağlayarak sıcaklık farkları dolayısıyla 
boşa enerji harcanmasını önler.

Özelleştirilmiş Renk Seçenekleri

Siyah zemin alternatifli ultra ince ekran 
ışığın ve gölgenin kusursuz bir birleşi-
midir. Yuvarlatılmış kenarlar O1 ve O3 
serisi termostatlara estetik bir görünüm 
katar. Geniş LCD ekran gövde ile aynı 
renk ve kullanımı kolay kontrol tuş-
larıyla tamamlanmaktadır. O3 dijital 
termostatlar; farklı renk seçenekleri ile 
kullanıldığı ortama estetik açıdan da 
uyum sağlamaktadır.
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yeniden yapılandırma çalışmalarının koşturma-
cası arasında, İstanbul’da yaşayanların cılız bir 
fısıltısı gibi şu cümleler duyuluyor; “İstanbul dev 
bir şantiye alanına dönüştü”, “Adım atacak yer 
yok”, “trafi k sorununa bir çare…” 
Dev projelerin reklam fi lmlerinde duyuyoruz: 
“Kombinizi evinize varmadan çalıştırabiliyor-
sunuz. Klimanız hangi konfor koşulunu ter-
cih ettiğinizi hatırlayıp evinizi o ısıda tutuyor, 
hatta içeride kaç kişisiniz, kim nerede oturuyor 
bütün bunları algılayıp kanatçıklarını ona göre 
ayarlıyor. Otoparkınız aracınızı tanıyor, siz eve 
girer girmez akıllı eviniz ışıkları yakıyor, sıcak 
suyunuzu hazırlıyor vesaire, vesaire…” Adeta bir 
popstarsınız ve eviniz neredeyse sizi alkışlayacak! 
Tabii evinize ulaşmayı başarabilirseniz... O koca-
man projeler yapılırken; üstyapı ve altyapı çalış-
maları, çevre düzenlemesi, ulaşım kolaylığı konu-
ları yeterince düşünülmüyor. Bu da İstanbul’u bir 
“çilehane”ye çeviriyor.
İşler öyle karışık hale geldi ki, artık “dev 
şantiye”nin içinden de uyarılar geliyor. Mesela 
AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Mimar Ahmet Erkurtoğlu, kentsel dönüşü-
mün İstanbul’a 50 senelik bir yük getirdiğini 
ve İstanbul’un kentsel dokusuna hiçbir katkısı 

Kentsel Dönüşüm, Neye Dönüşüm?

İstanbul’da nereye dönsek, karşımıza kent-
sel dönüşüm kapsamında yenilenmek üzere 
parsellenmiş bölgeler ve tabelalar çıkıyor; 

“fi lanca yapı kentsel dönüşüm alanı” diye… 
Çarpık kentleşme, sadece İstanbul’un değil, 
neredeyse Türkiye’nin her ilinin en ciddi sorun-
larından biri. Düzeltilmesi için atılan adımlar 
da oldukça faydalı çalışmalar ve desteklenmeli. 
Sağlam ve sağlıklı binalara, çevre düzenlemesi 
yapılmış projelere kimin itirazı olabilir ki? İçinde 
yaşayanlar için de kuşbakışı fotoğrafını çekenler 
için de evine ulaşmak isteyenler için de memnu-
niyet verici ise bir proje; sonuna kadar destek-
lenmeli elbette. Ama gerçekte neler yaşıyoruz? 
Bu kadar proje; bu kadar yenileme, güzelleştirme, 

olmadığını söylüyor. Yapılanın kentsel dönüşüm değil, 
binasal dönüşüm olduğunu belirten Erkurtoğlu, “Afet 
Yasası sayesinde binalar sağlamlaştırılıyor, depreme 
dayanıklı hale getiriliyor. Ama İstanbul’a ve özellikle 
de kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı Kadıköy’e 
baktığım zaman Kadıköy’ün eski çehresini yitirdiğini 
görüyorum. Yeşil alanlar beton yığınlarına dönüşmeye 
başladı. Aynı parselde bulunan 10 katlı binayı yıkıp 
yerine 12 katlı yeni bir bina yapmak kentsel dönüşüm 
değildir” diyor. Erkutoğlu; “İnsan ve trafi k yoğunluğu 
hesaplandığı zaman kentsel dönüşümde bu yoğun-
luğu kaldıracak altyapı, yol, yeşil alanlar ve rekreasyon 
alanları yaratılmıyor. Dolayısıyla İstanbul’un her tarafı 
maalesef beton yığını haline gelecek. Yazın camlarımızı 
açtığımızda bile bir rüzgâr esintisi hissedemeyeceğiz. 
Çocuklarımıza yeni oyun alanları yaratılmamış olacak. 
Umarım mevcut alanları koruyabiliriz. İmar Yasası’nın 
yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.” diyor ve yanlış 
kentsel dönüşüm uygulamaları nedeniyle 50 sene sonra 
İstanbul’da yeniden bir kentsel dönüşümün zorunluluk 
haline geleceğini sözlerine ekliyor.
Bu kapsamda altını çizmek istediğimiz bir önemli 
husus da şu: Şehirler, kendi dokularıyla, sahip oldukları 
geçmişle, içinde yaşayan farklı kültürlerin izleri ile bir 
değerler bütünü haline gelir. Yapılan çalışmaların da o 
değerlere saygılı olması; projelerin, kentin dokusuyla 
uyumlu yapılması gerekiyor. 
Salacak’tan Tarihi Yarımadaya baktığımızda, cânım 
Sultanahmet Camisi’nin muhteşem minarelerinin 
arkasında dev kuleler görüyorsak, bir yanlışlık var 
demektir!  TM

Gökçen Parlar Ünal
Yazı İşleri Müdürü
gokcenparlar@dogayayin.com

Abone formu

     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

         Visa               Eurocard/Mastercard

Kart no:                                                                          Son kullanma tarihi:                                   Güvenlik no:

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

Tarih:     İmza:

Kişinin/Kuruluşun adı

İş ünvanı

Sektör

Adresi

Posta kodu

ABONE SERVİSİ

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

TERMODİNAMİK (12 Sayı)
ISK sektörünün 
en çok okunan dergisi

Basılı Dergi / 120 TL
Dijital Dergi / 60 TL
Basılı + Dijital Dergi / 150 TL

TESİSAT MARKET (12 Sayı)
Tesisat sektörünün
ürün pazarlama dergisi

Basılı Dergi / 110 TL
Dijital Dergi / 55 TL
Basılı + Dijital Dergi / 135 TL

ISK TEKNİK (6 Sayı)
Montaj, servis ve 
uygulama tekniği dergisi

Basılı Dergi / 50 TL
Dijital Dergi / 25 TL
Basılı + Dijital Dergi / 60 TL

YENİ ENERJİ (6 Sayı)
Yenilenebilir enerji 
teknolojileri dergisi

Basılı Dergi / 70 TL
Dijital Dergi / 35 TL
Basılı + Dijital Dergi / 90 TL

E-BELEDİYE (6 Sayı)
Yerel yönetimlerde yeni
yaklaşımların dergisi

Basılı Dergi / 70 TL
Dijital Dergi / 35 TL
Basılı + Dijital Dergi / 90 TL

HVAC&r TURKEY
ISK sektörünün yurtdışına 
yönelik tek dergisi

Yılda bir kez çıkar
Yayın dili: İngilizce
Örnek Sayı İstiyorum

  Kamu                  Özel                                        Faaliyet alanı

Telefon Faks

     TL. Toplam abone bedelini aşağıda işaretlediğim kredi kartından çekiniz.

Yukarıda işaretlediğim dergiye/dergilere abone olmak istiyorum.

Dergilerimizin aboneliğini herhangi bir nedenden dolayı sürdürmek istemeyen okurların 4077 
sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu’nun 11/A maddesinde tanımlanan koşullar doğrultusunda cayma 
hakkı bulunmaktadır. Gecikmelerde dergimizi arayınız.

Dergi Aboneliği
Öğrencilere

% 50
İndirimlidir



ISK-SODEX ISTANBUL 2016
Uluslararası Isıtma, Soğutma, Klima, 
Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, 
Su Arıtma ve  Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı

sodex.com.tr

4-7 Mayıs 2016
İstanbul Fuar Merkezi
İstanbul • Türkiye

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

Hannover-Messe
Sodeks Fuarcılık A.Ş.
Tel. +90 212 334 69 00
Faks +90 212 347 10 96
info@hmsf.com

Eş OrganizatörlerDestekleyenler Destekleyen Dernekler Resmi Seyahat 
Acentası
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En iyi  kontrol ve sistem yönetimi 
ile perakende gıda sektöründe enerji 
hedefinize ulaşın

7/24 
Soğutma sisteminizin 
izlenmesi
ve denetimi

www.cooling.danfoss.com
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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

0000001147.indd   1 27.02.2014   14:30:18

Ticari İklimlendirme Kompresörleri

Danfoss kompresörler ile işletme maliyetlerinizi düşürün.
Uygulamalarınızi daha geniş bir perspektif ile değerlendirerek 
tasarruf edebileceğiniz noktaları Danfoss ile keşfedin. tasarruf edebileceğiniz noktaları Danfoss ile keşfedin. 

Yarının çözümlerinin bugünden hazır olduğunu görmek için ziyaret edin:
www.cc.danfoss.com

Tasarım,
Operasyon,
Servis:

Ömür boyu 
tasarrufun 3 yolu

Şimdi ve 
ömür boyu tasarruf
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Ar-Ge
Harcamalarında

Ar-Ge
Türk Şirketlerinin

Rekor Artış032016    .

Bölgesel Enerji 
Üretim Tesisleri” 
Geleceğin Enerji 
Çözümü Olabilir mi?

Enerji Sektöründe
Büyük Yatırım
Potansiyeli

Kurumsal 
Kullanım için 
Absorpsiyonlu 
Chiller’lar

“


